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Tudás és szabadság
BEVEZETŐ
Ludassy Mária

a filozófiai tudományok doktora, egyetemi tanár,
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézet

ludassy.maria@btk.elte.hu 

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.

Kulcsszavak: filozófia, filozófiatörténet, tudás, 
szabadság, egyetemi és akadémiai autonómia, 
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 
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ló gondolattal találkozunk a Phaidónban, 
ab ban a gondolatmenetben, amikor Szókra-
tész arról beszél, hogy bizakodva várhatja a 
testi halált – azaz a test és a lélek szétválását – az 
az ember, aki már földi életében is mellőzte 
a testi élvezeteket.

Ezek miatt kell hát bizakodnia a maga 
lelkét illetően az olyan embernek, aki életében 
a másféle örömöket, azokat, amelyek a testtel 
meg annak ékesítésével kapcsolatosak, hagy-
ta, menjenek áldással, hiszen idegenek tőle 
és – mint gondolta – csak bajok okozói, ha-
nem azok után törekedett, amik a tanulmá-
nyokkal kapcsolatosak és a lelket ékesítik, nem 
idegen díszekkel, hanem a hozzá illőkkel, 
mértékletes séggel, igazságossággal, szabadság-
gal meg igazsággal, és így várta Hádész orszá-
gába az indulást, melyre készen áll, bármilyen 
végzet hívja is. (Phaidón, 114 d–115 a)

Ez a gondolat annyiban haladja meg az 
Állam első könyvében előadottakat, hogy itt 
a szabadság már nemcsak hogy a személyiség 
belső állapota, de szervesen összefügg a teória 
művelésével. Tudás és szabadság – valamint 
erény és igazság is – egy tőről fakad. De mi 
az a tudás, amely ikerhajtása a szabadságnak? 
Erre a kérdésre az Állam hetedik könyvében 
kapjuk meg a választ, ahol Szókratész arról 
győzi meg beszélgetőtársait, hogy a he lyesen 
művelt aritmetika, sík- és térgeometria, vala-
mint a zene és a csillagászat – egyszóval a 
ma tematika, amelyet Platón a tudománnyal 
azonosít – voltaképpen nem egyéb, mint pro-
pedeutika a dialektikához (522 d–533 c). Ez 
teljesen egybehangzik a Theaitétosznak azzal 
a számunkra meglepően fogalmazott szókra-
tészi kérdésével, hogy vajon vannak-e Kü réné-
ben jelenleg olyan ifjak, akik kellő figyelem-
mel foglalkoznak „a geometriával, vagy a fi-
lozófia más ágával” (peri geometrian é tina allén 
philoszophian 144 d). Egész pontosan fogal-

mazva tehát a platóni gondolat az, hogy a 
filozófia, a belső szabadság, az erény és az igaz ság 
összefüggenek és kölcsönösen feltételezik egymást.

Az olvasóban persze fölmerülhet a kérdés: 
vajon nem afféle patetikus szóvirág-e Platón 
részéről ez az állítás? Hiszen egy dialektikai 
kérdés elemzéséhez – mondhatnánk –, ami-
lyenek például a szókratikus dialógusokban 
olvasható definíciós kísérletek (Mi a bátorság, 
a mértéktartás, mi a szép stb.), éles elmére és 
érveléstechnikai jártasságra van szükség, de 
mi köze van ennek a belső szabadsághoz és 
az erényhez? Nos, annyiban van hozzá köze, 
hogy a dialektikai kérdések elemzése az antik 
filozófiában soha nem öncélú tevékenység, 
hanem az önismeret megszerzésének, és a 
helyes cselekvésre való felkészülésnek az esz-
köze. Platón Lakhész című dialógusának egyik 
szereplője, Nikiasz így jellemzi Szókratész 
dialektikai vizsgálódásait:

