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BEVEZETÉS

“Halva születetten hagyta el a nyomdát”1 írja David Hume életrajzi esszéjében arról a könyvéről, 

amely 280 év távlatából is meghatározó jelentőségű a filozófia történetében. Az Értekezés az emberi 

természetről 2 Hume legismertebb műve, és az utókor értékelése szerint ez a legjelentősebb írása mind 

közül. Arra a kérdésre, hogy miért minősítette fiatalkori írását reménytelen vállalkozásnak és miért 

kérte meg kiadóját, hogy az Értekezést töröljék műveinek listájáról3, Hume az elhamarkodott 

publikálásban találja meg a választ. A könyv kedvezőtlen fogadtatása szerinte a stílusbeli 

fogyatékosságoknak és az érvek kidolgozatlanságának köszönhető. Ezen hiányosságok nélkül szerinte 

az írásnak nem lett volna ennyire negatív visszhangja. 27 évesen – ennyi idős volt amikor elkészült az 

Értekezéssel –  azonban túlságosan sietett a megjelentetéssel, ami nem bizonyult bölcs döntésnek. A 

stílusbeli nehézkességet maga is elismerte tehát, ez azonban nem jelenti azt, hogy a mű tartalmi részét 

is elutasította volna. Szándékai szerint valamennyi megjelent írásában ugyanazon gondolatnak a 

különböző részletességű és más-más pontra fókuszáló kifejtését találhatjuk. 

Kétségtelen, hogy könnyedebb stílusban megírt esszéit és történelmi műveit lelkesebben fogadta a 

korabeli közönség, ugyanakkor az Értekezés hiányosságaként mégsem annak nehézkességét róják fel. 

Az írás radikális szkepticizmusával váltott ki komoly ellenérzéseket olvasóiból. Azzal vádolták Hume-

ot, hogy megkérőjelez mindent, amit igaznak gondolunk, a külvilág létezését, az oksági kapcsolat 

valóságosságát, az értelem szerepét az emberi élet alakításában, sőt tulajdon énünket is. Ezen 

túlmenően azt is szemére vetették, hogy erkölcsi fejtegetései öncélúak. Ez a kép csak hosszú idő alatt 

változott meg. Hume szkeptikusból naturalistává nemesedett, aki nem tagadja a külvilág létezését, 

csupán felfüggeszti ezt a kérdést, mert érdeklődése az emberi elmén belül zajló folyamatokra irányul, 

és mindaz ami ezen kívül található mellékes a számára. Az oksági kapcsolat, vagy énünk realitása 

csupán egy bizonyos nézőpontból megkérdőjelezhető, és a gyakorlati ész elutasítása messze nem olyan 

bizonyos. 

Az Értekezés egyes gondolatainak elutasítása azt is megakadályozta, hogy eredeti célkitűzéseinek 

fényében értelmezzék az írást. Dacára annak, hogy az Értekezés alcíme: Kísérlet a tapasztalati 

módszert bevezetni a morális tudományokba  erkölcsfilozófiai fejtegetései sokáig nem kerültek a 

1 David Hume Összes esszéi I. Bp., Atlantisz kiadó, 1992. 12.
2 David Hume Értekezés az emberi természetről Akadémiai kiadó 2006 (A továbbiakban É.)
3 Lásd erről John P. Wright The Treatise: Composition, Reception and Response in Saul Traiger (ed) The Blackwell Guide 

to Hume's Treatise Blackwell Publishing 2006 6-25
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kutatók érdeklődési körébe. A VAN és KELL problematikája kapcsán azonban mind nagyobb számban 

kezdték tanulmányozni az Értekezés harmadik könyvét. S bár kezdetben kizárólag azt vizsgálták4, hogy 

vajon miként értelmezhetjük azt a kijelentést, hogy az értékítéletek nem vezethetőek le tényállító 

kijelentésekből, és hogy Hume etikája vajon mentes e ettől a hibától, kétségtelen, hogy erkölcsi 

megállapításainak egyre nagyobb figyelmet szenteltek. Az érdeklődés kezdeti hiányát magyarázhatjuk 

azzal, hogy a komoly ellenérzéseket kiváltó episztemológiai fejtegetései mellett a moralitással 

kapcsolatos meglátásai nem tűntek olyan jelentősnek. A korabeli kritikusai úgy vélték, hogy az 

igazságossággal kapcsolatos meglátásai szó szerint megfeleltethetőek annak, amit Thomas Hobbes állít 

és mint ilyenek, messze vannak attól, hogy eredetinek lehetne nevezni őket.5 Emellett hiányosságként 

róják fel, hogy a moralitással kapcsolatos nézetei öncélúak, mert még csak kísérletet sem tesz, hogy a 

helyes élettel kapcsolatban irányt mutasson, és így nem bátorítja az olvasót erkölcsös viselkedésre.6 Az 

etika háttérbe szorulásának oka lehetett az is, hogy az Értekezés harmadik könyve csak a később, 21 

hónappal az első két könyv megjelenése után került publikálásra. Ekkorra azonban már kellőképpen 

negatív kép alakult ki a könyvvel kapcsolatban ahhoz, hogy harmadik könyv gondolatainak ne 

szenteljenek valódi figyelmet. Érdekes adalék Hume  etikájának elhanyagolásához, ha megnézzük a 

magyar fordítások megjelenésének dátumát. Az Értekezés először magyarul 1976-ban jelent meg. Az 

első könyv, vagyis az ismeretelméleti gondolatait tartalmazó írása a Tanulmány az emberi értelemről 

már 1973-ban elérhető volt magyarul. Ezzel szemben az Értekezés harmadik könyvét összefoglaló 

műve a Tanulmány az erkölcs alapelveiről7 csak 2003-ban vált elérhetővé a magyar közönség számára. 

Hume erkölcsfilozófiájának számos vitatott pontja van, de jelentőségét mára senki nem tagadja; az 

életmű vizsgálatában  ezen gondolatai épp annyira jelentősek, mint az ismeretelmélet tárgykörébe 

tartózóak. Sőt megfigyelhetjük, hogy a kortárs gondolkodók megújuló érdeklődéssel fordulnak 

vallásfilozófiai tárgyú művei iránt. 

Hume etikájának vizsgálatához két műve szolgál forrásul. A saját maga által feledésre ítéltetett 

Értekezés és egy esszé, amelyről ellenben azt írta, hogy „összes történeti, filozófiai és irodalmi művem 

közül összehasonlíthatatlanul a legjobb”8; a Tanulmány az erkölcs alapelveiről. Az utókor ítélete 

4 Lásd V. C. Chappell Hume Doubleday New York 1966 tanulmánykötetét, amelyben 8 cikk foglalkozik Hume 
morálfilozófiájával, amelyek  közül 6 a van és kell problémájára koncentrál. 

5 John P. Wright The Treatise: Composition, Reception and Response in Saul Traiger (ed) The Blackwell Guide 
to Hume's Treatise 9.

6 Hutchenson például azzal vádolja, hogy nem fest kellően vonzó képet az erényekről. 
7 David Hume Tanulmány az erkölcs alapelveiről Osiris Kiadó 2003 (A továbbiakban T.)
8 David Hume Összes esszéi I. 14.
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alapján Hume legalább annyira tévesen ítélte meg a Tanulmány jelentőségét, mint amennyire hibás 

véleménnyel volt az Értekezésről. Szinte kivétel nélkül ez utóbbi jelentőségét hangsúlyozzák, míg az 

előbbiben csak a zseniális fiatalkori meglátások könnyedebb hangvételű újrafogalmazását látják. Hume 

etikájának bemutatása során a két művet a legritkább esetben kezelik különállóként. Az esetek 

többségében felváltva használják őket Hume gondolatainak bemutatására, ezzel is bizonyítva, hogy a 

teljes gondolati térkép probléma mentesen rajzolható meg a két írás alapján. Az egyes vitatott vagy 

vitatható pontok bemutatása során hol az egyik hol a másik írást használják fel, attól függően, hogy 

melyikben található annak részletesebb kifejtése. Jellemző, hogy az igazságosság, a motiváció kérdése 

és az értelem szerepének meghatározása az Értekezésben megfogalmazottak alapján történik. A 

Tanulmány erősségének pedig az erkölcsi erények leírását, az utilitarizmus alapelveinek felvetését, 

valamint az egoizmussal szemben felhozott érveket tartják. 

Ha a két írást egymástól elkülönítetten vizsgálják, akkor arra mutatnak rá, hogy bizonyos, az 

Értekezésben kulcsfontosságú elemek a Tanulmányból hiányoznak; míg mások egészen más jelentést 

kapnak a későbbi írásban. A kérdés adott, vajon Hume ténylegesen megváltoztatta nézeteit az elme 

asszociatív elven való működésével kapcsolatban, és valóban másképpen kívánta meghatározni a 

szimpátia képességét; vagy csupán a műfaji keretek akadályozták abban, hogy gondolatait a kellő 

precizitással fejtse ki. Az Értekezés ugyanis egy olyan filozófiai tanulmány, amelynek célja, hogy az 

emberi elme működésének feltérképezése révén világítsa meg a moralitás természetét; ezzel szemben a 

Tanulmány a korábban már ismertetett gondolatok újrafogalmazása az esszé műfaján belül. Hume 

ugyanis önmaga számára is meglepő módon komoly sikereket ért el az inkább irodalmi jellegű 

esszéivel, és úgy gondolta filozófiai gondolatai is könnyebben találnak értő közönségre, ha ezt a műfajt 

választja. 

Disszertációmban nem kizárólag azt kívánom megmutatni, hogy mennyiben változott meg Hume 

koncepciója a két írás között eltelt időben – meggyőződésem ugyanis, hogy a két mű nem feleltethető 

meg egymásnak maradéktalanul. A tágabb projekt annak bizonyítása, hogy Hume az Értekezésben oly 

módon kívánja megalkotni a mesterséges erények kategóriáját, amely ellentmond eredeti 

premisszáinak; ezzel szemben a Tanulmány maradéktalanul megfelel célkitűzéseinek. Hume 

mesterséges erényekkel kapcsolatos álláspontját sokan támadják, sőt egyenesen azt vetik a szemére, 

hogy ezen a ponton maga is szembe kerül a VAN és a KELL problematikájával. Az én 

értelmezésemben Hume premisszái lehetetlenné teszik, hogy koherens képet alakítson ki az erények 

ezen speciális csoportjával kapcsolatban. A Tanulmány ugyanakkor annyiban kétségtelenül sikerültebb 
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az Értekezésnél, hogy az ott eszközölt változtatások révén az egész rendszer mentes lesz az 

ellentmondásoktól. Nem állítom, hogy műveinek értékelésében Hume maga is erre a különbségre 

reflektált volna, amikor a Tanulmányt a legjobb művének titulálta. Ez már csak azért sem lehetséges, 

mert ő maga tartalmában azonosnak tartotta az írásokat. Ezt támasztja alá, hogy az Értekezés ismételt 

kiadását azért tartotta szükségtelennek, mert későbbi írásai pontosan tartalmazzák az ott leírtakat.9

Hume etikai elmélete két elkülöníthető részre tagolódik: erényetikára és morálpszichológiára. Az 

utóbbi kapcsán annak vizsgálatára kerül sor, hogy milyen pszichológiai folyamatok játszódnak le az 

elmében egy erkölcsi ítélet meghozatala során. Az erényetika ezzel szemben már az egyes erényekre 

koncentrál és azt vizsgálja, hogy milyen sajátosságai vannak azoknak a jellemvonásoknak, amelyeket 

erényeknek nevezünk; valamint, hogy melyek azok a konkrét vonások, amelyek révén ebbe a 

kategóriába sorolhatjuk őket. A  mesterséges erényekkel kapcsolatos meglátásai természetesen az 

erényetika tárgyterületébe tartoznak, és bár jelen írás célkitűzését tekintve ezek vizsgálata a 

leghangsúlyosabb, nem maradhat el a pszichológiai folyamatok elemzése sem. 

Disszertációm első felét a hume-i erkölcspszichológia vizsgálatának szentelem. A gondolatok 

bemutatásán túl ez a szakasz a motiváció természetét vizsgálja. Azt, hogy a cselekvéseinket kiváltó 

indítékok milyen sajátosságok révén rendelkeznek ezzel a képességgel; valamint, hogy ezek mennyiben 

módosulnak, ha erkölcsi cselekvésről van szó. A pszichológiai folyamatok pontos feltárása révén válik 

lehetségessé az erények sajátosságainak meghatározása, ami dolgozatom  a második részét képezi. 

Tekintettel arra, hogy a végső cél annak megmutatása, hogy az Értekezés és a Tanulmány fontos 

elemeiben eltér egymástól, az első három szakaszban kizárólag az Értekezésben leírtak alapján 

rekonstruálom Hume álláspontját. Ez a felosztás kettős célt szolgál: egyrészt lehetővé teszi, hogy úgy 

mutassam be Hume gondolatait, hogy egyúttal arra problémára is fény derüljön, amely az Értekezésben 

található; másrészt a Tanulmány egyes állításai egyszerűbben hasonlíthatóak össze az Értekezéssel egy 

ilyen felosztás révén. 

Hume  Franciaországi tartózkodás alatt, 1734 és 1737 között írta meg az Értekezést. Életrajzából 

kiderül, hogy hosszú időn át tervezte egy olyan mű megírását, amely új megvilágításba helyezi a 

kortárs filozófiai problémákat és ezáltal megoldást is kínál azokra. Azt, hogy pontosan mikor kezdett el 

9 Sőt fennmaradt levelezése is ezt bizonyítja 126. lábjegyzet
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Hume a könyv megírásának gondolatával foglalkozni, nehéz meghatározni. Bár az 1734 és 1737 

közötti időszakot ő maga jelöli meg, egészen bizonyos, hogy lényegesen korábbra tehető a terv 

megszületése. David Fate Norton10 az Értekezés új, kritikai kiadásának második kötetében Hume egy 

kiadójának címzett  levelét idézi, melyben leírja, hogy már az egyetemi évei alatt tervezte a könyv 

megírását. Ha figyelembe vesszük, hogy Hume 14 évesen hagyta el az egyetemet és az írás 14 évvel 

később jelent meg, nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy hosszas mérlegelés után fogott hozzá a 

munkához. 

Az Értekezés első kiadásában kizárólag az első két könyv szerepel, amelyekben a tudással és a 

szenvedélyekkel kapcsolatos gondolatait összegzi. A két könyv gondolataira épülő harmadik rész, 

amely a moralitással kapcsolatos, csak 21 hónappal később jelent meg. Ez a késleltetett megjelentetés 

különösnek hathat, ha figyelembe vesszük, hogy Hume az Értekezést morálfilozófiai írásnak szánta. 

Célja azonban nem pusztán abban állt, hogy erkölcsi szabályokat fektessen le, amelyek 

iránymutatókánt szolgálnak. A moralitás valódi természetét kívánta megmutatni, amelynek 

kiindulópontjául az emberi természet sajátosságainak vizsgálata szolgált. Hume álláspontja szerint ha 

pontos képet akarunk kapni valami olyan sajátosan emberi jelenségről, mint a moralitás, akkor először 

az emberi természet, az emberi elme sajátosságait kell feltárnunk. Az Értekezés első két könyve ez 

utóbbi célt hivatott megvalósítani. Az első könyvből megismerhetjük a tudás és a hit természetét, míg a 

második könyv az érzelmeink, szenvedélyeink kialakulásáról ad felvilágosítást. Ha az elmét alkotó 

valamennyi elem a helyére kerül, akkor ezekből az összetevőkből az erkölcsi viselkedés, és a 

szabályoknak való engedelmeskedés is magyarázható válik. Hume módszerének lényege, hogy az 

emberi elmét a legelemibb összetevőkre bontja, majd megmutatja, milyen belső folyamatok révén 

jönnek létre ezekből az építőelemekből azok az összetett mentális tartalmak, amelyeket a mindennapok 

során tapasztalunk. A Hume által felvetett kérdések: hogyan jön létre a kellemes érzésből a büszkeség 

szenvedélye, miként eredményez a fájdalom érzése helytelenítést, és így tovább. A képlet talán néhol 

túlságosan leegyszerűsítő, mindazonáltal Hume szerint csupán egyetlen vezérlő elvre van szükség 

ahhoz, hogy az emberi elme működéséről maradéktalanul számot adhassunk. 

10 „a Work, which the Author had projected before he left College, and which he wrote and published not longer 
after”  David Hume : A Treatise of a Human Nature; A Critical Edition Edited by David Fate Norton, Mary J. 
Norton Oxford University Press 2007 (435)
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Az emberi elme felépítése 
Az emberi szellem számára kizárólag észleletei adottak, amelyek két típusba sorolhatóak, ezek 

lesznek a benyomások és az ideák. Különbségük erősségük és elevenségük fokából adódik, vagyis 

abból, hogy mennyire erőteljesen jelennek meg számunkra. Ideáink mindenkor gyengébb hatást 

gyakorolnak ránk: ha visszagondolunk valamely tárgyra, amely különös módon felkeltette az 

érdeklődésünket, vagy egyszerűen csak szépnek találtuk egykor és most jó érzés visszagondolni rá, a 

felidézett kép – idea – soha nem gyakorol majd ránk olyan eleven hatást mint a valódi tárgy. Hume az 

eredeti hatás erőteljességét a benyomások kategóriájának bevezetésével kívánja megragadni. Ezzel a 

felosztással Hume kívül helyezi magát azon a kérdéskörön, hogy miként hoznak létre bennünk a 

külvilág egyes részei, történései ilyen lenyomatokat. Ez a kérdés irreleváns a számára, mert az emberi 

elme működéséről kíván beszélni és csakis erről, ebből a nézőpontból pedig másodlagos, hogy miként 

vannak a dolgok a maguk valóságában. Egy ilyen kérdés kutatása számára már csak azért is 

értelmetlen, mert, elméletével összhangban soha nem lehetünk képesek megfelelő választ találni rá. 

Hume azért kezdi vizsgálódásait az emberi elme észleleteivel, mert nem kezdheti máshonnan. Az 

emberi elme számára a világ kizárólag benyomások révén adódik, ezen túlra nem érdemes kérdezni.

A külvilág, benyomásaink összessége révén adódik számunkra, és ezeknek e benyomásoknak az 

elmében tovább kristályosodott verziói az ideáink, ahogyan az egyes események kristályosodott verziói 

az emlékek. Észleleteink, a tárgytól függően lehetnek nagyon bonyolultak, de rendkívül egyszerűek is. 

Azok amelyek tovább már nem oszthatóak lesznek az egyszerűek és azok amelyek ezekből állnak össze 

bonyolultabb egésszé, az összetettek. Az észleletek ilyen felosztása benyomásokra és ideákra 

önmagában még nem elégséges ahhoz, hogy az elme valamennyi elemét beazonosíthassuk, éppen ezért 

Hume további kategóriákat vezet be: a benyomásokon belül különbséget tesz az érzékelés és a reflexió 

benyomásai között. 

Az érzékelés benyomásai lesznek azok az eredeti észleltek, amelyek révén először szerzünk 

tudomást a külvilágról, ezeket nem előzi meg semmilyen más észlelet. Egy tárgy színe, formája, illata 

az érzékeink révén közvetítődik felénk, vagy oly módon, hogy ezt az átvitelt az emberi elme valamely 

sajátossága hozza létre, vagy a tárgyak hatnak így külső szerveinkre, ennek meghatározása azonban 

mellékes. A valódi kérdés az, hogy az érzékelés ezen benyomásai, miként hozzák létre a gondolatoknak 

azt a gazdag tárházát, amely az emberi elme sajátja. A színek, formák, illatok egyszerű benyomásaitól, 

miként jutunk el a bűn és az erény fogalmához. Az érzékelés benyomásai bár ismeretlen okból 

születnek az elmében a belőlük létrejövő ideák kialakulásáról azonban már sokkal pontosabb képet 
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kaphatunk. Az átalakulásnak ez a folyamata nem merül ki annyiban, hogy az egyes tárgyak, események 

lenyomatokat képeznek bennünk, amelyeket később képesek vagyunk felidézni. Egy ilyen elgondolás 

önmagában még nem elégséges ahhoz, hogy az emberi elme működését megmagyarázza. Ebben a 

formában ugyanis az elme nem lenne több egy gazdagon illusztrált képeskönyvnél. A benyomások és 

ideák, mint építőelemek, nem csak arra képesek, hogy újra felidéződjenek bennünk, hanem arra is, 

hogy valami mássá alakuljanak, mint amik eredetileg voltak. Az elme képes a legelemibb 

alkotóelemekre bontani ezeket és bizonyos elvek szerint újrarendezni azokat, hogy végeredményként 

valami többet kapjunk. A benyomások és ideák újra felidézése és átalakulása, az emberi elme sajátos 

elvei révén eredményezi az érzések, érzelmek sokaságát, vagy ahogyan Hume ezen a ponton 

meghatározza őket, a reflexiós benyomásokat. 

„A benyomások először érzékeinkre gyakorolnak hatást, ami arra késztet bennünket, hogy 

hideget vagy meleget, szomjúságot vagy éhséget, ilyen vagy olyan fajta örömet vagy fájdalmat 

észleljünk. Majd a szellem másolatot készít e benyomásairól, s az megmarad benne a benyomás 

megszűnte után is; a másolatot nevezzük ideának. És az örömnek vagy a fájdalomnak ez az ideája, 

amikor újra felmerül a lélekben, a vágy és a viszolygás, a remény és a félelem új benyomásait 

hozza létre, ezeket pedig –  pontosabban –  a reflexió benyomásainak kel neveznünk, minthogy a 

reflexióból származnak.”11

Az észleletek kialakulásának ilyen mechanizmusa nem nélkülözheti annak az elvnek a bemutatását, 

amely lehetővé teszi ezt a fajta működést. Szükség van egy vezérelvre, amely biztosítja, hogy az 

észleletek valóban ilyen módon jönnek létre. Az érzékszerveink által közvetített vagy létrehozott 

észleletek elemekre bontása és újra összekapcsolása a szenvedélyek, emóciók, vágyak, hitek, 

gondolatok sokszínű rendszerét hozza létre. Egy műalkotás szemlélése során az érzékelés benyomásai 

révén kialakul bennünk a tárgy ideája, de a reflexió révén a tárgy ideájához kapcsolódó kellemes érzés 

az esztétika szépség kategóriáját eredményezi. Bizonyos események gyakorta erőteljesebb hatást 

gyakorolnak ránk annál semhogy beérnénk a tetszés higgadt szenvedélyével, a szeretet, a gyűlölet, a 

kín és a gyönyör egyaránt olyan szenvedélyek, amelyek sokkal erőteljesebben ragadják meg az emberi 

szellemet, mint a korábban tárgyalt esztétikai szépség. Az érzelmek komplexitását jól példázza, hogy 

még bizonyos esetben az érzékelés benyomásai önmagukban elégségesek ahhoz, hogy létrehozzanak 

bizonyos szenvedélyeket, egy kellemetlen íz közvetlenül váltja ki belőlünk az undort, de a büszkeség 

szenvedélyének kialakulásához, már az ideák és a benyomások bonyolultabb összjátékára van szükség. 
11 É. 27.
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Az emberi elmét alkotó építőkövek Hume rendszerében visszavezethetőek tovább már nem osztható 

egyszerű ideákra és benyomásokra, úgy mint a színek és formák ideái és a fájdalom és öröm 

benyomásai. Ezekből az elemekből megalkotható az ismert dolgok bonyolultsága és az ismeretleneké 

is. A képzelőerő hatalmát Hume is elismeri, és ez a hatalom sajátos problémaként jelenik meg 

rendszerében. Ha ezek az alapvető részek tetszőlegesen kombinálhatóak, és nem tudunk választ adni 

arra a kérdésre, hogy miként teszünk szert rájuk, akkor az emberi gondolkodás egységessége kerül 

veszélybe. Vannak ugyanis olyan elemi hasonlóságok az emberek gondolkodásában amit nem 

hagyhatunk figyelmen kívül. Hume-nak szüksége van egy rendező elvre, ami biztosítja nem csupán a 

gondolkodás egységességét, hanem azt is, hogy az egyszerű ideákból minden ember számára 

ugyanolyan módon jöjjenek létre az összetettek.

Erre a problémára  az asszociáció elve nyújt megoldást. Az emlékezőtehetség és a képzelőerő 

vizsgálata kapcsán megállapítja, hogy a kettő különbsége abból adódik, hogy míg az előbbinek 

pontosan ugyanolyan módon kell visszaadnia a dolgokat, amilyen az eredeti benyomás volt, addig az 

utóbbit nem kötik ilyen megszorítások. A képzelőerő szabadon, megkötések nélkül képes elválasztani 

vagy összekapcsolni az egyszerű ideákat. Vannak azonban olyan egyetemes elvek, amelyek 

megakadályozzák, hogy ez a képességünk teljesen kiszámíthatatlanul működjön. Ha az ideák 

összekapcsolódása kizárólag a véletlenen múlna, akkor nem volna lehetséges, hogy ugyanazokból az 

egyszerű ideákból alakuljanak ki az összetettek. Az összekapcsolódásnak ez az elve nem alkot 

felbonthatatlan egységet, Hume szerint célszerű valamiféle gyengéd késztetésnek felfogni, amely 

lehetővé teszi az emberi gondolkodás egységességét. 

„Három minőség létezik, amely képes [ilyen] asszociációt teremteni és átvezetni a szellemet az 

egyik ideától a másikig, nevezetesen a hasonlóság, a térbeli és időbeli érintkezés, valamint az ok és 

okozat kapcsolata.”12 

Bármikor megfigyelhetjük, hogy még ha szabadjára engedjük is a képzeletünket, az elménkben 

megjelenő ideák a fenti elveknek megfelelően követik egymást. Képzeletünk számára egyszerű az 

átmenet egyik ideától a másikig, ha azok hasonlóak egymáshoz bármilyen tekintetben. Az érintkezés 

esetében hasonló a helyzet, ha felidézünk magunkban egy tárgy ideáját, szinte minden esetben abban a 

környezetben gondoljuk el, amelyben utoljára láttuk. Az ok és okozat kapcsolata lesz a legerősebb 

asszociációs elv a három közül. Ez az, ami a legerősebb összefüggést hozza létre a képzeletünkben, 

12 É. 29.



11

ezáltal a leghatékonyabban biztosítja az átmenetet egyik ideáról a másikra.

Az asszociáció működését, bár könnyebb értelmezni az ideák kapcsán, a benyomások között is 

felismerhető. A tapasztalat azt mutatja, hogy ahogyan az ideák kapcsán sem képes az emberi elme arra, 

hogy hosszasan időzzön egyetlen tárgynál, a benyomások is folyamatosan változnak. A fájdalom és a 

csalódás haragot kelt bennünk, a harag rosszindulatot a rosszindulat pedig kárörömöt. A benyomások 

közötti asszociáció annyiban különbözik attól, amelyet az ideáink között figyelhetünk meg, hogy a 

három elvből kizárólag egy, a hasonlóság elve érvényesül. A hasonló benyomások kapcsolódnak 

egymáshoz és ha felmerül az egyikük azt nyomban követi a másik. Az emberi szellem csak komoly 

erőfeszítések árán képes, ha képes egyáltalán, kitartani egy szenvedélynél, anélkül, hogy az ne alakulna 

át egy másikká. „Az emberi természet túlságosan ingatag, hogysem képesek volnánk ilyen 

szabályszerűségre. Lényegéhez tartozik a változékonyság.”13 

Az észleleteink közötti asszociáció ugyanolyan elven működik az ideák, mint a benyomások között. 

Gondolkodásunk alakulását és érzelmeink változását egyaránt befolyásolja. A két típusú észlelet 

gyakran összekapcsolódik és együttesen komplexebb érzelmeket, gondolatokat hoz létre. A kétféle 

asszociáció szintén nagy mértékben segíti, erősíti egymást. Az emberi elme könnyebben teszi meg az 

átmenetet egyik észlelettől a másikig akkor, ha mindkét észlelet között meglévő asszociációs elv 

ugyanarra a tárgyra irányul. Az asszociációs elvek ilyen összhangjának megértése egyben ahhoz is 

hozzájárul, hogy pontosabb képet kapjuk a komplexebb –  Hume terminológiájában közvetett – 

szenvedélyek kialakulásáról. A közvetett szenvedélyek kialakulásához nem elég egy meglévő 

benyomás, további minőségekre is szükség van. Hume a büszkeség szenvedélyének bemutatása révén 

szemlélteti a benyomások és az ideák kettős asszociációjának gondolatát. 

A büszkeséget vizsgálva megállapíthatjuk, hogy számtalan dolog van, ami képes kiváltani belőlünk 

ezt a szenvedélyt. Az ember büszke lehet az otthonára, ha az szebb, mint másoké, de büszkeség töltheti 

el akkor is, ha hazájának eredményeire gondol, családtagjaink sikerei szintén okot adnak a büszkeségre. 

A büszkeség tárgyát azonban meg kell különböztetnünk annak okától. A szenvedélyünk tárgya saját 

énünk ideája, vagyis azoknak az összefüggő ideáknak és benyomásoknak az egymásutánja, amelyek 

közvetlenül megjelennek az emlékezetünkben vagy a tudatunkban.”14 Az énünk lesz a tárgya a 

szenvedélynek, de nem lehet egyben oka is, mert a szégyenkezés érzésének szintén észleleteink ezen 

összefüggő egymásutánja lesz a tárgya, és ez azt jelentené, hogy ugyanazon ok képes egymásnak 

tökéletesen ellentmondó okozatot kiváltani. Ez az eredmény aligha fogadható el, következésképpen a 

13 É. 278.
14 É. 273.
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szenvedély tárgyát meg kell különböztetni annak okától. 

Szellemünkben először az ok, vagy létrehozó elv ideája merül fel, ez vezet el minket a hozzá 

kapcsolódó szenvedélyhez, ez a szenvedély irányítja figyelmünket az énünk ideájára. Tegyük fel, hogy 

otthonom látványa minden alkalommal büszkeséggel tölt el, mert azt gondolom róla, különb mindenki 

másénál. Ebben az esetben az otthonom lesz a szenvedélyt kiváltó ok, amelyen belül két összetevőt 

különböztethetünk meg. Az egyik lesz maga a dolog, vagyis az otthonom, másik ennek a dolognak a 

minősége, vagyis az, hogy szebb, különb a másokénál. Ha az otthonomra gondolok, akkor egyrészt 

megjelenik bennem a róla kialakított ideám, az az idea kapcsolatban van saját énem ideájával, hiszen az 

otthonom az enyém, az egyik ideától a másikig automatikus az átmenet, és ez az átmenet alkotja a 

büszkeség szenvedélyét létrehozó kettős asszociáció egyik elemét. A másik, az otthonom felidézése 

következtében felmerülő érzés, és a szenvedély keltette érzet között alakul ki. Ha az otthonomat 

szépnek találom, akkor ez a minőség kellemes érzést vált ki belőlem, és ez a kellemes érzés a 

hasonlóság asszociációs elve révén átvezeti szellemünket ahhoz a kellemes érzéshez, amelyet a 

büszkeség szenvedélye vált ki belőlünk. A kettős asszociáció ilyen módon alakítja ki bennünk a 

büszkeség szenvedélyét. Egy szép ház látványa önmagában nem tölt el büszkeséggel, kizárólag akkor 

ha a tárgy ideája kapcsolatban áll az énem ideájával, vagyis akkor ha az én tulajdonom. Ugyanakkor ha 

a birtokomban lévő tárgyat nem találom szépnek, akkor látványa nem kelt bennem kellemes érzést, és 

így nem merül fel bennem a kellemes érzésnek az a típusa, amelyet a büszkeség vált ki belőlünk. 

Hume a szeretet és a gyűlölet szenvedélyének kialakulását a büszkeségéhez hasonlóan gondolja el. 

A szeretetet szintén a benyomások és az ideák kettős relációja hozza létre, a lényegi különbség a két 

szenvedély tárgya között van. A büszkeségnek, mint láttuk saját énünk a tárgya, a szereteté ezzel 

szemben mindig egy másik ember. Ellentétben a büszkeséggel a szeretet nem tiszta emóció, mert 

mindig párosul hozzá valamilyen kívánság, cselekvési vágy. A szeretetnek célja van, az hogy boldog 

legyen az akit szeretünk. Hume a kettős reláció működésének bemutatása után aprólékosan elemzi, 

hogy a benyomások és az ideák ilyen keveredése hogyan alakítja ki szenvedélyeink általunk ismert 

változatosságát, valamint, hogy milyen általános elveket figyelhetünk meg érzelmeink alakulásában. 

Hogyan lesz a szeretetből mindig jóindulat, a gyűlöletből pedig harag, a kellemes érzésből helyeslés, 

miért érzünk egyesek szenvedése láttán szánalmat,és miért van az, hogy másoké inkább kárörömöt vált 

ki belőlünk. Miként befolyásolja a képzelőerő és a szimpátia működése az érzéseink alakulását. 

A benyomások és az ideák kettős relációjának bemutatása révén Hume világosabb képet tud adni az 

erkölcsi érzelmek természetéről. Az érzelmek e speciális csoportjának bemutatása jelenti a kulcsot az 
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erkölcsi viselkedés megértéséhez. Az erkölcsi szabályoknak megfelelő viselkedést Hume az erkölcsi 

érzelmek révén magyarázza. Bármely cselekvéssel kapcsolatban megfogalmazott erkölcsi ítélet azt 

jelenti, hogy a helyeslés vagy a helytelenítés sajátos érzése merül fel bennünk vele kapcsolatban. A 

helyeslés vagy helytelenítés érzése egyben azt is jelenti, hogy vagy késztetést érzünk vagy tartózkodni 

fogunk az adott cselekvés végrehajtásától. Az érzéseknek és a cselekvéseknek ez az összekapcsolása a 

hume-i etika központi gondolatát képezi, és egyben Hume-ot a moral sense iskola képviselői közé 

sorolja. 
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ELSŐ FEJEZET 

Az értelem, mint rabszolga

A XVIII. századi erkölcsfilozófiai diskurzust jórészt a moral sense hívei és az erkölcsi racionalisták 

között kibontakozó vita határozta meg.15 A két irányzatot egyaránt értelmezhetjük Thomas Hobbes 

filozófiájára adott válaszként. Hobbes azzal, hogy a moralitást társadalmi jelenségként határozta meg, 

és létrejöttének alapjaként az emberi önzést jelölte meg, kivívta számos kortársa ellenérzését. A 

racionalisták - Clarke, Wollaston –  szerint az erkölcsök nem lehetnek társadalmi képződmények. Az 

erények a Teremtő által meghatározott rendbe illeszkednek, a világban ugyanis állandó megfelelést 

tapasztalunk a dolgok között, amit Isten közreműködésével magyarázhatunk. Ennek a rendnek a 

felismerése a kulcsa a moralitás megvalósulásának. Az ember nem találja fel a moralitást, hanem, 

racionális lényként, felismeri azt. Így lesz az értelem az erkölcsi viselkedés végső alapja. Az ész révén 

ismerjük fel a szabályokat, amelyekhez igazítanunk kell a viselkedésünket, és a szenvedélyek azok, 

amelyek eltérítenek minket ettől, és így ez utóbbiak szolgálnak a bűn forrásául. 

A racionalistákkal szemben az erkölcsi érzék gondolatának hívei elutasítják azt a vélekedést, hogy 

az erkölcs tőlünk függetlenül létező realitás. Az erkölcs – mondják – nem lehet valami olyasmi, amit az 

értelem mutat meg számunkra. Ugyanakkor azt a hobbes-i gondolatot is tagadni kívánják, hogy 

kizárólag az önérdek motiválja az erkölcsi szabályok létrejöttét. Ezzel ellentétben azt hangsúlyozzák, 

hogy az emberi természet alapvető sajátosságai közé tartozik, hogy jó érzéssel tölti el más emberek 

boldogsága. A helyeslés alapját jelentő kellemes érzés lesz az erény végső forrása. Egy tulajdonság 

erény volta ebből a helyeslésből származik. Francis Hutchenson –  a moral sense iskola kiemelkedő 

képviselője –  azt hangsúlyozza, hogy az erényes tettek által kiváltott helyeslés egy speciális erkölcsi 

szenvedéllyel a jóakarattal magyarázható. Hutchenson szerint végső soron valamennyi erénnyel 

kapcsolatos helyeslésünk visszavezethető erre a szenvedélyünkre. A moral sense hívei később – Hume 

maga is – azért támadták Hutchenson érvelését, mert úgy gondolták, nem lehetséges valamennyi erény 

forrásaként egyetlen szenvedélyt megjelölni, ezen felül Hutchenson a jóakarat pontos működésének 

feltárásával is adós marad. Így nem csupán feleslegesen megnöveli a szenvedélyek számát, de kielégítő 

magyarázattal sem szolgál annak működésével kapcsolatban. 

Hume álláspontja valahol a két irányzat között helyezkedik el. Elismeri ugyan, hogy az erkölcsök 

15 A két irányzat itt következő bemutatásának számunkra kizárólag Hume ide vonatkozó kritikája fényében van 
jelentősége. 
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kialakulásában az érzelmek játsszák a döntő szerepet, de ez nem jelenti azt, hogy a mesterséges 

intézkedések, valamint az emberi önzés ne játszana fontos szerepet a kialakulásukban. 

Etikai koncepciója négy központi állításra épül. (1) Az értelem nem képes irányítani az akaratot, 

alárendelt szerepet tölt be a szenvedélyekhez képest. Ebből következően (2) erkölcsi 

megkülönböztetéseink nem az értelem levezetésein alapulnak. (3) Az erények legfontosabb 

tulajdonsága, hogy helyeslést váltanak ki abból, aki az adott jellemvonást szemléli. (4) Természetes 

erényeink mellett vannak olyanok is, amelyek dicsérete kizárólag mesterséges intézkedések révén 

magyarázható. Ezek a tézisek együttesen hivatottak cáfolni a racionalista elgondolást, mindazonáltal 

kizárólag az első kettő értelmezhető annak közvetlen támadásaként. 

Hume kritikája két lépésben valósul meg. Először sorra veszi azokat az érveket, amelyek a 

racionalisták szerint egyértelműen bizonyítják, az ő elméletük a helyes, és kimutatja azok gyenge 

pontjait. Ebben a szakaszban Hume olyan kijelentések tarthatóságát vizsgálja, mely szerint az 

erkölcsiség a dolgok egymás közti relációjából származik, valamint, hogy az értelem képes megmutatni 

mi helyes és mi helytelen. Miután részletesen megvizsgálja ezeket az érveket, és arra a következtetésre 

jut, hogy közülük egyik sem tartható, második lépésként olyan koherens, az érzelmekre alapozott etikai 

koncepciót kíván kidolgozni, ami megfelel azoknak a kihívásoknak, amelyeket a racionalisták 

támasztanak. Ha ezek közül mindkettőt sikerül megvalósítania, akkor el kell fogadnunk, hogy az 

erkölcsiség eredete valóban az érzelmekben található. 

Hume érvei a racionalistákkal szemben
A racionalista koncepció értelmében a dolgok valódi természetének való megfelelés az erkölcsiség 

záloga. Ha ezt a rendet felismerjük, akkor könnyedén igazodunk el a moralitás kérdéseiben. A világ 

eleve olyan módon van berendezve, ami garantálja a moralitást és egyben annak a tézisnek az 

elfogadásához vezet, hogy a dolgok öröktől fogva helyesek vagy helytelenek. Az eleve elrendelt 

összhang és az ebből levezetett moralitás tézisével kapcsolatban Hume két ellenvetést fogalmaz meg. 

Az első a következőképpen rekonstruálható: 

1. Ha az értelem által fedeznénk fel, hogy mi a jó és rossz, akkor a megkülönböztetés alapja a 

dolgok közötti relációkban volna.

2. A relációk felismerése önmagában nem elégséges az erkölcsi ítélethez.
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Tehát: Nem az értelem révén különböztetjük meg a jót a rossztól.

