
ume-ról a filozófiatörténeti kéziköny-
vek szintjén is illik tudni, hogy a kau-
zalitás kapcsán tett kijelentései – azaz

B-nek gyakori megjelenése A után „okozza”
bennünk azon elvárást, hogy A felbukkanását
követõen szükségszerûen kialakul bennünk a
B-re vonatkozó pszichológiai beállítódás – éb-
resztették fel Kantot a dogmatikus szendergésé-
bõl. Talán kevésbé ismert, hogy a mûvészetek és
tudományok haladása versus az erkölcsök ha-
nyatlása levegõben lévõ kérdése kapcsán –
melyre adott kihívóan haladásellenes válasza
Rousseau-t világhírûvé tette – Hume mennyire
a Mi a felvilágosodás? Kantjához hasonló vá-
laszt adott. Melyben mintha felülírná ismeretel-
méleti szkepticizmusát, oly határozottan állítja
a politikai szabadság és a szabad mûvészetek,
valamint a tudományos szabadság „konstans
konjunkcióját”, mely már-már kauzális magya-
rázat is lehet. Igaz nem „nagyfilozófiai” mûvei-
ben, hanem Esszéiben, melyeket oly könnyed-
séggel kívánt megírni, hogy „még a nõi olvasók
is élvezni tudják”. Leghangsúlyosabb történe-
lemfilozófiai nézeteit – melyekrõl az igencsak
élvezetesen megírt Anglia történetében szót
sem ejt – e próbálkozásaiban rejti el, megelõzve
és meghaladva enciklopédista elvbarátai esz-
méit, anélkül, hogy reflektálna Rousseau leen-
dõ modernitáskritikájának a régiek pártján álló
felfogására.

A tudományok és a mûvészetek keletkezésé-
rõl és fejlõdésérõl címû esszé megkülönbözteti48
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„A törvényekbõl 
biztonság születik, 
a biztonságból 
megismerési vágy, 
a megismerési vágy 
pedig tudáshoz vezet. 
E fejlõdési séma utolsó
lépése talán esetleges,
az elõbbiek azonban
szükségszerûek.”

LUDASSY MÁRIA

HUME ESSZÉI MESTERSÉGEKRÕL,
MÛVESZETEKRÕL
ÉS A TUDOMÁNYOK SZABADSÁGÁRÓL
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„az emberi dolgok vizsgálatában” a véletlennel való (nem)magyarázatot az oksá-
gi összefüggések feltárásától. Mint a természeti törvények esetében, itt is kiemel-
kedõ fontosságú a nagyszámú ismétlõdés kritériuma mint a megszokás elõfelté-
tele. A szokás szerepének hangsúlyozása – Burke klasszikus konzervatív argu-
mentációját megelõlegezve – az egyedi, a rendkívüli, ha úgy tetszik, forradalmi
változások ellensúlya. „E szabály alapján megállapíthatjuk, hogy egy ország bel-
sõ és fokozatos átalakulásai megfelelõbb tárgyául szolgálnak az okfejtésnek és a
következtetésnek, mint a külsõk és forradalmiak, melyek inkább a szeszély és az
önfejûség, nem pedig a szokásos szenvedélyek és érdekek hatása alatt állnak.”1

Az angol fejlõdés fokozatossága a történeti magyarázat szempontjából is elõnyö-
sebb a kontinens robbanásveszélyes, szélsõséges szituációjánál: „Az angol lor-
doknak az õsiségi statútumok eltörlése és a kereskedelem, illetve az ipar térnye-
rése utáni háttérbe szorulása s a közrendûek felemelkedése általános elvekkel
könnyebben magyarázható”, mint V. Károly és II. Fülöp, IV. Henrik és XIV. Lajos
kontingens, személyiségfüggõ hatástörténete a spanyol és a francia történelem
vonatkozásában Ez utóbbi elõidézhet egyedi-esetleges felvirágzást egy-egy mû-
vészeti ágban, de nem szolgál konstans, kvázi kauzális magyarázattal. „A mûvé-
szetek és a tudományok keletkezésével és fejlõdésével kapcsolatos kérdés tehát
nemcsak néhányak, hanem az egész nép ízlésére, tehetségére és szellemére vo-
natkozik, s ezért bizonyos fokig általános okokkal és elvekkel is magyarázható.”
S ezen általános okok inkább kapcsolódnak az ipar és a kereskedelem térnyeré-
séhez, mint a zsarnok II. Fülöp nagyszabású építkezéseihez vagy a Napkirály
személyes mecenatúrájához az opera és a balett világában. „A kérdés kapcsán az
az elsõ megállapításom, hogy a mûvészetek és a tudományok térnyerése vala-
mely nép körében csak akkor kezdõdhet meg, ha e nép a szabad kormányzat ál-
dását élvezi.”2