Úgy látom, nem tudod, hogy aki Szókratész 
szavainak közelébe jut, mintegy a vele társal
gók családjába, az beszélgetésre kényszerül. 
S bármiről kezdtek is beszélgetni, Szókratész 
vezeti őt, körbekörbe, és nem hagyhatja 
abba a beszélgetést, míg el nem jutott odáig, 
hogy számot ad önmagáról: arról, hogy 
hogyan él most és hogyan élt azelőtt. (187 e)
Ennek az elfogulatlan számadásnak az 

elvégzéséhez van szükség a belső szabadságra, 
és ugyanakkor ez a számadás az, amely növe-
li az elemző szabadságát. Kérdés, mitől kell 
az embernek megszabadulnia, hogy meg te-
remtse magában az elemzéshez szükséges 
szabadságot. Nemcsak a testi pathoszok zsar-
noki uralmától kell szabaddá tennie magát, 
hanem azokat a civilizatórikus beidegzettsége-
ket és előítéleteket is felül kell vizsgálnia, meg 
kell tisztítania, illetve alkalom adtán el kell 
vetnie, amelyek korábban a mindennapi éle-
te orientációs pontjait jelentették. Szókratész 

beszélgetőtársainak rá kell ébredniük arra, 
hogy az állampolgári életformát és együttmű-
ködést szabályozó erényeknek az a fogalma, 
amelyet neveltetésüknél fogva eddigi életük-
ben érvényesnek és megkérdőjelezhetetlennek 
tartottak, nem állja ki a dialektikai vizsgálatot. 

Ez a szemlélet azonban a filozófust és a 
poliszt elkerülhetetlenül szembefordítja egy-
mással. 

Amikor a filozófust említem, akkor elsőd-
legesen Szókratészra gondolok mint a sza-
badságfilozófia időben legkorábbi paradig-
matikus alakjára. Pontosabban fogalmazva, 
két Szókratész-portré jön itt szóba: a platóni 
szókratikus dialógusoknak cáfolatok (elen
khosz) segítségével érvelő filozófusáé, és a 
sztoikus Szókratész-legendárium főhőséé. Ez 
utóbbit elsősorban Epiktétosz Beszélgetéseiből 
ismerjük. De értékes anyagot találunk ennek 
a témának a tanulmányozásához a cinikus 
filozófia testimoniumaiban: Diogenész Laer-
tiosz életrajzgyűjteményének hatodik köny-
vében (Antiszthenész, Diogenész, Monimosz, 
thébai Kratész, Métroklész, Hipparkhia, 
Menipposz, Menedémosz élete), valamint az 
epiktétoszi Beszélgetések harmadik könyvének 
22. diatribéjében, amely véleményem szerint 
a legfontosabb forrásunk a cinikus morálfilo-
zófiát illetően. Végül pedig a téma kutatójá-
nak szemügyre kell vennie a három hellenisz-
tikus iskola tanítását is.

Amikor a poliszról beszélek, amellyel a 
filozófus szembefordul, akkor egyrészt a város-
állam polgárainak közvéleményére gondolok, 
másrészt az állami intézményekre, amelyek 
elrendelnek dolgokat, szankcionálnak, és 
hierarchikus rendbe szerveződve működnek. 
Mind a közvélemény, mind az intézmények-
ben működő tisztségviselők kara döbbenten 

– és esetenként idegenkedve – fogja figyelni 
a filozófus megnyilvánulásait, aki egyrészt 

szembeszegül a közvéleménnyel, másrészt, ha 
kénytelen állami megbízatásnak eleget tenni, 
diszfunkcionálisan működik. Így járt el 
Szókratész, amikor választott bíróként nem 
szavazta meg az arginuszai tengeri csata had-
vezéreinek halálos ítéletét, és amikor nem 
tar tóztatta le a szalamiszi Leónt. 