Az első premissza összegzi azt, ahogyan Hume rekonstruálja ellenfelei álláspontját. A racionalisták 

olvasatában az erkölcsi törvények ugyanolyan általános érvényűek, mint a matematika vagy a 

geometria igazságai, következésképpen demonstráció tárgyai lehetnek – érvel Hume. Nem pusztán azt 

állítják azonban, hogy az erkölcsi törvények ugyanolyan örök érvényűek, mint a matematikai 

igazságok, hanem azt is, hogy felismerésükhöz a dolgok természetét, egymáshoz való viszonyát kell 

tanulmányozni. Az erkölcsiség tehát nem más, mint egyfajta reláció. A filozófiai reláció fogalmának 

vizsgálata kapcsán Hume leszögezi, hogy csupán négy olyan van, amelynek révén ugyanolyan 

bizonyosságra tehetünk szert, mint amit a matematikai igazságok kapcsán tapasztalunk. Ilyen reláció 

lesz a hasonlóság, ellentétesség, minőségek fokozatai és a számbeli arányok. Ebből következően az 

erkölcsi megkülönböztetéseink forrásaként ezeket kell megjelölnünk. Csakhogy ezeket a relációkat 

felfedezhetjük az élettelen tárgyak esetében is, amelyekkel kapcsolatban sohasem fogalmazunk meg 

erkölcsi ítéletet. Hume egyik példájában a szülőgyilkosságot hasonlítja össze azzal az esettel, amikor 

egy fiatal facsemete növekedése közben elnyomja, elpusztítja a „szülői fát”. A két esetben ugyanazokat 

a relációkat fedezhetjük fel, mégis különböző ítéletet alkotunk. Ha egy ember megöli a saját szüleit, azt 

minden esetben bűnnek tartjuk, a fák esetében ugyanakkor nem hozunk ilyen ítéletet. A második 

premissza ezzel a példával nyer bizonyítást, a relációk felismerése önmagában nem eredményez 

erkölcsi ítéletet. 

Az a gondolat is téves, mely szerint a dolgok örökkévaló módon helyesek vagy helytelenek és mint 

ilyenek „mindig ugyanolyannak jelennek meg minden ésszel megáldott lény számára”16. Ha ez így 

lenne, akkor a dolgok természetének felismerése minden alkalommal ugyanazt a hatást váltaná ki 

mindenkiből. A relációk felismerése minden alkalommal ugyanolyan cselekvésre ösztönözné az 

embereket, de még az istenséget is. Egy ilyen érvelés kizárólag akkor lehetne védhető, ha világosan 

meg tudnánk mutatni, hogy a dolgok természetének felismerése miként vezet el a helyes cselekvés 

végrehajtásához. Azt kellene megmutatni, hogy a tények ismerete miként eredményez cselekvést és 

Hume szerint a racionalitás tézisét elfogadó morálfilozófusok adósak maradnak ezzel a magyarázattal. 

Nem ismerik fel ugyanis, hogy az erény tudása nem azonos az erényes cselekvéssel, vagy ahogyan ő 

fogalmaz:

„Ha [tehát] bizonyítani akarjuk, hogy a jó és a rossz mércéjét örök törvények szabják meg, 

16 É. 464.



17

melyek minden gondolkodó szellemre nézve kötelezőek, akkor nem elég föltárnunk a relációkat, 

amelyeken e törvények alapulnak, hanem ki kell mutatnunk azt is, hogy a relációk kapcsolatban 

állnak az akarattal; s egyben bizonyítani kell, hogy ez a kapcsolat olyannyira szükségszerű, hogy 

mindig létrejön és kifejti hatását a jó hajlandóságú szellemekben.”17

A dolgok természetéből levezetett moralitás gondolata nem csak azért hibás, mert egy ilyen 

elméletet a reláció kategóriája nem bír el. Hume szerint még ha el is fogadjuk, hogy a természet valódi 

működésének megértése elvezet minket a jó és rossz végső lényegéhez, az elméletünk még mindig 

komoly hiányosságokkal küzd majd. Nem elegendő megmutatni mi helyes és mi nem, az 

erkölcsfilozófusnak arra is válasszal kell szolgálnia, hogy ezek a szabályok miként befolyásolják 

viselkedésünket. Még ha a racionalistáknak igaza is lenne abban, hogy a racionális intuíció révén 

felismerhetjük valaminek a jóságát, ez önmagában nem ad magyarázatot arra, hogy miért cselekszünk 

ennek megfelelően. Erkölcsi kötelezettségről kizárólag abban az esetben beszélhetünk, ha késztetést is 

érzünk, hogy e szerint cselekedjünk. Nem mondhatjuk azt, hogy valami erkölcstelen, ha valójában nem 

akarunk tartózkodni a végrehajtásától. A tényekre vonatkozó teljes tudásunk kevés, ha ez a tudás nem 

indokolja a viselkedésünket. A dolgok természetének ismerete nem magyarázza, hogy miért kell a 

viselkedésünknek is ehhez alkalmazkodnia. Ennek a gondolatnak a legvilágosabb megfogalmazása 

abban a passzusban található, amelyben Hume az oly sokat vitatott VAN és KELL problematikáját 

először veti fel. 

„Az általam ismert erkölcsi rendszerek mindegyikében megfigyeltem, hogy jóllehet a szerzők 

egy ideig a megszokott következtetési mód szerint haladnak előre fejtegetéseikben, megállapítják 

Isten létezését, vagy elmondanak valamit az élet dolgairól, de a szokásos állítások –  valami így 

van, más meg nem így van – egyszer csak hirtelen megszakadnak, és már csupa ilyen kijelentést 

találok: ennek így kell lennie, annak meg nem szabad így lennie. Az átmenet észrevétlen, ám - úgy 

érzem – annál nagyobb jelentőségű. Ugyanis ez a kell és nem szabad valamilyen új állítást vagy 

relációt fejez ki, s efölött nem tudok elsiklani, ez okvetlenül magyarázatra szorul; egyben pedig 

várom annak a megindoklását is, ami különben teljesen felfoghatatlannak tűnik a számomra, hogy 

ezt az új relációt miként lehet levezetni a többi, egészen másféle relációból.”18

Hume elutasítja azt a gondolatot mely szerint az erkölcsiség mércéje a dolgok közötti relációban 

lenne, valamint azt is, hogy a dolgok természetének felismerése érdemben befolyásolná a 

17 É. 464.
18 É. 468.
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viselkedésünket. Ezt a motivációs szakadékot a racionalisták nem tudják áthidalni. William Wollaston,19 

a kortársak körében ismert, érvének cáfolata szintén egy olyan pont, amelynek révén ezt az állítást 

próbálja meg alátámasztani. Wollaston azt hangsúlyozza, hogy az erkölcsi kötelezettségeink objektív, 

örök és változatlan mércén alapulnak. Az erény és a vétek közötti különbség megegyezik az igazság és 

a hamisság közötti különbséggel. Wollaston szerint egy kijelentés akkor igaz, ha úgy fejezi ki a 

dolgokat, ahogyan azok ténylegesen vannak. Cselekvéseink szintén lehetnek igazak, mert azok 

végrehajtásával kifejezünk valamit, ami vagy megegyezik a dolgok valóságos természetével, vagy nem. 

Például ha ellopom valaki pénztárcáját és úgy költöm el a pénzét, mintha a sajátom lenne, akkor ez a 

viselkedés megfeleltethető annak a hamis kijelentésnek, hogy „ez a pénz az enyém.”  Ebből 

következően egy cselekvés akkor lesz rossz, ha valami hamisat fejez ki. Ha figyelembe vesszük, hogy 

valaminek az igaz vagy hamis volta az értelem révén adható meg, Wollaston érve azt is bizonyítja, 

hogy az ész határozza meg mi helyes és mi helytelen. 

A téves következtetésben megjelölni a vétek forrását azért problematikus, mert ha senki nem von le 

téves következtetést egy cselekedettel kapcsolatban – érvel Hume – akkor ez azt jelenti, hogy az nem is 

lehet erkölcsileg elítélendő. Wollaston példájánál maradva, ha a lopás esetében a vétek forrása az a 

téves következtetés, mely szerint az elvett pénz az én tulajdonomat képezi, akkor ha soha nem költöm 

el azt a pénzt, senki nem jut arra a következtetésre, hogy az a pénz az enyém, így az ilyen lopás nem is 

bűn. 

Hume racionalistákkal szemben megfogalmazott ellenvetéseinek lényege annak deklarálásában áll, 

hogy cselekvéseink nem jellemezhetőek az értelem kategóriáinak révén, az értelem semmilyen módon 

nem játszik szerepet azok megítélésében. Ezeken túlmenően azt is vitatja, hogy az értelem képes lenne 

iránymutatóul szolgálni morális kérdésekkel kapcsolatban, elutasítva azt a gondolatot mely szerint az 

irracionalitás és az erkölcstelenség kategóriái megfeleltethetőek lennének egymással. Egy ilyen 

megfeleltetés ahhoz vezet, hogy elismerjük minden olyan esetben, amikor irracionálisan viselkedünk, 

bűnt követünk el. Az irracionális viselkedés Hume meghatározásában azt jelenti, hogy a cselekvés 

megvalósítása mögött meghúzódó vágy egy téves hiten alapul. Egy üveg hipó megivása azért 

minősíthető ésszerűtlennek, mert nem igaz az a kijelentés, hogy 'ez a folyadék oltani fogja a szomjat'. A 

hipó ebben a szituációban nem a megfelelő eszköz a céljaim megvalósításához. Ha azonban a bűn 

azonosítható lenne az irracionalitással, akkor minden olyan esetben, amikor hibásan választjuk meg a 

céljaink eléréséhez szükséges eszközöket, bűnt követnénk el. Hume nem pusztán azt kifogásolja a 

19 Wollaston érvének összefoglalásához Lásd: J. L. Mackie Hume's Moral Theory Routledge & Kegan Paul 
1980 20-22.
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racionalista morálfelfogás kapcsán, hogy nem képes kimutatni az ítélet és a cselekvés közti kapcsolatot. 

A motiváció fogalmának elemezése révén azt igyekszik megmutatni, hogy a racionális belátásaink 

révén ez a kapcsolat nem is magyarázható. Az értelem fogalma nem alkalmas arra, hogy megfelelő 

magyarázattal szolgáljon, következésképpen minden olyan elmélet, ami ezt az igazságot nem ismeri 

fel, téves. 

Az értelem gyakorlati szerepének vizsgálata

Hume meghatározása szerint az emberi értelem kizárólagos feladata az ítéletalkotás. Ítéleteinket két 

típusba sorolhatjuk, úgy mint: demonstratív és valószínűségi ítéletek. A demonstratív ítéletek révén 

észleleteink hasonlóságáról, a minőségek fokozatairól, valamint számbeli arányokról tudunk számot 

adni. Demonstratív ítéletet alkotunk például, amikor azt állítjuk, hogy kettő meg kettő egyenlő néggyel. 

Az  ilyen  ítéletek  demonstratívak abban az értelemben, hogy igazságuk kizárólag a kijelentésben 

szereplő észleletektől függ. Az ítéletek ezen típusairól állítja azt Hume, hogy bizonyosság, és így tudás 

tárgyai lehetnek. 

A valószínűségi ítéletek – ellentétben a demonstratívakkal – nem az észleleteink közötti viszonyok 

kifejezésére szolgálnak, hanem a külvilágra vonatkozó tapasztalatainkat tükrözik. Ezek múltbeli 

tapasztalatainkon alapulnak, ugyanakkor – vagy éppen ezért – soha nem lehetnek abszolút bizonyosak. 

A valószínűségi ítéletek révén az értelem azt mutatja meg a számunkra, hogy mi a dolgok szokásos, 

általunk tapasztalt menete, hogy milyen hatást várhatunk az adott tárgytól. Ez azonban nem jelent 

garanciát arra nézve, hogy mi fog történni. Ezért mondja azt, hogy a valószínűségi ítéletek sohasem 

érhetik el a bizonyosságnak azt a fokát, amelyet egy matematikai ítélettől elvárhatunk. 

Az értelem gyakorlati szerepének tételezéséhez azt kell bizonyítani, hogy az ész a két ítélet 

valamelyike révén képes ilyen hatást kiváltani. Hume először azt vizsgálja, hogy a demonstratív 

ítéletek összeegyeztethetőek e az indíték fogalmával. A matematika és a geometriai ítéletek számos 

technikai újdonság létrejöttében játszanak döntő szerepet. A tervrajzok, valamint pontos számítások 

nélkül nehéz elképzelni egy projekt megvalósulását. Ezt senki nem vitatja, de vajon azzal is 

egyetértünk, hogy ez a kellő alapossággal elkészített rajz lenne a végső oka a szerkezet 

megépülésének? Hume arra mutat rá, hogy ha a demonstratív ítéletek révén magyarázható lenne a 
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viselkedés, akkor a tervek elkészítése önmagában garantálná a ház felépítését. Nem kell hosszasan 

érvelni amellett, hogy ez a kijelentés nem lehet igaz.

A valószínűségi ítéletek kapcsán hasonló eredményt kapunk. Ítéleteink ezen típusa révén, a 

tapasztalataink által megismert világról tudunk megállapításokat tenni. Mindennapjaink során 

megfigyeljük, hogy bizonyos dolgok állandóan együtt jelennek meg, megtanuljuk, hogy milyen 

eszközök segítségével tudjuk céljainkat megvalósítani. Ebben az esetben nem kell feltétlenül emberi 

létezésünk céljának megvalósítására gondolnunk. A hétköznapok során számos apró célt akarunk 

megvalósítani, el akarunk jutni a munkahelyünkre, meg akarunk nézni egy jó filmet a moziban. 

Ezekben az esetekben fontos lehet tapasztalatink olyan összegzése, amelynek révén tisztában vagyunk 

azzal, hogy a munkahelyünk túl messze van a lakástól ahhoz, hogy gyalog kényelmesen odaérjünk 

reggelenként, vagy hogy hol tudunk utánanézni az aktuális moziműsornak. A kérdés az ítéletek ezen 

csoportjával kapcsolatban is az, hogy vajon ez a tudás önmagában elegendő magyarázattal szolgál-e 

arra vonatkozóan, hogy miként jön létre egy cselekvés. Másképp fogalmazva, a megfelelő eszközök 

megléte elegendő biztosíték-e arra, hogy a cselekedet megvalósuljon. Ahogyan azt a demonstratív 

ítéletek kapcsán már láttuk, Hume ebben az esetben is nemmel felel a saját kérdésére. Egy cselekedet 

megvalósulásához nem elegendő, hogy rendelkezünk a megfelelő eszközökkel a végrehajtásához.

A két típusú ítélet elemzése kapcsán Hume célja annak megmutatása, hogy a dolgok természetére 

vonatkozó tudásunk, vagy az események végkimenetelével kapcsolatos hiteink önmagukban nem 

szolgálnak kellő magyarázattal a viselkedésünkre. Michael Smith20 a hume-i indíték fogalmának 

bemutatása kapcsán úgy érvel, hogy ha megfelelően értjük ezt a fogalmat, akkor világossá válik, hogy 

miért helyes ez az elgondolás. Az indok fogalma azt jelenti, hogy van valamilyen cél, amit szeretnénk 

megvalósítani. Céljaink megvalósítása révén megváltoztatjuk a világot. De a hit és a vágy között 

pontosan az a különbség, hogy míg a hiteinket az határozza meg, hogy milyen a világ, addig a vágyak 

arra irányulnak, hogy megváltoztassák a világot. Ebből következően valamilyen céllal rendelkezni nem 

jelent mást, mint vágyni valamire. A hiteink ezért nem lehetnek indokok, és így a vágyak lesznek azok, 

amelyek képesek motiválni. 

Egy cselekedet létrejöttéhez minden esetben szükség van egy kiváltó szenvedélyre, enélkül nem 

magyarázható az emberi viselkedés. A ház nem azért épül fel, mert valaki elkészíti a tervrajzokat, 

hanem mert van valaki aki fel szeretné építeni. Moziba sem azért megyek, mert sikerült megszereznem 

az aktuális moziműsort, hanem mert szeretnék megnézni egy jó filmet. A műsorfüzet és a tervrajz 

20 Michael Smith The Moral Problem Blackwell Publishers 1994 7.
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egyaránt fontos eszközök, de önmagukban nem eredményeznek cselekvést, a hangsúly minden esetben 

az indítékul szolgáló szenvedélyen van. Az értelem sem önmagában, sem ítéletei révén nem képes ilyen 

hatást kifejteni. Az értelem gyakorlati szerepének gondolatát védelmező filozófus esetleg érvelhetne 

olyan módon, hogy elismeri ugyan, az értelem nem képes cselekvést kiváltani, de képes lehet arra, 

hogy szenvedélyeinket befolyásolja és így, ha közvetett módon is, de befolyásolja viselkedésünket. 

Hume elutasítja annak lehetőségét, hogy az értelem ilyen hatást gyakorolhatna a szenvedélyekre. Az 

értelem kizárólagos feladata az ítéletalkotás, de az ítéleteinkhez kapcsolódó szenvedélyek létrejötte 

nem az ő tevékenységén alapul. Nem azért hajtunk végre egy cselekvést mert belátjuk hasznos, vagy 

célszerű voltát. A motiváló szenvedély ettől az ismerettől függetlenül alakul ki. Az értelem sem 

ösztönző, sem gátló hatást nem tud kifejteni. Ez utóbbi direkt következménye az előbbinek. Ha az 

értelem képes lenne megakadályozni minket abban, hogy valami olyasmit hajtsunk végre, ami nem 

szolgálja az érdekeinket, akkor ha negatív módon is, de befolyásolná a viselkedésünket, Hume azonban 

éppen ennek a lehetőségét kívánja tagadni. Ha az értelem nem képes kiváltani, sem megakadályozni 

egy cselekvés végrehajtását, és arra sem képes, hogy szenvedélyeinket befolyásolja, akkor a moralitás 

sem magyarázható általa. Hume híres, provokatív tézise alapján:

„Az ész csak rabszolgája a szenvedélyeknek, s meg is kell maradjon ennél, nem igényelhet 

magának más feladatot, mint szolgálni és engedelmeskedni nekik.”21 

Az értelem ilyen, alárendelt szerepének tézise nem véletlenül váltott ki ellenérzéseket. Hume az 

értelem gyakorlati szerepének tagadásával cáfolja ugyan a racionalisták központi tézisét, de az így 

kapott értelem fogalom nem tűnik összeegyeztethetőnek hétköznapi tapasztalatainkkal. A negatív 

fogadtatás ellenére az értelem szerepének kritikai vizsgálata az a gondolat,  amelyet Hume méltatói 

hangsúlyoznak.  Hume  megkérdőjelezte  az  ész  mindenhatóságát,  arra  késztetve  olvasóit,  hogy 

felülvizsgálják az emberi cselekvés tényleges mozgatórugóit.  Gilbert  Ryle22 Hume filozófiatörténeti 

jelentőségét  az  értelem  szerepének  meghatározásban  látja  és  abban,  hogy  sikerül  elérnie,  hogy 

valóságosabb  kép  alakuljon  ki  az  emberi  racionalitásról.  Demeter23 szintén  a  hume-i  értelem 

koncepcióra  hivatkozik,  amikor  amellett  érvel,  Hume  filozófiájában  a  romantika  gondolatisága 

tükröződik, ellentétben a felvilágosodás észközpontúságával. Az érzések elsőbbségének hangsúlyozása 

a  racionalitással  szemben  az  előbbiek  rehabilitációjaként  értelmezhető,  és  amelyek  jelentőségét  a 

21 É. 396.
22 Gilbert Ryle Critical essays Routledge London New York 2009 168
23 Demeter Tamás (2010) “A romantikus Hume” Századvég 55, 83-102. 87
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felvilágosodás gondolkodói igyekeztek negligálni. 

Hume bizonyos megfogalmazásai arra engednek következtetni, hogy valóban szkeptikus módon 

viszonyult a gyakorlati észhez. Ha az értelem rendelkezne motivációs erővel, akkor ítéleteink 

befolyásolnák a viselkedésünket, azonban hiába mutat rá az értelem, mit kell tennünk, ha nem érzünk 

késztetést, ha nem akarjuk megtenni, akkor nem is fogjuk. Miért gondoljuk mégis úgy, hogy racionális 

belátásaink képesek megfékezni a vágyainkat? Gyakran tapasztaljuk, hogy a következmények 

mérlegelése csökkenti a vágyunkat azokban az esetekben, amikor túl nagy árat kellene fizetnünk 

pillanatnyi gyengeségünkért. Hume szerint egy ilyen esetben valójában nem az értelem 

győzedelmeskedik a vágy felett, hanem egy higgadt szenvedély. A higgadt szenvedélyek érzelmeink 

azon csoportját alkotják, amelyek – ellentétben heves társaikkal – nem váltanak ki erős emóciókat. 

„Márpedig bizonyosan léteznek olyan higgadt kívánságok és hajlamok, melyek valóságos 

szenvedélyek ugyan, de alig keltenek valami emóciót a szellemben, s inkább hatásaik folytán 

adnak jelt magukról, mintsem közvetlen érzés révén. Ezek a kívánságok két fajtába sorolhatóak. 

Egyfelől bizonyos eredendő ösztönök, melyek természetünkben gyökereznek, mint például a 

jóindulat és a rosszakarat, az élet szeretete, valamint a gyermekek iránti gyöngédség; másfelől a jó 

dolgok iránti általános kívánkozásunk, illetve maga a rossz dolgoktól való viszolygás mint ilyen 

tartozik közéjük. Amennyiben e szenvedélyek higgadtak maradnak, s nem zavarják meg a lélek 

nyugalmát, úgy könnyen előfordul, hogy az észből eredő késztetésnek tekintjük őket, mintha 

ugyanabból a képességünkből származnának, amely a tévedésről és az igazságról ítél.”24 

Higgadt szenvedélyeink erős érzelmi felindulás nélkül képesek irányítani minket és ez az oka, hogy 

azt hisszük az értelem szavának engedelmeskedünk. Ennek a kategóriának a bevezetésével Hume-nak 

lehetősége nyílik arra, hogy megmutassa miként motiválja a cselekvéseinket még azokban az esetekben 

is egy szenvedély, amelyekben nem uralkodnak bennünk erős érzelmek. Ez a magyarázat azonban 

csekély népszerűségnek örvend a kommentátorok körében. Jogosnak tűnik az a vád, mely szerint Hume 

annak érdekében, hogy elkerülje a nehézségeket a higgadt szenvedélyekre ruházza át azt a feladatot, 

amelyet hagyományosan az értelemnek tulajdonítunk. A csere mellett azonban nem tud érveket 

felsorakoztatni. Barry Stroud25 arra mutat rá, hogy a higgadt szenvedélyek meghatározása kapcsán 

Hume ellentmond saját, korábbi megállapításainak. Ha a higgadt szenvedélyből eredő ösztönzést össze 

24 É. 398. 
25 Barry Stroud Hume Routledge and Kegan Paul London 1977 164.
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tudjuk téveszteni az értelem tevékenységével, akkor nem igaz, hogy minden esetben pontos képünk van 

arról, mi történik az elménkben. Ezt a lehetőséget ugyanakkor Hume explicit módon tagadja. Az ő 

olvasatában szellemünk minden megnyilvánulása észlelet csupán és mint ilyen „lehetetlen, hogy bármi 

másnak érződjék. Különben megengednénk, hogy még abban is tévedhetünk, aminek 

legbensőségesebben vagyunk tudatában.”26 A higgadt szenvedélyek motivációban betöltött szerepe 

számos kérdést vet fel, melyeket Hume nem tárgyal. Számára elegendő, ha fel tud mutatni olyan 

érzelmeket, amelyek nem intenzívek, de képesek befolyásolni a viselkedésünket. Ezáltal azokban az 

esetekben is egy szenvedélyben tudja megjelölni a cselekvés forrását, amikor – erős érzelmek híján – 

az értelemnek tulajdonítanánk azt. Így nem marad más lehetőség mint elismerni a szenvedélyek 

elsőbbségét az ész felett. 

Alapvetően téves az a kép, mely szerint az értelem és a szenvedélyek harcban állnak egymással. 

Nem egyenrangú partnerekről van szó ugyanis, az értelem alárendelt szerepet tölt be a szenvedélyekhez 

képest. Nem képes felülbírálni egy szenvedélyt, mert a szenvedélyek nem mérhetőek az értelem 

mércéjével. Vágyaink, akarásaink nem ésszerűek vagy ésszerűtlenek, és nem is lehetnek azok kizárólag 

a hozzájuk kapcsolódó ítélet miatt gondolkodunk így róluk. A szenvedélyek összeegyeztethetetlenek az 

igazsággal, és éppen ezért nem lehetnek ellentétesek az értelemmel. Ha elfogadjuk az értelem és a 

szenvedélyek szerepének ilyen kategorikus elkülönítését, és a motivációs erőt kizárólag a szenvedélyek 

esetében ismerjük el, akkor nem marad más választásunk, mint elismerni, hogy az értelem nem 

befolyásolja a viselkedésünket. 

Az értelem és a szenvedélyek ilyen radikális elválasztása mellett szól az úgynevezett reprezentációs 

érv, ami a következőképpen hangzik:

„Minden szenvedély valami eredeti létező, vagy inkább valami ilyennek a módozata, és nem 

tartalmaz olyan megjelenítő minőséget, mely valami más létezőnek vagy módozatnak a másolatává 

tenné. Amikor dühös vagy, ténylegesen elfog ez a szenvedély, és emócióm éppúgy nem vonatkozik 

valami más tárgyra, mint az, hogy szomjas, beteg vagy öt lábnál magasabb vagyok. Ennélfogva 

lehetetlen, hogy e szenvedély összeütközzék vagy ellentmondásba kerüljön az igazsággal vagy 

ésszel, hiszen ilyen ellentmondás annyit tesz, hogy az ideák, amelyeket másolatoknak tekintünk, 

nem egyeznek az általuk megjelenített tárgyakkal.”27 

Az érv azért kulcsfontosságú, mert ez szolgál kiindulópontként azok számára akik névértéken veszik 

26 É. 193. 
27 É. 396. 
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a rabszolga metaforát. Az ő olvasatukban Hume ténylegesen tagadta az értelem gyakorlati szerepét. 

Elijah Millgram28 írása az egyik legismertebb azok közül, amelyek a reprezentációs érvet használják fel 

a szkeptikus olvasat alátámasztására. Millgram elsőként arra mutat rá, hogy az érvben használt 

premisszák nem triviálisan igazak. Miért kellene azt elfogadnunk, hogy az értelem tevékenysége 

kizárólag az igaz vagy hamis kijelentések felismerésére korlátozódik, vagy azt az állítást, hogy a 

szenvedélyek eredeti létezők lévén nem rendelkeznek reprezentációs funkcióval? Hume explicit módon 

sehol nem érvel a premisszák igazsága mellett. Miért fogadja el ezeket mégis? Millgram szerint erre a 

kérdésre a hume-i pszichológiában találhatjuk meg a választ. Szerinte ugyanis ez az érv kizárólag akkor 

érthető, ha tudjuk, milyennek látja, láttatja Hume mentális tartalmainkat. Az elménkben megjelenő 

észleletek Hume  elméletében nagyfokú hasonlóságot mutatnak egymással, ideáink a nekik 

megfeleltethető benyomások másolatai, egyazon oksági lánc két végpontját alkotják. Megkülönböztetni 

azért tudjuk ezeket, mert erősségük és elevenségük foka nem egyezik. A mentális tartalmak 

megkülönböztethetősége azon alapul, hogy egymástól eltérő elevenséggel jelennek meg az emberi 

elmében. Millgram a rekonstrukció ezen pontján arra hívja fel a figyelmet, hogy pusztán ennek alapján 

még nem leszünk képesek arra, hogy különbséget tegyünk valamennyi mentális tartalom között. Az 

elménkben meglévő ideákat és benyomásokat sok esetben hitekként vagy szenvedélyekként 

azonosítjuk. Erősségük fokának figyelembe vételével különbséget tudunk ugyan tenni hiteink és 

képzelődéseink között, de a szenvedélyeinktől, vágyainktól már nem tudjuk ezeket elkülöníteni. Hume 

szerint a hitek bizonyos esetekben ugyanolyan elevenek lehetnek, mint a szenvedélyek.29 További 

feltételek megadására van szükség, és ez lesz a reprezentációs képesség. Így lesznek olyan mentális 

entitások, amelyek rendelkeznek ezzel a képességgel és lesznek olyanok amelyek nem. A szenvedélyek 

a második csoportba tartoznak. Ezzel együtt már képesek vagyunk arra, hogy megkülönböztessük 

egymástól az elmében található valamennyi észleletet. Millgram azt állítja, hogy Hume nem engedheti 

meg, hogy a szenvedélyeknek reprezentációs funkciója legyen, mert így képtelenek lennénk arra, hogy 

megkülönböztessük azokat a hiteinktől. Észleleteink elkülöníthetősége szempontjából döntő 

fontosságúnak bizonyul a reprezentációs érv. Hume ezt az elkülönítést erősíti tovább azzal, hogy az 

értelem működési körét a reprezentációs képességgel rendelkező észleletekhez kapcsolja. Ez a lépés 

egyúttal a kívánt konklúzióhoz is elvezet minket. Ha az értelem tevékenységi köre kizárólag azokhoz 

az észleletekhez köthető, amelyek rendelkeznek reprezentációs funkcióval, akkor világosan látszik, 

28 Elijah Millgram,(1995) 'Was Hume a Humean' Hume Studies 21, 75-93
29 „A hivésnek tehát az a hatása, hogy a benyomásokkal egyenlő fokra emeli az egyszerű ideákat, miáltal ezek 

is ugyanúgy befolyásolják szenvedélyeinket, mint amazok. És csak oly módon tehet ilyen hatást a hivés, 
hogy az erőteljesség és elevenség tekintetében viszi közelebb az ideákat a benyomásokhoz.” É. 129.
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hogy működése nem terjeszthető ki az észleletek azon csoportjára, amelyek nem rendelkeznek ezzel a 

funkcióval. A szenvedélyeink alakulása következésképpen független az értelmi belátásainktól. Ez a 

megállapítás – ha elfogadjuk a szenvedélyek motivációs hatékonyságát – egyúttal azt is jelenti, hogy az 

ész nem képes befolyásolni a viselkedésünket, nem játszik szerepet a motiváció kialakulásában. 

Millgram érvelése azon alapul, hogy Hume az elme észleleteinek felosztását kizárólag a 

reprezentációs képesség bevezetése révén képes maradéktalanul megtenni. Ez az elhatárolás 

ugyanakkor az ész gyakorlati szerepének tagadását eredményezi, éppen ezért állítja azt Millgram, hogy 

Hume szkeptikus az ész gyakorlati szerepével kapcsolatban. A szenvedélyek reprezentációs 

képességének tagadása kulcsfontosságú az érv szempontjából, csakhogy éppen ez az a pont ahol az érv 

támadható. Hume ugyanis korántsem következetesen képviseli ezt a gondolatot és a szenvedélyek 

kialakulását elemző második könyvben, ennek ellentmondani látszó megállapításokat fogalmaz meg. 

A szenvedélyek elemzése kapcsán Hume fontos megkülönböztetéseket tesz, amikor azt állítja, hogy:

„különbséget fedeztünk fel a szenvedélyek tárgya és oka között, s az okon belül 

megkülönböztettük a minőséget, amely kiváltja a szenvedélyt, és a dolgot, amelyhez a minőség 

inherens módon kapcsolódik”30 

A tárgy, ok, minőség és dolog megkülönböztetése azért fontos, mert ezáltal egy szenvedély létrejötte 

egy jól körülírható folyamatként ábrázolható. A büszkeség szenvedélyének létrejötte kapcsán már láttuk 

miként gondolja el Hume ezt a folyamatot. A büszkeség tárgya mindig saját énünk ideája, a szenvedélyt 

kiváltó ok pedig bármilyen tetszőleges dolog, amely alkalmas arra, hogy ezt a szenvedélyt kiváltsa. A 

szenvedély kiváltására az ok két összetevője révén képes, ezek közül az egyik maga a dolog, aminek 

szoros kapcsolatban kell lennie velem, és annak minősége, amelynek alkalmasnak kell lennie arra, 

hogy pozitív érzelmeket váltson ki belőlem. 

A szenvedélyek okának ez a felosztása arra szolgál, hogy megmutassa a benyomások és az ideák 

kettős kapcsolata miként hozza létre a szenvedélyeinket.31 A korábbi példánál maradva, az ideák közötti 

asszociációnak felel meg az a folyamat amelynek során a ház (dolog) ideája az érintkezés relációja 

révén saját énünk (tárgy) ideájához vezet el minket. A benyomások közötti asszociáció pedig azt a 

folyamatot jelöli, amikor a házam szépsége (minőség) által kiváltott kellemes érzés a hasonlóság 

relációja révén a büszkeség által kiváltott kellemes érzéshez vezet el minket. Mindkét elemre szükség 

30 É. 275.
31 É. 417.
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van ahhoz, hogy a büszkeség szenvedélye megszülessen. A benyomások és ideák kettős relációja 

kizárólag a szenvedélyek egy bizonyos csoportjánál kulcsfontosságú, Hume ugyanis csak a közvetett 

szenvedélyek létrejöttét magyarázza ily módon, Millgram érve szempontjából ennek mégis döntő 

jelentősége van. A kettős reláció ugyanis azt mutatja meg, hogy az ideák közötti asszociációs lánc 

nélkül bizonyos szenvedélyek nem jöhetnek létre. Az ideák azonban az észleletek azon csoportját 

alkotják, amelyek rendelkeznek reprezentációs képességgel. Ez azt jelenti, hogy a reprezentációs 

képességgel rendelkező ideáink közötti asszociáció szerves részét képezi a szenvedélynek és ezáltal 

megkérdőjeleződik az a megállapítás, mely szerint a szenvedélyeink nem rendelkeznek reprezentációs 

funkcióval. 

A reprezentációs érv elfogadása valójában több problémát okoz, mint amennyit megold. Egyrészt 

úgy tűnik nem egyeztethető össze azzal, amit Hume az Értekezés második könyvében mond, vagy 

legalábbis nem alkalmazható valamennyi szenvedélyre. Vannak olyan szenvedélyek, amelyek igenis 

rendelkeznek reprezentációs funkcióval.32 Másrészt az érvből annak kellene következnie, hogy a 

szenvedélyek valójában a fájdalomhoz, valamint az egyszerűbb testi érzetekhez lesznek hasonlatosak. 

Ugyanis kizárólag ezek esetében tagadható meg a reprezentációs képesség. Ezek létrejöttét ugyanis 

Hume a benyomások és az ideák kettős relációja nélkül gondolja el. Kérdés, hogy nem túl nagy ár-e 

mindez az érv védhetőségéért? Millgram szerint ha a szenvedélyek rendelkeznek reprezentációs 

képességgel, akkor az értelem nem különíthető el tőlük oly mértékben, hogy biztonsággal állíthassuk, 

semmilyen szerepet nem tölt be a motivációban. Millgram talán érvelhetne oly módon, hogy azoktól a 

szenvedélyektől is megtagadja a motivációs erőt, amelyek rendelkeznek reprezentációs képességgel.33 

Csakhogy Hume az érvben általában beszél a szenvedélyekről és nem csak azok egy bizonyos 

csoportjára utal. Valamint ha vannak olyan szenvedélyek, amelyek képesek reprezentálni, akkor meg 

kell tudnunk mondani, hogy ezek hogyan különböztethetőek meg a hitektől és a képzelgésektől, a 

Millgram által felmutatott két kritérium (elevenség, reprezentációs képesség) ugyanis nem elégséges 

ennek a kérdésnek a megválaszolásához. 

Nem Millgram az egyedüli aki a reprezentációs érvet kívánja felhasználni a szkeptikus olvasat 

alátámasztására. Az érvvel kapcsolatban az a legzavaróbb, hogy premisszái ellentétesek intuícióinkkal. 

Azt gondoljuk, hogy a szenvedélyeink rendelkeznek gondolati tartalommal, vagy Hume 

szóhasználatával élve reprezentációs minőséggel. Természetesen vannak olyan primér érzések, 

32 Ilyen módon érvel p lSophie  Botros, Hume, reason and morality Routledge 2006 21. 
33 A büszkeséggel kapcsolatban ilyen állásponton van Elizabeth Radcliffe (1999) 'Hume on the Generation of 

motives: Why beliefs Alone never Motivate' Hume Studies 25, (101-122) 102
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amelyekkel kapcsolatban nem igaz ez a megállapítás. Ha eltöröm a kezem, akkor nem reprezentálom 

úgy mint egy fájó végtagot, egyszerűen csak érzem a fájdalmat. Hume azonban nem tesz ilyen 

megkülönböztetéseket, végig szenvedélyekről beszél, és ebbe a kategóriába minden érzést bele kell 

értenünk. A benyomások és ideák kettős relációjának hangsúlyozása kizárólag akkor tekinthető 

ellenérvnek, ha elfogadjuk, hogy az ideák közötti asszociáció nem csupán kontingens részét képezi a 

szenvedélyeinknek. Ennek az állításnak az ellenkezőjét igyekszik bizonyítani cikkében Daniel Shaw.34 

Shaw amellett érvel, hogy ez a gondolati tartalom nem szükségszerű, csupán kontingens részét 

képezi a szenvedélyeknek. Ebből következően a szenvedélyek két részre oszthatóak: gondolati 

tartalomra és érzésekre [feeling component]. Ha elfogadjuk ezt a megkülönböztetést akkor érvelhetünk 

oly módon, hogy a reprezentációs érv a szenvedélyeknek erre az érzés komponensére vonatkozik és így 

védhető marad az az állítás, hogy az értelem semmilyen módon nem gyakorol hatást a szenvedélyekre. 

Shaw szerint ha találunk egy olyan szenvedélyt, amelynek ez a gondolati tartalom nem szükségszerű 

eleme, akkor egyben az álláspontot is megvédtük. A félelem az a szenvedély, amellyel kapcsolatban a 

legkevésbé hihető az az állítás, hogy a gondolati tartalom csak kontingens részét képezi. Mindez azért 

van, mert félni csak valamitől lehet, vagyis a félelem csak akkor nevezhető félelemnek, ha van olyan 

tárgy, amelyet félelmetesként reprezentálunk. Shaw olvasatában a félelem egy speciális típusát képező 

fóbiák esetén ez a megállapítás nem tartható. A fóbiák esetében ugyanis valami olyasmitől félünk, 

amiről tudjuk, hogy nem bánthat minket. Shaw példája a klausztrofóbia, véleménye szerint mindenki 

aki ebben a fóbiában szenved, elismeri, hogy a szűk, zárt helységek nem jelentenek tényleges veszélyt, 

vagyis nem reprezentálják úgy a szobát mint valami félelmeteset. Mindebből azt a következtetést vonja 

le, hogy a klausztrofóbia esetében érzett félelemnek nem szükségszerű része az, hogy miként 

reprezentáljuk a kis alapterületű helységeket. Ha Shaw érvelése helytálló, akkor a reprezentációs érv, 

még ha megszorításokkal is, de tartható.

Az érvelésből az következik, hogy a klausztrofóbia esetében annak ellenére félünk a kis 

helységektől, hogy tudjuk az nem tehet kárt bennünk. Hume azonban azt állítja, hogy abban az esetben, 

ha felismerjük, valami olyasmitől félünk, ami nem jelent valódi veszélyt ránk nézve, akkor maga a 

félelem szűnik meg.

„Ha észrevesszük, hogy téves valamilyen feltételezésünk vagy alkalmatlan valamilyen eszközünk, 

szenvedélyeink nyomban minden küzdelem nélkül engednek az észnek. Előfordulhat, hogy 

34 Daniel Shaw (1992)  'Reason and Feeling in Hume's Action Theory and Moral Philosophy' Hume Studies 18, 
(349-368) 356
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vágyom valamilyen gyümölcsre, mert azt hiszem, hogy zamatos, de amint meggyőznek 

tévedésemről, megszűnik a kívánságom is.”35

Ha felismerjük, hogy a szűk, zárt helyiségek nem jelentenek semmilyen veszélyt, akkor Hume 

megállapításaival összhangban, azt kell mondanunk, hogy nem vagyunk többé klausztrofóbiások. 