A költészet szólhat a szabadságról királyi kegy következtében, de szabad in-
tézmények, jogi garanciák nélkül ez tiszavirág életû szépség, s hosszú távon
több (erkölcsi) kárt okoz, mint rövid távú (esztétikai) hasznot, ami „az egyes
elöljárók önkényes hatalmából következik”. Erre a jogállam elõtti mûvészetpár-
tolásra illik az, amit Rousseau mond a mûvészetekrõl és a tudományokról szóló
értekezésében, hogy „virággal vonják be a láncokat”. Hume megfogalmazásában:
„az emberek – már ahol a tehetség és a képzelet élénksége segíti fejlõdésüket – a
költészet és a szónoklat fennköltebb mûvészetében már azelõtt tehetnek néhány
lépést, hogy komolyabb elõmenetellel dicsekedhetnének a tételes jog területén”.
Ahogy Nagy Péter is segítette országában a modern mesterségek meghonosítá-
sát, miközben kormányzata az ázsiai despotizmus eszközeivel élt. „Nem vette
észre, hogy az ilyen gyakorlat mily ellentétben állt népe pallérozására irányuló
törekvésével.”3 Ami esendõvé tette a mesterségekbeli (import) ismeretek meg-
gyökerezését is: barbár társadalmi (és politikai) viszonyok közepette a munka-
kultúra sem virágozhat, nem a hajóépítési technika kiválósága húzza fel az „ázsi-
ai termelési módot” európai szintre, hanem a muzsik szolgaság szelleme húzza le
a holland mesterek teljesítményét. „Amíg egy efféle korlátlan despotizmus fenn-
áll, addig gyakorlatilag minden fejlõdésnek gátat vet, és megakadályozza az em-
bereket abban, hogy szert tegyenek arra a tudásra, mely feltétlenül szükséges a
jobb igazgatásból és a hatalom mérséklésébõl származó elõnyök megismerésére.”4

Ezért a zsarnokság – ezt már Montesquieu is megírta – szükségképpen ellensége
a tudásnak, mely az ember jogainak ismeretét involválja. A törvények uralma az
egyeduralom egyetlen megvesztegethetetlen ellenfele, amit Hume a következõ
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logikai lánccal illusztrál. „A törvényekbõl biztonság születik, a biztonságból
megismerési vágy, a megismerési vágy pedig tudáshoz vezet. E fejlõdési séma
utolsó lépése talán esetleges, az elõbbiek azonban szükségszerûek.”5 Azaz lehet
politikailag szabad állam, köztársaság, mely a tudatlanságot támogatja (nagyjá-
ból ez Rousseau ideálja), nem lehetséges politikailag alávetett polgári társada-
lom, ahol a tudományos tevékenység szabad. „Mindezen okoknál fogva egyedül
a szabad kormányzat válhat a mûvészetek és a tudományok dajkájává.”6

Hume-ot, aki nem nagyon hitt a nemzetkarakterológiai spekulációkban –
bár az angol fejlõdést igenlõ skótként megtapasztalhatta mind az angol biro-
dalmi gõg, mind középkori klánimádó honfitársai gyûlöletét – a mûvészetek
fejlõdése kapcsán némi szkepszissel tekint a kölcsönös megtermékenyítés
kozmopolita koncepciójára. Az angol festõket mindig nyomasztotta az olasz
festészet több évszázados elõnye, míg a németeket a francia kultúrfölény hi-
valkodó hangsúlyozása (ez majd a német romantikában lesz fontos motívum
a francia forradalom sokkjával súlyosbítva). Ám alapattitûdje hasonlatos a
jogállamok közti örök béke eszményét megalkotó Kantéhoz : „A csiszoltság és
a tudás születése szempontjából semmi sem oly kedvezõ, mint számos függet-
len, de kereskedelmi és politikai szálakkal összefonódó állam egymás mellett
élése.”7 A birodalmak hatalomkoncentrációját a mûvészetek és tudományok
szabadságának szempontjából is kritikusan kezeli: „A kis államokra való szét-
tagoltság azért is elõnyös a mûveltségre nézve, mert nemcsak a hatalom, ha-
nem a tekintély túlzott fejlõdésének is elejét veszi. A hírnév gyakran az ural-
kodói fenséghez hasonlóan lenyûgözi az embert, s ugyanolyan ártalmas a
gondolkodás és a vizsgálódás szabadságára is.”8 Ki ne emlékezne a régi szép
szovjet idõkre, amikor minden feltaláló orosz volt (leszámítva a „burzsoá ál-
tudományok” képviselõit, akik ha pechükre a „nincs a földön gazdagabb,
szebb ország” területén születtek, rögvest a Gulágon „érezhették, hogy min-
den ember szabad”)?! Hume szellemi hazája a szabad köztársaságok (ami nem
államformát, hanem jogállamot jelent) kölcsönös kereskedelmi és tudomá-
nyos kapcsolatokon alapuló közössége. Ilyennek képzelte – ahogy francia fi-
lozófusbarátai is – a felvilágosodás híveinek nemzetek fölötti táborát, mely-
nek morális egységét csak növeli a karteziánus kontra empirista filozófia „fél-
tékenysége”, azaz eszmei konkurenciaküzdelme. A középkor szerinte is sötét
volt – bár nem volt teljesen híján a független egyetemek intézményének –, az
újkor azonban leszámolt a szellemi monopóliummal, „a kizárólagosságra tö-
rekvõ” filozófiai iskolával. „Az emberek azonban végül is lerázták magukról
ezt a jármot, és Európa jelenleg pontos nagybani mása annak, ami azelõtt ki-
csiben Görögország volt.”9 Az angol és a francia kulturális kapcsolatok hason-
lóan termékenyek, mint a nagy görög tragédiaszerzõk vetélkedése. Francia ha-
tásra az angol drámák talán kevésbé kegyetlenek, míg angol befolyás követ-
keztében a franciák kevésbé frivolak lehetnek.