Honnan eredezteti a filozófus a maga 
szabadságát? A belső szabadság eredete analóg 
a politikai szabadságéval. Politikai szabadság-
gal három okból rendelkezhet a polgár, illet-
ve a polisz. Az első az, ha az ember őshonos 
(autokhthón) a hazájában, és azért szabad, 
mert természettől fogva már az ősei sem vol-
tak soha senkinek a szolgái vagy alattvalói. Az 
athéniak eredetmondájának ez nagyon fontos 
eleme (Thuküdidész, 2.36; Platón, Menexe
nosz 237 b). Szabaddá válhat továbbá az 
ember úgy, hogy az uralkodó megajándékoz-
za a szabadsággal. A platóni Törvények  tájé-
koztatása szerint (III. 694 b) a perzsa előkelők 
így lettek szabadok. Végül szabaddá válhat a 
polisz úgy, hogy egy hadvezér felszabadítja az 
eddigi külső vagy belső politikai-katonai el-
nyomás alól, ahogy Themisztoklész Szalamisz-
nál felszabadította Athént a perzsa nyomás 
alól (Kr. e. 480), vagy, ahogy Thraszübulosz 
megszabadította a várost a Harmincak ural-
mától (Kr. e. 403). A belső szabadság esetében 
ugyanezzel a három motívummal találko-
zunk, ám ezek a motívumok itt nem disz-
junktív kapcsolatban állnak egymással, ha-
nem együttesen vannak jelen. Ezt az együttes 
jelenlétet Epiktétosz tanításán mutatom be. 
A belső szabadság minden embernek termé-
szettől fogva részül jutott. Ez megfelel az 
autokhthón szabadság politikai állapotának. 
Ám azért születtünk természettől fogva sza-
badnak, mert Zeusz így alkotta meg az embert. 
Mivel ő a mindenség szuverén uralkodója, 
másként is határozhatott volna. Ez az ural-
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kodó ajándékozta politikai szabadság fogal-
mának felel meg. A legérdekesebb a harmadik 
motívum. Az ember gyermekkorában nem 
tud élni a szabadsággal – tanítja a sztoikus –, 
mert értelme még nem fejlődött ki. Fölser-
dülve pedig kezdetben rosszul él vele, miután 
még nem tudja helyesen kezelni a képzeteit, 
és így részint kontrollálhatatlan emóciók lesz-
nek rajta úrrá, részint az olyan, a közfelfogás 
szentesítette látszatjavaknak veti utána magát, 
amilyen a gazdagság, a hatalom és az üres 
hírnév. Vannak emberek, akik aztán egész 
életüket a pathoszok rabságában és a látszatja-
vak hajszolásával töltik, azaz szabadságukat 
végleg elveszítve szolgáivá válnak szenvedélye-
iknek és látszatjavaiknak. Ezért a fiatal em-
bernek, ha erkölcsileg jó emberré akar válni, 
egy filozófus mesterhez kell csatlakoznia, aki 
lelkének edzőjeként és orvosaként törekvése-
it és késztetéseit – mintegy hadvezér módjá-
ra – felszabadítja a pathoszok és a látszatjavak  
elnyomása alól.

Mi a belső szabadság tartalma? Hallgassuk 
meg Epiktétoszt!

De mit mond Zeusz? – „Epiktétosz, ha lehet
séges lett volna, testedet és mindazt, ami a 
birtokodban van, szabadnak és akadályoz
hatatlannak alkottam volna. Csakhogy ne 
feledd ám, hogy ez a test nem a tiéd, hanem 
ügyesen összegyúrt sár. Mivel ezt nem tehet
tem meg, ezért adtunk neked egy részt a 
magunk természetéből: a késztetésnek és az 
elutasításnak, a törekvésnek és a hárításnak, 
egyszóval a képzetek kezelésének készségét. 
Ha gondot fordítasz rá és ebbe helyezed bele 
a dolgaidat, semmi sem fog akadályozni, 
lebéklyózni, nem siratsz meg, nem kárhoz
tatsz és nem hízelegsz körül senkit. (Beszél
getések 1.1.10–12)
A belső szabadság tartalma tehát nem más, 

mint képzeteink kezelésének akadályozhatat-

lansága. Ez azért akadályozhatatlan természet-
től fogva, mert képzeteimhez, gondolataim-
hoz kizárólag nekem magamnak van közvet-
len hozzáférésem. 

Mit ért Epiktétosz „képzeten” és „a kép-
zetek kezelésén”? Ha valami történik velem, 
akkor erről a történésről az elmémben kiala-
kul egy képzet (impresszió, reprezentáció). 
Ám képzeteink általában nem maradnak meg 
a maguk eredeti, fenomenális tisztaságukban, 
hanem tüstént kontaminálódnak valamilyen 
érzelemmel. Mondok egy példát. Megpályá-
zok egy kutatói ösztöndíjat, és értesítenek 
róla, hogy nem kaptam meg. Ebben az eset-
ben a fenomenális képzet, amelyet a hír éb-
reszt bennem, nyelvi propozíció formájában 
úgy fest, hogy „Nem kaptam meg az ösztön-
díjat”. Csakhogy ez a fenomenális képzet 
tüstént felébreszti bennem a csalódottság 
érzését, és amikor a „Nem kaptam meg az 
ösztöndíjat” képzet tudatosul bennem, azaz 
beépül azoknak a képzeteknek a készletébe, 
amelyekből az életem narratíváját komponá-
lom, már eleve abban a formában épül be, 
hogy „Csalódott vagyok, hogy nem kaptam 
meg az ösztöndíjat”. Ez a csalódottság aztán 
vérmérsékletemnek megfelelően további ér-
zelmeket generálhat bennem: kétségbeesést, 
heves indulatot azok iránt, akiket okolok a 
történtekért stb. Amikor pedig beépítem a 
viselkedésembe a történésről kialakult képze-
tet, és cselekedni kezdek – a viselkedésünk és 
a cselekvéseink nem mások, mint reakciók a 
külső történésekről kialakult képzeteinkre – 
akkor már nem a fenomenálisan tiszta kép-
zetre reagálok, hanem az érzelemmel konta-
minált impresszióra. 