Kérdéses, hogy Hume érvelése mennyire meggyőző, valóban megszűnik a félelem, ha felismerjük, 

hogy nincs valódi okunk a félelemre. Valószínűleg nem. Ebből azonban még nem következik, hogy 

Shaw érve tartható lenne. 

Az értelem és a szenvedélyek közötti radikális elhatárolás gondolata kevéssé tűnik plauzibilisnek, 

mert Hume megfogalmazásai ellentmondani látszanak ennek a tézisnek. Van azonban más lehetőség 

arra, hogy a szkeptikus olvasatot védjük, nem kell feltétlenül ezt az utat választanunk. Jane Hampton36 

érveit az instrumentalista olvasattal szemben fogalmazza meg. Az instrumentalizmus hívei úgy 

érvelnek, hogy az értelem gyakorlati funkciója kizárólag abban áll, hogy eszközökkel szolgál az 

ágensnek szenvedélyei kielégítéséhez.37 Az észnek van gyakorlati szerepe, azonban a célok kijelölése 

már nem tartozik a hatáskörébe. Hampton szerint a gyakorlati ész instrumentalista felfogása nem 

csupán azt jelenti, hogy az értelem szerepkörét a megfelelő eszközök meghatározására korlátozzuk, 

hanem egyúttal lehetőséget nyújt arra is, hogy a cselekvéseinket racionalizáljuk. Ennek értelmében egy 

cselekedet akkor lesz racionális, ha végrehajtását az a megalapozott hit indokolja, hogy általa el tudjuk 

érni a kitűzött célt.

Hampton szerint Hume nem értelmezhető instrumentalista kereteken belül, mert nem ad 

kritériumokat arra vonatkozóan, hogy mikor minősül egy cselekedet racionálisnak. Ha valakiben meg 

van a vágy arra vonatkozóan, hogy elérjen egy adott célt és tisztában van azzal, hogy ezt milyen 

eszközökkel képes megtenni, és mindezek ellenére nem így cselekszik, hume-i alapokon nem 

kritizálható. Hume szerint nem ésszerűtlen rövid távú céljainkat előnyben részesíteni még azokban az 

esetekben sem, ha ezzel hosszú távú érdekeink sérülnek. Hiába vagyunk tudatában annak, hogy milyen 

eszközökkel érhetnénk el a céljainkat ha ez a tudás nem garantálja, hogy valóban így fogunk 

cselekedni. Mindebből az következik, hogy a cselekvés valójában az értelem levezetéseitől teljesen 

függetlenül alakul. 

35 É. 397.
36 Jane Hampton (1995) 'Does Hume Have an Instrumental Conception of Practical Reason' Hume Studies 21, 

57-74
37 Elijah Millgram 'Practical Reason and the Structure of Action' Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 

2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2009/entries/practical-
reason-action/>. 
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Hume szerint azonban egy cselekvés lehet ellentétes az ésszel, akkor ha rossz eszközöket választunk 

céljaink elérésére. Bizonyos esetekben pillanatnyi vágyainknak engedelmeskedünk ebből azonban nem 

következik, hogy az értelem semmilyen módon nem játszik szerepet a cselekvéseink alakulásában. Az 

instrumentalizmus szerint az értelem eszközökkel szolgál céljaink eléréséhez, de azt már nem állítja, 

hogy ezeknek a céloknak minden esetben meg kell felelniük hosszú távú érdekeinknek. Pillanatnyi 

vágyaink kielégítése is eszközöket igényel, így az értelem fontos szerepet játszik ezekben az esetekben 

is. Hampton nem csupán azt állítja, hogy a cselekvés nem lehet sem racionális sem irracionális, hanem 

azt is, hogy a cselekvés tulajdonképpen már a szenvedély megjelenésének pillanatában eldől, az 

értelem tevékenységétől függetlenül. Hume azonban nem tagadja azt, hogy egy szituáció alapos 

átgondolása megváltoztathatja a szenvedélyek erősségének a fokát, vagy rámutathat arra, hogy mit is 

szeretnénk valójában. 

„A heves szenvedélyek általában erősebben befolyásolják az akaratot, bár gyakran előfordul, 

hogy akár a legvadabb tombolásukban is képesek megfékezni őket a higgadt szenvedélyek, 

amennyiben ezeket eltökéltség támogatja, és megerősíti a reflexió.”38

Az idézet tanúsága szerint nem állíthatjuk minden kétséget kizáróan, hogy a szenvedély megjelenése 

önmagában meghatározza, hogy miként fogunk cselekedni. John Rawls39 három olyan eshetőséget 

sorol fel, amelyekben az értelem levezetései igenis befolyásolják, befolyásolhatják a viselkedésünket: 

(i)  Egy meglévő szenvedély konkretizálása révén. Ha például éhes vagyok, akkor az értelem képes 

megmutatni, hogy az adott helyzetben hogyan tudom ezt a szenvedélyemet kielégíteni. Ebből 

következően már nem egyszerűen éhes leszek, hanem az étlapon szereplő halat fogom kívánni.

(ii)  Segítségével megtervezhetjük, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban kielégíteni a 

szenvedélyeinket. 

(iii)  Általa képesek vagyunk felmérni, hogy mely szenvedélyeink élveznek elsőbbséget a 

többiekhez képes és ezért azt fogjuk előbb kielégíteni.40 Sőt, egyik szenvedélyünk az értelem 

révén korlátozhatja a másikat 

Nem Rawls az egyetlen aki szerint az értelem képes döntőbírót játszani szenvedélyeink 

„küzdelmében”. Már a két szenvedély közti feszültségnek a felismerése is az értelem tevékenységét 

38 É. 415. (kiemelés tőlem)
39 John Rawls: Lectures on the History of Moral Philosophy Harvard University Press 2000 33.
40 Hasonlóan érvel: Marcia L. Homiak (2000) 'Hume's ethics: ancient or modern' Pacific Philosophical Quarterly 

81,  215-236 (229)
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feltételezi. Mackie41 szerint, az értelem képes arra, hogy megmutassa, két egymással ellentétes 

szenvedély nem elégíthető ki egyszerre és levezetései abban is segítséget nyújtanak, hogy melyik 

szenvedély csábításának engedjünk. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden esetben, amikor az 

értelem leteszi a voksát egy szenvedély mellett, mi ennek megfelelően fogunk cselekedni. De erre nincs 

is szükség ahhoz, hogy Hampton érvelését megcáfoljuk. Nem kell azt állítanunk, hogy az értelem 

minden esetben elegendő nyomást gyakorol. Elegendő azt megmutatnunk, hogy bizonyos esetekben ez 

történik. 

Mackie a következő példán keresztül szemlélteti álláspontját. Mindenkit foglalkoztat a saját jövője 

és ez a törődés nem más, mint egy higgadt szenvedély, valamint mindannyian rendelkezünk azzal a jól 

megalapozott hittel, hogy ha nagy mennyiségben fogyasztunk alkoholt, akkor az hosszú távon káros az 

egészségünkre. Ez a szenvedély és hit együttesen arra int, hogy ne igyunk nagy mennyiségű alkoholt. 

De mi történik akkor, ha valaki mindezek ellenére, arra vágyik, hogy alkoholt fogyasszon? Ebben az 

esetben az alkohol fogyasztás heves szenvedélyéből eredő motiváció ellentétes azzal, amit a higgadt 

szenvedély diktál. Mackie szerint a konfliktus többféleképpen feloldható. Meggyőzhetem magam arról, 

hogy az alkohol fogyasztás valójában nem ártalmas az egészségemre, vagy ellenállhatok annak a 

vágynak, hogy alkoholt igyak. Az egyik esetben az értelem tevékeny szerepet játszott abban, hogy 

inkább a higgadt szenvedélyemnek engedelmeskedjek és ne a pillanatnyi vágyaimnak. A másik esetben 

azonban az értelem nem volt képes megakadályozni, hogy saját érdekeimmel ellentétesen cselekedjek. 

Ugyanakkor annyi szerepe mégiscsak volt, hogy véleményem megváltoztatására késztetett, ezzel pedig 

elhárította az akadályt az alkohol fogyasztás iránti heves szenvedélyem útjából.

Ezek a példák azt mutatják, hogy az értelem levezetéseinek gyakorlati következményei vannak. 

Következésképp a gyakorlati ésszel kapcsolatos szkeptikus álláspont nem tartható. Hume bizonyos 

megfogalmazásai ugyan arra engednek következtetni, hogy nem ismeri el az értelem szerepét a 

motivációban, de nem szerencsés névértéken venni az erős olvasatot alátámasztó idézeteket. Hume 

minden bizonnyal csak azért fogalmaz radikálisan, mert meg akarja mutatni, hogy a racionalista 

álláspont nem tartható. De komoly különbség van aközött, hogy az értelem semmilyen módon nem 

játszik szerepet viselkedésünk alakulásában, vagy önmagában nem rendelkezik ilyen erővel. Hume 

csupán ez utóbbit állítja. 

Az értelem gyakorlati szerepének vizsgálata valódi jelentőségét az erkölcsi szituációk kapcsán nyeri 

el. Hume azért elemzi hosszasan ezt a kérdést, hogy bizonyítsa, nem racionális voltunk tesz képessé 

41 J.L. Mackie: Hume's Moral Theory 47
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arra, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között. Érve a következőképpen rekonstruálható:

 

1. Az erkölcsök befolyásolják a cselekedeteinket

2. Az ész nem képes ilyen hatást kifejteni

Tehát: az erkölcsi szabályok nem az értelemből származnak.

Az értelem szerepének meghatározásától függően más és más olvasatát adhatjuk ennek az érvnek. Ha 

elfogadjuk, hogy az értelem levezetései befolyásolják a viselkedésünket, akkor az érv a 

következőképpen módosul.:

 

1. Az erkölcsök befolyásolják a viselkedésünket.

2. Az értelem önmagában nem képes ilyen hatást kifejteni. 

Tehát: Az erkölcsök nem az értelem levezetésein alapulnak.

 

Sophie Botros42 arra mutat rá, hogy az érv ebben a formában nem érvényes. Az első premissza ugyanis 

csak annyit állít, hogy az erkölcsi ítéletek befolyásolják a cselekedeteinket, de azt nem, hogy 

önmagukban képesek erre. E nélkül a kitétel nélkül azonban nem kapjuk meg a kívánt konklúziót. A 

fenti következtetés elfogadásához arra van szükség, hogy pontos képet kapjunk az erkölcsi ítéletek és a 

cselekvések közötti kapcsolatról. Ennek olyan típusú kapcsolatnak kell lennie, amely nem lehet meg az 

értelem és a cselekvések között. Ez a feltétel abban az esetben teljesül, ha az erkölcsi ítéletek 

önmagukban elégségesek a motivációhoz. A cselekvés tényleges megvalósulásához azonban már az 

értelem levezetéseire is szükség van. A jó és a rossz megkülönböztetése kívül esik ugyan az értelem 

hatáskörén, de a helyes cselekvés megvalósulásához elengedhetetlen.

Az érv megfelelő formája a következő:

1. Az erkölcsök önmagukban befolyásolják a viselkedésünket.

2. Az értelem önmagában nem képes ilyen hatást kifejteni.

Tehát: Az erkölcsök nem az értelem levezetésein alapulnak. 

Az érv eredményeképpen különbséget kell tennünk erkölcsi ítélet és erkölcsi cselekvés között. 

Ellenkező esetben nem tudjuk megvédeni azt a korábbi állítást, mely szerint cselekvéseinkhez minden 

42 Sophie Botros Hume, Reason and Morality Routledge 2006, 27-29.
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esetben szükség van az értelem tevékenységére is. Az érvből ugyanis az látszik következni, hogy az 

erkölcsi cselekvésekhez a szenvedélyeink önmagukban elégségesek. Hume azonban csupán annyit állít, 

hogy az erkölcsi megkülönböztetéseink alapja nem lehet az értelem. Abból azonban, hogy nem az ész 

révén teszünk különbséget jó és rossz között még nem következik, hogy egy erényes tett végrehajtható 

az értelem segítsége nélkül. Az erkölcsi szabályok általános viselkedési normákat írnak elő. Például: a 

szegényeket segíteni kell. Az értelem levezetései azt mutatják meg számunkra, hogy miként tudunk 

ennek a szabálynak megfelelően cselekedni. Melyek azok a cselekedetek, amelyek valódi segítséget 

jelentenek. Az értelem gyakorlati szerepének tagadása kizárólag az ítéletek szintjén értelmezhető. 

Hume kizárólag annak bizonyítására törekszik, hogy egy erkölcsi ítélet meghozatalában az értelemnek 

semmiféle szerepe nincs, mert ez az érzések szintjén dől el, de a konkrét cselekedet megvalósulása már 

nem gondolható el ilyen módon. 

Az érzés –  ítélet –  cselekvés hármasságának megkülönböztetése a kulcsa annak, hogy helyesen 

értelmezzük a rabszolga metaforát. Hume radikális megfogalmazásai az erkölcsi érzésekre 

vonatkoznak, ezek befolyásolására valóban nem képes az ész, de az aktuálisan megvalósuló 

cselekvéssel kapcsolatos tagadás, nem védhető. A gyakorlati ész lehetőségét vizsgáló irodalomban nem 

csak annak tagadására találunk példát, de annak ellenkezőjére is. A szkeptikus olvasat elutasításának 

szélsőséges formájának tűnhet Rachel Cohon43 felvetése, aki cikkében amellett érvel, hogy vannak 

olyan esetek, amikor az értelem önmagában képes befolyásolni a viselkedésünket. A hitekkel 

kapcsolatos megfogalmazások nyújtanak kapaszkodót ehhez az olvasathoz. 

Hume szerint hiteinkre az értelem tevékenysége révén teszünk szert. Ha azt tapasztaljuk, hogy 

bizonyos dolgok minden alkalommal ugyanazt a hatást váltják ki, akkor az egyik megjelenéséből 

automatikusan a másik felbukkanására következtetünk. Az ilyen típusú következtetések nem lehetnek 

abszolút bizonyosak, velük kapcsolatban nem beszélhetünk tudásról. Hume az ilyen típusú 

megállapításainkat vélekedésekként, hitekként azonosítja. Bizonyos dolgokat többször tapasztalunk, 

megszokjuk, hogy állandóan együtt járnak, újbóli felbukkanásuk esetén sajátos érzés kapcsolódik az 

általuk kiváltott ideákhoz. Ez az érzés lesz az, ami alapján megkülönböztetjük egymástól a képzelőerő 

fikcióit és a hiteket. Ahogyan Hume fogalmaz:

„A hivés valamiképpen több, mint az hogy egyszerűen ideánk van valamiről. Azt jelenti, hogy 

sajátos módon alkotunk ideát. […] a hivés […] olyan eleven idea, amely azáltal jön létre bennünk, 

43 Rachel Cohon (1997) ' Is Hume a Noncognitivist in the Motivation Argument' Philosophical Studies 82,(251-
266) 257.
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hogy kapcsolatban áll valamely jelenlegi benyomásunkkal.”44

A hiteinket Hume az értelem tevékenységének eredményeként határozza meg. A hitek épp ezért – 

elvben –   nem lehetnek képesek arra, hogy cselekvésre ösztönözzenek minket. Meglepő módon 

azonban vannak olyan hume-i passzusok, amelyek arra engednek következtetni, hogy hiteink 

rendelkeznek motivációs erővel. Ha valamely tárggyal kapcsolatban a távoli vagy közeli jövőben 

kellemes (vagy kellemetlen) dolgokra számíthatunk, akkor ez a hit képes befolyásolni azt, hogy miként 

fogunk viselkedni. 

„azoknak a tárgyaknak az ideái, amelyekről azt hisszük, hogy léteznek vagy létezni fognak, ha 

kisebb mértékben is, de ugyanazt a hatást váltják ki bennünk, mint az érzékeinknek és az 

észlelésnek közvetlenül megjelenő benyomások. A hivésnek tehát az a hatása, hogy a 

benyomásokkal egyenlő fokra emeli az egyszerű ideákat, miáltal ezek is ugyanúgy befolyásolják a 

szenvedélyeinket, mint amazok. […] Ez […] egyben azt is segít megértenünk, hogy az ok-okozati 

kapcsolaton alapuló következtetéseink mi módon képesek befolyásolni akaratunkat és a 

szenvedélyeinket.”45

Az értelem bizonyos tevékenysége, azok a valószínűségi állítások, amelyekhez erős hit társul, 

cselekvéseink kiváltó oka lehet. Ez azonban ellentmond Hume korábbi megállapításainak. Az ok 

okozati kapcsolaton alapuló következtetéseinkre sok esetben úgy utal, mint valószínűségi ítéletekre. A 

valószínűségi ítéletek azonban nem rendelkeznek motivációs erővel. Ha bebizonyosodna, hogy Hume a 

hitek egy bizonyos csoportjával kapcsolatban lehetségesnek tartja, hogy motiváljanak, akkor ez egyben 

azt is jelentené, hogy az értelem képes cselekvésre ösztönözni minket. 

Egy lehetséges válasz erre a problémára, ha azt mondjuk, hogy az oksági levezetések szigorú 

értelemben véve nem tartoznak az értelem tevékenységi körébe46. Ebben az esetben nincs ellentmondás 

aközött, hogy az értelem nem, de a világra vonatkozó hiteink rendelkeznek motivációs erővel. Ezt a 

nem túl meggyőző álláspontot szintén össze lehet egyeztetni Hume egyes megfogalmazásaival. 

„végül is arra az eredményre jutok, hogy hinni valamit annyit tesz mint –  valamely közvetlen 

benyomásból eredően – élénkebben és erőteljesebben elképzelni egy ideát. Tehát a valószínűségi 

44 É. 108.
45 É. 129. 
46 A felvetést lásd: Elizabeth Radcliffe (1999) ' Hume on Generation of Motives: Why beliefs Alone Never 

Motivate' Hume Studies 25, 106.
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következtetés minden esetben az érzékelés egyik válfaja csupán. […] Ha meg vagyok győződve 

valamilyen elvről, ez csupán azt jelenti, hogy erősen hat rám egy idea. Ha az egyik érvelést 

előnyben részesítem a másikkal szemben, akkor csupán aszerint döntök így, hogy melyikük hatását 

érzem erősebbnek.”47

Az idézett szöveg valóban arra enged következtetni, hogy Hume a valószínűségi ítéleteket az 

érzékelés egyik válfajának tekinti. Azonban ha az Értekezés más passzusaival kiegészítve 

tanulmányozzuk a valószínűségi ítéletek természetét, akkor ez az érvelése már nem lesz meggyőző. 

Hume abban az esetben sorolja a valószínűségi ítéleteket az észlelés körébe, amikor mindkét tárgy, az 

ok és az okozat is, megjelenik előttünk. Ha csak az egyik, és ebből a másik felbukkanására 

következtetünk, akkor már nem észlelésről, hanem gondolkodásról kell beszélnünk.

„A gondolkodás különböző fajtái mind csak azt jelentik, hogy összehasonlításokat teszünk, hogy 

felfedezzük a tárgy –  két vagy több tárgy –  közötti változó vagy változatlan relációkat. Az 

összehasonlítást elvégezhetjük akkor is, ha mindkét tárgy megjelenik az érzékeinknek, és akkor is, 

ha egyik sem vagy csak az egyik. De ha mindkét tárgy, és velük együtt a köztük fennálló reláció is 

megjelenik, akkor inkább észlelésről beszélünk, mintsem gondolkodásról; ez esetben nem 

működtetjük gondolkodási képességünket, sőt voltaképpen nem megy végbe semmiféle cselekvés, 

hanem csupán szenvedőlegesen befogadjuk az érzékeinken keresztül kapott benyomásokat. E 

felfogásmód szerint sohasem szabad gondolkodásnak tekintenünk azokat a megfigyeléseket, 

amelyeket az azonosságot és a térbeli és időbeli viszonyokat illetően tehetünk […] Csak az okok 

hoznak létre olyan kapcsolatot, hogy valamely tárgynak a létezése vagy működése alapján 

megbizonyosodhatunk afelől, hogy valamilyen más létezése vagy működése előzte meg vagy 

követte az illető tárgyat”48

Ezen kívül Hume az Akaratot befolyásoló indítékokról című szakaszban az értelem tevékenységei 

közül nem csupán a demonstratív ítéletektől tagadja meg a motivációs képességet. Egy külön 

bekezdésben amellett érvel, hogy a valószínűségi ítéletek önmagukban közömbösek és nem 

ösztönöznek minket cselekvésre. A hitekkel kapcsolatban ugyanezt kell hangsúlyoznunk. 

Hume sehol nem állítja azt, hogy a hitek önmagukban képesek motiválni. Nem azért teszek meg 

valamit, mert azt hiszem, hogy kellemes dolgokban lesz ezáltal részem, hanem mert vágyom arra a 

kellemes dologra. Nem azért megyek el moziba, mert tudom, hogy ott kellemesen fogom eltölteni az 

47 É. 115. (kiemelés tőlem)
48 É. 86.
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időmet, hanem azért mert kellemesen akarom eltölteni az időmet. Hiába tudom, hogy a mozi kellemes 

szórakozás, ha nem vágyom ilyen típusú szórakozásra, akkor nem veszem meg a jegyet sem. Az, hogy 

tudom mire számíthatok bizonyos dolgokkal kapcsolatban önmagában még nem elég, egy meglévő 

vágyra is szükség van.

Hume a hiteket és a vágyakat különböző mentális állapotoknak tartja. Azt azonban nem állítja, hogy 

egymástól függetlenül is képesek cselekvést kiváltani. Egy hit önmagában nem elégséges a 

motivációhoz, minden esetben szükség van egy szenvedélyre is. Radcliffe49 a következőképpen 

rekonstruálja Hume elméletét a motiváló szenvedély50 kialakulásával kapcsolatban:
 a.) Szükséges hozzá egy hit, arra vonatkozóan hogy ami velem történik nem csak 

képzelődés. Rendelkezhetem egy ideával arról, hogy egy magas szikla peremén állok. Ez lehet csupán 

a képzelet játéka, de ha az értelem akkurátusan megvizsgálja az ideát, akkor már hinni fogom, hogy a 

szikla peremén állok. 

b.) Valamint egy diszpozicionális tulajdonságra, például a magasságtól való félelemre. Az a 

hitem, hogy egy magas szikla peremén állok, és az ettől való félelem együtt egy kellemetlen érzést vált 

ki belőlem és ez arra ösztönöz, hogy hátrébb lépjek. 

Az a hitem, hogy a szikla peremén állok, cselekvésre ösztönözhet, de nem önmagában, hanem egy 

hozzá kapcsolódó szenvedély által. Az értelem tevékeny szerepet játszik a cselekvéseink alakulásában, 

de nem önmagában. A hangsúly a szenvedélyen van, amely minden esetben nélkülözhetetlen. 

Az eddigiekben láttuk, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük azoknak akik az értelem 

szerepét nem tartják ugyanolyan hangsúlyosnak a cselekvés kialakulásában mint a szenvedélyekét. 

Minden olyan érvelés, amely az értelem szerepét alábecsülte vagy túlhangsúlyozta támadhatónak 

bizonyult. Hume ugyan provokatívan fogalmaz az értelem szerepével kapcsolatban, azért, hogy 

elhatárolja magát a racionalisták álláspontjától, de ebből nem szabad arra következtetnünk, hogy nem 

ismerte el az értelem jelentőségét a viselkedés alakításában. Ha bizonyos esetekben nehéznek tűnik is 

az elhatárolás, Hume az elemzése során különbséget tesz erkölcsi szenvedély, erkölcsi ítélet és erkölcsi 

cselekvés között. Ez utóbbi az, ahol a racionális belátásainknak igenis fontos szerepe van. Az etikai 

racionalizmus kritikája nem vezet védhetetlen állásponthoz, de az érzelmek morális alapként való 

megjelölése felvet bizonyos problémákat, amelyeket Hume nem hagyhat figyelmen kívül. Ezeknek a 

49 Elizabeth Radcliffe (1999) ' Hume on Generation of Motives: Why beliefs Alone Never Motivate' Hume 
Studies 25, 106

50 Radcliffe szerint ugyanis nem minden szenvedélyünk rendelkezik motivációs erővel.
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nehézségeknek a vizsgálatával a következő fejezetben foglalkozom. 

MÁSODIK FEJEZET

A szenvedély, mint erkölcsi alap

A racionalitásra alapozott erkölcsfilozófia – Hume szerint – legkevésbé védhető pontja a motiváció 

létrejöttének megindoklásában, pontosabban annak hiányában áll. Ezzel szemben a Hume által 

védelmezni kívánt moral sense iskola számára a legnagyobb kihívást az erkölcsi ítéletek 

objektivitásának kimutatása jelenti. Hume megfogalmazásában: 

„Erényesnek tudni valamilyen jellemvonást, ez valójában annyit tesz, hogy sajátos 

elégedettséget érzünk, amikor a dologra gondolunk. A helyeslés és a csodálat nem más, mint maga 

ez az érzés. Nem megyünk tovább ennél, nem vizsgáljuk, hogy mi az oka az érzésnek. Amikor 

valamit e sajátos módon kellemesnek találunk, akkor nem következtetést vonunk le arra nézve, 

hogy az erényes valami; érezvén, hogy örömünkre szolgál, egyben azt is érezzük, hogy erényes. 

Éppen úgy, mint amikor bárminek a szépségéről, vagy ízekről, vagy érzetekről alkotunk ítéletet. A 

dolgok által keltett öröm közvetlenül magába foglalja helyeslésünket is.”51 

Az erkölcsi helyeslés érzésekként való azonosítása azért problematikus, mert könnyedén vezet radikális 

szubjektivizmushoz. Ha az erkölcsi érzelmek az ízlésítéletekhez hasonlatosak, ahogyan azt a fenti 

idézet sugallja, akkor ítéleteink aszerint változnak, hogy ki miként érez egy adott szituációval 

kapcsolatban. Ez nem csak annak a lehetőségét minimalizálja, hogy több ember egyszerre ugyanolyan 

erkölcsi ítéletet hozzon, de azt is lehetetlenné teszi, hogy érdemi vita bontakozzon ki a különböző 

álláspontokkal kapcsolatban. Azzal az állítással szemben nem lehet érvelni, hogy 'én nem így érzem'. 

Ha az erkölcsi érzések a többi emberi szenvedélyhez hasonlatosak, akkor változékonyak, számomra 

kikapcsolódást jelent egy szórakoztató regény, ellenben mások elképzelhetetlennek tartják, hogy 

olvasással töltsék a szabadidejüket. Ugyanígy, annak ellenére, hogy számomra elítélendő, egy idegen 

ember életét kioltani, vannak olyanok, akikben ez a tett nem vált ki hasonló érzéseket. Az ő számukra a 

gyilkosság nem bűn, mert nem érzik a helytelenítés azon fokát, ami bennem felmerül. Ha azonban az 

érzések valóban ennyire különböznek és az erkölcsi megkülönböztetések ezeken az érzéseken 

51 É. 469.
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alapulnak, akkor ha a gyilkosság nem vált ki belőlük helytelenítést, nem is követnek el bűnt. Egy ilyen 

következmény elfogathatatlan Hume – és valamennyi erkölcsfilozófus –  számára. Az erkölcsi ítéletek 

sajátossága kell legyen, hogy objektív kritériumokon alapulnak és általános érvényűek. Ez a két feltétel 

azonban nehezen tűnik összeegyeztethetőnek azzal, hogy az ítéletek ezen típusát a szenvedélyeinkre 

kell visszavezetnünk. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni az érzéseinkre, amelyek elfogulttá tesznek 

minket és a legkevésbé valószínű, hogy emberek nagyobb csoportja ugyanúgy érezzen valamivel 

kapcsolatban. 

Az érzelmekre visszavezetett erkölcsfilozófia az előző fejezetben tárgyalt tételből eredeztethető, 

mely szerint a racionális belátásaink közönyösek a viselkedésünk alakulásának szempontjából. Az 

értelem ilyen meghatározása ahhoz vezet, hogy felül kell vizsgálnunk a szenvedélyek –  több 

évszázadra visszavezethető negatív reputációját –  és elfogulatlanul szemlélnünk azok szerepét a 

mindennapi életben. A tétel morálfilozófiai eredményei nyilvánvalóak. Az értelem nem kizárólag akkor 

minősül hatástalan eszköznek, ha azt akarom eldönteni, hogy megigyam-e az ötödik kávémat a mai 

napon, hanem akkor is ha egy cselekedet erkölcsös voltával kapcsolatban akarok állást foglalni. Az 

erkölcsi cselekvések ugyan a viselkedések egy speciális csoportját alkotják, ettől függetlenül 

ugyanazok a megállapítások érvényesek ezek esetében is. 

A gyakorlati ész lehetőségének vizsgálata során arra ez eredményre jutottunk, hogy az értelemnek 

fontos szerepe van a konkrét cselekvés megvalósulásában, a túlzóan elutasító megfogalmazások az 

erkölcsi érzések kialakulásában betöltött szerepére vonatkoznak. Az értelem nem képes ugyan 

eligazítani minket abban, hogy mi a jó és mi a rossz, de a helyes viselkedés végrehajtásához 

elengedhetetlen. A szenvedély - ítélet - cselekvés megkülönböztetése a teljes koncepció szempontjából 

azért fontos, mert magyarázza, hogy amikor Hume az erkölcsi ítéleteket elemzi, miért csak a szemlélő 

szempontjából mutatja be annak működését. A konkrét cselekvés elemzése ebből a szempontból azért 

mellékes, mert ha megvan bennünk a megfelelő szenvedély, az direkt módon felel a cselekvés 

végrehajtásáért is, mert biztosítja a megfelelő indítékot. Minden további elemzés felesleges, hiszen a 

szándék (erkölcsi ítélet, vagy erkölcsi szenvedély) és egy cél-eszköz hit (racionális belátásaink) 

együttesen tökéletesen magyarázzák a cselekvéseinket. Az erkölcsi ítéletek és az erkölcsi szenvedélyek 

létrejötte messze nem ennyire problémamentes. Hume az erkölcsi szenvedélyeket az elégedettség 

sajátos fajtájaként azonosítja. A sajátos jelző hangsúlyozása azért fontos, mert így rögtön elutasíthatjuk 

az olyan típusú ellenvetéseket, melyek szerint az erkölcsi helyeslés és az elégedettség érzése 

azonosítható lenne. Ez ugyanis azzal a következménnyel járna, hogy minden esetben amikor 
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elégedettséget érzünk, egyúttal helyeslést is éreznünk kellene. Így viszont nagyon hamar szembe 

találnánk magunkat olyan problémákkal, mint az erényes bor fogyasztás, vagy az erkölcsös rántott 

szelet evés. 

Az erkölcsi érzelmek jellemzése.
Az erkölcsi érzelmek [moral sentiments] sajátosságainak meghatározása vita tárgyát képezi a Hume 

kutatók körében. Kérdéses, hogy miként azonosíthatjuk az érzelmeknek ezt a speciális fajtáját. 

Azonosíthatóak e az erkölcsi érzelmek a szenvedélyek egy csoportjával, vagy külön kategóriát 

képeznek? Hume az érzelmekkel, szenvedélyekkel kapcsolatos megállapításait az Értekezés második 

könyvében foglalja össze. A szenvedélyeket az eredeti benyomások vagy ideák másolataként létrejövő, 

reflexiós benyomásokként azonosítja. Különböző szempontok szerint csoportosítva ezeket a reflexiós 

benyomásokat különbséget tehetünk: higgadt valamint heves; közvetett és közvetlen szenvedélyek 

között. Hume kategóriáinak ismeretében adott a kérdés: hogyan határozzuk meg az erkölcsi 

érzelmeket? Besorolhatóak e a kategóriák valamelyikébe, vagy ezektől függetlenül, önálló típusként 

kell kezelnünk őket? Nagy bizonyossággal állítható, hogy az erkölcsi érzelmek minden esetben 

higgadtak. Az ilyen típusú helyeslés vagy helytelenítés ugyanis akkor támad bennünk, ha bizonyos 

szempontokhoz igazítjuk az ítéleteinket. 

„Csupán ha általában, sajátos érdekeinktől elvonatkoztatva vizsgáljuk valakinek a jellemét, 

csupán akkor támad bennünk az a bizonyos érzés, amelynek alapján erkölcsileg jónak vagy 

rossznak nevezzük az illetőt.” 52

Ha nem ragadnak el minket túlságosan az érzelmeink, és mindentől függetlenül, kizárólag a cselekvést 

kiváltó indítékra koncentrálunk, csakis ekkor merülnek fel bennünk erkölcsi érzelmek. Erkölcsi 

ítéletünk tárgyát minden esetben a jellemvonások képezik, mindig ezekre vagyunk tekintettel az ítélet 

meghozatalakor.53 Az erkölcsi érzelmek mindebből adódóan nem lehetnek hevesek. A pillanatnyi 

érzéseinket ugyanis mindig korrigálnunk kell, hogy megfeleljenek az általános követelményeknek, 

ellenkező esetben nem tudjuk megindokolni az ítéletek egyöntetűségét. Ahhoz, hogy 

52 É. 470.
53 „Egy cselekedet csupán annyiban lehet erényes vagy vétkes, amennyiben valamilyen szellemi tulajdonságra 

vagy jellemvonásra mutat. Erkölcsi minősége a cselekvő személy szellemének tartós elveink kell alapuljon, 
amelyek az illető egész viselkedését meghatározzák.” É. 562.
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„megállapodottabb ítéletet alkothassunk, bizonyos állandó és általános szempontokat tűzünk ki 

magunknak, s gondolatban mindig e szempontok szerint tekintjük a dolgokat, bármi legyen is 

pillanatnyi helyzetünk”54 Ha az erkölcsi érzelmek kizárólag ebből az általános nézőpontból merülnek 

fel bennünk, akkor nem lehetnek hevesek.55 

„Általában véve a helyeslés vagy helytelenítés érzése mindig aszerint változik, hogy milyen távol 

vagyunk attól, akit dicsérünk vagy elítélünk, és hogy éppen milyen kedélyállapotban vagyunk. De 

az emberek általános megítélésében eltekintünk ezektől a változásoktól; […] Voltaképpen csak azt 

jelenti ez, hogy szenvedélyeink valamilyen távoli szempont vagy megfontolás alapján, általános és 

higgadt módon vannak meghatározva. Amikor pusztán aszerint ítéljük meg az embereket, hogy 

jellemük mennyiben járul hozzá saját érdekeink vagy barátaink érdekeinek az előmozdításához, 

akkor érzelmeink olyan sok ellentmondásba ütköznek a társas érintkezés során, és annyira 

bizonytalanná válunk helyzetünk állandó változásai miatt, hogy valami más, valami olyan mércét 

szeretnénk találni az érdem és érdemtelenség megállapítására, mely kevésbé van kitéve a 

változásnak.”56

Az erkölcsi érzelmek higgad volta önmagában nem elégséges ahhoz, hogy megkülönböztessük a 

helyeslés vagy helytelenítés egyéb formáitól. Az erkölcsi érzelmek abban is különböznek az egyéb 

fájdalmaktól vagy örömöktől, hogy minden esetben kiváltják belőlünk a közvetett szenvedélyek 

valamelyikét. Hume egy helyen a következőképpen fogalmaz:

„Mindig büszkeséget vagy szégyenkezést, szeretetet vagy gyűlöletet érzünk, ha olyasvalamivel 

találkozunk, ami egyrészt kapcsolatban áll a szenvedélynek a tárgyával, másrészt olyan külön 

érzetet vált ki belőlünk, mely a szenvedély érzetével kapcsolatos. Márpedig az erkölcsi minőségek 

mindig megfelelnek e két feltételnek. Az erény és a vétek szükségképpen bennünk magunkban 

van, vagy valaki másban, s egyben mindig örömöt, illetve rossz érzést ébreszt, ennélfogva pedig 

ezeknek a minőségeknek ki kell váltaniuk belőlünk az említett négy szenvedély valamelyikét is, 

ami talán a legfontosabb hatásuk az emberi lélekre, s ami világosan megkülönbözteti az erkölcsi 

minőségeket attól az örömtől és fájdalomtól, amelyet a lélek nélküli tárgyak keltenek; ez utóbbiak 

ugyanis gyakran nem állnak relációban velünk.” 57

54 É. 568.
55 Lásd ehhez: Páll S. Árdal (1977), 'Another Look at Hume's Account of Moral Evaluation' Journal of the 

History of Philosophy, 15, 412; Rachel Cohon. (1997) 'The Common Point of View in Hume's Ethics' 
Philosophy and Phenomenology research, 57 (827-50) 838-839

56 É. 568-569.
57 É. 470-471.
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Az erkölcsi minőségek közvetett szenvedélyekként való meghatározása jogosnak tűnik abból a 

szempontból is, hogy Hume mindkét érzelmet úgy határozza meg, mint amelyek kizárólag emberekkel 

kapcsolatban merülnek fel bennünk. A közvetett szenvedélyek kategóriája természetesen általánosabb, 

mint az erkölcsi érzelmeké. A szeretet, büszkeség és a többi közvetett szenvedély higgad formája nem 

azonosítható az erkölcsi helyesléssel. Vannak olyan esetek, amikor anélkül tölt el minket a büszkeség 

higgadt formája, hogy egyúttal erkölcsi érzelmek is támadnának bennünk. 

Az értelem tevékenységének meghatározása során már tapasztalhattuk, hogy Hume bizonyos 

dolgokkal kapcsolatban ellentmondásosan fogalmaz. Az erkölcsi érzelmek meghatározása során 

ugyanennek lehetünk tanúi. Egyes helyeken úgy tűnik a közvetett szenvedélyekkel való azonosítás 

mellett foglal állást, más meghatározásai azonban ellentmondanak ennek. Valamint az 

azonosíthatóságot alátámasztó megfogalmazások is többféleképpen értelmezhetőek. Vegyük jobban 

szemügyre a korábbi idézetet, amelyben Hume azt állította, az erkölcsi minőségek minden esetben 

közvetett szenvedélyeket váltanak ki belőlünk. Hume egyrészt azt állítja, hogy az erkölcsi minőségek 

minden esetben kiváltják a közvetett szenvedélyek valamelyikét. Másrészt azonban abból, hogy az 

erkölcsi minőségek mindig kiváltják a közvetett szenvedélyek valamelyikét még nem következik, hogy 

azonosak lennének. Valójában épp az ellenkezőjét sugallja. Ha az erkölcsi érzelmek közvetett 

szenvedélyeket váltanak ki, akkor nem lehetnek azonosak velük. 

Az azonosíthatóság mellet – hume-i megfogalmazásokon kívül – fontos érv volt, hogy a közvetett 

szenvedélyek, valamint az erkölcsi érzelmek tárgya minden esetben az ember. Állatok vagy élettelen 

tárgyak „viselkedését”  soha nem helyeseljük erkölcsi értelemben. Hume szeretné elkerülni, hogy azt 

kelljen mondania, magát az embert ítéljük el és nem a jellemvonást; ezért az erkölcsi érzelmek tárgyát 

soha nem maga az ember, hanem a cselekvéseket kiváltó indítékok képezik, feltéve hogy az indítékok 

az ágens jellemvonásából fakadnak. Ha ítéleteink az emberre vonatkoznának, akkor attól függően, 

hogy mennyire ismerjük őt, változna a megítélésünk is. Rokonaink, barátaink vétkeivel kapcsolatban 

mindig elnézőbbek vagyunk. Ha azonban kizárólag a cselekvést kiváltó indítékra vagyunk tekintettel, 

ez a nehézség elkerülhető. Ezáltal egyszerűen választ tud adni arra a kérdésre, hogy az egyéni érzésekre 

alapozott helyeslés hogyan eredményez helyes ítéletet az ellenségeinkkel kapcsolatban. Ha nem az 

emberrel –  aki lehet a legjobb barátunk, családtagunk vagy éppen az ellenségünk –  kapcsolatban 

fogalmazunk meg ítéletet, hanem mindig a cselekvést kiváltó jellemvonásra figyelünk, akkor az 

ellenvetés könnyedén védhetővé válik. Baillie arra mutat rá, hogy az erkölcsi érzelmek és a közvetett 

szenvedélyek között pontosan az a különbség, hogy még az előbbiek csak a jellemvonásra 



41

vonatkoznak, az utóbbiak tárgyát maga az ember képezi.58 Az erkölcsi érzelmek a szenvedélyek 

elkülönült osztályába sorolandóak és az alábbi folyamat révén alakulnak ki.

