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Steiger Kornél • Az antik filozófus belső szabadsága

Tudás és szabadság
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ve szélyt jelentett a tudományos intézmények 
szabadságára (ez a szöveg már megjelent a 
Magyar Tudomány 2016. februári számában). 
Kant öröksége a haszonelvű kalkulációtól is 
megszabadított racionalitásfogalom Vajda 
Mihálynak a Fakultások vitájáról szóló elem-
zésében. Erdélyi Ágnes Weber-tanulmánya 
immár a XX. század kontextusában mutatja 
be a hagyományos klerikális szabadságkorlá-
tozás kiegészülését pártpolitikai lojalitásszem-
pontok érvényesülésével. Aminek legismer-
tebb példája Heidegger Schwendtner Tibor 
által elemzett rektori tevékenysége a német 
népszellem szolgálatában – ami persze, mégis-
csak jelentős filozófusról lévén szó, nem le he-
tett elég rossz a náci birodalom számára (ahogy 
Lukács György sem tudott teljesen hozzáhü-
lyülni a kötelező dialektikus materia liz mus-
hoz). Hogy ne legyen teljesen kilátástalan a 
kép, a tudományos szabadság és a szerződés-
elmélet összefüggéseire világított rá Krokovay 
Zsolt előadása, mely egyúttal a te matikus 
számunk zárótanulmánya.
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totalitárius ideológiák

2015. október elején ezzel a címmel tartotta 
évnyitó konferenciáját az ELTE BTK Filozó-
fia Intézete. Itt hangzott el az a kilenc előadás, 
mely a Magyar Tudomány részére íródott: a 
filozófiai/filozó fusi szabadság kétezerötszáz 
éves történetétől a középkorban kibontakozó 
(persze korlátos) egyetemi autonómia eszmé-
jén keresztül az újkor egyre inkább öntudat-
ra ébredő tudományos függetlenség gondola-
táig és ennek látványos szétzúzásáig a modern 
totalitariszti kus államokban – ezek voltak az 
előadások témái. A görög szabadságfogalmat 
Steiger Kornél elemezte: a sztoikusok belső, 
külső javaktól és rosszaktól független filozó-
fiai sza badságeszménye máig kísérti a filozófu-
sokat, ahogy ennek Hannah Arendt-féle kri -
tikája is, amely a vita activa, a politikai sze-
repvállalás ideálját hirdeti a modern republi-
ka nizmus szellemében. A középkori universi
tas XIII. szá zadi vitáit, elő- és utóvédharcait 
mutatta be Borbély Gábor, akit Boros Gábor 
követett Spinoza professzori állással való 
megkísértésé nek és az események történelmi 
kontextusának elemzésével. Én azt szerettem 
volna megmutatni, hogy a felvilágosult abszo-
lutizmus és az abszolút hatalmú népszuvere-
nitás minden középkori kiváltságnál nagyobb 
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ellentétes állapot), a másik a polisz szabadsá-
ga (mint a leigázottsággal, és végső soron a 
pusztulással ellentétes állapot). A görög kultú-
ra poszthomérikus korszakában a szónak so-
káig kizárólag ez a két jelentése van forgalom-
ban. Hérodotosznál és Thuküdidésznél talál-
kozunk velük.

A változás Platónnál figyelhető meg. Az 
Állam első könyvében az öreg Kephalosz me-
séli Szókratésznak a következőt:

Egyszer a jelenlétemben kérdezte meg vala
ki Szophoklészt, a költőt: „Hogy állsz a 
sze relmi örömökkel, Szophoklész? Tudnále 
még asszonyt szeretni? „Ne is mondd! – felel
te. – Olyan boldog vagyok, hogy megszaba
dultam ettől, mintha egy dühöngő, gorom
ba zsarnoktól menekültem volna meg.” 
Ak kor is azt gondoltam, hogy igaza van, és 
most sem kevésbé gondolom így. Mert az 
öregkor – legalábbis ilyesmiben – teljes békét 
és szabadságot biztosít; ha a testi vágyak 
elcsitulnak, és hevességük megszűnt, feltétle
nül bekövetkezik az, amit Szophoklész 
mondott: egész sereg őrült kényúrtól mene
külünk meg. (Állam, 329 c–d)
Itt a „szabadság” egy belső állapotnak a 

neve, amely ellentétben áll az ugyancsak a 
bensőnkben lakozó irracionális pathoszok 
által való leigázottságunk állapotával. Hason-

Az antikvitásban a filozófiai iskolák nem „jogi 
személyként” felfogható, autonómiával ren-
delkező intézmények, hanem egy-egy mes ter 
irányítása alatt álló műhelyek, ezért akadémi-
ai szabadságon (vagyis a tudás, a gondolkodás 
szabadságán) az ókori iskolák esetében egy-
szerűen a gondolkodó ember gondolkodásá-
nak a szabadságát értjük. Miben áll ez a sza-
badság? Egyáltalán: mit jelent a szabadság az 
antikvitásban?

Homérosznál két alkalommal fordul elő 
a „szabadság” (eleutheria) kifejezés, az Iliász 
6. énekében, ahol Hektór elbúcsúzik Andro-
makhétól. Ha elesik a város – mondja felesé-
gének a hős – akkor téged 

egy ércpáncélos akháj tovahurcol
s könnyed omol, s a szabadság napját 

elveszi tőled (455)
Ám a háborúnak remélhetőleg szerencsés 

vége lesz,
…ha megadja a nagy Zeusz,
hogy palotánkban az elnemenyésző 

égilakóknak
állítsuk föl már a szabadság borkeverőjét 

(528)
azaz hálaáldozatot mutassunk be megszabadu-
lásunkért. Mint látjuk, itt a „szabadság” kife-
jezésnek két jelentésével találkozunk: az egyik 
a személyes szabadság (mint a szolgasorssal 