A képzeteim filozófiailag helyes kezelése 
azt jelenti, hogy megtanulom világosan elvá-
lasztani egymástól a fenomenálisan tiszta 
képzetet és a vele kontaminálódott érzelmet, 

tisztázom magamban, hogy ez az érzelem 
eredetileg nem a képzet része, hanem az én 
kontribúcióm. Továbbá megvizsgálom, hogy 
ez az érzelem vajon helyes-e és hasznos-e, vagy 
helytelen és káros – káros lehet például azért, 
mert  esetleg bénítóan hat a további viselke-
désemre. Képzeteim helyes kezeléséhez továb-
bá az is hozzátartozik, hogy ha ezeket az 
önkéntelenül felébredő érzelmeimet helytelen-
nek és károsnak érzem, akkor semlegesíteni 
tudom őket. Epiktétosznak van egy igen fri vol 
és kedves példája erre (Beszélgetések 1.28.12–13). 
Amikor Parisz megszökteti Helenét, akkor az, 
ami történt, önmagában véve (mintegy fe-
nomenális képzetként) nem volt más, mint 
hogy ezek ketten elmentek Spártából. Az már 
Menelaosz érzelmi kontaminációja, hogy itt 
olyan világraszóló botrány ról van szó, amely 
vért kíván. Ezzel az erővel – mondja Epikté-
tosz – Menelaoszban az a képzet is kialakul-
hatott volna, hogy egy ilyen asszonytól 
megszabadulni kész nyereség, és akkor nem 
lett volna szükség az egész trójai háborúra. 

Mármost vegyük észre, hogy a fenyegetés, 
az emberek manipulatív irányításának és be-
folyásolásának ez a fontos eszköze, amelyet 
többé-kevésbé minden hatalom alkalmaz a 
neki alávetettekkel szemben, pontosan ezen 
a lelki mechanizmuson, a fenomenális képzet 
és az érzelem kontaminálódásának a mecha-

nizmusán alapul. A fenyegetés azáltal éri el 
célját, hogy olyan képzetet ültet a megfenye-
getett ember lelkébe, amely félelmet ébreszt 
benne. A megfenyegetett embert nem a fe-
nyegetés tárgyának puszta képzete, hanem a 
hatására ébredt érzelem bénítja le, és teszi 
manipulálhatóvá.

Tekintettel arra, hogy a képzetek helyes 
kezelésén alapuló belső szabadság többé-ke-
vésbé ellenállóképessé teszi a lelket a megfé-
lemlítéssel szemben, magától értetődik, hogy 
egy adott politikai hatalom annál ellensége-
sebben viszonyul a filozófiához, minél inkább 
szereti alkalmazni a megfélemlítést az uralma 
alatt állók irányításának eszközeként. 

Ez a sztoikus elmélet Domitianus császár 
korában nyerte el végső megfogalmazását. 
Domitianus volt az, aki Kr. u. 94-ben az 
összes filozófust kiűzte Itáliából. De miután 
az európai filozófia az antik filozófia örököse, 
és a hatalom gyakorlásának technikája szintén 
a görög-római forrásokból táplálkozik, joggal 
mondhatjuk, hogy a filozófus és a hatalom 
hagyományos konfliktusát ugyancsak örök-
ségül kaptuk. 

Kulcsszavak: képzet és érzelem összefonódása, 
képzeteink helyes kezelése, önismeret, morálisan 
helyes cselekvés, autonómia, a filozófus és a ha
talom konfliktusa
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