A szemlélőben felmerülő helyeslés vagy helytelenítés, nem más mint az általános értelemben vett 

helyeslés vagy helytelenítés „vegytiszta”  esete. Ezek az érzések nem csak azoktól az esetektől 

különböznek amikor valami kellemes érzést vált ki belőlünk, hanem mentesek az általános emberi 

elfogultságtól is. Kialakulásuk két lépésben történik. Elsőként mindig ösztönösen reagálunk az 

eseményekre. Vegyük például azt az esetet, amikor azt látom, hogy a nyílt utcán egy fiatal nő 

bántalmaz egy idősebbet. Hacsak nem küzdünk mi magunk is valami problémával, első körben azonnal 

elítélően fogunk nyilatkozni a nő viselkedésével kapcsolatban. Második lépésben meg kell győződnünk 

arról, hogy érzelmeink jogosak és nem vakítanak el minket saját előítéleteink, és hogy valamennyi 

releváns információ a birtokunkban van. Ha egy ilyen alapos vizsgálódás után is azt érezzük, hogy a 

fiatal nő viselkedése elítélendő, akkor érzéseink objektívek és általános érvényűek, erkölcsi érzelmek. 

Az érzelmi reakció ilyen magyarázatához fontos megmutatni, hogy miként jönnek létre az érzelmek 

az első lépésben, ily módon tovább növelhető a szakadék az erkölcsi érzések és a többi szenvedély 

között. Térjünk vissza az előző példához. Azt látom, hogy valaki az utcán bántalmaz egy idős hölgyet. 

Felháborodásom annak a folyamatnak az eredménye, amely során az idős hölgy viselkedésében 

megnyilvánuló jelekből – jajveszékelés, sírás, könyörgés – arra következtetek, hogy ami vele történik 

fájdalmat okoz neki. Az így beazonosított érzés –  pontosabban az én esetemben az érzésről alkotott 

idea –  olyan elevenen jelenik meg számomra, amely hasonló ahhoz, amit az áldozat érez. A 

fájdalomnak ez a megnyilvánulása kellemtelen a számunkra, ami emberi sajátosságunkból adódik, és 

kiváltja belőlünk a helytelenítés érzését. Összegezve, az áldozat valós fájdalma lesz a közvetlen kiváltó 

oka a felháborodásunknak, a szimpátia pedig az a képességünk, amelynek révén ez a folyamat 

végbemegy. 

Szimpátia
Megtalálni a megfelelő forrást az erkölcsi érzelmek megszületéséhez több szintű kihívás. A konkrét 

személyektől való elvonatkoztatás, mint eszköz, csupán a problémák egy részére jelent megoldást, 

elfogultságunkat küszöböli ki. A szituációra adott érzelmi reakció, mint forrás nem csak azért 

problematikus, mert reakcióink olyannyira változatosak. További nehézséget jelentenek az olyan 

58  James  Baillie Hume on morality Routledge London and New York 2000 140.
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esetek, amelyekkel nincs semmiféle valódi kapcsolatunk. A szimpátia képessége ezen a ponton válik 

döntő jelentőségűvé. Működése nem csak azt garantálja, hogy mindig az események valós szereplőinek 

érzései alapján ítélkezünk, és így saját érdekeink nem befolyásolják az ítéleteinket, de egyúttal 

magyarázattal is szolgál arra vonatkozóan, hogy távoli események miként képesek befolyásolni 

ítéleteinket. A szimpátia olyan képesség, amelynek révén az emberek érzelmeinek ránk gyakorolt 

hatása magyarázható. Ez a hatás nem kizárólag azokban az esetekben figyelhető meg, amikor valóban 

szemtanúi vagyunk az eseményeknek. Mielőtt azonban rátérnénk a kivételek vizsgálatára, először 

eredeti kontextusában kell elemeznünk ezt a képességünket.

A szimpátia nem egy önálló szenvedély, nem fejez ki törődést, mert kizárólag az érzelmek 

közvetítésének magyarázatára szolgál. A szimpátiának ez a meghatározása némiképp ellentétes azzal, 

ahogyan ma gondolkodunk erről a fogalomról. Stephen Darwall59 amellett érvel, hogy a hume-i 

szimpátia valójában a mai empátia fogalmunknak felel meg. A két fogalom közötti különbséget abban 

látja, hogy a szimpátia –  ahogyan ma használjuk –  mindig magában foglal bizonyos szintű törődést, 

míg az empátia esetében ez nem mondható el. Az empátia kizárólag a másik fél érzéseinek átélését 

jelenti. Az empátiának Darwall szerint három formáját különböztethetjük meg. Az első ezek közül az, 

amikor egyszerűen leutánozzuk mások érzéseit anélkül, hogy ennek ténylegesen tudatában lennénk. Ha 

például belépünk egy vidám emberekkel teli szobába, akkor mi is jobb kedvre derülünk, ösztönösen 

anélkül, hogy tudatában lennénk ennek. Az empátia második formájaként azt az esetet azonosíthatjuk, 

amikor a képzelőerő segít minket abban, hogy osztozzunk a másik fél érzéseiben. Beleéljük magunkat 

az ő helyzetébe, magunkévá téve feltételezett érzéseit amelyek megfeleltethetőek annak, hogy mi mit 

éreznénk egy hasonló szituációban. A harmadik típus nem pusztán azt foglalja magában, hogy 

elképzeljük, miként érez a másik ember, hanem azt is, ő maga hogyan viszonyul a saját helyzetéhez. 

Darwall szerint a szimpátia, ahogyan azt Hume használja, az első típusnak feleltethető meg. Az 

emberek külső viselkedéseiből felismerjük milyen hangulatban vannak és ez a felismerés belőlünk is 

hasonló érzelmeket vált ki. Ez a beazonosítás ugyanakkor nagy mértékben leegyszerűsíti Hume 

gondolatait, mert kizárólag a szimpátia fogalmának első meghatározására alkalmazható. 

A későbbiekben látni fogjuk, hogy Hume komplexebb módon gondolta el ennek a képességnek a 

működését. A leegyszerűsítés ellen szól, ha figyelembe vesszük, hogy ez a képességünk nem kizárólag 

az érzések közvetítésére szolgál. Gyakori, hogy az emberek egy csoportja azonos véleményen legyen 

valamivel kapcsolatban, és ez a véleményazonosság szintén a szimpátia révén magyarázható.

59  Stephen Darwall (1998) 'Empathy, sympathy, care' Philosophical Studies 89. (261-282) 267
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„még a legbiztosabb ítéletű és legokosabb embernek is nehezére esik, hogy saját eszét és 

hajlandóságát kövesse, amennyiben az ellenkezik barátainak és mindazoknak a nézeteivel, akikkel 

nap mint nap érintkezik. Erre az elvre kell visszavezetnünk azt a tapasztalatunkat, hogy az azonos 

nációból való emberek érzülete és gondolkodásmódja annyira egyöntetű; sokkal valószínűbb, hogy 

a szimpátiából ered ez a hasonlóság, mint az, hogy a talajnak vagy az éghajlatnak valamilyen 

változásából”60

Az emberek gondolkodásmódjának hasonlósága nem magyarázható egy olyan képesség révén, amely 

kizárólag azt teszi lehetővé, hogy leutánozzuk más emberek érzéseit. Egy politikai álláspont nem 

közvetíthető oly módon, ahogyan azt az érzelmeink esetében tapasztaljuk. Ha sírni látok valakit, akkor 

tudom, hogy szomorú, és az ő szomorúsága bennem is ugyanilyen érzelmeket kelt. A különböző 

vélemények, nézetek esetében egy ilyen típusú magyarázat nem lehet megfelelő. A könnyek egyértelmű 

jelei valaki szomorúságának, így nem okoz nehézséget, hogy a fájdalmát felismerjük. A politikai 

véleményeknek és a különböző nézeteknek azonban nincsenek olyan egyértelműen megnyilvánuló 

jelei, hacsak valaki nem fejti ki azokat túláradó hevességgel. Ez a hevesség sem indokolja azonban, 

hogy magát az álláspontot is elfogadjuk, hiszen a szimpátia a szónok hevességét, indulatait közvetíti, 

így csupán izgatottsága ragadhat el bennünket, de ez nem feltételezi, hogy nézeteiben is osztoznunk 

kellene. Valószínű, hogy a szimpátia ebben az esetben nem olyan direkt módon fejti ki hatását, mint a 

könnyedén beazonosítható szenvedélyek esetében. A vélemények egy országon belüli összhangjának 

kialakulásában fontos szerepet játszik az a tény, hogy a környezetünkben élők rólunk kialakított 

véleménye rendkívül fontos a számunkra. A rólunk kialakított negatív vélemény a szimpátia révén vált 

ki belőlünk szégyenkezést, és így közvetve szerepet játszik abban, hogy miközben igyekszünk azt 

megváltoztatni, átvesszük a környezetünkben élők véleményét, és gondolkodásmódunk az övékéhez 

idomul.

Az emberi együttélés szempontjából ennek a rendkívül fontos képességnek a működését Hume 

következőképpen gondolja el: 

„Amikor szimpátia révén tölti el valamilyen érzelem a lelkünket, először hatásaiból ismerjük 

föl, az arckifejezésben és a beszédben megnyilvánuló külső jeleiből, amelyek alapján ideát 

alkotunk róla magunknak. Ez az idea pedig nyomban benyomássá alakul át, s olyan erőssé és 

elevenné válik, hogy valójában már magát a szenvedélyt érezzük, tehát ugyanolyan érzelmet kelt 

60  É. 308.
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bennünk, mint amilyen az eredeti kedélymegnyilvánulás volt.” 61

A szimpátia hatékonysága azzal a ténnyel magyarázható, hogy minden ember alapvetően hasonló. Nem 

találunk olyan érzelmeket egy másik emberben, amelyek ne lenne meg bennünk magunkban is, bár 

természetesen nem azonos mértékben. Nehezen tudunk azonosulni egy kegyetlen emberrel, akkor ha 

békés természetűek vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy a kegyetlenség legalább enyhe fokban ne 

lenne meg bennünk is. Érzelmeink ugyanúgy meghatározói emberi mivoltunknak, ahogyan a testi 

felépítésünk is.

„A testrészek alakja és nagysága különböző lehet, de ugyanúgy kapcsolódnak egymáshoz. A 

testalkat minden változatossága ellenére fönnmarad a szembetűnő hasonlóság, ami nagyban 

hozzájárul, hogy megértjük másoknak az érzelmeit, hogy könnyen és szívesen magunkévá tesszük 

ezeket az érzelmeket.”62 

Érdekes kérdés, hogy Hume miként viszonyulna egy szociopata személyhez, akiről az orvostudomány 

mai állása szerint azt tartjuk, hogy nem rendelkezik az együttérzés képességével. Meghatározásai 

alapján ugyanis azt kellene mondani, hogy a szociopaták nem emberek. Hume azonban nem 

foglalkozik szélsőséges esetekkel, adottnak veszi, hogy az emberek nagy mértékben hasonlítanak 

egymásra, értve ez alatt a fizikai adottságokat és az érzelmeket egyaránt.

A szimpátia pontosan azért működhet hatékonyan, mert hasonlóak vagyunk, ezen felül azonban 

további tényezők is erősítik működését. Minél nagyobb a hasonlóság köztem és egy másik ember 

között, annál könnyebben vagyok képes osztozni az érzéseiben. A hasonlóság nem az egyetlen 

filozófiai reláció, amely növeli a szimpátia működésének hatékonyságát, az érintkezés és az ok-okozati 

reláció szintén befolyásolja ezt a folyamatot. 

„Azoknak a szenvedélyei, akik nagyon távol vannak tőlünk, kevéssé hatnak ránk; az érintkezés 

relációjára is szükség van hozzá, hogy teljesen átvegyük az érzelmeiket. A vérségi kapcsolat, az 

ok-okozati reláció egyik fajtája lévén, néha ugyanilyen hatással lesz ránk, miként az ismeretség is, 

amelynek hatása nem különbözik a megszokásétól és a neveléstől; […] Mindezek a relációk, 

amennyiben találkoznak egymással, átviszik saját személyiségünk tudatát vagy benyomását az 

ideára, amelyet másoknak a szenvedélyeiről és érzelmeiről alkotunk magunknak, s így a lehető 

61  É. 309.
62  É. 309.
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legnagyobb erővel és elevenséggel fogjuk föl ezeket a szenvedélyeket és érzelmeket.”63

A szimpátia akkor működik a leghatékonyabban, ha olyan emberek érzéseit akarjuk megismerni akik 

hasonlóak hozzánk korban, nemben és gondolkodásmódban is. A hatékonyság ebben az esetben két 

dolgot jelent. Egyrészt ha barátaink vagy rokonaink kerülnek szorult helyzetbe, akkor szenvedésük 

sokkal nagyobb hatást gyakorol ránk. Egy enyhébb baleset, ami a szeretteinkkel történik sokkal 

mélyebben felkavar minket, mintha ugyanez egy ismeretlennel történik. Másrészt ha valaki közel áll 

hozzánk, ismerjük a szokásait, gondolkodásmódját, akkor azokban az esetekben is tudjuk, hogy mi 

játszódik le benne, ha másokat esetleg sikeresen megtéveszt a viselkedésével. A relációk azért erősítik a 

szimpátia működését, mert könnyebben tudunk osztozni azoknak az érzéseiben, akik szoros 

kapcsolatban vannak velünk, vagy hasonlóak hozzánk. Ha azt látom, hogy valaki fél attól, hogy 

előadást tartson nagy nyilvánosság előtt, akkor a félelme sokkal hatékonyabban közvetítődik felém, 

mert én magam is hasonlóan érzek. 

A relációk szimpátiára gyakorolt ilyen hatása az erkölcsi ítéletek kontextusában válik 

problematikussá. Ha a szimpátia működésének hatékonyságát befolyásolják a relációk, és a szimpátia a 

forrása az erkölcsi érzelmeknek, akkor az erkölcsi ítéleteinket befolyásolja, hogy mennyire vagyunk 

szoros kapcsolatban az események szereplőivel.64 Ha az erkölcsi ítéleteink kizárólag azon alapulnának, 

hogy mennyire vagyunk érintettek az eseményekben, akkor valóban nehéz lenne megindokolni az 

ítéletek egyöntetűségét. Ha az ítéleteink a szerint változnának, hogy mennyire hasonlít hozzánk az 

áldozat, akkor csak nagyon kevés esetben hozhatnánk megfelelő ítéletet. Hume szerint annak 

érdekében, hogy ezektől a nehézségektől megszabaduljunk arra van szükség, hogy az ítéleteink 

meghozatala során állandó és általános szempontokat tűzzünk ki magunk elé, és ezekhez a 

szempontokhoz viszonyítsuk az eseményeket. 

Az általános nézőpont
Az általános nézőpont fogalma röviden a következőt jelenti: „bizonyos állandó és általános 

szempontokat tűzünk ki magunknak, s gondolatban mindig e szempontok szerint tekintjük a dolgokat, 

bármi legyen is pillanatnyi helyzetünk.”65 Az ítéleteink meghozatalát nem befolyásolhatják személyes 

63  É. 310.
64 A problémafelvetést lásd É. 567.
65  É. 568.
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érdekeink. Ellenségeink erényeit dicséretesnek kell tartanunk, és a barátaink vétkeit el kell ítélnünk, 

távoli eseményeket is úgy kell szemlélnünk mintha a közvetlen közelünkben történtek volna. Hume 

szerint ahhoz hogy valóban erkölcsi ítéletet hozzunk arra van szükség, hogy (1) feladjuk személyes 

nézőpontunkat és azok érzelmeit vegyük alapul akik részesei az eseményeknek; (2) ítéleteink 

meghozatala során mindig cselekvést kiváltó jellemvonásra kell koncentrálnunk és nem magára a 

személyre; (3) azt kell figyelembe vennünk, hogy általában milyen hatást vált ki az adott jellemvonás, 

és végül (4) birtokában kell lennünk valamennyi releváns információnak. Amennyiben ezek a feltételek 

teljesülnek, a szimpátiából eredő esetlegességek kiküszöbölhetőek. Ha a pillanatnyi érzéseinket 

ezeknek megfelelően korrigáljuk, akkor megfelelő ítéletet alkotunk. 

A szimpátia részrehajló volta azért nem okoz problémát, mert a működése révén azonosított érzések, 

csupán a kiinduló pontját képezik az erkölcsi ítéleteknek. Kétségtelen, hogy az itt beiktatott további 

feltételek csökkentik a szimpátia eredményezte nehézségeket. Az általános nézőpont fogalmának 

bevezetése természetünk részrehajló voltán hivatott változtatni. Ugyanakkor, sajnálatos módon, a 

fogalom bevezetése újabb problémákat generál. Az előzőekben meghatározott négy feltétel együttesen 

arra enged következtetni, hogy az általános nézőpont tulajdonképpen egy ideális megfigyelő 

nézőpontja. Erkölcsi ítéleteink ebből következően nem a szituáció által kiváltott érzelmeinket jelölik, 

hanem azt az ideális nézőpontot, amely azt mutatja meg, hogy milyen érzéseink lennének, akkor ha mi 

magunk lennénk a vizsgált helyzetben. Ez az olvasat azonban nem egyeztethető össze a hume-i 

koncepcióval. Ha erkölcsi ítéleteinket az általános nézőpontból kell meghoznunk, akkor a fentiek 

alapján, ítéleteink nem valódi érzelmeinken, hanem feltételezett érzelmeken alapulnak. Feltételezett 

érzelmek által azonban nem tudunk választ adni a motivációra, arra a kérdésre, hogy miért cselekszünk 

erkölcsösen. Hume azért állítja azt, hogy erkölcsi ítéleteink alapját a szenvedélyeink képezik, mert 

kizárólag ezek rendelkeznek motivációs erővel, és általuk magyarázható, miként vezetnek cselekvéshez 

az erkölcsi ítéletek. Úgy tűnik azonban, hogy miközben Hume arra törekszik, hogy megmutassa, 

miként vagyunk képesek mindannyian azonos ítéletet hozni, szembe kerül a legfontosabb állításával. 

Feszültség látszik kibontakozni aközött a két gondolat között, hogy (1) erkölcsi megkülönböztetéseink 

alapját mindig aktuális érzelmeink képezik; (2) erkölcsi ítéleteinket mindig általános nézőpontból kell 

megfogalmaznunk.

Rachel Cohon66 szerint ez az ellentmondás feloldható. Cohon amellett érvel, hogy az általános 

nézőpontból megfogalmazott ítéleteink valójában nem hiteket fejeznek ki arra vonatkozóan, hogy mit 

66  Rachel Cohon  (1997), 'The common point of view in Hume's ethics' Philosophy and Phenomenological 
Research, 57, pp.( 827-850) 843
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éreznénk akkor, ha mi lennénk hasonló helyzetben, hanem valódi érzelmeket. Ezek az érzelmek 

minden esetben higgadtak, vagyis nem váltanak ki belőlünk heves emóciókat. Az általános nézőpontból 

felmerülő érzelmek forrása a képzelőerő, ettől függetlenül ugyanakkora motivációs erővel bírnak, mint 

más szenvedélyeink. Elég elképzelnünk azt a fájdalmat, amit az áldozat érez ha kegyetlenül bánnak 

vele és azonnal felmerül bennünk a helytelenítés érzése. Cohon ezen állítása jól argumentálható ha 

figyelembe vesszük, hogy Hume szerint ugyanolyan fokú erkölcsi helyesléssel adózunk a ténylegesen 

meg nem valósult erényes tetteknek is. Elég - állítja Hume - elképzelnünk, hogy milyen hatást vált ki 

egy erényes cselekvést és akkor is helyeselni fogjuk, ha az ágenst megakadályozták abban, hogy 

végrehajtsa azt. 

„Ha valaki olyan jellemmel van megáldva, mely –  sajátos természeténél fogva –  alkalmas a 

társadalom javának előmozdítására, akkor erényesnek tekintjük az illetőt, s mindenképpen 

örömünkre szolgál tanulmányoznunk a jellemét, hiába akadályozzák meg mindenféle véletlenek, 

hogy működtesse is jó tulajdonságait, s valóban szolgálatot tegyen barátainak és hazájának. Az 

erény rongyokban is erény”67

Erkölcsi helyeslésünk vagy helytelenítésünk kialakulása mindezek függvényében a 

következőképpen rekonstruálható: egy szituáció szemlélése során először heves szenvedélyek ébrednek 

bennünk. A szimpátia közvetíti számunkra az áldozatok fájdalmát, amelyet a relációk meglététől 

függően teszünk magunkévá. Ugyanakkor higgadt szenvedélyek is felmerülnek bennünk, annak 

következtében, hogy a képzelőerő segítségével elvonatkoztatunk a konkrét személyektől és csak 

általában vizsgáljuk a jellemvonást és arra figyelünk, hogy általában milyen hatást gyakorol. A 

személyes nézőpontunktól való elvonatkoztatás lehetőséget biztosít arra, hogy kiküszöböljük a 

természetünk részrehajló voltából adódó nehézségeket. Az első felindulásból eredő reakcióinkat mindig 

felül kell vizsgálnunk. Gyakran előfordul, hogy kizárólag azért nyilatkozunk elítélően valaki 

viselkedésével kapcsolatban, mert a személyes sérelmeink elfogulttá tesznek minket. 

Az általános nézőpontból felmerülő érzelmek ugyan nem gyakorolnak ránk olyan eleven hatást mint 

a heves szenvedélyek, nem érezzük őket olyan erőteljesen, de ez nem csökkenti motivációs 

hatékonyságukat. A higgadt szenvedélyek ugyanolyan motivációs erővel rendelkeznek, mint a heves 

szenvedélyek a különbség csupán annyi, hogy az előbbiek „nem zavarják meg a lélek nyugalmát.”68 

Egy erkölcsileg megítélhető szituációval kapcsolatban először mindig a személyes nézőpontunkból 

67  É. 570. 
68  É. 398.
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felmerülő érzéseink alapján ítélünk. Ezeket az érzelmeket azonban óvatosan kell kezelnünk és mindig 

meg kell vizsgálnunk, hogy elfogultságunkból származnak e vagy sem. Az egyes szituációk 

megítélésében ez utóbbi érzelmek játszanak döntő szerepet. Megfelelő ítéletet akkor hozunk ha 

általános nézőpontból vizsgáljuk az eseményeket.69 Cohon szerint a személyes nézőpontból felmerülő 

heves szenvedélyek lesznek a forrásai, az erkölcsi érzelmeknek, amelyek „vegytiszta”  formában 

kizárólag az általános nézőpontból származhatnak.

Összegezve az eddigieket azt mondhatjuk, hogy az általános nézőpont felvétele a következő 

folyamatot jelöli70: 

1. A szituáció szemlélése során elvonatkoztatunk saját érdekeinktől, és azok érzéseit vesszük 

alapul akik valóban részesei az eseményeknek.

2. A szimpátia közvetíti számunkra az ő fájdalmukat, és az így közvetített érzelmek bennünk is 

ugyanolyan érzelmeket keltenek, ez a fájdalom lesz az oka a helytelenítésünknek. Már ezen a 

ponton megvan bennünk –  legalábbis az esetek többségében –  a helytelenítés, de azt még 

befolyásolja a szimpátia változékonysága. 

3. Ennek az elfogultságnak a kiküszöböléséhez arra van szükség, hogy kizárólag azt vizsgáljuk 

általában milyen hatást vált ki az adott jellemvonás, függetlenül attól, hogy kik a szituációban 

szereplő személyek.

4. A képzelőerő és a szimpátia együttesen lehetővé teszi, hogy átérezzük azokat az érzelmeket, 

amelyeket ezek a jellemvonások általában kiváltanak, és végül ezek az érzelmek lesznek az 

erkölcsi ítéleteink alapjai. Ezen a ponton merülnek fel bennünk valódi erkölcsi érzelmek. 

Valódiak abban az értelemben, hogy kizárólag ezekről mondhatjuk, hogy erkölcsiek és abban az 

értelemben is hogy ténylegesen érzelmekről van szó.

Az általános nézőpontból vizsgált szituációk megítélése tehát valódi érzéseken alapul. Kétségtelenül 

nem olyan eleven érzéseken mint amelyek a személyes nézőpontunkból merülnek fel bennünk, ettől 

függetlenül nem azonosíthatóak hitekként. Az általános nézőpontból meghozott ítéletek koncepciója 

arra szolgál, hogy saját elfogultságunkat kiküszöböljük. Hume szerint ha nem a saját, hanem az ágens 

környezetében élők érzéseit vesszük alapul, akkor a nehézségek megszűnnek. Ugyanakkor felvetődik a 

69  „Csupán ha általában, sajátos érdekeinktől elvonatkoztatva vizsgáljuk valakinek a jellemét, csupán akkor 
támad bennünk az a bizonyos érzés, amelynek alapján jnak vagy rossznak nevezzük az illetőt.” É. 470.

70 Kate Abramson  (1999): 'Correcting our sentiments about Hume's moral point of view' The Southern Journal 
of Philosophy 37, (333-363) 335
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kérdés, hogy ezeknek az embereknek a véleménye miért lesz kevésbé elfogult mint a miénk. Ha 

mindannyian részrehajlóak vagyunk és csak nagy erőfeszítések révén vagyunk képesek objektív ítéletet 

alkotni, akkor ez ugyanúgy érvényes azokra az emberekre is akik az ágens környezetében élnek. Ebből 

következően Jon Rick71 amellett érvel, hogy Hume az általános nézőpont fogalmának bevezetésével 

nem képes feloldani a részrehajló mivoltunkból származó nehézségeket. Valójában magyarázatával 

annyit ér el csupán, hogy a szemlélő elfogult véleményének helyére az ágens közvetlen környezetében 

élők elfogult véleményét helyezi. Christine Korsgaard72 az ilyen típusú ellenvetésekkel szemben úgy 

érvel, hogy ismerőseink rólunk kialakított véleményének megalapozottságát hangoztatja. Szélesebb 

perspektívával rendelkeznek a személyiségünkkel kapcsolatban, és ez lehetővé teszi, hogy megítéljék 

mikor cselekszünk ezzel összhangban. Erkölcsi ítéletünk tárgyát ugyanis kizárólag azok a tettek 

képezhetik, amelyek kiváltó oka az ágens jellemében adható meg.

Hume végig arra törekszik, hogy a lehető legkövetkezetesebben képviselje azt a gondolatot, hogy 

erkölcsi megkülönböztetéseink alapját a szenvedélyek képezik. Azzal, hogy az erkölcsi szenvedélyek 

forrásaként a szimpátiát jelöli meg, elveti annak lehetőségét, hogy ezek a szenvedélyek szubjektív 

benyomásokon alapulnának. A szimpátia működése az áldozatok tényleges érzéseit helyezi a 

középpontba, minimalizálva a radikális szubjektivizmus lehetőségét. A szimpátia működésének 

leírásával azonban csupán a problémák első hullámát sikerül elhárítanunk. Tekintettel arra, hogy 

működését nagy mértékben befolyásolja az áldozat konkrét személye, ezért a szimpátia önmagában 

kevés ahhoz, hogy valamennyi nehézségre választ adjon. Az események kapcsán felmerülő érzéseink, 

bár nem a sajátjaink – hiszen az áldozatok szenvedése realizálódik bennünk – de ettől függetlenül még 

nem elfogulatlanok, mert az, hogy milyen kapcsolatba vagyunk a személyekkel befolyásolja 

hatékonyságát. Ezt kiküszöbölendő, Hume további feltételeket vezet be, amelyek arra hivatottak, hogy 

a helyes erkölcsi ítélet létrejöttét biztosítsák. 

Ezeket a feltételeket együttesen az általános nézőpont fogalmával ragadhatjuk meg. Az általános 

nézőpont felvétele megfelelő szűrőt biztosít amelynek révén a szimpátia által közvetített érzések 

korrigálhatóak. Minden esetben meg kell vizsgálnunk, hogy érzéseink valamennyi releváns információ 

birtokában is jogosak e, hogy kizárólag a jellemvonást és nem az adott személyt ítéljük e el, és hogy 

saját személyes érdekeink nem befolyásolják e az ítéletünket. Ha mindezen feltételek együttesen 

teljesülnek, akkor a radikális szubjektivizmus, vagy az elfogultság vádja kivédhető. A szimpátia 

71 Jon Rick. (2007) 'Hume's and Smith's partial sympathies and impartial stances' Journal of Scottish 
Philosophy 5 135-158 141.
72 C. M. Korsgaard (1999) 'The general point of view: love and moral approval in Hume's ethics', Hume Studies, 

(3-41) 25 
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szerepe kettős, egyrészt biztosítja, hogy ne saját érzéseinket vegyük alapul, amikor ítéletet alkotunk. 

Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy a mi mércénk szerint az illető viselkedése még nem sértő, de 

látva, hogy milyen hatást vált ki környezetéből, felül kell bírálnunk ítéletünket. Másrészt, azokban az 

esetekben is lehetővé teszi a megfelelő érzelmek kialakulását, amikor nincs érdemi kapcsolat köztem és 

az ítélet tárgya között. Nem egyértelmű ugyanis, miként váltanak ki belőlünk megfelelő érzelmeket 

olyan esetek, amelyek időben és térben távol esnek tőlünk. Az ilyen események kapcsán felmerülő 

érzelmek nem magyarázhatóak a szimpátia eddig leírt működése révén, hiszen nincs lehetőségünk 

megvizsgálni a résztvevők viselkedését. Az a tény, hogy Hume ezekben az esetekben is a szimpátia 

működésére vezeti vissza a helyes ítélet megszületését, bizonyítja, hogy ez a képességünk nem csupán 

az érzések spontán átvételét jelenti. 

A szimpátia működésének különös esetei
Az eddigiekben a szimpátia működéséről a következőket tudtuk meg:

1. Megfigyelem (látom) valaki viselkedését, amely egyértelművé teszi számomra, hogy az illető 

szomorú.

2. Ideát alkotok magamnak az illető állapotáról.

3. Ezen a ponton a hasonlóság asszociációs elve működésbe lép. Hume szerint minden ember 

alapvetően hasonló, valamint saját énünk ideája mindenkor közvetlenül jelenvaló a számunkra, 

következésképp ha valakit szomorúnak látok, akkor ez elvezet ahhoz az ideához, amelyet saját 

szomorúságomról alkottam.

4. Ez az idea olyan elevenen jelenik meg a számomra, hogy benyomássá alakul, és már magát a 

szenvedélyt érzem, azt amelyet a másik fél viselkedése révén azonosítottam. 

A szimpátia működése nem akaratlagos, gyakorta spontán reakcióként írható le. Valamennyien 

tapasztaltuk már, hogy a környezetünk hangulata saját érzéseinket is befolyásolja. Mosolyra mosollyal 

reagálunk, elszorul a torkunk ha valakit szenvedni látunk. A folyamat önkéntelenül megy végbe. 

Valójában arra sincs szükség, hogy tudatában legyünk milyen folyamatok zajlanak le, már a csecsemők 

esetében is megfigyelhető, hogy ha valaki mosolyog a közelükben, akkor visszamosolyognak rá. A 

szimpátia, úgy tűnik, nem más, mint az érzelmek befogadásának passzív képessége;73a mások 

73 Lásd ehhez: Stephen Darwall  (1998) 'Empathy, sympathy, care' Philosophical Studies 89 . (261-282) 267; R.M 
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viselkedése révén azonosított érzelmek tükröződése bennünk. 

A szimpátia ilyen bemutatásával kapcsolatban az első kételyek akkor merülhetnek fel bennünk, 

amikor mérlegeljük a relációk, valamint az eseményekről való tudásunk működésére gyakorolt hatását. 

Ez a hatás abban nyilvánult meg, hogy azoknak az embereknek az érzéseit, akik korban, nemben és 

gondolkodásmódban hasonlóak hozzánk, könnyebben tudjuk átérezni. Ha a szimpátia nem több az 

érzelmek leutánozásának képességénél, akkor a relációknak semmiféle hatást nem kellene gyakorolni a 

működésére. Nincs szükség arra, hogy én magam is féljek előadást tartani nagy közönség előtt ahhoz, 

hogy átérezzem valaki félelmét egy ilyen szituációban. Ha látom, hogy izzad, remeg a hangja, nem 

találja a szavakat, akkor tudom, hogy fél, és a félelméről alkotott idea benyomássá kell, hogy alakuljon 

bennem, függetlenül attól, hogy én magam ijesztőnek tartom a szituációt vagy sem. Vegyünk egy másik 

példát: egy síró ember látványa engem is sírásra késztet függetlenül attól, hogy az ami őt 

elszomorította, képes e belőlem is hasonló érzelmeket kiváltani. Reakciómat ugyanakkor nagy 

mértékben befolyásolja, hogy milyen tudással rendelkezem. Ha tudom, hogy azért szomorú valaki, 

mert nem sikerült egy gyilkosságot végrehajtania, akkor, bár a szimpátia közvetíti felém az illető 

érzéseit ez önmagában nem fogja felülírni a felháborodásomat, amelyet tulajdonképpen érzek. Hiába 

tudom egyértelműen beazonosítani a csalódott dühöt, amit érez, nem tudok azonosulni azzal, mert az 

eseményekkel kapcsolatos tudásom megakadályoz ebben. A szimpátia működését meghatározó 

feltételek bevezetése arra utal, hogy az eddigieknél komplexebb folyamatként kell azt meghatároznunk.

Hume a szimpátia különös eseteinek bemutatása kapcsán maga is elismeri, hogy nem minden 

alkalommal a viselkedés a kulcsa a beazonosított érzéseknek. Tegyük fel, hogy tudomásomra jut egy 

ismerősöm közeli hozzátartozójának halála. Függetlenül attól, hogy találkozásunkkor nem mutatja 

nyilvánvaló jelét szomorúságának, joggal feltételezhetjük, hogy boldogtalan. Ebben az esetben 

nyilvánvalóan nem a viselkedéséből következtettem a fájdalmára, mert annak nem adta felismerhető 

jelét. Ez azonban nem korlátozza azt a képességünket, hogy háttértudásunk révén el tudjuk képzelni, 

mit érezhet valójában. A képzelőerő révén ugyanolyan könnyen jutunk el a gyász ideájához, mintha 

annak ténylegesen szemtanúi lennénk, és ez az idea ugyanolyan könnyen alakul át benyomássá. A 

szimpátia működése nem korlátozódik azokra az esetekre, amelyeknek ténylegesen szemtanúi vagyunk. 

Ez a korlátozás ugyanis azt jelentené, hogy kizárólag azokat az eseményeket tudnánk megítélni, 

amelyek a szemünk előtt zajlanak. Az ókori események erkölcsi megítélése lehetetlenné válna, ahogy 

azoké is amelyek idegen országokban történnek. Hume azonban azt hangsúlyozza, hogy pontosan az 

Gordon (1995) 'Sympathy, Simulation, and the Impartial Spectator' Ethics 105.( 727-742) 727;Baillie Hume on morality 
57
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ilyen események megítélésében játszik kulcsfontosságú szerepet a szimpátia. A szimpátia ilyen 

kiterjesztett működése azt sugallja, hogy a szituációról való tudásunk, valamint, a dolgok szokásos 

általunk tapasztalt menete befolyásolja azt, hogy milyen képet alakítunk ki magunkban a másik fél 

érzelmeiről. A korábbi példánál maradva, mások fájdalmát nem csak akkor tudjuk azonosítani, ha ha ő 

ennek nem mutatja nyilvánvaló jeleit, de lelkiereje sokkal elevenebb hatást gyakorol ránk akkor, ha ő 

maga nem mutatja ki a fájdalmát. 

„látván, hogy valakit nem csüggesztenek el a szerencsétlenségek, az ő türelmessége csak még 

jobban fokozza a mi fájdalmunkat, s akiben olyan erős az erény, hogy egyáltalán nem rendül meg 

semmilyen csapástól, az iránt érezzük a legnagyobb részvétet.”74

„amikor  elbeszélik,  hogy  ellenségei  foglyul  ejtettek  valamely  fejedelmi  gyermeket,  a 

történetírók szeretik megállapítani, hogy a gyermek sorsa még inkább szánalomra méltó, mivel 

nincs tudatában szerencsétlen helyzetének.”75

Az  első esetben  nem  azért  osztozunk  valakinek  a  fájdalmában,  mert  a  viselkedése  alapján 

felismerjük, hogy szomorú és az így felmerült idea benyomássá alakul bennünk. A vele történtekről 

való tudásunk lesz a forrása érzéseinknek. Bár az illető nem mutatja, de mi tudjuk, hogy szomorú, mert 

ismerjük a történetét, vagyis annak ellenére osztozunk a fájdalmában (a részvét érzése ugyanis ebből 

táplálkozik)  hogy a  viselkedése  ezt  indokolttá  tenné.  A  második idézet  arra  mutat  rá,  hogy olyan 

esetekben  is  osztozni  tudunk  valakinek  a  szenvedésében,  amikor  ő  maga  nincs  tudatában  saját 

szerencsétlenségének.  Korábbi  tapasztalataink  szintén  meghatározóak  lehetnek  a  tekintetben,  hogy 

milyen képet alakítunk ki a másik fél érzéseiről. Közeli hozzátartozóink elvesztése szomorú esemény, 

attól  akit  ilyen csapás ért  azt  várjuk,  hogy lehangolt,  szomorú,  depressziós  legyen.  Ha valamilyen 

különös oknál fogva nem viselkedik az elvárásoknak megfelelően, mi változatlanul azt gondoljuk, hogy 

a szituációnak általában megfelelő érzelmek uralkodnak benne. 

„A tapasztalat  azt  mutatja,  hogy az  ilyen csapás  ilyen heves szenvedélyt  szokott  kiváltani, 

képzeletünket pedig, bármennyire kivételes is a jelen eset, az általános szabály határozza meg; s a  

szabály  arra  késztet  bennünket,  hogy eleven  ideát  alkossunk  magunknak  a  szenvedélyről,  sőt 

érezzük  is  magát  a  szenvedélyt,  pontosan  úgy,  mintha  valóban  felkorbácsolta  volna  az  illető 

személynek  a  lelkét.  Ugyanezek  az  elvek  magyarázzák,  hogy miért  pirulunk azok miatt,  akik 

együgyű módon viselkednek a jelenlétünkben, holott ők maguk egyáltalán nem érzik szégyenüket,  

74 É. 356
75 É. 357
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s a legkevésbé sincsenek tudatában ostobaságuknak. Mindez a szimpátiából ered, de itt részrehajló 

szimpátiával van dolgunk; csak a tárgy egyik oldalára van tekintettel anélkül, hogy figyelembe 

venné a másikat is”76

Hiába hangsúlyozza, hogy ebben az esetben a szimpátia részrehajló működésének vagyunk tanúi, 

kétségtelen, hogy a szituációról való tudásunk döntő mértékben befolyásolja, miként azonosítjuk az 

illető viselkedését. Hiába próbálja valaki leplezni érzéseit, ha tudjuk, hogy mi történt vele, akkor nem 

téveszt  meg minket  a  viselkedése.  Ha elfogadnánk,  hogy az, amit  mondunk vagy teszünk minden 

esetben megbízhatóan közvetítené az érzéseinket, akkor azt kellene állítanunk, hogy szigorú megfelelés 

van az érzések és azok kifejeződése között. Minden érzelem csak egyféle módon lenne kifejezhető, 

márpedig tudjuk, hogy ez nincs így. Egy alapvetően csendes, félénk ember nem ugyanolyan módon 

örül egy jó hírnek, mint aki heves vérmérsékletű. De ez nem jelenti azt, hogy ne érezhetnék ugyanolyan 

mértékben boldognak magukat. Nem csupán a személyiségek közötti különbség az oka annak, hogy a 

viselkedésünkből nem lehet megbízható következtetést levonni arra vonatkozóan, hogy milyen érzések 

uralkodnak bennünk. A viselkedésünk szándékosan is lehet félrevezető. Számos okunk lehet arra, hogy 

elrejtsük  érzéseinket,  hogy megtévesszünk  másokat.  Ha  például  nem akarjuk,  hogy munkatársunk 

megtudja,  gyengéd  érzelmeket  táplálunk  iránta,  mert  félünk  a  visszautasítástól,  akkor  mindent 

megteszünk annak érdekében, hogy ne áruljuk el magunkat. A másik fél viselkedése sok esetben nem 

szolgáltat  megfelelő  információt  arra  vonatkozóan,  hogy milyen  érzések  uralkodnak  benne.  Hume 

szerint a szimpátia az ilyen esetekben is képes a megfelelő érzéseket közvetíteni felénk. Azokban az 

esetekben, amikor az illető nem mutatja ki  fájdalmát,  de tudomásunk van arról,  hogy valami nagy 

veszteség  érte,  képesek  vagyunk  „osztozni”  a  fájdalmában.  A korábbi  példák  megmutatták,  hogy 

képesek vagyunk szégyenkezni valaki viselkedése miatt, akkor is, ha ő maga nincs tudatában annak, 

hogy viselkedése szégyellni való. A szimpátia működése ugyanis kiterjeszthető azokra az esetekre is, 

amikor elvileg lehetetlen, hogy az illető ráébredjen helyzetének valódi természetére. 

„A szimpátia ez egészen bizonyos, nem mindig korlátozódik a jelen pillanatra. Sőt az is gyakran 

előfordul, hogy olyan fájdalmát és örömét is átérezzük valaki másnak, mely az ő számára nem is 

létezik, amelyet csak előre látunk a képzeletünk segítségével.”77

Az, hogy milyen érzések merülnek fel bennünk nem csupán az illető viselkedésétől függ, hanem attól 

76 É. 356-357
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is,  hogy milyen  tudással  rendelkezünk  az  eseményekkel  kapcsolatban.  A viselkedéstől  függetlenül 

beazonosított  érzések kételyeket  támasztanak azzal  kapcsolatban,  hogy valóban a másik fél  érzései 

alapján alkotjuk meg ideáinkat. Hume maga is elismeri, hogy nincs közvetlen hozzáférésünk a másik 

fél belső állapotaihoz.

„Mások szenvedélyei közvetlenül nem tárulnak föl szellemünk előtt. Mindig csak az okairól 

vagy az okozatairól tudunk a szenvedélyeknek.  Belőlük következtetünk a szenvedélyre, s ennél 

fogva ezek keltik föl bennük a szimpátiát.”78

Egy másik ember érzéseinek pontos beazonosítása több okból problematikusnak tűnik. (1) a 

viselkedésből nem vonhatunk le megbízható következtetést arra vonatkozóan, hogy mi zajlik a másik 

emberben. (2) Az, hogy tapasztalataink szerint a különböző események milyen hatást szoktak kiváltani, 

valamint a képzelőerő nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen érzéseket tulajdonítunk a másik 

embernek. (3) Az, hogy mennyire tudjuk átérezni a másik fél helyzetét attól függ, hogy mennyire 

hasonlít hozzánk az illető, valamint a másik két reláció meglététől. 

Hume ugyanakkor a szimpátia működését úgy határozta meg, hogy a másik fél viselkedéséről 

alkotott idea alakul át benyomássá, vagyis válik olyan elevenné, hogy már magát a szenvedélyt 

érezzük. Nem azt a szenvedélyt amelyet a másik fél érez, hanem az általunk alkotott ideának megfelelő 

szenvedélyt. Ideális körülmények között, ha jól ismerem az illetőt és tudom, hogy milyen események 

zajlanak körülötte, akkor kellő pontossággal tudom beazonosítani az érzéseit, de még az ilyen 

esetekben is előfordulhat, hogy tévedek. A szimpátia működésének meghatározása során Hume 

valójában nem azt hangsúlyozza, hogy ténylegesen a másik fél érzései merülnek fel bennünk. A 

hangsúly a másik fél viselkedése által közvetített benyomásokon van. Az eseményekről való tudásunk 

és az illető viselkedése alapján ideát alkotok szenvedélyeiről, és mivel minden ember alapvetően 

hasonló, tudjuk, hogy ezek a szenvedélyek általában hogyan érintenek minket, és ez a tudás olyan 

elevenen jelenik meg a számunkra, hogy már magát a szenvedélyt érezzük. Ez a szenvedély azonban 

nem a másik fél valódi érzéseinek a pontos másolata, hanem azé az ideáé, amelyet az érzéseiről 

alkottunk. Több idézet is utal arra, hogy valójában a szimpátia az a képességünk, amelynek révén egy 

másik ember érzelmeiről alkotott ideánk benyomássá alakul. 

78  É. 563



55

„A szimpátia valójában eleven idea csupán, mely benyomássá alakult;”79

„a mások érzelmeiről alkotott ideáink átalakulnak azokká a benyomásokká, amelyet 

megjelenítenek, és hogy a bennünk ily módon feltámadó szenvedélyek ahhoz igazodnak, hogy 

milyen képet alkottunk róluk.”80

„Amikor szimpátiát érzünk, akkor nyilvánvalóan benyomássá alakulnak át ideáink. Ez az 

átalakulás abból ered, hogy a tárgyak kapcsolatban vannak velünk magunkkal. Énünk mindig 

közvetlenül jelenvaló a számunkra.”81

A szimpátia lényege, hogy az az idea, amelyet a másik fél belső állapotáról alkotunk benyomássá 

alakul. Ha a szimpátiának ezt az értelmezését hangsúlyozzuk, akkor Hume nem szembesül azokkal a 

nehézségekkel, amelyek a másik fél belső állapotainak megismerhetősége okoz. A kérdés az, hogy egy 

ilyen módon értelmezett képesség be tudja e tölteni a neki szánt szerepet. Az erkölcsi ítéletek 

megszületéséhez a szimpátia működése elengedhetetlen. Általa magyarázható, hogy miért merülnek fel 

bennünk erkölcsi érzelmek függetlenül attól, hogy kapcsolatban állunk e az áldozattal vagy sem. A 

kérdés az, hogy mennyiben módosítja ezt a képet, ha a szimpátia működése azt jelenti, hogy az általunk 

azonosított ideát benyomássá alakítja. A szimpátia szerepe azért rendkívül fontos, mert általa adható 

meg a helyeslés vagy helytelenítés forrása azokban az esetekben, amikor saját vagy barátaink érdeke 

nem forog kockán. 

„a társadalom java csak szimpátia révén lehet öröm forrása a számunkra, amennyiben saját 

magunknak vagy barátainknak az érdeke nem forog kockán, amiből egyértelműen következik, 

hogy szimpátia híján egyetlen [mesterséges] erénynek sem adóznánk tisztelettel.”82

Az erkölcsi ítéletek meghozatalában Hume kettős szerepet szán a szimpátiának. Egyrészt így 

biztosítottnak látja, hogy minden alkalommal amikor erkölcsi ítéletet hozunk, akkor valóban az 

érzéseink alapján tesszük ezt. Ha nem vagyunk személyesen érintettek, akkor az érzelmi reakció nem 

magától értetődő. A szimpátia révén azonban képesek vagyunk olyan elevenen megjeleníteni valaki 

szenvedését, hogy már magát a szenvedélyt érezzük. Az így átérzett fájdalom automatikusan vezet el 

minket a helytelenítéshez. Másrészt a szimpátia arra is szolgál, hogy saját érdekeink befolyását a 

79  É. 369
80  É. 311.
81  É. 311.
82  É. 564.
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minimálisra csökkentsük. Az általános nézőpont elemzése során már láttuk, hogy minden alkalommal 

azok érzéseit kell figyelembe venni akik ténylegesen résztvevői az eseményeknek, az ő fájdalmukra 

kell koncentrálnunk ahhoz, hogy megfelelő ítéletet hozhassunk. Azzal, hogy Hume a szimpátia 

működésében jelöli meg az erkölcsi megkülönböztetés alapját, egyben amellett is érvel, hogy az 

erkölcsiség forrása nem adható meg kizárólag az önérdekre hivatkozva. Személyes kötödésünk, vagy 

érdekeink érvényesítése minimalizálható, ha kizárólag a szereplőkre koncentrálunk. Hiába próbálnak 

meg valamely intézkedést jogosnak feltüntetni távoli és homályos célokra hivatkozva, ha végrehajtása 

aránytalanul nagy szenvedést okoz az embereknek, helyteleníteni fogjuk. A szimpátia, bár biztosítani 

látszik a személyes érdekeink befolyásának minimálisra csökkentését, ugyanakkor általános 

magyarázatként csak akkor fogadható el, ha működése az ideák eleven megjelenítésére korlátozódik. 

Kizárólag ekkor érthető, hogy miért gyakorolnak ránk eleven hatást a távoli események. A szereplők 

érzéseinek azonosítása azonban attól függ, hogy milyen háttértudással rendelkezünk az illető jellemével 

és indítékaival kapcsolatban. Az előzetes tudás hatása a szimpátia működésre sajátos nehézséget 

eredményez a mesterséges erényekkel kapcsolatban. Ennek a nehézségnek a kimutatása a következő 

fejezet tárgyát képezi.
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HARMADIK FEJEZET

Az igazságosság

Az előző fejezetekben kizárólag az értékelés mögött meghúzódó pszichológiai folyamatok 

elemzésére került sor. Ennek feltérképezése azonban szorosan összekapcsolódik az erények 

vizsgálatával. Az erkölcsi helyeslés mint szenvedély, egy speciális tulajdonságra adott érzelmi reakció. 

Ezeknek a tulajdonságoknak (jóindulat, rosszakarat stb.) a vizsgálata nélkül nem lehet teljes Hume 

morálfilozófiája. Hume mindenekelőtt azt vizsgálja, hogy valamennyi tulajdonság természetes módon 

váltja-e ki belőlünk ezeket az érzelmeket, vagy sem. A válasz attól függően alakul, hogy a természetes 

kifejezést milyen értelemben használjuk. Mondhatjuk valamire, hogy természetes akkor, ha nem 

természetfeletti jelenség. Ebben az értelemben a bűn és az erény nyilvánvalóan természetesek, hiszen 

nap mint nap találkozunk velük. Természeteseknek tartunk valamit akkor is, ha gyakran találkozunk 

vele. Az előbbi érvelést figyelembe véve a helyeslést ebben az értelemben is természetesnek kell 

tartanunk. Azonban lehet valami természetes abban a vonatkozásban is, hogy nem mesterségesen lett 

kialakítva. Ebben az esetben már nem lehet olyan egyszerű megválaszolni a kérdést. Ha azt 

mondanánk, hogy a helyeslés ebben az értelemben is természetes, akkor azt állítjuk, hogy minden 

erényünk velünk született.  Egy ilyen álláspont elfogadásával ugyanis el  kell köteleznünk magunkat 

amellett az állítás mellett, hogy minden egyes ember ugyanazokat a dolgokat helyesli és helyteleníti 

függetlenül attól, hogy mely korban vagy országban született és milyen valláshoz tartozónak mondja 

magát. Ha  ezt  elutasítjuk,  akkor  el  kell  ismernünk,  hogy  vannak  olyan  erények,  amelyek  nem 

természetesek,  legalábbis  abban  az  értelemben  nem,  hogy nem rendelkezünk  velük  születésünktől 

fogva,  érvel  Hume.  Röviden, különbséget tesz természetes és mesterséges erények között. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a mesterséges jelző itt csupán annyit jelent, hogy az erények egy meghatározott 

csoportja kizárólag „mesterségesen létrejött berendezkedés révén”83 vált ki belőlünk helyeslést vagy 

helytelenítést. A mesterséges erények helyeslése ugyanakkor természetes a számunkra: „helyénvaló 

természeti törvénynek nevezni őket, ha természetesnek azt tekintjük, ami megszokott dolog egy 

bizonyos fajnál, vagy akár még szorosabb is azt, ami elválaszthatatlan tőle.”84 

83 É. 474.
84 É. 480.
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Az erények
Hume az erények vizsgálatát a természetes és a mesterséges erények kategóriájának felállításával 

kezdi. A természetes erények sajátossága, hogy helyeslésük semmilyen módon nem függ a társadalmi 

berendezkedéstől. Nem azért tartjuk őket jónak, mert társadalomban élünk, hanem azért mert emberek 

vagyunk. Az olyan erények mint a jóakarat, a gyermekekkel való törődés minden korban és minden 

kultúrában dicséretesek. Hume a természetes erényekhez sorolja továbbá a szelídséget, bőkezűséget, 

könyörületességet, önuralmat és a méltányosságot is.85 Ezeket az erényeket nem a nevelés során 

sajátítjuk el. Függetlenül attól, hogy hol élünk, milyen elvek szerint rendezzük be a társadalmat, jó 

érzéssel tölt el minket, ha olyan emberek társaságában vagyunk, akik rendelkeznek ezekkel a 

tulajdonságokkal. A természetes erények további jellemzője, hogy minden egyes megnyilvánulásuk a 

társadalom javát szolgálja. Helyeslésük az alábbi négy forrásból táplálkozik:

1. Közvetlenül hasznosak az ágensnek.

2. Mások számára hasznosak.

3. Közvetlenül kellemesek az ágensnek.

4. Mások számára kellemesek. 

A források megjelölése az Értekezésben sokkal kevésbé hangsúlyos, mint a Tanulmány az erkölcs 

alapelveiről című írásban, de ez nem jelenti azt, hogy az Értekezésben ne találnánk meg ezeket. Hume 

azzal, hogy különbséget tesz hasznos és kellemes tulajdonságok között arra világít rá, hogy különböző 

okai lehetnek annak, hogy dicséretesnek vagy elítélendőnek tartunk egy jellemvonást. Erkölcsi 

érzelmeket válthatnak ki belőlünk a jellemvonások csupán azáltal, ahogy megjelennek a számunkra; 

vagy azáltal, hogy „belátjuk, mennyire alkalmasak ezek az emberiség, illetve az egyes emberek 

boldogságának előmozdítására.”86 A természetes erények helyeslésének kulcsa, hogy a társadalom 

megbecsült tagjaivá tesznek bennünket. A mesterséges erényekkel kapcsolatos erkölcsi érzelmek 

kialakulása részletesebb magyarázatot igényel, tekintettel arra a  fontos körülményre, hogy ezek 

betartása nem minden esetben tűnik előnyösnek az ágens, vagy a környezetében élők számára. A 

85 É. 565.
86 É. 575.
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mesterséges erények helyeslésének megadása speciális problémát jelent Hume számára azon egyszerű 

oknál fogva, hogy elgondolható olyan szituáció ahol az erényes viselkedés nem egyértelműen 

helyeselendő. 

Az Értekezésben az igazságosság lesz az a kitüntetett mesterséges erény, amelynek elemzése révén 

Hume bevezeti ezt a kategóriát. Vannak olyan erények, amelyeket sajátos körülmények hívtak életre, és 

létezésüket kizárólag ezeknek a körülményeknek a fennállása indokolja. Hume szerint a mesterséges 

erények létrejöttének két oka van:

(1) az emberi természetben csupán mérsékelt nagylelkűség lakozik,

(2) a javak csak korlátozott számban állnak a rendelkezésünkre. 

Ez a két tényező együttesen lehetetlenné teszi az emberi együttélést. A társadalom ugyanakkor 

felbecsülhetetlen előnyöket biztosít számunkra „fokozza erőnket, képességeinket és biztonságunkat.”87 

Minden eszközzel azon kell lennünk, hogy a békés együttélést biztosítsuk. A társadalom 

fennmaradásához és fejlődéséhez arra van szükség, hogy biztonságban érezzük magunkat. A 

legnagyobb problémát a tulajdonviszonyok tisztázatlansága okozza, mert így bizonytalan a birtoklás és 

nem biztosítható a fejlődés.88 Hume szerint a leghatékonyabb eszköz a nehézségek feloldására, ha 

szabályokat állítunk fel a tulajdonlásra vonatkozóan. 

„A segítség nem a természetből, hanem mesterséges intézkedésekből ered, vagy – pontosabban 

szólva –  a természet az emberi ítélőképesség és értelem révén segít azon, ami szabálytalan és 

hátrányos a szenvedélyek működésében.”89

Hume több módon is érvel amellett, hogy a tulajdonlás szabályainak meghatározása csak mesterséges 

intézkedésék révén gondolható el. Az érvei egybeesnek azokkal, amelyek az igazságosság mesterséges 

voltát hivatottak bizonyítani. A tulajdonviszonyok meghatározása előtt ugyanis nem beszélhetünk 

igazságosságról vagy igazságtalanságról, mert ez a két fogalom kölcsönösen feltételezi egymást.90 A 

legfontosabb érv az igazságosság mesterséges volta mellet két részből tevődik össze: (1) érvényes 

módon nem lehet amellett érvelni, hogy az igazságosság természetes, (2) az emberi természetben nincs 

87 É. 482.
88 É. 483.
89 É. 484.
90 „A természeti állapotban, vagyis abba a képzeletbeli állapotban, amely a társadalmat megelőzi, nem létezett 

sem igazságtalanság, sem igazságosság; ám ezzel nem akarom azt állítani, hogy ilyen állapotban szabad 
volt megsérteni másoknak a tulajdonát. Csupán annyit állítok, hogy egyáltalán nem volt tulajdon, s 
következésképpen igazságosan vagy igazságtalanul sem lehetett viselkedni” É. 495-596.
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olyan természetes indíték, amely igazságos cselekvésre ösztönözne minket. 

Az érvelés első részének központi gondolata, hogy az igazságosság helyeslésének a forrását 

kizárólag az igazságosságra való hivatkozással tudjuk megadni. Erkölcsi ítéleteink tárgya minden 

esetben a cselekvést kiváltó indíték és soha nem a cselekvés maga. A cselekvések kizárólag annyiban 

érdekesek, amennyiben az őket kiváltó jellemvonásokra hívják fel a figyelmet. Következésképpen egy 

cselekedet abban az esetben lehet erényes, ha erényes indítékból származik.

„az első erényes indíték, amely dicséretre méltóvá teszi egy bizonyos cselekedetünket, sohasem 

lehet az, hogy ezt a cselekedetet erényesnek tekintjük, hanem szükségképpen valami más 

természetes indítékban vagy elvben keresendő. Körben forogna az érvelésünk ha feltennénk, hogy 

a cselekvést erényesé tevő első indíték az, hogy tekintettel vagyunk a cselekvés erényes voltára. 

Mielőtt tekintettel lehetnénk erre, már valóban erényesnek kell lennie...”91

Hume elismeri ugyan, hogy bizonyos esetekben kizárólag azért hajtunk végre egy cselekedetet, mert 

tudjuk, hogy erényes, az erények és az erényes cselekvések eredetének kutatásában azonban ezek az 

esetek nem játszanak szerepet. 

Ha arra a kérdésre, hogy miért hajtunk végre egy erényes cselekedetet kizárólag azt tudjuk 

válaszolni, hogy tekintettel vagyunk erényes voltára, akkor nem adtunk valódi választ. Sőt – mutat rá 

Hume –  érvelésünk körben forog, hiszen így azt állítjuk, hogy egy cselekedetet azért erényes, mert 

erényes. Az erényes indíték ebből adódóan nem lehet azonos azzal, hogy erényesnek tartunk egy 

cselekedetet, valami ettől különböző természetes indítéknak kell lennie. Hume szerint az 

igazságossággal kapcsolatban nem tudunk ilyen indítékot felmutatni és ez egyértelműen bizonyítja, 

hogy nem lehet természetes. Többen mutatnak rá92 arra, hogy Hume érvelése nem egyszerűen azt 

mutatja meg, hogy az igazságosság mesterséges, valójában az igazságosság erény voltát vonja 

kétségbe:

1. Premissza: Az igazságosság abban az esetben erény, ha van olyan természetes indíték amely 

arra ösztönöz, hogy igazságosan cselekedjünk. 

2. Premissza: Az emberi természetben nincs olyan indíték, amely igazságos tettek végrehajtására 

ösztönözne minket. 

Konklúzió: Az igazságosság nem erény. 
91 É. 475.
92 Lásd ehhez: Jonathan Harrison Hume's Theory of Justice Clarendon Press Oxford 1981 .;Rachel Cohon 

Hume's Morality Feeling and Fabrication Oxford University Press 2008 161-190.;Barry Stroud Hume. 9. 
fejezet; Francis Snare Morals, Motivation and Convention Cambridge University Press 1991. 7. fejezet
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Hume azonban nem kívánja elvitatni az igazságosságtól az erény státuszát. Harrison93 szerint ezt a 

nehézséget kétféleképpen oldhatjuk fel. Mindkét esetben arra van szükség, hogy módosítsuk Hume 

premisszáit. Az egyik lehetőségünk természetesen az, hogy az első premisszát módosítjuk oly módon, 

hogy a következtetésünk a kívánt konklúziót eredményezze. 

1. (módosított) Premissza: Az igazságosság abban az esetben természetes erény, ha van olyan 

természetes indíték ami arra ösztönöz, hogy igazságosan cselekedjünk.

2. Premissza: Az emberi természetben nincs olyan indíték, amely igazságos tettek végrehajtására 

ösztönözne minket.

Konklúzió: Az igazságosság nem természetes erény. 

Vegyük észre, hogy ebben az esetben az érvből az következik, hogy a mesterséges erényekkel 

kapcsolatban nem tudunk felmutatni megfelelő motivációt. A természetes erények kapcsán mindig van 

egy természetes indíték, amely a megfelelő viselkedésre ösztönöz minket, azonban mindezt nem 

mondhatjuk el a mesterséges erényekkel kapcsolatban. Hume azonban nem azt állítja, hogy nincs a 

természetünkben olyan indíték, amely igazságos tettekre ösztönözne minket, hanem csupán annyit állít, 

hogy nincs bennünk ilyen természetes indíték. Az érv fenti módosításából azonban az következik, hogy 

az igazságosság olyan mesterséges erény, amely nem képes motiválni minket, a második premissza 

ugyanis kimondja, hogy nincs olyan indíték az emberi természetben, amely igazságos tettek 

végrehajtására ösztönözne minket. Ez az eredmény elfogadhatatlan a számunkra. 

Harrison másik javaslata az, hogy az első premissza helyett módosítsuk a másodikat. Ebben az 

esetben az érv a következőképpen hangzik:

1. premissza: Az igazságosság abban az esetben erény, ha van olyan természetes indíték, ami arra 

ösztönöz, hogy igazságosan cselekedjünk,

2. (módosított) premissza: Az emberi természetben nincs olyan, a konvencióktól független indíték, 

amely igazságos tettek végrehajtására ösztönözne minket.

Konklúzió: Az igazságosság erény mivolta a konvenciókból származik.

93 Jonathan Harrison Hume's Theory of Justice 6-8.
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Az érv ebben a formában szintén a megfelelő konklúziót eredményezi, ugyanakkor elkerüli az 

előbbi nehézséget. Ha ily módon fogalmazzuk meg az érvet, akkor a természetes és mesterséges 

erények közötti különbség a motiváció forrásából adódik. A természetes erényekkel kapcsolatban eleve 

rendelkezünk motivációval, míg a mesterséges erények esetében a motiváció konvencionális. Ez nem 

azt jelenti, hogy Hume szerint a konvenciók új motivációt hoznának létre, sokkal inkább arról van szó, 

hogy a már meglévőeket módosítják. Minderről részletesen a későbbiekben lesz szó. A jelen 

pillanatban a hangsúly Hume azon érvén van, amely szerint az első erényes indíték különbözik attól, 

hogy erényesnek tartunk valamit. 

Az igazságosság nem lehet természetes, mert nem tudjuk megadni helyeslésének forrását, anélkül 

hogy ne hivatkoznánk magára az igazságosságra. Érvelésének első felében Hume egy ilyen független 

indíték szükségességére hívta fel a figyelmet, a továbbiakban azt mutatja meg, hogy miért nem tudunk 

ilyen indítékot felmutatni az emberi természetben. Példája a következő. Tegyük fel, hogy 

kölcsönkérünk valakitől egy jelentősebb összeget. A kérdés az, hogy milyen –  az igazságosságtól 

független –  indítékok késztethetnek minket arra, hogy vissza is fizessük a kölcsönt. Mondhatjuk azt, 

hogy cselekedetünk motivációja abban áll, hogy tekintettel vagyunk a becsületre. Ebben az esetben 

azonban ismét körben forog az érvelésünk, hiszen „nem lehetünk tekintettel a cselekedetek erényes 

voltára ha azok nem erényesek már előbb”94. 

Érvelhetnénk oly módon is, hogy azért tartjuk be az igazságosság szabályait, mert tekintettel 

vagyunk a magánérdekre és féltjük saját jó hírünket. A példánál maradva, mondhatjuk azt, hogy azért 

kell visszaadnunk a pénzt, mert ez szolgálja valódi érdekünket. Ellenkező esetben ha ismételten bajba 

kerülnénk nem számíthatunk segítségre. Saját érdekeim azt diktálják, hogy fizessem vissza a pénzt. 

Hume szerint azonban nem lehet a magánérdek a forrása az igazságos cselekedeteknek, mert ebből az 

következne, hogy ha nem kell aggódnunk saját érdekeink miatt, akkor egyúttal a becsület is 

megszűnne. Valamint arra is felhívja a figyelmet, hogy a saját érdekeinkkel való törődés a legritkább 

esetben vezet igazságos cselekedetekhez. Az igazságosság szabályai az esetek nagy részében éppen azt 

követelik tőlünk, hogy tegyük félre önös érdekeinket. 

Ha a magánérdek nem megfelelő magyarázat, akkor esetleg a közérdekkel való törődés, vagy az 

általános jóindulat az lehetne. Sok esetben ha az én egyéni érdekeim sérülnek is azzal, ha betartom az 

igazságosság szabályait, a szabálykövető magatartás mindenkor a közösség érdekeit szolgálja és 

közvetett módon nekem is előnyöm származik ebből. Hume ebben az esetben hasonló módon érvel, 

94 É. 477. Az érvvel kapcsolatban kizárólag akkor jogos a körforgás vádja, ha elfogadjuk, hogy a becsületesség erénye 
nem értelmezhető az igazságosság nélkül. 



63

mint a magánérdekkel kapcsolatban. Arra mutat rá, hogy ha kölcsönt titokban kaptuk és senki nem tud 

róla, akkor ha nem fizetem vissza, a közérdek semmilyen módon nem sérül. Ennek ellenére az ilyen 

esetekben is kötelességünknek érezzük, hogy visszafizessük a kölcsönt, és ez világosan mutatja, hogy a 

közérdekkel való törődés nem lehet az igazságosság kiváltó oka. Hume szerint az emberek az esetek 

döntő többségében nem azért tartják be az igazságosság szabályait, mert fontosnak tartják a közösség 

érdekeit. 
„Ez az indíték túl magasztos és távoli, hogysem az emberiség nagy többségére hatással lehetne, 

s bármiféle erőt adhatna az olyan cselekedetekhez, amelyek annyira ellentétesek a magánérdekkel, 

amennyire a becsület és a tisztesség következményei gyakran lenni szoktak.”95 

Valójában nincs olyan szenvedélyünk, amely az emberiség iránt érzett szeretetünkben nyilvánulna meg. 

Ha mindez igaz, márpedig a tapasztalat Hume szerint ezt igazolja, akkor az igazságosság első indítéka 

nem lehet az, hogy tekintettel vagyunk a közérdekre. 

Az egyedüli lehetőség arra, hogy az igazságosságnak természetes indítéka legyen, az lehet ha az 

egyéni jóindulatból származik. Hume ezen azt érti, hogy mindenkor a történet aktuális szereplőinek 

érdekeit kell figyelembe venni, amikor ítéletet hozunk. Hume természetesen ezt a lehetőséget is 

elutasítja. Oly módon érvel, hogy számos esetben az igazságosság szabályainak betartása olyan 

eredménnyel jár, amely ellenkezik természetes jóindulatunkkal. Vegyük például azt az esetet, amikor 

egy nagyon szegény ember arra kényszerül, hogy lopjon egy nála sokkal gazdagabbtól, mert ez az 

egyetlen lehetősége, hogy enni tudjon. Az igazságosság szabályainak következtében meg kell büntetni 

azért amit tett, annak ellenére, hogy az amit elvett a másik embernek nem fog hiányozni. Számos ehhez 

hasonló esetet tudnánk felsorolni, és ez világosan mutatja, hogy a jóindulat sok esetben épp ellenkező 

viselkedésre sarkall, mint amit a szabályok megkövetelnek. Az egyéni jóindulat azért sem lehet az 

igazságosság eredeti indítéka, mert nem azonos mértékben van meg minden emberben, az igazságosság 

helyeslése azonban nem alapozható egy ilyen változékony elvre. Ezzel a végére értünk valamennyi 

lehetséges természetes indítéknak, amelyekre az igazságosság visszavezethető lenne

„Tehát két dolog között választhatunk: vagy azt fogadjuk el, hogy a természet űz álokoskodást 

[…] vagy pedig azt kell elfogadnunk, hogy nem a természetből fakad, hanem mesterséges módon, 

bár szükségszerűen, a nevelés és társadalmi megállapodás révén alakul ki bennünk az, hogy 

igazságosnak, illetve igazságtalannak tudunk valamit.”

95 É. 477.
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A mesterséges erények kialakulása
Az igazságosság az az erény amelyet az együttélés során alakítunk ki, mert felismerjük a 

szükségességét. Az emberek nem nagylelkűek és a külső javak csak korlátozott mennyiségben állnak a 

rendelkezésünkre. Ez a két körülmény együttesen azért olyan veszélyes mert a természet az emberrel 

kapcsolatban meglehetősen mostoha módon járt el. A vágyai és szükségletei nagyok, ugyanakkor 

roppant szerény eszközökkel rendelkezik, amelyek révén kielégíthetné ezeket. „Az ember csupán a 

társasdalom révén képes pótolni ezeket a hiányokat; ezáltal válik egyenlővé a többi teremtménnyel, sőt 

kerekedik fölébük.”96 A társas együttélés lehetővé teszi, hogy természetes fogyatékosságainkat 

kiküszöböljük. A közösségben rejlő erő felismerésének eredeti forrásaként Hume a nemek közötti 

vonzalmat jelöli meg. Ez a vonzalom lesz a társadalom első és eredeti elve, mert „egyesíti a két nemet 

és fenntartja egyesülésüket, mígnem kialakul egy új kötelék is, a közös utódokról való gondoskodás.”97 

Az emberi természet egyéb hajlamai azonban gátjai lehetnek a fejlődésnek. Az önzés az az emberi 

tulajdonság, ami a leginkább megnehezíti, hogy békésen éljünk egymás mellett. Hume nem fektet 

akkora hangsúlyt erre a tulajdonságra –  legalábbis elvben nem –  hogy viselkedésünk kizárólagos 

mozgatórugójaként jelölje meg, ugyanakkor nem tagadja jelentőségét sem. Az a tény, hogy önzőek 

vagyunk önmagában még nem jelentene komoly veszélyt a társadalomra nézve, a valódi probléma 

abból adódik, hogy szellemünknek ez a tulajdonsága olyan külső körülménnyel párosul, amelyek 

együttesen már komoly nehézségeket eredményeznek. Ez a külső körülmény nem más, mint a javak 

birtoklásának bizonytalansága. Hume szerint a jó dolgok három típusba sorolhatóak, úgy mint a 

szellem elégedettsége, a testi előnyök, és a tulajdon élvezete98. Ezek közül kizárólag a harmadik az 

amelyet el lehet venni tőlünk, és így ennek féltése bizalmatlanságot és bizonytalanságot szül és így 

gátolja a társadalom fennmaradását és fejlődését. Az emberek ugyanakkor már a kezdetektől fogva 

valamilyen közösségben élnek és így tudják, milyen előnyöket biztosít ez a számukra, és mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy a fennmaradását biztosítsák. A legnagyobb problémát, mint láttuk a 

tulajdonviszonyok tisztázatlansága okozza, ezt kell orvosolni. 

„Ez csak oly módon történhet, hogy a társadalom valamennyi tagja megállapodásra lép a 

tekintetben, hogy biztonságossá teszik a külső javaknak a birtoklását, amennyiben mindenkinek 

96 É. 481.
97 É. 482.
98 É. 483.
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békésen élvezni engedik, amit jó szerencséje vagy iparkodása révén megszerzett magának. Így 

mindenki tudja, hogy mi az, amit biztosan birtokolhat, és sikerül korlátozni a szenvedélyek 

részrehajló és egymásnak ellentmondó indíttatásait.”99

A tulajdonviszonyok megállapítása révén orvosolhatók azok a problémák, amelyek a társadalom 

fennállását veszélyeztetik. Igazságosságról Hume szerint kizárólag a tulajdon fogalmának megszületése 

után beszélhetünk. Mai szemmel furcsának tűnhet, hogy Hume az igazságosság fogalmát a külső javak 

elosztásához rendeli, hiszen ma sokkal tágabb értelemben használjuk ezt a fogalmat. Hume valójában a 

Római jogrendszerre támaszkodva jut el ehhez a meghatározáshoz, ahol az igazságosság fogalma azt 

jelentette, hogy mindenkinek biztosítani kell azt ami őt megilleti, de ezen minden esetben külső javakat 

értettek, mert valódi tulajdont csak ezek képezhetnek.100 

Az eddigiekben azt láttuk, hogy melyek azok a speciális körülmények, amelyek a szabályok 

megalkotását indokolják. A szabályok kialakítását Hume a megállapodás mintájára gondolja el. Ebben 

az esetben azonban nincs szó valódi megállapodásról, mert hiányzik az ígéret mozzanata. Hume szerint 

maga az ígéret is az igazságosság erényén alapul, attól függetlenül nem gondolható el. Megállapodáson 

azt érti, hogy valamennyien tudatosítjuk valódi érdekeinket és ehhez igazítjuk a viselkedésünket. 

„Észreveszem, hogy saját érdekeimet szolgálja, ha nem háborgatok valakit javainak 

birtoklásában, feltéve, hogy az illető szintén ugyanígy jár el velem szemben. És ő is tudja, hogy 

ugyanolyan érdeke fűződik viselkedésének szabályozásához. Ha mind a ketten kifejezésre 

juttatjuk, hogy felismertük közös érdekünket, és valóban kölcsönösen tudomásul vesszük ezt, 

akkor megfelelő elhatározásokat és viselkedéseket alakítunk ki.”101 

Felismerjük, hogy valódi érdekeink azt diktálják, hogy tartózkodjunk mások tulajdonától, abban az 

esetben ha ők is így tesznek, és így sokkal hatékonyabban tudjuk kielégíteni a tulajdonszerzésre 

irányuló késztetésünket. Hume hangsúlyozza, hogy az emberi természetben nincs olyan szenvedély, 

amely ellensúlyozni tudná az önzésünket, „hacsak maga ez a vágy nem, amennyiben megváltoztatja az 

irányát”.102 Az önérdekből eredő késztetés arra ösztönöz, hogy növeljük a vagyonunkat, mindegy 

milyen áron. Azonban ha valamennyien e szerint járunk el, akkor soha nem fogjuk tudni élvezni azt 

amit ilyen módon megszereztünk, mert soha nem tudhatjuk magunkat biztonságban. Rövid ideig ugyan 
99 É. 485.
100 G.J Postema (2006) 'Whence avidity? Hume's psychology and the origins of justice' Synthese 152 (371-91) 

373p.
101 É. 485.
102 É. 487.
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képesek lehetünk megóvni azt ami a miénk, de egy háborús állapotban, amelyet az önérdek szabadjára 

engedése szül, a javak birtoklása nem lehet tartós.

Ez az a felismerés, amelyet mi önző, ugyanakkor racionális emberek képesek vagyunk belátni. 

Felismerjük, hogy sokkal hatékonyabban tudjuk kielégíteni a tulajdonszerzés iránti vágyunkat akkor, ha 

biztosítani tudjuk a javak birtoklását. Az igazságosság szabályai ezt teszik lehetővé a számunkra. Így az 

önzésből eredő késztetés már nem arra fog sarkallni minket, hogy bármi áron tulajdont szerezzünk, 

hanem arra, hogy bizonyos szabályok szerint rendezzük be az életünket, mert így vágyainkat, 

önzésünket is hatékonyabban tudjuk kielégíteni. A hosszú távú érdekeink tudatosítása révén képesek 

vagyunk elérni, hogy önzésünk más irányt vegyen és a szabálykövető magatartásra ösztönözzön 

minket. Ezt jelenti az, hogy természetünk legfőbb elve, az önzés korlátozza saját magát, azáltal, hogy 

megváltoztatja az irányát. Az igazságosság szabályainak kialakítását ez a módosult önérdek motiválja.

Az igazságosság konvencióinak kialakítását nem úgy kell elképzelnünk, mintha ténylegesen 

megállapodás jött volna létre a társadalom bölcs tagjai között valamikor a régi időkben. Hume a 

csónakban ülő evezősök viselkedéséhez hasonlítja a megállapodásnak ezt a típusát. Az evezősök 

szintén nem váltanak ígéretet, csupán a másik fél viselkedését figyelik és ahhoz igazítják a sajátjukét. 

Ha a cél közös – márpedig az, hiszen mindketten át akarnak jutni a túlsó partra – akkor mindketten fel 

fogják ismerni, hogy a leghatékonyabb módszer az, ha egyforma erővel eveznek. A célt csak akkor 

tudják elérni, ha mindketten végig ennek megfelelően cselekszenek, ellenkező esetben hiábavaló lenne 

minden próbálkozás. Ebben a szituációban nincs szó explicit megállapodásról, nem annak 

következtében hangolják össze a mozgásukat, hogy valamiben megegyeztek a korábbiakban. Valójában 

mindketten a másik fél viselkedését figyelve cselekszenek, az összhang kizárólag addig áll fenn, 

ameddig mindketten egyforma erővel húzzák az evezőt. Ha bármelyikük változtat ezen, a csónak nem a 

cél felé fog haladni, hanem csak körbe-körbe forog. Így az egyik fél léhasága, mindkettőjük számára 

lehetetlenné teszi az utazást. Hume szerint az igazságosság szabályainak kialakulása hasonló módon 

történik. Ebben az esetben sem történik explicit megállapodás, amelynek eredményeképpen 

valamennyien a szabályokhoz igazítanánk a viselkedésünket. Nincs szükség ilyen megállapodásra, 

elegendő, ha valamennyien tudatában  vagyunk annak, hogy a társadalom fennmaradása végtelenül 

előnyös a számunkra, és ez csak azáltal biztosítható, ha valamennyien tartózkodunk attól, hogy úgy 

növeljük vagyonunkat, hogy elvesszük a másét. 

„A társadalom valamennyi tagja tudatában van ennek az érdekének; mind kifejezésre juttatják ezt 

társaik előtt; azzal az elhatározásukkal együtt, hogy ehhez szablyák a viselkedésüket, amennyiben 
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a többiek is ugyanezt teszik. Semmi többre nincs szükség, hogy mindegyikük késztetést érezzen 

igazságosan viselkedni, amikor először alkalma nyílik rá. Viselkedése így példaként szolgál a 

többiek számára, s az igazságosság ezáltal valamiféle megegyezéssé vagy megállapodássá válik 

közöttük...”103

Hume ugyan az igazságosságról, mint megegyezésről beszél, de fontos hangsúlyozni, hogy csak 

bizonyos értelemben teszi ezt. Az igazságosság, mint konvenció nem azonos az ígérettel, hiszen az 

ígéret fogalma nem értelmezhető a konvenciót megelőzően. Így valódi ígéretről csak azután 

beszélhetünk, ha az igazságosság szabályai már kialakultak. 

Az igazságosság szabályi kizárólag abban az esetben töltik be szerepüket ha valamennyien tisztában 

vagyunk azzal, hogy ezek a szabályok előnyösek a számunkra, mert ezáltal biztosítható, hogy 

mindannyian ehhez igazítjuk a viselkedésünket. A társadalom kialakulásának kezdeti időszakában ezt 

könnyű megvalósítani. A kis közösségekben ugyanis nyilvánvalóak a szabályok megszegésének 

következményei. Mindenki számára evidens, hogy saját érdekeit sérti ha nem tartja be az igazságosság 

szabályait. Idővel, és a társadalom növekedésével azonban ez a bizonyosság elhalványul. Nagyobb 

közösségekben nehezebb  meglátni, hogy mennyire káros lehet a szabályok megszegése az egész 

közösségre nézve.

„ahogy a társadalom egyre sokasodik, ahogy törzzsé vagy nemzetté szélesedik ki, ez az érdek 

egyre kevésbé kézenfekvő; nem olyan könnyű észrevenni, mint egy szűkebb és zártabb 

társadalomban, hogy e szabályok megsértését minden esetben a rend megbomlása és zűrzavar 

követi.”104

Eredetileg könnyű a szabályok betartására ösztönözni az embereket, hiszen azok hasznossága 

nyilvánvaló. Idővel azonban ez megváltozik, a szabályok megszegésének következményei nem 

mutatkoznak meg közvetlenül, és így mi is jobban hajlunk arra, hogy áthágjuk azokat. Ezért, nagy 

társadalmakban feltétlenül szükség van arra, hogy mesterséges intézkedések révén tiszteletet 

ébresszünk az emberekben az igazságosság szabályai iránt. Az államférfiaknak mindenkor 

munkálkodniuk kell azon, hogy az igazságosság iránti tiszteletet fenntartsák, mert így biztosítható a 

társadalom békéje. Hume szerint vannak olyan gondolkodók, akik jelentősen eltúlozzák a nevelés 

hatását és „már-már úgy látszik, mintha e szerzők minden erejükkel azon volnának, hogy teljesen 

103 É. 492. (kiemelés tőlem)
104 É. 493.



68

kiirtsák az emberiségből az erény iránti tiszteletet.”105 Azonban ha az emberi természetben nem lenne 

meg a megfelelő hajlam arra, hogy becsületes legyen és hogy értékelje az igazságosság szabályait, 

akkor erre soha nem lehetne őket megtanítani. A neveléssel csupán annyit tudunk elérni, hogy eredeti 

határaikon túlra terjesztjük ki azokat az érzelmeket, amelyekből a szabályok helyeslése származik.

Eredetileg, mint láttuk, azért tartottuk értékesnek az igazságosság szabályait, mert nyilvánvaló volt 

számunkra, hogy ez szolgálja az érdekeinket. Az így létrejött szabályok azonban még nem nevezhetőek 

az igazságosság erényének. Hume szerint további magyarázatra szorul az a kérdés, hogy miért 

„kapcsoljuk az erény ideáját az igazságossághoz, és a bűnét az igazságtalansághoz”106 A tulajdonlás 

szabályainak a megléte önmagában még nem elégséges ahhoz, hogy az igazságosság mint erény 

létrejöjjön. A szabályok kialakítása csupán az első lépés, azt is meg kell indokolni, hogy miért 

kapcsolódik hozzájuk a helyeslés vagy helytelenítés érzése. Hume szerint az érdekeink tudatosítása 

természetes kötelezettségünkké teszi az igazságosságot, de ez még nem jelent erkölcsi 

kötelezettséget.107 Korábban, mikor sorra vette, hogy miért nem lehetnek az igazságosságnak 

természetes indítékai, már érvelt amellett, hogy az önérdek tudatosítása nem lehet az erkölcsi ítélet 

forrása. Azt elismeri ugyan, hogy az önzés alapvető sajátossága az embernek, mindenkit jobban 

foglalkoztat saját és a közvetlen környezetének sorsa mint az idegeneké. Ennek ellenére nem gondolja 

azt, hogy az önérdekre való hivatkozással valamennyi eset erkölcsi ítéletéről számot tudnánk adni.

A szabályok helyeslésének forrása a szimpátia működése révén adható meg. Kis közösségekben 

könnyű belátni, hogy milyen előnyöket biztosítanak ezek a szabályok, valamint azt is, hogy milyen 

következményekkel jár a megszegésük. Nem feltétlenül azért, mert felismerjük, hogy sérülnek a hosszú 

távú érdekeink, hanem mert kis közösségekben nem lehet elbújni a retorzió elől. Később azonban, 

ahogy a közösség gyarapszik egyre nehezebbé válik átlátni a szabályok szükségességét, és egyre 

nagyobb bennünk a kísértés, hogy megszegjük őket. Hume szerint sokszor előfordul az, hogy szem elől 

tévesztjük valódi érdekeinket és pillanatnyi vágyaknak engedelmeskedünk, de „mindig észrevesszük, 

hogy milyen közvetlen kárt okoz nekünk, ha mások viselkednek igazságtalanul.”108 Ezekben az 

esetekben világosan látszik, hogy a szabályok megszegése milyen káros következményekkel jár és ez 

visszatart minket az ilyen viselkedéstől. Ha egyszer megtapasztaltuk, hogy milyen érzés ha valaki 

igazságtalanul viselkedik velünk, akkor ez nagy mértékben megváltoztatja a szabályhoz való 

hozzáállásunkat. Felismerjük, hogy a szabályok betartása néha kellemetlen a számunkra, ugyanakkor a 

105 É. 494.
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megszegésük szinte minden esetben szenvedést okoz, vagy valaki másnak vagy akár saját magunknak 

is. 

Ha felismertük a szabályok hasznosságát, akkor magyarázatot tudunk adni arra a kérdésre, hogy 

miért helyeseljük azokat az eseteket, amelyek semmilyen módon nem kapcsolhatóak hozzánk. Ennek 

az egyik oka az, hogy az igazságtalanságot minden esetben „ártalmasnak tekintjük, mert tudjuk róla, 

hogy rossz mindenkinek, aki elkövetőjének közelébe kerül.”109 Az igazságtalanságot elszenvedők 

érzései a szimpátia révén gyakorolnak ránk hatást. Szenvedésük látványa helytelenítést vált ki belőlük, 

mert a szimpátia révén magunkévá tesszük fájdalmukat. És ez az oka annak, hogy az igazságosság 

szabályait erényeknek tartjuk, mert Hume meghatározásában az erényesnek tartani valamit 

tulajdonképpen annyit jelent, az adott jellemvonás sajátos elégedettséget vált ki belőlünk. 

„Tehát eredetileg az önérdek indítására alakítjuk ki az igazságosságnak a rendszerét, de annak, 

hogy ez az erény erkölcsi helyeslést vált ki belőlünk, a közérdek iránti szimpátiánk a forrása.” 110

Gyors összegzésként: az igazságosság mesterséges erény, mert létrejöttét az indokolja, hogy az 

emberek nem határtalanul nagylelkűek és a külső javak csak korlátozott mennyiségben állnak 

rendelkezésünkre. Értelmes lények révén képesek vagyunk felismerni, hogy a társadalom fennmaradása 

mindennél fontosabb a számunkra, és ez úgy biztosítható, ha szabályokat vezetünk be a tulajdonlásra 

vonatkozóan. Ha kölcsönösen megtartóztatjuk magunkat a mások által birtokolt javaktól, akkor a 

nehézségek megoldódnak és biztosítható a fejlődés. A szabályok kialakítása csak az első lépést képezi 

az igazságosság erényének kialakításában, mert arra is választ kell adnunk, hogy miként alakul ki a 

helyeslés és a helytelenítés vele kapcsolatban. Hume szerint a megoldást ebben az esetben is a 

szimpátia jelenti, mert ezáltal megindokolható, hogy miért helytelenítjük a szabályok megszegését 

azokban az esetekben is amikor nem sérülnek a saját érdekeink. 

Az igazságossággal kapcsolatos nehézségek

Az igazságosság erényével kapcsolatos helyeslés forrása a szimpátia. Ez a képességünk teszi 

lehetővé számunkra, hogy megfelelő erkölcsi ítéletet hozzunk. A természetes indítékok hiányában ez a 

109 É. 494.
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képességünk biztosítja az erkölcsi ítéletek lehetségességét. Az önérdek, a közérdek féltése, valamint az 

egyéni jóindulat egyaránt alkalmatlannak bizonyultak ennek a szerepnek betöltésére. A kritika 

mindhárommal kapcsolatban azonos. Egyetlen, tetszőlegesen megválasztott, természetes indíték sem 

képes minden lehetőségre kiterjedő magyarázattal szolgálni az erkölcsi érzelmek eredetével 

kapcsolatban. Nem igaz, hogy az egyéni érdekekből eredő ösztönzés mindig megfeleltethető a 

szabálykövető magatartásnak, a közérdek féltése túlságosan távoli, magasztos indíték, hogy a 

mindennapokban is megfelelő hatást gyakoroljon, egyéni jóindulatunk gyakorta éppen a szabályok 

betartását helyteleníti. Az igazságossággal kapcsolatos erkölcsi érzelmek forrását ezektől függetlenül 

kell megadnunk. Ez a – természetes indítékoktól tehát különböző – forrás lesz a szimpátia képessége.111 

Hume ezzel a megállapítással egyúttal amellett az állítás mellett is el kell kötelezze magát, hogy a 

szimpátia önmagában teljes körű magyarázattal szolgál. A szimpátia révén valamennyi erkölcsi 

szituációval kapcsolatos érzelmeinket meg kell tudnunk magyarázni. Ellenkező esetben ugyanis a 

természetes indítékok ellen felhozott érvei könnyedén ellene fordíthatóak. 

A szimpátia működésének rendszeren belüli szerepét, ahogy azt korábban láttuk, az önmagunkkal 

szembeni részrehajlás indokolja. Önző természetünk kevés érdeklődést mutat mások szenvedése iránt, 

vagy legalábbis magyarázatra szorul, miért támad bennünk helytelenítés a számunkra közömbös 

események láttán. Ezt kiküszöbölendő vezeti be Hume a szimpátia képességére alapozott magyarázatot, 

feloldva ezzel a részrehajló természetünkből eredő nehézségeket. A szimpátia az áldozatok szenvedését 

olyan elevenséggel közvetíti felénk, hogy a hatás megközelíti azt, amikor velünk vagy a közvetlen 

környezetünkben élőkkel történik valami igazságtalanság. Ebből azonban az következik, hogy a 

szimpátia szerepe kizárólag azokban az esetekben kulcsfontosságú, amelyekben semmilyen módon 

nem vagyunk érintettek. A működésére nyilvánvalóan nincs szükség akkor ha mi vagyunk az 

igazságtalanság áldozatai. Hume maga is elismeri, hogy az ilyen esetek helytelenítése mintegy 

automatikusan történik.

„De jóllehet saját cselekedeteinkkel kapcsolatban gyakran előfordul, hogy szem elől tévesztjük 

a rend fenntartásához fűződő érdekünket (…) azt mindig észrevesszük, hogy milyen közvetlen kárt 

okoz nekünk, ha mások viselkednek igazságtalanul; ebben az esetben ugyanis nem vakítanak el a 

szenvedélyek, és nem tesz elfogulttá semmiféle ellenkező kísértés. Sőt, a mások igazságtalan 

viselkedése akkor is helytelenítést vált ki belőlünk, ha annyira távoli dologról van szó, hogy 

egyáltalán nem érinti már saját érdekeinket, mert az igazságtalanságot akkor is ártalmasnak 

tekintjük az emberi társadalomra nézve, s tudjuk róla, hogy rossz mindenkinek, aki elkövetőjének 

111 „szimpátia híján egyetlen mesterséges erénynek sem adóznánk tisztelettel” É. 564.



71

közelébe kerül.”.112

Az idézet tanulsága szerint azt mindenkor észrevesszük milyen közvetlen kárt okoz nekünk ha 

velünk szemben viselkednek igazságtalanul, vagyis erkölcsi érzelmeink az ilyen esetekben függetlenek 

a szimpátiától. Közvetítése szükségtelen hiszen saját szenvedésünk nem a kellő elevenséggel 

megjelenő idea benyomássá alakulása révén adódik. Saját fájdalmunk közvetlenül jelenvaló a 

számunkra és ez a tapasztalat lesz a későbbi ítéleteink forrása. E nélkül az első személyű tapasztalat 

nélkül a szimpátia működése nem lehetne kellő hatékonyságú. A személyes tapasztalat elsődlegessége 

önmagában nem kifejezetten érdekes gondolat, azonban rávilágít arra, hogy felül kell vizsgálnunk a 

természetes indítékok elvetésére vonatkozó érveket. Ha az önérdek azért nem lehetett az igazságosság 

természetes indítéka, mert általa nem tudtuk megindokolni a helytelenítés valamennyi formáját, akkor 

miért nem merül fel ugyanez a nehézség a szimpátiával kapcsolatban? Ha a velünk történt 

igazságtalanság helytelenítése közvetlen módon, a szimpátia működésétől függetlenül történik, akkor 

legalább két forrása van a szabályok helytelenítésének, az önérdek és a szimpátia. Hume nem tér ki 

külön azoknak az eseteknek a vizsgálatára, amikor mi vagyunk az áldozatok. Hangsúlyozza ugyan 

önmagunkkal szembeni elfogultságunkat, de azt is elismeri, képesek vagyunk ezt korrigálni. Az a tény, 

hogy saját magunkkal szemben elfogultak vagyunk nem feltétlenül akadálya annak, hogy megfelelő 

ítéletet alkossunk. 

Az a gondolat, hogy bizonyos szituációk helytelenítése megadható a szimpátiára való hivatkozás 

nélkül, arra ösztönöz, hogy felülvizsgáljuk az erkölcsi ítéletekben betöltött szerepét. Miért 

hangsúlyozza Hume, hogy az erkölcsi értelemben vett helyeslés kizárólag általa magyarázható? Miért 

nem váltanak ki a szabályok már önmagukban, a szimpátiától függetlenül is erkölcsi érzelmeket? Ha 

sikerül megmutatni, hogy Hume ide vonatkozó érvei nem perdöntőek, akkor ez komoly kétségeket 

támaszt a szimpátia szerepével kapcsolatban. 

A legfontosabb érv a szimpátia mellett az volt, hogy megindokolja, miért helytelenítjük az 

igazságtalanságot azokban az esetekben is, amikor nem mi vagyunk az áldozatok. Két fontos 

körülményt érdemes felidéznünk az igazságosság konvencionális szabályaival kapcsolatban. Az első 

ezek közül a szabályok létrejöttét motiváló szenvedély, vagyis annak  tudatosítása, hogy általuk 

biztosíthatjuk a legkönnyebben érdekeink érvényesülését. A második annak az igazságnak a 

felismerése, hogy a szabályok kizárólag akkor töltik be a szerepüket, ha valamennyien betartjuk őket. 

112 É. 493-494.
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Ha senki nem ragaszkodna hozzájuk, akkor semmilyen befolyást nem gyakorolnának az érdekeinkre. 

Ha tudom azt, hogy a szabályok betartása – ha nem is elégíti ki pillanatnyi érdekeinket – hosszú távon 

előnyösebb a számomra; valamint tisztában vagyok azzal, hogy fennmaradásuk, - konvenciók lévén - 

attól függ valamennyien betartjuk e őket, akkor a helyeslésük könnyedén magyarázhatóvá válik. Nincs 

szükség arra, hogy áldozattá váljak, ahhoz hogy képes legyek felismerni a szabályok megszegése 

ellentétes valódi érdekeimmel. Ez a felismerés önmagában elégséges lehet ahhoz, hogy elítéljük az 

igazságtalanságot akkor is, ha közvetlenül nem vagyunk érintettek. A szabálykövető magatartást az 

indokolja, hogy tudjuk, azok hosszú távú érdekeinket szolgálják. Betartásuk sok esetben ellenkezik 

pillanatnyi érdekeinkkel, de a rendszer egészében mégis olyan előnyöket biztosít a számunkra, amelyek 

máshogy nem pótolhatóak. A természetes és a mesterséges erények közötti különbség éppen azon 

alapul, hogy míg az előbbiek minden megnyilvánulása előnyös a számunkra, addig az utóbbiak 

esetében ez nem igaz. Ha tisztában vagyunk ezekkel az előnyökkel, akkor mindennél fontosabb lesz a 

számunkra az  igazságosság rendszerének fennmaradása, ami azáltal biztosítható, hogy mindenki 

hozzájuk igazítja viselkedését. 

A rendszer fennmaradása fontos a számunkra, mert nélküle anarchia és háborúskodás uralkodna, 

ami gátja lenne a fejlődésnek. A káros következményeket úgy tudjuk elkerülni, hogy mindannyian 

betartjuk a szabályokat, éppen ezért függetlenül attól, hogy velünk vagy idegenekkel szemben követnek 

el igazságtalanságot, azt el kell ítélnünk, mert a rendszer egésze kerülhet veszélybe. Hume úgy 

gondolja, hogy egy ilyen típusú indoklás kis közösségekben kielégítő lehet, nagy társadalmakban 

azonban már nem állja meg a helyét. Minél több ember él együtt, annál inkább megoszlik a felelősség, 

és  így lehetetlenné válik, hogy felismerjük tetteink következményét. Ez a magyarázat a szimpátia 

szükségességére. Saját érdekeim féltése nem elegendő magyarázat, ellenben a mások szenvedéseinek 

átérzését biztosító képességünk igen. Az egyiknek, az érdekeim sérülésének ugyanis nem vagyok 

tudatában, a másik azonban nagyon is elevenen jelenik meg a számomra. 

Ez a kép különös kapcsolatot feltételez a szimpátia és az önérdek között. A szimpátia és az önérdek 

viszonyának érdekességét az a tény adja, hogy Hume akkor kezdi el hangsúlyozni a szimpátia 

fontosságát, amikor az önérdek már nem képes betölteni a neki szánt szerepet. Úgy tűnik az a 

figyelemre méltó képességünk, hogy mások szenvedéseiben osztozzunk, kizárólag akkor lép 

működésbe, amikor érdekeink már nem egyértelműen adottak a számunkra. Mindaddig ugyanis amíg a 

szabályok megszegése komoly hatást gyakorol érdekeinkre, önző természetünk képes kordában tartani 

önmagát. Altruista indítékaink csak azután kerülnek a középpontba, hogy elvész a kapcsolat a 
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szabálykövetés és az érdekeink kielégülése között. Ez a felvetés meglehet túlságosan kiforgatja Hume 

mondanivalóját, mégis, abból a gondolatból, hogy kis közösségekben az érdekeink féltése elegendő 

motiváció, mert közvetlenül tudatában vagyunk tetteink következményének, de nagy társadalmakban, 

ahol ez a bizonyosság elvész, mások szenvedésének átérzése lesz a forrása az erkölcsi érzelmeknek, ez 

látszik következni. Az a tény, hogy a kis közösségekben a szimpátia nem tölti be azt a szerepet, amelyet 

a nagy társadalmakban szán neki Hume, szintén ezt látszik alátámasztani. Ellenkező esetben azt kellene 

állítania, hogy az igazságosság helyeslésének a forrása már a társadalom kialakulásának kezdeti 

szakaszában is az áldozatok szenvedésének átérzésből adódik. Ellentétben ezzel, önzésünket olyan 

mértékűnek tartja, hogy azt egyetlen meglévő szenvedélyünk sem képes ellensúlyozni. Hume azzal 

utasította el az önérdekre visszavezetett magyarázatot, hogy kimutatta, nem minden esetben lehet 

megfelelő motiváció. Ezzel kapcsolatban azt hangsúlyoztam, hogy ha valóban tudatában vagyunk 

annak, hogy a szabályok milyen előnyöket biztosítanak számunkra, és annak is, hogy ezeket az 

előnyöket kizárólag akkor élvezhetjük, ha mindenki a szabályoknak megfelelően cselekszik, akkor 

minden esetben hivatkozhatunk az önérdekre, mint megfelelő alapra. A szimpátia erkölcsi érzelmek 

létrejöttében hangsúlyozott fontosságát kétségbe vonja, hogy saját helyzetünk megítélésében nem 

játszik szerepet, valamint hogy kizárólag azoknak az eseteknek a megítélése magyarázható általa, 

amelyeknél az önérdek már nem jelentkezik olyan elevenséggel. Következésképpen a szimpátia nem 

erősebb az önérdeknél, mert ha így lenne, akkor már kis közösségekben is magyarázható lenne általa a 

szabálykövető magatartás helyeslése. 

Kétségtelen, hogy hosszú távú érdekeinknek ez a tudatosítása, amely biztosíthatná a szabályok 

mindenkori helyeslését, olyan belátások állandó meglétét teszi szükségessé, ami kevéssé valószínű. 

Nem tűnik meggyőzőnek egy olyan magyarázat, ahol hosszú távú érdekeink mindenkor olyan eleven 

hatást gyakorolnak ránk, hogy ez elegendő lenne ahhoz, helytelenítsük azok viselkedését, akik a 

szabályok megszegésével veszélybe sodorják azok fennmaradását. Hume magyarázata, amely azon 

alapul, hogy megindítanak minket mások szenvedései sokkal meggyőzőbbnek tűnik annál, hogy 

folytonosan tudatában lennénk a következmények bonyolult összefüggéseinek. Könnyebb elismerni, 

hogy az áldozatok szenvedése motiválja helytelenítésünket, mint azt, hogy minden egyes erkölcsi 

szituációban végiggondolnánk, milyen előnyöket biztosít a szabálykövető magatartás és hogy azok léte 

attól függ, hogy betartjuk e azokat. Ugyanakkor a szimpátia működésére alapozott magyarázat sem 

probléma mentes. Hume szerint a helytelenítés onnan származik, hogy a szimpátia révén magunkévá 

tesszük a szenvedő felek rossz érzéseit. Az ő fájdalmuk lesz a forrása helytelenítésünknek. 
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A szimpátia ugyanakkor nem egyéb mint képesség arra vonatkozóan, hogy osztozzunk más emberek 

érzéseiben. Optimális esetben működése valóban magyarázatot adhat a helytelenítésünkre. A problémát 

az jelenti, hogy ritkán találkozunk optimális esetekkel. Hume maga hozza fel példaként azt az esetet, 

amikor valaki saját megélhetésért kénytelen lopni valakitől akinek az a kevés aligha fog hiányozni. 

Ebben az esetben a tolvaj szomorú sorsa sokkal nagyobb hatást gyakorol ránk és inkább sajnáljuk, 

mintsem elítélnék a bűne miatt.113 A szimpátia által közvetített rossz érzések nem minden esetben 

vezetnek helytelenítéshez. Ebben az esetben például a szabályok megszegését helytelenítjük, de nem 

azért mert átérezzük az áldozat helyzetét. 

Sokkal valószínűbb, hogy a szabályok megszegését általában helytelenítjük, mert úgy nőttünk fel, 

hogy azt tanultuk, a szabályok hasznosak a számunkra. Ezt a tudást vetítjük rá más esetekre is. Hume 

szerint az önérdek nem lehet megfelelő motiváció, mert számtalanszor tapasztaljuk, hogy akkor is az 

igazságosság szabályainak megfelelően cselekszünk, ha ez ellenkezik az érdekeinkkel. Sőt az 

igazságosság szabályainak betartása az esetek többségében elellenkezik saját érdekeinkkel. A kérdés az, 

hogy ebben az esetben Hume a pillanatnyi, vagy a hosszú távú érdekeinkre gondol. Kétségtelenül igaz, 

hogy pillanatnyi érdekeink gyakran az igazságosság szabályaiknak megszegésére ösztönöznek. Ha 

vágyom egy almára és látom, hogy a szomszéd kertjében álló fa roskadozik a gyümölcstől, akkor csak 

nehezen tudom megállni, hogy ne vegyek el egyet. A szabályok valóban akadályozzák, hogy 

kielégítsem szenvedélyemet. Ha  azonban hosszú távú érdekeinket vesszük figyelembe, akkor a 

szabályok már nem lesznek ellentétesek az érdekeinkkel. Azok betartása az esetek döntő többségében 

ugyanis  nem csupán pillanatnyi előnyöket biztosít számunkra. Hume maga is úgy gondolja, hogy  a 

szabályokat azért alakítjuk ki, mert felismerjük mi szolgálja valódi érdekeinket. Következésképpen 

nem lehet igaz, hogy a szabálykövető magatartás ellentétes lenne saját érdekeinkkel, amennyiben nem 

a pillanatnyi előnyökre gondolunk. 

Az igazságosság szabályainak kialakítása kapcsán Hume olyan megállapításokat tesz, melyekből 

közvetlenül levezethető azok helyeslése, ő maga azonban elutasítja ennek lehetőségét. A szimpátia 

hangsúlyozása valójában nem indokolt. Arra a kérdésre, hogy miért a szimpátia és miért nem az 

önérdek az erkölcsi ítéleteink forrása Hume nem tud érdemben válaszolni. Az egyetlen lehetséges 
113 „Ha tehát az általános jóindulat […] nem lehet az eredeti indítéka az igazságosságnak, még kevésbé lehet 

ilyen indíték az egyéni jóindulat, vagyis a mindenkori felek érdekeinek figyelembevétele. Hiszen hogyan állna 
a dolog akkor, ha ellenségemnek tartozom, akit jogosan gyűlölök? És ha gonosz ember az illető, aki az egész 
emberiség gyűlöletét megérdemli? Vagy fösvény, akinek semmi haszna sem lenne abból, amitől 
megfosztom? Ha züllött kicsapongó, akinek inkább kára, mint haszna van a nagy vagyonból? Ha én magam 
szükséget szenvedek, s az ösztönöz, hogy a családom számára teremtsek elő valamit? Mindezekben az 
esetekben megszűnnék az igazságosság eredeti indítéka, s következésképpen maga az igazságosság is...” 
É. 478-479.
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válasz ha hangsúlyozzuk, hogy kizárólag abban az esetben beszélhetünk erkölcsi ítéletről, ha az a 

szimpátia működéséből ered, ebben az esetben azonban megkerüljük a kérdést.114 Ha a szabályokat 

azért(1) alakítjuk ki, mert felismerjük valódi érdekeinket,  valamint  fennmaradásuk  csak  úgy 

biztosítható,  ha betartjuk őket, és azért (2) ragaszkodunk hozzájuk, mert bár néha ellentmondanak 

pillanatnyi érdekeinknek, de egészében rendkívül hasznosak, akkor ez a két körülmény elégséges a 

helyeslésükhöz. 

Az igazságosság hume-i fogalmával kapcsolatban a nehézség az igazságosság szabályainak és az 

igazságosság erényének megkülönböztetéséből adódik. Hume két különböző motivációt feltételez ezek 

helyeslése mögött. A szabályrendszer, mielőtt erkölcsi rangra emelkedne, azzal vívja ki helyeslésünket, 

hogy hosszú távú érdekeinket szolgálja; mint erény azonban a szimpátia működése révén ébreszt 

bennünk erkölcsi érzelmeket. A megállapítás mögött az a gondolat munkál, hogy erkölcsi érzelmek 

kizárólag a szimpátia működése révén alakulhatnak ki, minden más magyarázat sikertelennek bizonyul. 

A szimpátia ugyanakkor több szempontból is jó magyarázat. Egyrészt működésével a távoli események 

értékelése nehézség nélkül magyarázható, másrészt nincs szükség arra, hogy egy külön erkölcsi érzéket 

tételezzük, amely az ítéletek megszületését lehetővé teszi. Mindezeken felül a szimpátia, mint 

megfelelő motiváció, összhangban van azzal a hume-i állítással is, hogy az erények megítélésénél 

mindig a tetteket kiváltó indítékokra kell tekintettel lennünk és nem annak következményeire. Az a 

gondolat, hogy az igazságosság erényének helyeslése származik a szimpátiából egyben azt is jelenti, 

hogy szerepe akkor válik fontossá, amikor a társadalom növekedése folytán tetteink következményeit 

már nem vagyunk képesek átlátni. Az erkölcsiségre, mint vezérelvre, akkor van szükség, amikor valódi 

érdekeink már nem rajzolódnak ki előttünk olyan világosan. Ezt megelőzően ugyanis a szabályok, 

amelyek betartását saját érdekeink felismerése diktálja, tökéletesen elegendőek ahhoz, hogy a békés 

együttélést biztosítsák. 

Az igazságosság erényének és szabályrendszerének a megkülönböztetéséből adódó nehézségeket 

azért fontos hangsúlyozni, mert ezek révén mutatható ki a legpontosabban az a különbség, amely az 

Értekezés és a Tanulmány az erkölcs alapelveiről című írás között fennáll. Az első nehézség abból 

adódott, hogy Hume elismerte: az igazságosság szabályrendszere kis közösségekben elegendőnek 

bizonyult ahhoz, hogy a helyes viselkedésre ösztönözzön minket. A szabályrendszer ilyen 

hatékonysága három tényezővel magyarázható: (1) felismerjük, hogy saját érdekeinket szolgálja, ha így 

114 Lásd ehhez: Richard Norman The Moral Philosophers Clarendon Press Oxford 1983 82.
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cselekszünk; (2) tetteink következményei világosan adottak számunkra; (3) visszarettenünk ha 

felismerjük, milyen mértékben ártunk magunknak, ha nem tartjuk be a szabályokat. Az érdekeink 

féltése éppen ezért elegendő motiváció ahhoz, hogy a szabályok betartására ösztönözzön minket. 

Következésképpen a szabályok helyeslése is ezzel a szenvedéllyel magyarázható. 

Érdemes felfigyelni arra, hogy a szabályrendszer betartása mögött meghúzódó motiváció elemzése 

kapcsán Hume mindvégig a cselekvő nézőpontjából elemzi az eseményeket. Azt vizsgálja, hogy mi 

késztet minket arra, hogy a szabályoknak megfelelően cselekedjünk. Ezzel ellentétben az igazságosság 

erényének vizsgálata kapcsán a kérdés arra összpontosul, hogy honnan származnak az eseményekkel 

kapcsolatos erkölcsi érzelmeink. Miért ítéljük el az eseményeket, amelyekről valamilyen módon 

tudomást szerünk? A szimpátiára, mint az erkölcsi érzelmek forrására való áttérés egyben azt is jelenti, 

hogy a cselekvő nézőpontját a szemlélő nézőpontja váltja fel az erkölcsi szituáció vizsgálatában. A 

szimpátia ugyanis az ítéleteink mögött meghúzódó szenvedélyek forrásaként értelmezhető. Felvetődik 

a kérdés, hogy miként lehet a mások fájdalmának átérzése nem csupán az ítéleteink, de a 

cselekedeteink mozgatórugója is. Az önérdek tökéletes indítéka a cselekedeteinknek, a távoli 

események megítélésében ugyanakkor a szimpátia valóban jobb magyarázatnak bizonyul, de miként 

lehet a szimpátia, a szemlélődésből eredő erkölcsi ítélet egyben a cselekedeteink forrása is. 

Hume csupán rendkívül röviden utal arra a folyamatra, amely révén a szemlélő és a cselekvő 

nézőpontja közötti átmenet magyarázható. Tegyük fel – mondja – hogy valamilyen forrásból értesülünk 

egy erkölcsileg megítélhető eseményről, és a szimpátia révén átérezzük az áldozatok szenvedését. Ez 

az elevenen megjelenő szenvedés lesz a forrása a helytelenítésnek, mert az ember olyan lény, aki 

vágyakozva gondol mindenre, ami kellemes, és igyekszik elkerülni azt, ami kellemetlen. Az áldozatok 

szenvedését rossznak gondoljuk és ez biztos módon ébreszti fel a helytelenítésünket. Természetünknek 

ez a sajátossága, a rossz mindenkori elkerülésére való törekvés eredményezi azt a felismerést, hogy az 

igazságtalanság „rossz mindenkinek, aki elkövetőjének közelébe kerül”115, tudjuk ugyanis, hogy az 

emberek nagy mértékben hasonlítanak egymáshoz. Az igazságtalanság ártalmas voltáról szerzett 

tudásunk nem csak az ítéleteinket, de a cselekedeteinket is befolyásolja.

„Igaz ugyan, hogy az erkölcsi jónak és a rossznak ez a tudata (…) csupán a többiek viselkedése 

fölötti szemlélődésből ered, mégsem mulasztjuk el kiterjeszteni saját cselekedeteinkre is. Az 

általános szabály nemcsak azokra az esetekre érvényes, amelyekből merítettük”116

115 É. 494.
116 É. 494.
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Hume ily módon magyarázza, hogy miként lehet a szimpátia nem csupán az ítéleteink, de a 

cselekedeteink mozgatórugója is. A szimpátia működése olyan elevenen hat ránk, hogy elég 

felidéznünk milyen szenvedést válthat ki az általunk végrehajtani kívánt cselekedetet ahhoz, hogy 

tartózkodjunk annak megtételétől. Ha a mások szenvedésének felidézése mégsem lenne elegendő, hogy 

visszatartson minket – az ember ugyanis messze nem olyan tökéletes, mint ahogyan ez a magyarázat 

feltételezi – akkor visszatartó erőként léphet fel, hogy mások milyen véleménnyel lesznek rólunk, ha 

megtudják, hogy mit tettünk. Hume szerint mások rólunk alkotott véleménye rendkívül erős befolyást 

gyakorol a viselkedésünkre.117 Ez szintén a szimpátia működése révén magyarázható. A szabályok 

betartását nagy mértékben elősegíti, hogy szeretnénk ha mások jó véleménnyel lennének rólunk, amiről 

ugyanakkor tudjuk, hogy a szimpátia révén gyakorol ránk ilyen erőteljes hatást.  Az igazságosság 

erényének helyeslése a szimpátia működése révén problémamentesen adható meg. A szemlélő és a 

cselekvő nézőpontja közötti különbség nem okoz nehézséget. A szemlélődés során leszűrt általános 

szabályok ugyanis az ítéleteink meghatározásánál többre hivatottak és a cselekedeteinket is 

befolyásolják. Fontos megjegyezni, hogy annak az igazságnak a felismerése, hogy a bűn elkövetése 

rossz mindenkinek, aki az elkövető közelébe kerül, nem csupán természetes adottságaink révén válik 

meghatározóvá viselkedésünk irányításában, mert befolyását hatékonyan növeli az államférfiak és a 

szülők nevelői tevékenysége. 

A szimpátia olyan elevenséggel képes megjeleníteni az áldozatok szenvedését, hogy kialakítja 

bennünk az igazságtalanság elítélésének szenvedélyét. Ez persze az emberi természet egyéb 

sajátosságainak figyelembe vétele nélkül aligha lehetséges, amelyek közül az egyik legfontosabb az 

általánosításra való képességünk. A szimpátia és az általánosítás iránti „vonzódásunk”  együttesen 

alakítja ki bennünk azt az igazságot, hogy az igazságtalanság rossz mindenkinek, aki elkövetőjének 

közelébe kerül, hiszen:

1. Tudom, mert korábban már tapasztaltam, hogy milyen szenvedést okoz számomra, ha velem 

szemben viselkednek igazságtalanul.

2. Tudom, hogy minden ember alapvetően hasonló tulajdonságokkal, szenvedélyekkel 

rendelkezik.

3. A mások szenvedése a szimpátia révén közvetítődik felém.

117 „Semmi sem fontosabb számunkra,  mint a hírnevünk, a jó hírnév pedig leginkább azon múlik, hogy mi 
módon viselkedik valaki másoknak a vagyonával kapcsolatban. Amiért is mindenkinek, aki egy kicsit is 
törődik jellemével, vagy jó viszonyban akar élni a többi emberrel, sérthetetlen törvényként kell maga elé 
állítania, hogy soha, semmilyen kísértés nem fogja azoknak az elveknek a megszegésére csábítani, 
amelyektől feddhetetlensége függ.” É. 495.
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4. Az így átérzett szenvedés olyan elevenséggel jelenik meg a számomra, hogy felébreszti bennem 

a helytelenítés érzését.

5. Általános szabályként elfogadom, hogy az igazságtalanság minden megnyilvánulása rossz.

A folyamat leírását látva felvetődik a kérdés, hogy a szimpátiának – ami természetes emberi képesség – 

ez a hatásmechanizmusa, miért nem lehet az igazságosság kialakításának eredeti indítéka? 

Hume azzal, hogy az igazságosság szabályrendszerét megkülönbözteti az igazságosság erényétől, 

egyúttal azt is elutasítja, hogy a kettő mögött azonos motiváció áll, vagy állhat. Az önérdek éppúgy 

nem lehet az igazságosság erénye mögött meghúzódó motiváció, ahogyan a szabályrendszer helyeslése 

sem vezethető vissza a szimpátiára. Ez utóbbi állítás nem jelenik meg explicit módon Hume írásában, 

mindazonáltal meghatározásai erre engednek következtetni. A szabályrendszer és az erény 

megkülönböztetéséből eredő nehézségeket nem kezelhetjük oly módon, hogy azt hangsúlyozzuk: ez a 

megkülönböztetés nem utal tényleges elkülönülésre, mert csupán elméleti felvetésről van szó, amelyet 

azért alkalmaz Hume, hogy gondolatait a lehető legvilágosabb formában tudja előadni. A szimpátia 

szerepe ugyanis kizárólag akkor válik fontossá, amikor az érdekeink már nem rajzolódnak ki előttünk 

kellő világossággal, mert a társadalom növekedésével a tetteink következményeit már nem tudjuk 

olyan világosan átlátni, mint korábban. Hume egy lábjegyzetben kifejezetten hangsúlyozza, hogy 

kötelességeink bevezetésének és betartásának is első indítéka az önérdek. Természetesen nem méltóság 

vagy erő szerinti elsőbbségre utal itt, hanem kizárólag időbelire.118 Az önérdek valóban képes kis 

közösségekben működtetni a szabályrendszert, mindaddig, amíg nem válnak az összefüggések 

átláthatatlanná. 

Az önérdek ezen szerepének hangsúlyozása azt jelenti, hogy a szimpátia számos előnyének dacára 

sem bizonyul elégséges magyarázatnak ahhoz, hogy már a szabályrendszer helyeslése magyarázható 

lehetne általa. A polgári kormányzat szerepének hangsúlyozása tovább erősíti azt a képet, mely szerint 

a szimpátia nem jelent automatikusan magyarázatot a meglévő szabályrendszer helyeslésére, mert van 

egy átmeneti időszak, amikor az egész rendszert kizárólag az önérdek tartja működésben. A polgári 

kormányzat bevezetését az indokolja, hogy az emberek hajlamosak megfeledkezni arról, hogy mi 

szolgálja valódi érdekeiket és nem ismerik fel, hogy tetteik ellentétesek tulajdonképpeni érdekeikkel. 

Ezt megelőzendő jön létre egy olyan emberekből álló vezető testület, amelynek egyetlen célja ezt a 

hiányosságot orvosolni, és a szabályok betartására kényszeríteni az embereket. A polgári kormányzat 

létrejöttére azért van szükség, mert –  ahogyan Hume fogalmaz - „semmi lényegeset nem tudunk 

118 É. 534.
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megváltoztatni az emberi természetben”119 és így az önző hajlamaitól sem tudjuk megszabadítani. Az 

egyetlen lehetséges megoldás, ha nem a természetét, hanem a körülményeit igyekszünk megváltoztatni 

és ily módon orvosolni a bajt. Ezt úgy vagyunk képesek megvalósítani, ha elérjük, hogy az 

igazságosság betartását tekintse a legfontosabb érdekének. Ezt azonban nem tudjuk minden egyes 

embernél elérni 

„Ám ez megvalósíthatatlan az egész emberiség vonatkozásában; csupán némelyek helyzetét 

tudjuk így alakítani, s ők lesznek azok, akiknek közvetlen érdekükké tesszük az igazságosság 

gyakorlását. Azokra gondolok, akiket polgári elöljáróknak, királyoknak és minisztereknek 

nevezünk”120

Ha az emberi természet lényegi sajátossága önző mivolta, és ezt a legnagyobb jó szándékkal sem 

tudjuk megváltoztatni, ennek ellenére kialakul és működik is az egyensúlyt fenntartó és a békés 

együttélést biztosító szabályrendszer, akkor ez azt jelenti, hogy az érdekek és a szabályok ilyen 

hálózata képes működtetni ezt a mesterségesen kialakított rendszert. 

Ha a társadalom vezetőinek közvetlen érdeke a szabályok betartása, és az emberek azért 

cselekednek ezeknek megfelelően, mert vagy fontos nekik a saját jó hírük, vagy félnek a büntetéstől, 

akkor azt kell mondanunk, hogy a tetteiket nem a szimpátia határozza meg, hanem az érdekeik féltése. 

Mindez megerősíti azt a korábbi felvetést, mely szerint nem csupán a szabályok kialakítását, de 

kezdetben a rendszer működtetését is kielégítő módon meg lehet magyarázni az önérdekre való 

hivatkozással. Az érdekek működésének ez a hangsúlyozása egyúttal azt is jelenti, hogy ebben a 

kezdeti időszakban a szimpátia szerepe elhanyagolható. Felvetődik azonban a kérdés, ha a szimpátia 

olyan egyetemes emberi képesség, amelyre nem a nevelés során teszünk szert, akkor miért nem lehet a 

szabályok  kialakításának  eredeti  indítéka? A szimpátia működésének bemutatása során már 

megállapítottuk, hogy ezzel a képességgel már születésünktől fogva rendelkezünk, a csecsemők is 

átveszik a környezetükben tapasztalt érzéseket, és nincs szükség arra, hogy fejlesszük ezt a képességet. 

Miért nem lehet ez a képesség a szabályok kialakításának eredeti indítéka? A szabályok szimpátiából 

eredő magyarázatához kizárólag annyit kellene állítanunk, hogy a szabályokat megalapozó 

megállapodások létrejöttét a mások szenvedésének erőteljes átérzése indokolja és nem az, hogy 

felismerem hogyan tudom a leghatékonyabban kielégíteni saját érdekeimet. 

Hume két módon érvel a szimpátia kezdeti szerepének elutasítása mellett, ezek az érvek, bár explicit 
119 É. 528.
120 É. 528.
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módon nem  erre  a  kérdésre  irányulnak, mégis felhasználhatóak. Az első ezek közül annak a 

kijelentésnek a tanulmányozásából adódik, mely szerint az igazságosság szabályrendszerének 

erényként való megjelenéséhez a kialakulásukon túl további feltételek teljesülésére is szükség van. A 

szabályrendszer önmagában még nem erény, az erény státuszát a társadalom fejlődésének csak egy 

későbbi szakaszában éri el. Ha ezt elfogadjuk, akkor a szimpátia mellőzése a kezdeti szakaszban 

magyarázhatóvá válik, hiszen ez a képességünk az erkölcsi érzelmek forrásaként válik központi 

jelentőségűvé, márpedig a szabályrendszer önmagában még nem azonos az igazságosság erényével. 

Ez a magyarázat azonban nem kielégítő, hiszen attól, hogy a szabályrendszer önmagában még nem 

azonosítható az igazságosság erényével, még visszavezethető lenne a szimpátiára. A szimpátia 

működése ugyanis nem korlátozható kizárólag az erkölcsi érzelmek létrejöttére. Működése nem 

pusztán az erkölcsi szituációban értelmezhető. Gyakorta előfordul, hogy olyan ember örömét vagy 

bánatát közvetíti felém, akinek cselekedetei nem vonhatók erkölcsi megítélés alá. A kisgyermekek 

sírnak ha azt látják, hogy szüleiket bántja valami, még akkor is ha a szomorúság okaként megjelölhető 

erkölcsi szabályok megsértését nem képesek felfogni. Ezen felül nem szabad megfeledkeznünk arról 

sem, hogy a szimpátia erkölcsi érzelmek létrehozásában betöltött szerepe nem probléma mentes. 

Könnyű belátni ugyanis, hogy önmagában ez a képességünk nem elegendő ahhoz, hogy az erkölcsi 

érzelmek felmerülését segítségével indokoljuk. 

A szimpátia szerepét kérdésessé teszi, hogy tudjuk, ez a képességünk arra szolgál, hogy valamennyi 

emberi érzelem kommunikációját lehetővé tegye. Következésképpen nehéz megindokolni, hogy egy 

szituáció megítélésében miért az áldozatok szenvedését vesszük alapul és miért nem osztozunk inkább 

az elkövető örömében. Ezt a problémát különösen akkor nehéz feloldani, ha figyelembe vesszük, hogy 

nem lakozik bennünk olyan szenvedély, amely általában az emberiség iránt érzett szeretetben 

nyilvánulna meg. Egy  ilyen  szenvedély  megléte  talán magyarázhatná, hogy miért az áldozatok 

szenvedése gyakorol nagyobb hatást ránk. Az a megállapítás ugyanis önmagában kevés, hogy a mások 

szenvedését nem tudjuk közönyösen szemlélni, mert ez éppúgy igaz az öröm megnyilvánulásaira is. 

Fontos továbbá hangsúlyoznunk, hogy a szimpátia működésénél többre van szükség ahhoz, hogy a 

felénk közvetítődő szenvedély a hasonlóság asszociációs elve révén a helytelenítés érzését váltsa ki 

belőlünk. Ez közvetlen eredménye annak a gondolatnak, hogy nem minden felénk közvetített 

szenvedély vált ki erkölcsi érzelmeket. Hume egy korábbi érvét alapul véve ennek a gondolatnak már 

önmagában elegendőnek kellene lennie ahhoz, hogy a szimpátia erkölcsi ítéletekben betöltött szerepét 

megkérdőjelezzük, vagy elutasítsuk. Hume az értelem erkölcsi megkülönböztetéseinkben betöltött 
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szerepének elutasítása során oly módon érvel, hogy ha az értelem lenne ennek a megkülönböztetésnek 

az alapja, akkor minden értelmi ítéletnek egyben erkölcsi ítéletnek kellene lennie, ez azonban nincs így, 

következésképpen az értelem szerepe elutasítható. 

„amennyiben az erkölcsi megkülönböztetések valóban (…) az ítéletnek az igaz vagy hamis 

voltából erednek, úgy szükségképpen mindig sor kerül erkölcsi megkülönböztetések tételére, ha 

ilyen ítéletet alkotunk; szükségképpen minden különbség nélkül, akár egy almáról van szó, akár 

egy királyságról, akár elkerülhető a tévedés akár elkerülhetetlen.”121

A szimpátia kapcsán azonban nem találkozunk ezzel az érveléssel. 

A szimpátia kizárólag abban az esetben lehet megfelelő forrása az erkölcsi érzelmeknek, ha valóban 

mások érzéseit közvetíti felénk. Ez a feltétel azonban nem teljesül. Az, hogy milyen ideát alkotok 

magamnak a másik fél mentális állapotairól azon alapul, hogy milyen tudással rendelkezem a 

szituációról. És nem  csak a szituációra vonatkozó tudásom számít, hanem a nevelés is. Ha kis 

korunktól fogva arra nevelnek minket, hogy tiszteljük mások tulajdonát, és mindig tartsuk be az 

igazságosság szabályait, akkor ezeknek a szabályoknak a megszegése a legtöbb esetben helytelenítést 

vált ki belőlünk, függetlenül attól, hogy szembesülünk e az áldozatok fájdalmával vagy sem. Érdemes 

felfigyelni arra, hogy Hume a szimpátia működésének bemutatásakor úgy érvel, hogy a másik fél belső 

állapotairól alkotott ideát saját énünk ideájára vonatkoztatjuk.122 Következésképpen az, hogy milyen 

emberek vagyunk, döntő mértékben meghatározza, hogy milyen ítéletet hozunk. A szimpátia messze 

nem nyújt kielégítő magyarázatot az erkölcsi helyeslés kialakulását illetően. Kizárólag azt mutatja meg 

számunkra, hogy milyen elvek alapján gyakorolnak ránk hatást a környezetünkben élő emberek. Az, 

hogy milyen érzéseket azonosítok a másik fél viselkedése alapján, önmagában nem elégséges az 

erkölcsi érzelmek kialakulásához. 

A szimpátia szerepének megkérdőjelezése mellett szól még egy fontos körülmény. Ha az ember oly 

mértékben önző, ahogyan azt Hume állítja, de a fejlődés egy későbbi szakaszán mégis a szimpátia lesz 

a forrása az erkölcsi érzelmeknek, akkor ebből az következik, hogy az emberi természet idővel jobbá 

válik. Azt láttuk azonban korábban, hogy semmi lényegeset nem tudunk megváltoztatni az emberi 

természetben. Az önzés olyan sajátosság, amely még akkor sem küzdhető le, ha kielégítése hosszú 

távon ártalmas a számunkra. A szabályok kialakítását sem az tette lehetővé, hogy sikerült leküzdenünk 

ezt a szenvedélyt és ezáltal elindultunk a jobbulás útján, hanem az, hogy megfelelő mederbe tereltük 
121 É. 459.
122 É. 310. 
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ezt a szenvedélyünket. Erre a bonyolult magyarázatra azonban nem lenne szüksége Hume-nak, ha 

elismerné, hogy az emberi természet képes megjavulni. Ő azonban olyan magyarázatot keres, amely 

összhangban van eredeti adottságainkkal és ezért nincs szükség arra, hogy természetünket gyökeresen 

megváltoztassuk. 

A szimpátiával kapcsolatos nehézségek, amelyek mind a működését, mind a rendszeren belül 

betöltött szerepét érintik arra késztetnek, hogy felülvizsgáljuk az önérdek hatékonyságát. Pontosabban, 

hogy megvizsgáljuk nem lenne-e egyszerűbb Hume számára végig kitartani az önérdek mellett, mert a 

szimpátia, úgy tűnik több problémát vet fel, mint amennyit megold. Ha az emberi természet nem 

tökéletes, és tökéletesedése is megkérdőjelezhető, akkor a mesterséges erények kapcsán a motiváció 

megadásánál mindvégig ragaszkodnia kellett volna Hume-nak ahhoz a gondolathoz, hogy az érdekeink 

felismerése biztosítja a megfelelő viselkedést és annak helyeslését is. Az önérdek elutasítását Hume 

azzal indokolta, hogy nem lehet olyan univerzális magyarázat, amilyenre az erkölcsök kapcsán szükség 

van. Ez az érv, bár meggyőzőnek tűnik, azonnal veszít erejéből, ha felidézzük, hogy ugyanez a kifogás 

a szimpátiával szemben is felhozható. 

Az igazságosság szabályainak betartása nem lehet ellentétes az érdekeinkkel, amennyiben nem a 

pillanatnyi előnyöket, hanem a hosszú távúakat vesszük figyelembe. Következésképpen az az állítás 

sem tartható, hogy az önérdek a legtöbb esetben a szabályok megszegésére és nem azok betartására 

ösztönöz minket. A hosszú távú érdekeinkkel ugyanis mindenkor a szabálykövető magtartás lehet és 

van is összhangban. Az hogy pillanatnyi érdekeink néha más viselkedésre ösztönöznek nem jelent 

cáfolatot ezzel a tétellel szemben. 

A  szabályok nem önmagukban, nem az egyes szituációkban közvetlenül, hanem rendszerként 

előnyösek a számunkra. Az gyakorta megeshet, hogy egyes esetekben a szabályok betartását 

kedvezőtlennek érezzük, mert úgy tűnik számunkra, sokkal nagyobb előnyre tehetnénk szert, ha nem 

kellene betartani őket, de a rendszer egésze mégis olyan előnyöket biztosít, amelyek ellensúlyozzák az 

ilyen eseteket. A rendszer egy mesterségesen megalkotott egész, és mint ilyen, fennmaradása attól függ, 

hogy betartjuk-e a szabályokat. A térben és időben távoli események ennyiben érintik a mi érdekeinket, 

hiszen a szabályok megszegése nem csak az áldozatokat sújtja, mert a rendszer egészének 

fennmaradását is veszélyezteti. 

Elvben tehát nincs akadálya annak, hogy az önérdeket tegyük meg a mesterséges erények 

helyeslésének forrásaként, csak arra van szükség, hogy az emberekben a nevelés során tudatosítsuk, 

hogy ezek elemi érdekeinket szolgálják. Egy nagyon lényeges ponton azonban ez az elemzés 
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támadható. Hume az erkölcsi ítéletek tárgyaként nem a cselekedeteket, hanem mindig a szándékot 

jelöli meg, és azt állítja, hogy csak az a cselekedet minősülhet erényesnek, amelyet megfelelő indíték 

motivál. 

„Nyilvánvaló, hogy mindig csak kiváltó indítékaira vagyunk tekintettel a cselekedetnek, 

amikor dicsérünk valakit miattuk, s magukat a cselekedeteket csak jelnek tekintjük arra nézve, 

hogy milyen elvek működnek az illető jellemében és vérmérsékletében. A külső viselkedés nem 

érdem.”123

Az önérdek nem lehet az a megfelelő motiváció, amelyet Hume megkövetel, mert ebből az 

következne, hogy olyan indítékok is erényesnek minősülnek, amelyeket nem tart annak. Az önérdek 

védelmében esetleg megkísérelhetnénk oly módon érvelni, hogy hangsúlyozzuk Hume az önző és az 

altruista indítékokat egyaránt elismeri az emberi viselkedés mozgatórugójaként és így mondhatjuk azt, 

hogy míg a természetes erények helyeslése altruista indítékokból származik, addig a mesterséges 

erényeké az önérdeken alapul. Az önérdek, mint erkölcsileg kifogásolható indíték azonban továbbra is 

kizárja a mesterséges erényeket az erények csoportjából. Hume azzal, hogy a szándék elsőbbségét 

hangsúlyozza, elveszi a lehetőséget egy egoista magyarázattól, ugyanakkor az általa adni kívánt 

magyarázat, a helyes érzések hangsúlyozása a mesterséges erények kapcsán számos problémával küzd, 

amelyek az egész rendszert bizonytalanná teszik. 

Az Értekezés elemzése során a mesterséges erények kialakítására ösztönző szenvedély vizsgálata és 

értelmezése okozta a legtöbb nehézséget. Hume azzal, hogy megkülönböztette egymástól az 

igazságosság szabályrendszerét és az igazságosság erényét, biztosította ugyan annak mesterséges 

voltát, de a két különböző motiváció összecsiszolásával adós maradt. A szimpátia önmagában sem 

mentes a nehézségektől, és nehéz értelmezni, hogy miért nem lehet már a szabályok kialakításának is 

az indítéka. Azzal ugyanis, hogy Hume megtagadja tőle ennek lehetőségét, azt állítja, hogy olyan 

mértékben önzőek vagyunk, hogy ezen egyetlen képességünk sem tud változtatni. Éppen ezért, 

körülményeinket kell módosítani ahhoz, hogy a békés együttélés biztosítható kegyen. Ilyen fokú önzés 

mellett nehezen értelmezhető a szimpátia beemelése a rendszerbe, hiszen ennek révén az áldozatok 

szenvedése olyan erősen hat ránk, hogy az képes befolyásolni a viselkedésünket is és nem csak az 

értékelésünket. Ez pedig megfeleltethető a törődés olyan magas fokának, amelyet egyértelműen elutasít 

123 É. 474.
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Hume. Az önzés hangsúlyozásából annak kellene tehát következnie, hogy a szabályok betartását is ez a 

szenvedély indokolja. Ezt a megoldást azonban kizárja az a gondolat, hogy az erkölcsi megítélés során 

mindenkor a cselekvést motiváló szándékot kell alapul vennünk és nem magát a cselekedetet. Ennek a 

nehézségnek a feloldása két úton lehetséges: egyrészt változtathatunk az elméleten oly módon, hogy a 

racionálisan felfogott önérdeket felvesszük az erényesnek tartott motivációk közé, hiszen ez mint 

pozitív tulajdonság nem csak a saját érdekeimet szolgálja, hanem a társadalom fennmaradását és így 

közvetlenül előnyös más emberek számára is. Másrészt a szimpátiából eredő jótékony törődésben 

jelölhetjük meg a szabályok kialakításának forrását. Ezáltal már a szabályok kialakításának is a 

szimpátia lesz a forrása, amely egyúttal azt is jelenti, hogy nem azért alakítjuk ki őket, mert 

felismertük, hogy ez szolgálja valódi érdekeinket, hanem mert felismerjük, hogy ezzel szolgáljuk a 

legjobban az emberiség érdekét. 

Nehéz megállapítani, hogy Hume felismerte-e azokat a nehézségeket, melyeket a fentiekben láttuk, 

az azonban kétségtelen, hogy késői írásában megváltoztatta a mesterséges erények helyeslésére 

vonatkozó nézeteit, mégpedig a második lehetőségnek megfelelően. Az emberiség iránt érzett jóindulat 

beemelése a rendszerbe sokkal jobban védhetővé teszi az egész elméletet. Ez  az  a  pont,  ahol  a 

Tanulmány valódi érdemei megmutatkoznak.
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NEGYEDIK FEJEZET

Tanulmány az erkölcs alapelveiről

Hume a Tanulmány az erkölcs alapelveiről megjelenésének dátumát a Saját életem című esszéjében 

1752-re teszi, egészen bizonyos azonban, hogy az érdeklődők számára már 1751-ben elérhető volt az 

írás. Tom L. Beauchamp124 szerint a  hibás dátum azzal magyarázható, hogy bár  a könyvet valóban 

kinyomtatták 1751-ben, de csak november végén kezdték el hirdetni és így csak decemberre kerülhetett 

a boltokba. Következésképpen a valódi forgalmazás csak 1752-ben kezdődött. Annak ellenére, hogy a 

mű még Hume életében több kiadást élt meg, ez az írása sem aratott átütő sikert, legalábbis kezdetben 

nem. Vádolták azzal, hogy könyvében aláássa a moralitást, mert Istenre való hivatkozás nélkül 

vizsgálja az erényeket. Támadták azért is, mert olyan tulajdonságokat is az erény kategóriájába sorol, 

amelyeket hagyományosan nem tekintünk annak. Hume a tanulmányában az erény két legjellemzőbb 

vonásának tartja, hogy kellemes érzést váltanak ki belőlünk, valamint, hogy hasznosak vagy a 

környezetünk, vagy saját magunk számára. Ezek a kritériumok sok olvasó számára kevésnek 

bizonyultak, mert így túlságosan egyszerű képet kapunk a moralitásról.125

Az erények hasznosságának hangsúlyozása volt a tanulmány egyik legellentmondásosabb 

megállapítása. Kezdetben hevesen támadták, később azonban ez a gondolat is segítette az utilitarizmus 

kibontakozását. Ennek ellenére Hume nem értelmezhető utilitarista kereteken belül. A legfontosabb 

különbség Hume és a klasszikus értelemben vett utilitarizmus között, hogy Hume nem a cselekvésekre, 

hanem mindig az indítékokra koncentrál az események megítélése során. A legtöbb utilitarista 

gondolkodóval szemben Hume azokat a tulajdonságokat, erényeket is értékesnek tartja, amelyek 

valamilyen oknál fogva nem tudták kifejteni hatásukat.126 Ez világosan mutatja, hogy nem csupán 

annak alapján értékelünk valamit, hogy milyen valódi haszonnal jár a társadalomra nézve. 

Hume második tanulmánya, korabeli  sikerei dacára, mai értékelésünk szerint kisebb jelentőségű, 

124 Előszó xvi (Hume principle of moral, oxford 2006)
125 A mű korabeli fogadtatásáról lásd bővebben: James Fieser (szerk.) Early responses to Hume's moral, 

literary and political writings I Continuum Pul Gruop 2005
126 „Az erény rongyokban is erény; ha erényéért szeretünk valakit, akár a tömlöcbe vagy a sivatagba is elkíséri 

őt szeretetünk, ahol erénye nem fejtheti ki hatását s teljesen veszendőbe megy a világ számára.” É. 570. 
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mint az Értekezés. Hume erkölcsi gondolatait néhány kivételtől eltekintve az utóbbi alapján 

rekonstruálják. Ilyen kivételnek számít az erények ismertetése, valamint  az önmagunk, vagy 

környezetünk számára közvetlenül hasznos, vagy kellemes tulajdonságok kategóriáinak felállítása. Az 

Értekezéssel ellentétben itt nem lesz olyan hangsúlyos az erkölcsi cselekvő pszichológiai 

mechanizmusainak feltárása. Gyakorlatilag hiányzik a Tanulmányból a szemlélőben felmerülő 

helyeslés kialakulásának pontos leírása. A pszichológiai folyamatok tárgyalásának elhagyása 

magyarázható azzal, hogy ezek voltak azok a részek, amelyeket a leginkább elutasítottak. Hutchenson 

az igazságosság mesterséges volta, valamint az erények túl tág halmaza mellett szintén ezeket a 

leírásokat tartotta az írás gyenge pontjainak.127 Hume megfogadta kritikusai tanácsát és a 

Tanulmányban igyekezett kiküszöbölni ezeket a nehézségeket anélkül, hogy a filozófiai mondanivalón 

érdemben változtatna. Egy 1751-ben írt levelében a következőket írja erről:

Azáltal,  hogy lerövidítettem és leegyszerűsítettem a kérdéseket,  valójában sokkal teljesebbé 

tettem azokat. Addo dum minou a filozófiai elvek mindkettőben azonosak. De magával ragadott az 

ifjonti hév és a felfedezés izgalma, s így túlságosan elhamarkodottan publikáltam azt.128

Szándékaival ellentétben számos különbség fedezhető fel a két írás között. Ennek a fejezetnek a 

célja ezeknek az eltéréseknek, valamint annak a vizsgálata, hogy azonos e a filozófiai koncepció a két 

írásban. A kifejtés során követni fogom az Értekezés elemzésénél felállított sorrendet. Először az 

értelem szerepének változását vizsgálom, ezt követi az igazságosság elemzése és legvégül a szimpátia 

rendszeren belüli szerepének elemzése. A cél annak kimutatása, hogy azok a nehézségek, amelyekkel a 

korábbiakban szembesültünk miként tűnnek el azon változtatások révén, amelyeket Hume eszközöl. 

Az értelem szerepének változása
Az értelem gyakorlati szerepét, vagy annak hiányát, azért nehéz az Értekezés alapján meghatározni, 

mert Hume ellentmondásosan fogalmaz a kérdéssel kapcsolatban. Az Értekezés harmadik könyvének 

első részében, ahol amellett érvel, hogy az erkölcsi megkülönböztetéseink nem az észből származnak, 

127 Az Értekezés első két könyvének megjelenése után Hume kiadójának javaslatára küldte el a még kiadatlan 
harmadik részt a neves professzornak, aki az első két könyvet lelkesen fogadta. A harmadik könyvvel 
azonban már kevésbé volt megelégedve. Kritikai észrevételei sajnos nem maradtak fenn, kizárólag Hume 
válasz leveléből ismerjük, hogy melyek voltak a kifogásolt részek. 

128 The Letters of David Hume, edited by J.Y.T. Greig, 2 volumes, Oxford: Clarendon Press, 1932. 1:158
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egymástól eltérő megfogalmazásokkal találkozunk, amelyeket két csoportba sorolhatunk. Az egyik 

csoportba tartozó érvek, megfogalmazások alapján az értelemnek nincs gyakorlati relevanciája:

„az észnek nincs befolyása szenvedélyeinkre és cselekedeteinkre”129

„az ész teljesen semleges, és sem megakadályozni, sem kiváltani nem képes semmiféle cselekvést 

vagy szenvedélyt.”130

„Az ész egyáltalán nem tevékeny, és sohasem lehet forrása olyan tevékeny elvnek, mint amilyen a 

lelkiismeret vagy kötelességtudat.”131

A másik csoportba sorolhatók azok a megfogalmazások, amelyek kevésbé szigorúak ebben a 

tekintetben, és kizárólag azt hangsúlyozzák, hogy az értelem önmagában nem képes arra, hogy 

viselkedésünket befolyásolja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy semmiféle gyakorlati szerepet nem tölt 

be.

„Az erkölcsök szenvedélyeknek forrásai, cselekvéseket váltanak ki és akadályoznak meg. Az ész 

önmagában véve teljesen tehetetlen ebben a vonatkozásban.”132

„Minthogy tehát az erkölcsök valóban befolyásolják a cselekvéseket és a hajlamokat, ezért 

semmiképpen sem származhatnak egyedül az észből, mégpedig azért nem, mert az ész (…) 

egyedül sohasem képes ilyen hatást kifejteni.”133

A megfogalmazások alapján könnyű elbizonytalanodni abban a kérdésben, hogy Hume melyik 

álláspontot érezte valójában a sajátjának, és hogy mennyire szabad névértéken vennünk a rabszolga 

metaforát. Az első fejezetben amellett érveltem, hogy a szkeptikus olvasatot alátámasztó 

megfogalmazásai sokkal inkább provokatívak, mint meggyőzőek, és Hume csak figyelemfelkeltő 

szándékkal hangsúlyozza az értelem teljes közömbösségét. A megvizsgált érvek közül egyik sem 

bizonyult tarthatónak azok közül, amelyek tagadták az értelem gyakorlati szerepét. Nem kétséges, hogy 

Hume fel kívánta hívni a figyelmet arra, hogy túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítunk az értelem 

129 É. 457.
130 É. 457.
131 É. 458.
132 É. 457. kiemelés tőlem
133 É. 457. kiemelés tőlem
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szerepének, és ellentétben a hagyományos képpel, sokkal erőteljesebben befolyásolnak minket a 

szenvedélyeink, mint azt szeretnénk elismerni. Harrison134 írásában kifejezetten abszurdnak minősíti 

annak lehetőségét, hogy Hume ténylegesen tagadta volna, hiteink viselkedésünkre gyakorolt hatását. 

Az első fejezetben a szkeptikus olvasat érveinek cáfolata révén jutottunk arra a következtetésre, hogy a 

viselkedésünk alakításában az értelem ugyanolyan fontos szerepet játszik, mint a szenvedélyeink. Az 

értelem gyakorlati szerepével kapcsolatban pozitív megerősítést nyerhetünk, ha megvizsgáljuk az 

igazságosság, mint mesterséges erény kialakulását, valamint ha  meggondoljuk,  hogy, Hume maga 

hangsúlyozza: a megfelelő ítéletek meghozatalához néha felül kell vizsgálnunk az eseményekkel 

kapcsolatos érzelmeinket.

Az igazságosság mesterséges erényként való meghatározása azt jelenti, hogy (1) ennek az erénynek 

a helyeslése nem vezethető vissza természetes indítékokra; (2) létrejöttét speciális körülmények 

indokolják. Következésképpen az igazságossághoz kapcsolódó érzelmek sem természetes módon 

kapcsolódnak ehhez az erényhez. Mesterséges intézkedéseknek és a nevelésnek rendkívül fontos 

szerepe van abban, hogy a szabálykövető magatartást mindenkor dicséretesnek tartsuk. A nevelésnek 

különösen akkor van nagy jelentősége, amikor természetes érzéseink a szabályok megszegésére 

ösztönöznek, mert azok betartása gyakorta ellentétes lehet pillanatnyi érdekeinkkel. Marcia Baron135 

éppen a nevelés szerepének fontosságát hangsúlyozza akkor amikor Hume elméletét elemzi. A nevelés 

során sajátítjuk el azt a gondolatot, hogy az igazságosság nem csupán eszközként jó, hanem 

önmagában. A nemes, kegyes hazugság ezen iskolapéldája eredményezi, hogy meg sem kérdőjelezzük 

a szabályok autoritását. 

Az igazságosság helyeslésének forrása döntő mértékben a nevelésből származik, ugyanakkor ez nem 

lehet az eredeti indíték. Hume a tudatosított önérdeket szánja erre a posztra. Felismerjük, hogy 

természetünk korlátlan szabadjára engedése több kárt okoz, mint amennyi élvezettel jár és ez a 

felismerés az értelemnek köszönhető. 

„A segítség nem a természetből, hanem mesterséges intézkedésekből ered, vagy – pontosabban 

szólván –  a természet az emberi ítélőképesség és értelem révén segít azon, ami szabálytalan és 

hátrányos a szenvedélyek működésében.”136

134 Jonathan Harrison Hume's Moral epistemology Clarendon Press oxford 1976. 5.
135 Marcia Baron (1982) 'Hume's Noble Lie: An Account of His Artificial Virtues' Canadian Journal of Philosophy 

12, 539-555
136 É. 484.
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Az értelem hatása egyértelműen igazolható a fenti idézet alapján. Az ész tevékenysége révén 

ismerjük fel, milyen veszélyekkel jár szenvedélyeink szabadjára engedése, sőt az értelem levezetései 

mutatják meg, hogy miként kerülhetjük el a katasztrófát. Egy másik ponton Hume még egyértelműbben 

határozza meg az értelem szerepét az igazságosság szabályainak kialakításában.

„nincs olyan szenvedély, mely képes volna uralkodni az érdekből táplálkozó vágyon, hacsak 

maga ez a vágy nem, amennyiben megváltoztatja az irányát. Az irányváltozás pedig 

szükségképpen bekövetkezik, ha gy kicsit is elgondolkodunk a dolgon, hiszen nyilvánvaló, hogy 

sokkal jobban sikerül kielégíteni e szenvedélyt, ha kordában tartjuk, mint amikor teljesen 

szabadjára engedjük”137

A várható következmények mérlegelése megváltoztatja szándékainkat. Ha tudjuk, milyen 

veszélyekkel járna szabadjára engedni a tulajdonszerzés iránti vágyunkat, nagy valószínűséggel 

tartózkodni fogunk egy ilyen cselekedettől. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy az értelem gyakorlati 

szerepének tagadása komoly hatással van a hume-i elmélet egészére nézve. Levezetései nélkül ugyanis 

nem tudjuk megadni miként jön létre az igazságosság, mert nincs olyan természetes indíték, amelynek 

révén ez megadható lenne. Ha az értelem nem mutatja fel valódi érdekeinket, akkor a tulajdonlás 

szabályai sem jönnek létre. Egy ilyen szabályrendszer nélkül  viszont az igazságosság erénye sem 

értelmezhető. Az értelem tevékenységének eredményeképpen azonban az önérdek korlátozza saját 

magát. Erre a korlátozásra szükség van, ugyanis az emberi természet eredeti indítékait tekintve messze 

nem tökéletes, nagylelkűsége korlátozott, és ez önmagában kevés ahhoz, hogy a béke biztosítható 

legyen. Az emberi természet tökéletlenségét bizonyítja, hogy tulajdonképpen semmit sem tudunk tenni 

annak érdekében, hogy önzésünket korlátozzuk. Nincs még egy olyan szenvedély, amely olyan 

erőteljes hatással lenne ránk, mint a tulajdonszerzési vágy, következésképpen olyan sincs, amely képes 

lenne felülírni ennek a hatását. Az emberi természet nem képes megjavulni, állítja Hume, nem képes 

felülkerekedni önzésén. Az igazságosság szabályainak bevezetése nem a javulás első lépcsőfokát 

jelenti, hanem azt, hogy ezt a hátrányos tulajdonságunkat a lehető legjobb módon hasznosítsuk. Az 

értelem tevékenysége azért elengedhetetlen, mert azt mutatja meg számunkra, miként tudjuk a 

legnagyobb hatékonysággal kielégíteni a tulajdonszerzési vágyunkat, és ezzel együtt önző 

szenvedélyeinket. Az értelem ezáltal elfogadható keretek közé tereli azt, ami káros az emberi 

természetben és egyben eszközöket is szolgáltat céljaink eléréséhez. 

137 É. 487.
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Henry David Aiken138 az általános nézőpont fogalmából –  vagyis abból, hogy ítéleteinket nem 

pillanatnyi érzelmeink alapján hozzuk meg – következtet arra, hogy Hume filozófiájában szerepet kap 

a gyakorlati ész. A különböző szituációk megítélését számos tényező befolyásolja. Vérmérsékletünk, 

habitusunk, a szereplőkkel való kapcsolatunk, valamint, hogy milyen módon szereztünk tudomást az 

eseményekről. Ítéleteink  egységes  volta  kizárólag  azáltal  biztosítható,  ha  mindig  általános 

szempontokhoz  mérjük az eseményeket. Aiken  arra  mutat  rá,  hogy  Hume  az  érzelmeknek  ezen 

korrekcióját, explicit módon az értelem hatáskörébe utalja. „Könnyű megérteni ezt a kifejezésmódot, 

csak figyelembe kell venni  amit a korábbiakban mondottunk az észről, mely képes szembeszegülni a 

szenvedélyekkel. Voltaképpen csak azt jelenti ez, hogy szenvedélyeink valamilyen távoli szempont 

vagy megfontolás alapján, általános és higgadt módon vannak meghatározva.”139

A várható következmények mérlegelése meghatározza  a viselkedésünket. Ezek ismeretében 

megváltoztatjuk eredeti szándékainkat,  vagy  kitartunk  mellettük,  vállalva  a  következményeket. 

Kétségtelen, hogy az igazságosság kialakítására az érdekeink kielégítésre törekvő vágy késztet minket, 

az értelem gyakorlati szerepének hangsúlyozásával nem tagadjuk ennek bizonyosságát. Ez  a  vágy 

azonban  kevés,  egy cselekedet létrejöttéhez mindig szükség van cél-eszköz hitre, e nélkül nem 

beszélhetünk célirányos viselkedésről. 

A Tanulmány az erkölcs alapelveiről című írást alapul véve az értelem gyakorlati szerepének 

meghatározása messze nem tűnik annyira problematikusnak, mint az Értekezés alapján. Hume már a 

bevezetőben pontosan meghatározza az ész levezetéseinek szerepét a viselkedéseink alakulásában, 

ugyanakkor egyetlen alkalommal sem említi azok közömbös voltát. Az értelem tevékenysége révén 

organikusan illeszkedik a viselkedésünk létrejöttének folyamatába, következésképpen az erkölcsi 

ítéleteink meghozatalában is szerepet játszik. Hume a Tanulmányt az erkölcsi ítéletek valóságos 

voltának hangsúlyozásával kezdi, majd ismerteti a korabeli álláspontokat az erkölcsi tulajdonságokkal 

kapcsolatban. A racionalisták és az erkölcsi érzék híveinek bemutatása megfeleltethető az Értekezésben 

mondottakkal, bár természetesen a kifejtés kevésbé részletes. Hume Shaftesburynek tulajdonítja az 

erkölcs alapelveire vonatkozó kérdés újbóli felvetését. Az ő munkássága nyomán irányul a figyelem 

annak meghatározására, hogy vajon az ész, vagy a szenvedélyek azok, amelyek eligazítanak minket 

138 Henry David Aiken (1979) 'An Interpretation of Hume's Theory of the Place of Reason in Ethics and Politics' 
Ethics 90, 66-80

139 É. 569.
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ebben a kérdésben. Mint ismeretes, ő a szenvedélyek elsőbbsége mellett érvelt. A racionalisták – 

ellentétben ezzel az állásponttal –  úgy vélték, az értelem meghatározó szerepét igazolja, hogy az 

igazságosság kérdésein hosszasan és érdemben vitatkozhatunk. Releváns módon érvelhetünk 

valaminek az igazságos vagy igazságtalan volta mellett, de arról, hogy milyen érzéseket váltanak ki 

belőlünk az egyes események, nem. Ha csupán érzéseinkre hagyatkozhatnánk az erkölcsi kérdések 

eldöntésében, akkor az erkölcsi viták eldöntethetetlenné, következésképpen értelmetlenné válnának. 

Ezzel ellentétben azok, akik elutasítják a racionalisták érvelését azt hangsúlyozzák, hogy az értelem 

levezetései nem tudják „megragadni az emberi vonzalmakat”140. E nélkül azonban az erkölcsi 

viselkedés nem magyarázható, hiszen ha a bűnt nem tartjuk visszataszítónak az erényt pedig vonzónak 

akkor a cselekvések mögött lévő motiváció kérdésessé válik. 

Hume mindkét álláspontot szélsőségesnek tarja. Elismeri ugyan, hogy mindkét érvelésnek vannak 

előnyei, de külön-külön egyik sem tartható. Hume mindkét oldaltól átvesz érveket, amikor a 

bevezetőben előrevetíti saját álláspontját:

„az egyes felek által felhozott érvek [ti. a  racionalisták és az erkölcsi érzék hívei] (…) oly 

meggyőzőek, hogy hajlamos vagyok azt gondolni, hogy az egyik és a másik is szilárd és kielégítő, 

s hogy a ráció ás az érzés a legtöbb erkölcsi ítéletben és következésben egyetért. Valószínű, hogy a 

végső ítélet, amellyel valamely valamely jellemet vagy cselekedetet szeretetre méltónak vagy 

gyűlöletesnek, dicséretesnek vagy szégyenletesnek nyilvánítunk (…) nos, e végső ítélet 

valószínűleg valamely belső érzéktől vagy érzéstől függ, amelyet a természet az egész fajban 

elültetett. Mert mi más tehetne ilyen hatást ránk? Ahhoz azonban, hogy ezen érzés számára 

előkészítsük a terepet, s megfelelő figyelmet szenteljünk tárgyának, úgy találjuk, gyakran igenis 

szükség van rá, hogy előzetesen okoskodjunk, finom megkülönböztetéseket tegyünk, helyes 

következtetésekre jussunk, távoli hasonlatokat hozzunk, bonyolult viszonyokat vizsgáljunk meg, 

és általános tényeket állapítsunk meg s igazoljunk.”141

Ha megvizsgáljuk a korábbiakban az értelemről mondottakat, akkor feltűnik, hogy az Értekezés alapján 

az értelem szerepe a cselekvések alakításában érhető tetten. Megfelelő eszközöket biztosít a 

szenvedélyek kielégítéséhez, ezáltal megadja számunkra, hogy az egyes szituációkban mi a 

leghatékonyabb módja a céljaink elérésének és eligazít minket a vitás helyzetekben. Úgy tűnik, hogy az 

érzelmek összevisszaságában az értelem mintegy iránytűként vezérel minket, megmutatva, hogy a 

különböző szenvedélyek kielégítése milyen következményekkel jár. Az értelem kétféleképpen vesz 

140 T. 9.
141 T. 10.
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részt a viselkedésünk alakításában: megmutatja, hogy mely szenvedélyeinket érdemes követni, 

valamint azt, hogy milyen eszközökkel tudjuk a kívánt célt megvalósítani. Egy erkölcsi szituációban 

arra világít rá, hogy a jóindulat miként valósulhat meg az egyes cselekvésekben, valamit hogy milyen 

következményekkel jár az egyes szenvedélyek kielégítése. Ezáltal megerősíthet vagy eltántoríthat 

valaminek a végrehajtásától. Mindkét esetben igaz, hogy az értelem a cselekvések végrehajtásának 

módjában játszik fontos szerepet. Azt határozza meg, hogy mi lesz az a konkrét cselekedet, amit 

végrehajtunk. 

A Tanulmány esetében –  legalábbis a bevezető erre enged következtetni  –  az értelem szerepe 

némiképp módosul. Az értelem nem csupán a cselekvések, de a helyes érzés kialakításában is szerepet 

játszik. 
„A szépség bizonyos válfajai, különösen a természeti szépségek, első pillantásra kivívják 

vonzalmunkat és helyeslésünket; s ha nem sikerül ezt elérniük, semmiféle érvelés sem változtatja 

meg ránk gyakorolt hatásukat vagy igazítja őket ízlésünkhöz és érzésünkhöz. De a szépség számos 

más válfajában, különösen a szebb művészetekben igen sok okoskodásra van szükség ahhoz, hogy 

a megfelelő érzés ébredjen bennünk; s a helytelen felfogást gyakran kiigazíthatjuk érvek és 

gondolkodás segítségével. Okkal feltételezhetjük, hogy az erkölcsi szépség sok tekintetben e 

második válfajhoz tartozik, s értelmi képességeink segítségére is szükség van ahhoz, hogy a 

megfelelő hatást gyakorolja az emberi elmére.”142

Az Értekezéshez viszonyítva a Tanulmány értelem fogalma két ponton is eltérést mutat. Egyrészt a 

gyakorlati szerepe messze nem annyira ellentmondásos; Hume már a mű legelején pontos képet ad 

arról, hogy milyen szerepet szán az értelemnek. Másrészt úgy tűnik ez a szerep eltér attól, amelyet az 

Értekezés alapján rekonstruálhatunk.143 Bár  motivációs  erővel  nem  rendelkezik,  szerepe  mégsem 

korlátozódik kizárólag a megfelelő eszközök kijelölésére.

„A hűvös és elfogulatlan értelem nem indít cselekvésre, s csak a vágyaktól és a késztetésektől 

kapott lendület irányítja, megmutatván a boldogság elérésének avagy a nyomorúság elkerülésének 

eszközeit. (…) Az ismert és feltételezett körülményekből és viszonyokból az előbbi [ti. Az ész] a 

rejtett és az ismeretlen felderítésére vezet, s még ha valamennyi körülmény és viszony előttünk áll, 

az utóbbi [ti. Az ízlés] a kárhoztatása vagy helyeslés új érzését nyújtja az egész alapján. „144

142 T. 10.
143 Lásd ehhez: Anette C. Baier Enquiry concerning the Principle of Morals: Incomparably the best? In 

Elizabeth S. Radcliffe (szerk.) A companion to Hume Blackwell Publishing 2008 269.
144 T. 117.
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A Tanulmányban az erkölcsi szépség értékeléséhez elengedhetetlen az értelem. S bár a bevezetőben 

a  helyes  erkölcsi  érzés  megszületéséhez  nélkülözhetetlennek  tartja  az  értelem  tevékenységét,  a 

későbbiekben kizárólag az ítéletek kapcsán hangsúlyozza fontosságát. Az értelem erkölcsi ítéletekre 

gyakorolt hatását az 1. Függelék145 hivatott megmutatni. Hume egyértelműen hangsúlyozza az értelem 

szerepének  jelentőségét  az  erkölcsi  ítéletek  megszületésében,  és  nem  az  általános  nézőpontra 

hivatkozik, ahogyan azt az Értekezésben tette. 

A gyakorlati  ész  lehetőségének  vizsgálata  kapcsán  megállapítottuk,  hogy  szerepe  az  erkölcsi 

cselekvések  megvalósulásához  nélkülözhetetlen.  Az az állítás, mely szerint az értelemnek van 

gyakorlati szerepe, csak nem az érzelmekhez, hanem a cselekvésekhez kapcsolódik, egyúttal azt is 

jelenti, hogy az erkölcsök vizsgálata során különbséget kell tennünk érzelmek, ítéletek és cselekvések 

között. 

Egy morális tett ennek a háromnak a fényében válik értelmezhetővé a következőképpen:

1. Erkölcsi érzelmek: A helyeslés vagy helytelenítés sajátos formái, amelyeket a szituációra adott 

spontán érzelmi reakciókként kell értelmeznünk.

2. Erkölcsi ítéletek: Az erkölcsi ítéletek lényegileg függnek az erkölcsi érzelmektől, ugyanakkor 

némileg eltérnek azoktól, hiszen meglehet, téves információk alapján éreztünk felháborodást 

valaki viselkedésével kapcsolatban, és a megfelelő tudás birtokában már másképpen ítéljük meg 

az eseményeket. Az ilyen típusú tévedések miatt állítja Hume, hogy az erkölcsi ítéletek 

meghozatala előtt mindenkor egy általános nézőpontból kell vizsgálnunk az eseményeket. Az 

ítéleteink következésképpen olyan szenvedélyek, amelyek az általános nézőpontból merülnek 

fel bennünk. 

3. Erkölcsi cselekvés: Hume meglehetősen keveset foglalkozik ennek vizsgálatával. Ezt azzal 

magyarázhatjuk, hogy az erkölcsök természetét mindenkor a szemlélő álláspontjáról elemzi, a 

cselekvői nézőpont nem játszik fontos szerepet. Mindazonáltal, amit a motiváció kapcsán 

elmond arra enged következtetni, hogy egy ítélet egyben motivációt is jelent a cselekvés 

végrehajtására. Az általános nézőpontból meghozott ítéletek szenvedélyeket fejeznek ki, amely 

szenvedélyek felelősek a motivációért. Ha úgy ítéljük meg, hogy egy cselekedet erkölcsös, 

akkor egyben késztetést is érzünk annak végrehajtására. 

145 T 109.
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Az erkölcsi ítéletek  olyan  erkölcsi  érzelmek,  amelyek  általános  nézőpontból  kerültek 

megfogalmazásra.  Ennek  a  fogalomnak  a  bevezetését  az  indokolta,  hogy természetünk  részrehajló 

voltát kiküszöböljük. Az általános nézőpont felvétele korrigálja az eredetileg meglévő szenvedélyeinket 

azáltal, hogy megerősíti vagy megváltoztatja azokat. Az erkölcsi érzelmek146 valódi szenvedélyekként 

azonosíthatóak, és az általános nézőpont ezt  pusztán  annyiban  módosítja, hogy a már meglévő 

szenvedélyeinket tiszta formára hozza.  Don Garrett147 egyike azoknak akik az erkölcsi értékelés 

folyamatát két lépcsőben gondolják el. Az első lépés egy spontán érzelmi reakció egy sajátos érzés, a 

helyeslés egy speciális formája. Ez a helyeslés, ha többször megjelenik, akkor a hasonlóság felismerése 

folytán megalkotjuk az erény absztrakt ideáját. A második lépcső az absztrakt fogalmak létrejötte után 

következik, ekkortól ugyanis már rendelkezünk az erény és a vétek fogalmával, és ezáltal már 

komplexebb erkölcsi döntéseket tudunk hozni. Garrett amellett érvel, hogy az erkölcsi érzelmek és az 

erkölcsi ítéletek különböző mentális állapotok. Az erkölcsi érzelmek nem propozicionális erkölcsi 

értékelések, az ítéletek azonban igen. 

Tény, hogy Hume az Értekezésben is részletesen foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy miként tudjuk 

részrehajló természetünket kordában tartani, és –  mint láttuk –  erre szolgál az általános nézőpont 

bevezetése, azonban ez a fogalom nem azonosítható az értelem azon korrekciós tevékenységével, 

amivel a Tanulmányban találkozhatunk. Az értelem ugyanis az Értekezésben nem avatkozik be direkt 

módon a döntéseink alakításában, ahogyan azt a későbbi írás sejtetni engedi.

Valamely  tulajdonság  vagy  tett  hasznossága  az  erkölcsi  magasztalás  egyik  fő  alapja, 

nyilvánvaló, hogy az értelemnek jelentős része kell hogy legyen az efféle döntésekben 148

Az értelem tehát a tettek különféle következményei felől ad útmutatást, míg az emberségesség 

tesz a hasznosak és a jótékonyak számára kedvező különbséget149

A helyes ítélet kialakításának záloga az Értekezésben nem az értelem, hanem az a tény, hogy a 

szimpátia képessé tesz minket arra, hogy átvegyük más emberek érzéseit és ezáltal olyanként látni az 

eseményeket, ahogyan az a konkrét szereplők számára megjelenik, kiküszöbölve ezzel az előítéletek 

negatív  hatását.  Ezzel  ellentétben  a  Tanulmányban, egy  erkölcsi  ítélet  során  nem  az  áldozatok 

146 Cohon, R. (1997) 'The Common Point of View in Hume's Ethics' Philosophy and Phenomenology research, 
57 .827-50

147 Don Garrett Cognition and Commitment in Hume's Philosophy Oxford University press 1997 (197-199)
148T 109
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szenvedését mérlegeljük, az általános nézőpont nem elfogultságunk kiküszöbölésére szolgál,  hanem 

ítéleteink helyes megfogalmazásának eszköze. 

Ha  valaki  egy  másik  embert  ellenségének,  vetélytársának,  küzdőfelének  vagy ellenfelének 

nevez, akkor úgy értjük őt, mint aki az önszeretet nyelvét beszéli […] de ha bárkire a gonosz, 

gyűlöletes  vagy romlott  jelzőket  aggatja,  akkor  már  más  nyelvet  beszél  […] Ekkor  hát  maga 

mögött kell hagynia önnön sajátos helyzetét, és a többiekkel közös nézőpontra kell helyezkednie.150

Az áldozatok szenvedésének kellő objektivitásával szemben a Tanulmányban a helyes erkölcsi ítélet 

záloga,  a  cselekedet  hasznosságának  mérlegelése,  valamint  a  hasznossághoz  kapcsolódó  helyeslés 

szenvedélye. A hasznosság ilyen előtérbe helyezése valódi különbség a két írás között. A mesterséges 

erények  Értekezésbeli fogalma  kapcsán  nem  találkozunk  ezzel  a  tulajdonsággal.  Az  igazságosság 

szabályrendszerét  azért  értékeljük,  mert  előmozdítja  érdekeinket,  míg  az  igazságosság  erényével 

kapcsolatos helyeslés forrása a szimpátia. A hasznosság hangsúlyozása révén a szabályok és az erény 

helyeslése mögötti indíték változik meg, az önérdeket és a szimpátiát felváltja az általános jóindulat. 

Az általános jóindulat tételezése.
Ha az általános jóindulat tételezése  a  mesterséges  erények  helyeslése  kapcsán  válik  fontossá. 

Mielőtt rátérnénk ennek a fogalomnak a vizsgálatára mindenekelőtt a hasznosság erkölcsi ítéleteinkre 

gyakorolt  szerepét  kell  megmutatnunk.  Hume  a  Tanulmányban az  erények  legfontosabb 

tulajdonságaként  a  hasznosságukat  említi.  Vannak olyan erények,  amelyek teljesen mértékben ezen 

kvalitásuk  alapján  szolgálnak  rá  helyeslésünkre,  és  vannak  olyanok  is,  amelyek  esetében  ez  csak 

részben igaz. 

„Az  erkölcs  mindenféle  meghatározásában  a  közhasznúság  körülménye  mindig  főhelyen 

tekintetbe  vétetik.  És  bármikor  vita  támad,  akár  a  filozófiában,  akár  a  mindennapi  életben,  a  

kötelesség  kívánalmairól,  a  kérdés  sohasem  dönthető  el  nagyobb  bizonyossággal,  mint  annak 

meghatározásával, hogy melyik oldal szolgálja inkább az emberiség igazi érdekeit.”151

A mesterséges erények lesznek a Tanulmányban azok, amelyek helyeslése kizárólag a hasznosságra 

150T. 98.
151 T. 16. 
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való hivatkozással adható meg. 

Az igazságosság szabályai tehát teljesen attól a sajátos helyzettől és körülménytől függenek, 

amelyben az emberek élnek (…) ha az igazságosságot teljesen haszontalanná tesszük, ezzel 

lényegét szüntetjük meg. 152

Hume a hasznosság kapcsán a  következő megállapításokat  teszi: (1) ha valamit hasznosságából 

kifolyólag tartunk elismerésre méltónak, akkor ez azt jelenti, hogy alkalmas valamilyen cél 

megvalósítására; (2) a hasznosság pozitív megítéléséhez arra van szükség, hogy az általa megvalósuló 

célt is ugyanilyen módon ítéljük meg. Hiába alkalmas egy eszköz valamely cél megvalósítására, ha ez a 

cél elítélendő az eszköz megítélése is az lesz. Ezzel a két kitétellel valamennyi feltétel adott ahhoz, 

hogy Hume levezesse miként származik az igazságosság erényének helyeslése az általa megvalósuló 

cél üdvös voltából:

(1) Az igazságosság kizárólag azért dicséretes, mert hasznos.

(2) Ha valami hasznossága folytán dicséretes, akkor az általa megvalósuló cél kívánatos. 

Az igazságosság az általa elérendő cél miatt dicséretes. 

A következő lépésben azt mutatja  meg, hogy ez a cél nem csupán egyéni vágyaink kielégítését 

jelenti, vagyis hogy az igazságosság hasznos volta nem egoista alapokon nyugszik. Hume elismeri, 

nagy a kísértés, hogy az igazságosságot kizárólag saját érdekeinkre való tekintettel helyeseljünk. 

Ugyanakkor van néhány olyan megfontolandó körülmény, ami ellentmond ennek. Egyéni érdekeink 

gyakorta megnehezítik a szabályok betartását, ez azonban nem befolyásolja azok megítélését. Nincs 

szigorú megfelelés az érdekeink érvényesülése és a szabályok helyeslése között. Sőt vannak olyan 

esetek, amikor egy ilyen megfelelés lehetetlen, ettől független az erkölcsi ítélet nem az. Ha az egoista 

alapokon nyugvó magyarázatot elutasítjuk, akkor elfogadjuk, az igazságosságot nem azért tartjuk 

dicséretesnek, mert az általa megvalósuló cél közvetlen előnyöket biztosítana a számunkra. 

Ha tehát a hasznosság az erkölcsi érzés egyik forrása, s ha e hasznosságot nem mindig 

önmagunkra vonatkoztatjuk, abból az következik, hogy minden, ami hozzájárul a társadalom 

boldogságához, közvetlenül kivívja helyeslésünket és jóakaratunkat. Íme egy alapelv, amely 

nagyrészt magyarázatot ad az erkölcs eredetére. 153

152 T 23.
153 T 51 
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Minden ami hozzájárul a társadalom boldogságához közvetlenül vívja ki helyeslésünket, mert 

jóindulattal viseltetünk embertársaink iránt. Ebben a verzióban szó sincs az érdekere alapozott kiinduló 

tételről. Hume megismétli azt a gondolatot, hogy az igazságosságra kizárólag azért van szükség, mert a 

javak csak korlátozott számban állnak rendelkezésünkre és az emberek sem korlátlanul nagylelkűek. 

De az a gondolat, hogy eredetileg az önérdek hatására alakítjuk ki a szabályrendszert oly módon, hogy 

az a racionális belátásaink segítségével korlátozza saját magát, kimarad. Hiányzik az igazságosság 

szabályrendszerének és erényének megkülönböztetése. Az általános jóindulat tételezésével Hume 

közvetlenül jelöli meg ebben a helyeslés forrását és egyetlen ponton sem kell az önérdekre hivatkoznia.

Az igazságosság erényét bemutató fejezet a Tanulmányban két szakaszból áll, ez elsőben Hume 

amellett érvel, hogy az igazságosság helyeslésének egyedüli forrása a hasznossága, a másodikban az 

igazságosság partikuláris szabályira vonatkoztatva bizonyítja ezt az állítást. Az első szakaszban elemzi 

azokat a körülményeket, amelyek az igazságosság kialakításához vezetnek, szemléletes példákkal 

igazolva, hogy ha bármely körülményt megváltoztatjuk, akkor szükségtelenné tesszük az igazságosság 

létrejöttét. 

„A méltányosság és az igazságosság szabályai tehát teljesen attól a sajátos helyzettől és 

körülménytől függenek, amelyben az emberek élnek, s eredetüket és létüket azon haszonnak 

köszönhetik, amely szigorú és rendszeres betartásukból a közösségre száll.”154 

Az idézet tanulsága szerint a szabályrendszer –  ellentétben az Értekezésben foglaltakkal – 

önmagában is a közösség érdekeinek előmozdításából nyeri értékes voltát. Az igazságosság 

szabályrendszere mint olyan, ugyan szerepet kap a Tanulmányban, de kizárólag annak bizonyítására, 

hogy az egyes szabályok összhangban vannak az általános elvvel. Kimutatható, hogy minden egyes 

törvény, szabály, rendelkezés amelyet a tulajdonviszonyok rögzítésére alkotunk végső soron a 

hasznossága miatt értékes. Ez a hasznosság pedig a közösség érdekeinek előmozdításában áll. 

„Egy ember tulajdona: mi az? Valami, amit ő és csakis ő használhat jogszerűen. De miféle 

szabályok alapján különböztethetjük meg ezeket a tárgyakat: Itt statútumokra, szokásokra, 

precedensekre, analógiákra és száz egyéb körülményre kell hagyatkoznunk, amelyek némelyike 

állandó és változatlan, mások változóak és önkényesek. De a végső szempont, amelyben 

154 T 23. kiemelés tőlem
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valamennyien egyek, az az ember társadalom boldogsága és érdeke. „155

Az igazságosság hasznos voltát elképzelt szituációk elemzése révén igazolja Hume. Úgy érvel, hogy 

ha  az  ember  körülményei  alapvetően  megváltoznak,  akkor  az  igazságosság  erénye  szükségtelenné 

válik.  Összhangban az Értekezéssel A Tanulmányban is fontos szerepet kap annak hangsúlyozása, hogy 

az  igazságosságot  az  ember  szükségletei  hívják  életre.  Ha  a  javak  korlátlan  számban  állnak 

rendelkezésre, akkor nincs szükség arra, hogy a birtoklás állandóságát biztosítsuk. Egy ezzel ellentétes 

szcenárióban pedig az önfenntartás ösztöne arra kényszerítene, hogy elvessük az igazságosság szigorú 

szabályait. 

Változtassuk  meg  valamely  jelentős  szempontból  az  emberek  helyzetét:  hozzunk  létre 

szélsőséges bőséget vagy szűkölködést, plántáljunk az emberi kebelbe tökéletes önmérsékletet és 

emberiességet  vagy  abszolút  mohóságot  és  rosszindulatot:  ha  az  igazságosságot  teljesen 

haszontalanná tesszük,  ezzel  lányegét  szüntetjük  meg,  s  az  emberiséget  feloldjuk betartásának 

kötelezettsége alól.156

Hume  miután  bizonyítottnak  veszi,  hogy  az  igazságosság  erényét  kizárólag  hasznossága  okán 

helyeseljük, azt vizsgálja: Miért szerez örömet a hasznosság?157 A szakasz végső következtetése az, 

hogy a hasznosság pozitív  megítélését  kizárólag a  megvalósuló eredmény indokolhatja.  Ha valami 

hasznos, akkor alkalmas arra, hogy valamilyen célt valósítson meg. Ha valami a hasznossága okán 

dicséretes, akkor a megvalósuló cél is az. Az igazságosság erényével kapcsolatos helyeslés kizárólagos 

forrása annak hasznos voltából származik. Az általa megvalósuló cél pedig a társadalom fennmaradása. 

Így az igazságosság azért lesz dicséretes, mert a társadalom fennmaradása is az. Az  Értekezésben az 

igazságosság  elemzése  valamelyest  párhuzamosan  halad  ezzel  a  gondolattal.  A közösség  előnyeit 

hamar felismerjük, ezért a helyeslés érzését társítjuk mindenhez, ami biztosítja annak fennmaradását. 

Van  azonban egy rendkívül  fontos  különbség.  Az  Értekezésben a  társadalom előnyeit  önmagunkra 

vetítjük vissza, a helyeslés forrása saját érdekeinkből táplálkozik.  Ha a szabályok előnyös voltához 

kapcsolódó  bizonyosság  elvész,  akkor  veszi  át  az  önérdek  szerepét  a  szimpátia.  A  szimpátia 

Értekezésbeli fogalma  azonban  nem  azonosítható  az  emberiség  iránt  érzett  jóindulattal.  Hume 

155 T.32.
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kifejezetten  tagadja egy ilyen  szenvedély lehetőségét.  A szimpátia  lehetővé  teszi  számunkra,  hogy 

átvegyük  más  emberek  érzéseit.  Lehetőséget  biztosítva  ezáltal  egy  olyan  elmélet  megalkotására, 

amelyben személyes érdekeink  befolyása a minimálisra csökkenthető.  Az Értekezésben a szimpátia 

képessége arra szolgál, hogy megindokolja az áldozatok szenvedésének átvétele miként eredményez 

erkölcsi ítéletet. 

Ezzel ellentétben a  Tanulmányban a mesterséges erények helyeslését motiváló szenvedély nem a 

szimpátia képessége révén realizálódik, hanem egy konkrét szenvedélyben kerül megjelölésre:

El  kell  utasítanunk  azt  az  elméletet,  amely  minden  erkölcsi  érzést  az  önszeretet  elvével 

magyaráz. E kell fogadnunk, hogy létezik egy közösségibb érzés, s meg kell engednünk, hogy a  

társadalom érdekei még önmagukban véve sem teljesen közömbösek a számunkra. A hasznosság 

nem több mint egy bizonyos célra való irányulás; s önellentmondás volna, ha valami eszközként 

örömet  szerezhetne  nekünk,  még  ha  valami  teljesen  közömbös  is  a  számunkra.  Ha  tehát  a 

hasznosság az erkölcsi érzés, s ha e hasznosságot nem mindig önmagunkra vonatkoztatjuk, abból 

az  következik,  hogy minden,  ami  hozzájárul  a  társadalom boldogulásához,  közvetlenül  kivívja 

helyeslésünket és jóakaratunkat.158

Az Értekezésben egyértelműen elutasította egy ilyen szenvedély lehetőségét , addig a Tanulmányban 

kifejezetten hangsúlyozza ezt. Az általános jóindulat fogalmának megjelenésével Hume közelebb kerül 

a moral sense iskola híveinek azon gondolatához, mely szerint a moralitás egyetlen szenvedélyben 

jelölhető meg. Hume-nak az erkölcsi érzék híveihez, pontosabban Hutchenson gondolataihoz való 

közeledését nem mindenki ismeri el. Taylor159 például úgy érvel, hogy kizárólag a szerkesztésbeli 

eltérés következménye, hogy ennek a változtatásnak ilyen nagy jelentőséget tulajdonítunk. Meglátása 

szerint az általános jóindulat szenvedélye az Értekezésben is sajátja az emberi természetnek, de ennek 

hangsúlyozása kizárólag a harmadik könyv végén található és az azt megelőző részekben végig 

korlátozott jóindulatról beszél. Ezzel ellentétben a Tanulmányban már a kezdet kezdetén hangsúlyozza 

a jóakarat fontosságát, éppen ezért könnyű abban a hibába esnünk, hogy azt gondoljuk ezt a 

szenvedélyt csak a későbbi írásában ismerte el az emberi természet sajátjaként. Taylornak számos 

ponton igaza van, Hume konkrétan csak a mesterséges erények kapcsán tagadta az általános jóindulat 

létezését, de éppen ennek van komoly jelentősége számunkra.  A  Tanulmányban  ugyanis  éppen az 

igazságosság elemzése kapcsán ismeri el ennek a szenvedélynek a létezését, megváltoztatva ezzel 

158 T.51
159 Jacqueline Taylor 'Hume's Later Moral Philosophy' In David Fate Norton (szerk.) Cambridge Companion to 

Hume 2009 311-341. (316)
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annak létrejötte mögött meghúzódó motivációt. Ha az igazságosság helyeslése megadható kizárólag az 

általános  jóindulatra  való  hivatkozással,  akkor  az  Értekezésben azonosított  nehézségek  egyszerűen 

feloldhatóak. 

Az igazságosság Értekezésbeli fogalmával kapcsolatban a nehézségek akkor támadtak, amikor 

megkíséreltük összeegyeztetni az igazságosság szabályrendszerének, valamint erényének helyesléséül 

szolgáló motívumokat. Ha igaz, hogy önző természetünk kizárólag mesterséges intézkedések révén 

tartható megfelelő keretek között és kizárólag érdekeink még hatékonyabb kielégítése végett, akkor el 

kell fogadnunk, hogy ez a megfelelő módon irányított önzés lesz a társadalom fenntartó elve. Egy ilyen 

képpel nem egyeztethető össze az a gondolat, hogy közösség érdekei iránt érzett szimpátiánk legyen az 

igazságosság mint erény helyeslésének forrása. Ez a feszültség akkor is fennáll ha elfogadjuk azon 

kommentátorok értelmezését akik úgy érvelnek, hogy az általános jóindulat tételezésében nincs valódi 

különbség a két írás között. Remy Debes cikkében160 amellett érvel, hogy a két írás közötti különbséget 

azért látjuk ilyen hangsúlyosnak, mert nem értjük pontosan a jóakarat hume-i fogalmát. Debes 

értelmezésében a jóakarat egy olyan szenvedély, amely a szimpátia működése révén aktivizálódik. Ez 

azt jelenti, hogy Hume pusztán különböző szinteken fejti ki magyarázatát akkor amikor az 

Értekezésben a szimpátiára hivatkozik míg a Tanulmányban a jóakaratra az erények helyeslésével 

kapcsolatban. A kettő ugyanis nem különbözik szigorú értelemben egymástól.

Az a gondolat, hogy a jóakarat megfeleltethető a kiterjesztett szimpátiának161 egy bizonyos 

szempontból valóban megszünteti a különbséget a két írás között. Az igazságosság erényének és 

szabályrendszerének megkülönböztetéséből adódó nehézségre azonban nem jelent megoldást. A 

szabályrendszer megalkotását motiváló szenvedély arra utal, hogy történelemben van, egy időben 

körülhatárolható korszak, amikor a szimpátia nem képes ellensúlyozni az önzésünket. Az önérdek 

ugyanis, mint motiváció „időben, nem méltósága vagy ereje szerint első”162 Következésképpen ha igaz 

is, hogy az általános értelemben vett jóindulat már az Értekezésben is megvan bennünk, nem elég 

hatékony ahhoz, hogy a szabály létrejöttének és helyeslésének megfelelő indítéka legyen. A probléma 

abból származik, hogy mindaz amit az igazságosság kialakítása kapcsán állít Hume szükségtelenné 

teszi a szimpátia szerepét. Továbbá a szimpátia még ha azonosítható is az általános jóindulattal, nem 

képes ellensúlyozni önző természetünket. 

160 Remy Debes (2007): Humanity, Sympathy and the Puzzle of Hume's Second Enquiry British Journal for the 
History of Philosophy 15  27-57

161 A kiterjesztett szimpátia kifejezés azokra az esetekre utal, amikor a felek tényleges érzéseihez nincs 
hozzáférésünk, de a mégis át tudjuk érezni a helyzetüket.

162 É 539 9. lábjegyzet.
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Hume történetében az igazságosság erénye egy viszonylag jól körülhatárolható folyamat eredménye, 

amely során az ember felismeri valódi érdekeit. Az ember alapvető sajátosság, hogy önző de 

ugyanakkor racionális lény is. Az előbbi arra ösztönöz, hogy mindenkor saját boldogulásunkat 

helyezzük előtérbe, az utóbbi tulajdonságunk révén ugyanakkor képesek vagyunk felismerni igazi 

érdekeinket és ennek megfelelően korlátozni pillanatnyi szenvedélyeinket. Mihelyst felismerjük ezt, 

már meg is tettük az első lépést az igazságosság szabályrendszerének kialakulása felé. Ehhez arra van 

szükség, hogy önzésünket megfelelő keretek közé szorítsuk. 

Nincs olyan szenvedély, mely képes volna uralkodni az érdekből táplálkozó vágyon, hacsak 

maga ez a vágy nem, amennyiben megváltoztatja az irányát. Az irányváltozás pedig 

szükségképpen bekövetkezik, ha egy kicsit is elgondolkodunk a dolgon, hiszen nyilvánvaló, hogy 

sokkal jobban sikerül kielégíteni e szenvedélyt, ha kordában tartjuk...163 

A racionális önérdek fogalmának érdekességét az adja, hogy ezzel Hume deklarálja, az emberi 

természet nem képes jobbá válni. Önmagában az a tény is ezt sugallja, hogy kizárólag saját önzésünk 

motivál a szabályok kialakítására és nem az a vágy, hogy ne okozzunk szenvedést másoknak. Hume 

azonban messzebb megy ennél, amikor azt állítja – ahogyan azt a fenti idézet is mutatja – hogy elvben 

lehetetlen, hogy egy ilyen törődés visszaszorítsa az önzésünket. Az igazságosság szabályrendszerének 

megszületése nem valamiféle fejlődés bizonyítéka, amely során az emberi természet jobbá válna.164 A 

társadalom fennmaradását biztosító szabályrendszer nem azért jön létre, mert képesek vagyunk egyfajta 

morális fejlődésre. Hume egyaránt tagadja annak lehetőségét, hogy olyan fokú törődés lenne bennünk, 

ami elegendő az igazságosság kialakításához, valamin azt, hogy ez a törődés kialakulna bennünk. 

Kizárólag így értelmezhető, hogy az érdekeink megfelelő keretek közé szorítás révén jöhet létre az 

igazságosság. Az igazságosság erényének elemzése során azonban Hume elfordul az önző természet 

gondolatától.

Hume amellett érvel, hogy még a megfelelő mederbe terelt önérdek sem lehet indítéka annak, hogy 

az igazságosságot mint erényt dicséretesnek tartsuk. Igaz ugyan, hogy az önérdek indíttatására alakítjuk 

ki a tulajdonlás szabályait,  de azok „meglehetősen furcsa módon kapcsolódnak az érdekhez...”165 A 

viszony különössége abból adódik, hogy szabályok betartása gyakorta ellentétes a pillanatnyi 

érdekeinkkel, sőt akár a közérdekkel is. A szabályok ugyanis néha arra késztetnek, hogy olyanoktól 

163 É 487
164 “Természetünkön nem tudunk változtatni” É 528
165 É 491
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vegyünk el javakat, akik sokkal nemesebb célokra használnák fel azoknál, akikhez a szabályok 

betartása folytán kerül. Ettől függetlenül a rendszer mint egész olyan előnyöket biztosít a számunkra, 

amelyek mellett ezek a negatív esetek eltörpülnek. 

Bár egy-egy eset valóban hátrányára van a köznek, ám e pillanatnyi károk bőven 

kiegyenlítődnek a szabályok állandó betartása folytán (…) Sőt, az egyes emberek is mind 

előnyösnek találják az egészet, ha mérleget vonnak maguknak166

Ha a rendszer akkor is érdekeinket szolgálja, ha az pillanatnyilag nem is vagyunk képesek 

felismerni, akkor nem igaz az a kijelentés, hogy vannak olyan esetek, amikor semmilyen módon nem 

kapcsolható a szabályok helyeslése az önérdekhez. Hume számár az önérdekből eredeztetett 

erkölcsfilozófia azért volt hibás, mert az érdekeink tudatosítása nem magyarázza erkölcsi érzelmeinket 

valamennyi lehetséges szituációban. Ha azonban az igazságosság szabályrendszerét mint egészet 

vizsgáljuk, egy ilyen szituáció nem lehetséges. Hume álláspontja szerint azonban idővel elvész a 

kapocs a szabálykövető magatartás és az érdekek felismerése között és ezért van szükség a szimpátiára. 

A társadalom növekedésével egyre nehezebbé válik felismerni, hogy valójában milyen mértékben is 

szolgálja érdekeinket a szabályok betartása.

Fogadjuk el, hogy valóban nem lehetek mindig tudatában azoknak az előnyöknek, amelyeket az 

igazságosság szabályrendszere biztosít. Azt azonban tudom, hogy az igazságtalanság rossz 

mindenkinek, aki elkövetőjének közelébe kerül, mert annak mindig közvetlenül tudatában vagyunk, 

hogy milyen ártalmas az ha velünk szembe követnek el igazságtalanságot.167 Hume ezen a ponton 

hangsúlyozza szimpátia fontosságát, megmutatva, hogy a mások szenvedése miként gyakorol ránk 

olyan eleven hatást, ami elegendő az erkölcsi érzelmek felébresztéséhez. A szimpátia ugyanakkor 

kizárólag azt magyarázza, hogy a mások érzései hogyan közvetítődnek felénk, de ha tudom, hogy a 

szabályrendszer egésze előnyös és a korábbi, negatív tapasztalataimat ki tudom terjeszteni másokra is, 

akkor ez e két feltétel együttesen elegendő a helytelenítéshez. Továbbá,  a  szimpátia  képessége 

önmagában sem mentes a nehézségektől.

A szimpátiára alapozott magyarázattal kapcsolatban két problémát fogalmazhatunk meg. (1) A 

szimpátia még kiterjesztett értelemben is csak azt jelenti, hogy az emberek valós vagy elgondolt 

érzelmeiről ideát alkotok és ez olyan elevenen jelenik meg számomra, hogy képes vagyok az eredeti 

166 É 492 
167 É 494.
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szenvedély átérzésére. Egy erkölcsi szituáció több szereplő vesz részt, a szimpátia pedig nem 

korlátozható kizárólag az áldozatok érzéseinek közvetítésére. További feltételekre van szükség ahhoz, 

hogy megindokoljuk miért van kitüntetett szerepe az áldozatok szenvedésének az elkövető örömével 

szemben. Az áldozatok szenvedésének átérzésén alapuló magyarázat számos rejtett premisszával 

dolgozik, amelyek nem kerülnek megfelelő módon kifejtésre. Miért az áldozatok szenvedése az, ami 

megindít bennünk, ha nem lakozik bennünk olyan mértékű szeretet vagy törődés, amely magyarázná a 

szabályok kialakítását már a legelső lépésben? (2) Ha olyan eseményekkel kapcsolatban hozunk ítéletet 

amelyeknél lehetetlen, hogy hozzáférésünk legyen az áldozatok érzéseihez, akkor a szükséges érzelmi 

kapcsolat csak feltételezésekre alapozva teremthető meg. A szimpátia hozzáadása a rendszerhez nem 

oldja fel az eredeti problémát, mert nem ad magyarázatot arra, hogy miként értékelünk egy erkölcsi 

szituációt. Pusztán az érzelmek átvételének hatásmechanizmusát írja le, azt hogy ezeket az érzéseket 

miként rangsoroljuk, nem magyarázza. 

A szimpátiára alapozott magyarázattal kapcsolatos kifogások két forrásból táplálkoznak, egyrészt 

nem igaz, hogy alternatívaként az önérdek nem képes megfelelő magyarázattal szolgálni, másrészt nem 

igaz, hogy maga a szimpátia megfelelő magyarázattal szolgálna valamennyi lehetséges szituációra. A 

szimpátia nem magyarázat arra, hogy miért gyakorol ránk olyan nagy hatást az áldozatok szenvedése. 

Ha tevékenysége kizárólag arra korlátozódik, hogy benyomásokat alakít ideává, akkor nem egyértelmű 

miért olyan erőteljes ez a hatás. Nincs magyarázat arra, hogy miért ez a szenvedés lesz a fókusza az 

erkölcsi ítéletnek. Hume adós marad annak megmutatásával, hogy miként válnak a szimpátia által 

közvetített szenvedélyek a helyes ítélet alapjává. A szimpátia szerepe a természetes előítéletek 

kiküszöbölésére szolgál, azáltal hogy hozzáférést biztosít a valódi szereplők érzéseihez. Ebben a 

folyamatban kulcsfontosságú, hogy mindig az elkövető környezetében élők érzéseit vegyük alapul, 

mert Hume szerint ezáltal képesek vagyunk megszabadulni saját előítéleteinktől. John Rick168 egyike 

azoknak akik ezt a gondolatot tartják a hume-i szimpátia leggyengébb pontjának, kiegészítve azzal, 

hogy a szimpátia működéséből hiányzik az értékelés mozzanata. Nem csupán az okozza a nehézséget, 

hogy Hume az elkövető környezetében élők érzéseit tekinti elsődlegesnek az ítélet megalkotása 

szempontjából, áthelyezve ezzel az értékelést eggyel pártatlanabb szintre, de nem oldva meg a 

problémát. A környezet érzéseinek figyelembe vétele szélesíti ugyan a látókörünket és nagyobb 

variációját biztosítja a szenvedélyeknek, de nem magyarázza, hogy miért rangsoroljuk őket. Továbbra 

sincs válasz arra, hogy miért az áldozatok szenvedése az elsődlegesebb. Ez a hiányosság különösen az 

168 Jon Rick (2007) Hume' s and Simth's partial sympathies and impartial stances The Journal of Scottis 
Philosophy, 5 (2), (135-158) 147.
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olyan esetekben aggasztó amikor az áldozat nincs tudatában annak, hogy vele szemben 

igazságtalanságot követnek el, vagy tudatában van, de nem érez emiatt szomorúságot. Azokat az 

eseteket pedig amikor mindezek mellett maga az elkövető is szenved attól amit meg kell tennie, 

végképp nem lehet a szimpátia révén helyesen megítélni. Ha el is vonatkoztatunk ezektől a 

nehézségektől és nem követelünk meg ilyen részletekbe menő magyarázatot Hume elméletétől, akkor 

is megmarad az eredeti nehézség: miért nem elég a szimpátia önmagában ahhoz, hogy a szabályok 

megalkotásának eredeti indítéka legyen? 

A szimpátia önmagában nem elég erős ahhoz, hogy az igazságosság megszületésének eredeti 

indítéka legyen. Ez a legérdekesebb pontja Hume elméletének. A probléma forrása nem pusztán a 

jóindulat negligálása mint lehetséges indíték, hanem az a puszta tény, hogy a rendszer egészen addig 

amíg az érdekek világosan kirajzolódnak, működik a szimpátiára való hivatkozás nélkül. Ez az időbeli 

elkülönítés eredményezi a bizonytalanságot és teszi ingataggá a szimpátiára alapozott magyarázatot. Ha 

a rendszer működik nélküle is akkor mi indokolja a bevezetését? Nem szabad elfelejtenünk, hogy a 

szimpátia valójában csak azt magyarázza, hogy hogyan jön létre az érzelmi kapcsolat az egyes 

eseményekkel kapcsolatban. Ez azonban kevés, hogy az erkölcsi ítéletet magyarázzuk, az érzelmek 

interpretálása, a szenvedés jogossága, ha úgy tetszik bizonyos prekoncepciókon alapul, és ez 

elsődleges. Az a tény, hogy képes vagyok átvenni az emberek érzéseit nem magyarázza az erkölcsi 

érzéseinket. 

Nem állítom, hogy Hume tudatában lett volna ezeknek a nehézségeknek, mint ahogyan azt sem, 

hogy ez inspirálta volna a Tanulmányban fellelhető változásokat. A probléma azonban kétségtelenül 

jelen van, mint ahogyan az is vitathatatlan, ha elhagyjuk az igazságosság erényének és 

szabályrendszerének megkülönböztetését, akkor a nehézség önmagától megoldódik. Ha az erényes 

viselkedés mögött meghúzódó eredeti motiváció egy pozitív emberi tulajdonság, akkor az erre 

alapozott etikai koncepció kevesebb kihívással néz szembe, mint ellenkező esetben. Az Értekezés 

legkritikusabb pontja az a gondolat, hogy szabálykövető magatartás eredeti indítékaként az önérdeket 

jelöli meg Hume. Hiába tesz kísérletet arra, hogy elfogulatlanul szemlélje ezt a tulajdonságot, végül 

elutasítja annak lehetőséget, hogy erkölcsös cselekvés forrásául szolgálhat. Bár a cél az, hogy az 

emberi természet sajátosságaiból vezesse le a moralitást, és az önzés kétségtelenül sajátja az emberi 

természetnek, Hume nem ragaszkodik végig eredeti koncepciójához. A szimpátia beemelésével 

ellensúlyozni kívánja önzésünket, azonban a két tulajdonság megfelelő összehangolásával adós marad. 

A két tulajdonság nem lehet egyforma mértékben meghatározó alaptulajdonsága az emberi 



105

természetnek, legalábbis nem Hume számára. Vagy el kell ismernie az önző indítékok jótékony hatását 

és mint ilyeneket elismerni erkölcsös voltukat, vagy elutasítani annak lehetőségét, hogy az 

igazságosság erényének eredeti motivációja legyen. Hume végső soron ez utóbbi megoldást választja, a 

Tanulmány megírásával.

 Felesleges ennél is messzebbre mennünk a kutatásban és azt kérdeznünk, miért jellemez 

bennünket az emberiesség vagy a másokkal való összetartozás érzése. Elegendő, hogy 

tapasztalatunk szerint ez alapelve az emberi természetnek. Valahol meg kell állnunk az okok 

keresése során; s minden tudományban vannak olyan általános alapelvek, amelyeken túl már nem 

remélhetünk általánosabbakat. Senkinek sem teljesen közömbös mások boldogsága vagy 

nyomorúsága.169

169 T 51-52 4. lábjegyzet
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