A Montesquieu-féle földrajzi determinizmusban nem hitt, de Hume szerint
is más lehet a különbözõ kormányzatok „szelleme”. A katonás köztársaságok
erényfogalma nem mindig kedvez a szépmûvészeteknek, melyek mûvelését az
elpuhultság jelének tekinthetik, míg a monarchiák fényûzõ hajlama festõk és
szobrászok számára vonzóbb lehet. „A mûvészetek és tudományok, e nemes vi-
rágok a szabad kormányzat kertjében teremnek, ám amíg a tudományok haladá-
sa szempontjából a köztársaság, addig a mûvészetek fejlõdése számára a civili-
zált monarchia a legkedvezõbb.”1050
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Azonban a politikai szabadság igen törékeny jószág. Fenyegethet egy szabad
nemzetet a külsõ, barbár invázió – a francia Enciklopédia egyik célját abban je-
lölte meg, hogy ebben az esetben is biztosítsa egy-két megmenekült példánnyal
az európai civilizáció és tudáskincs elért eredményeinek túlélését. És állandó fe-
nyegetést jelent a szabad alkotmányra a hatalomkoncentráció vágya, mely Hume
szerint leginkább a monarchiákban jelent igazi veszélyt. Bár az egyik legjobb
konzervatív forradalomellenes érvet is tõle olvastam: ha félünk a hatalom túlzott
koncentrációjától, akkor még inkább félhetünk attól a forradalomtól, mely meg-
dönteni képes a királyságot és a parlament hatalmát… Az egyeduralom szellemi
téren is kizárólagosságra törekszik: „a monarchiák, mivel stabilitásuk fõ forrása
a papok és a királyok iránti babonás tisztelet, a vallás és a politika, s ebbõl kifo-
lyólag a metafizika és az erkölcstan terén is általában megnyirbálják a gondolko-
dás szabadságát, pedig ezek a legfontosabb tudományágak. Az ilyen rendszerek-
ben csak a matematika és a természetfilozófia mûvelhetõ, mely persze fele-
annyit sem ér.”11

A modern monarchiáknak azonban elõnye az ókor katonás köztársaságával
szemben a nõkkel való udvarias bánásmód. Civilizált országokban nem elfogad-
ható az erõszak, a testi erõfölény érvényesítése, ami Keleten megszokott. „A
muszkák gyûrû helyett ostorral a kézben házasodnak.”12 Vannak most is mogor-
va moralisták, akik az udvarlás kifinomult (refinement) szokását az elpuhultság
jelének tekintik. Hume azonban, aki a skót felvilágosodás filozófusaihoz hason-
lóan a csiszoltságot tekinti a modern moralitás legfontosabb kellékének, nem
csak esszéi nõolvasóinak kíván gesztust tenni. Egész civilizációfelfogása azon
alapul, hogy embertársainkkal képesek vagyunk összecsiszolódni, és sem gazda-
sági, sem politikai küzdelmeink nem torkollnak a bellum omnium contra omnes
katasztrofális állapotába – ahogy a nemek harca is kölcsönös élvezetté szelídül.
„A kölcsönös tetszenivágyás észrevétlenül csiszolja a szellemet, hisz a nõi fi-
nomság és érzékenység példájának rajongóik lelkén is nyomot kell hagynia…”13

A tudományos szabadságot, a szabad mûvészeteket fenyegetheti a politikai
szabadságot korlátozni vagy megsemmisíteni vágyó hatalmi politika. Ám Hume
abban reménykedik, hogy a modern Európa országaiban visszavonhatatlanná
vált, ha nem is a magas mûvészetek mûvelése, de a mesterségek ama fejlettségi
foka, mely a külsõ vagy belsõ barbár invázió esetén is megõrizni képes a civili-
záció legfontosabb vívmányait. Köztük a természettudományos gondolkodásból
a racionalitáshoz való ragaszkodást, az erkölcsi érzék elméletébõl az embertár-
sainkkal való viselkedés morális minimumát. Ezt A mûvészetekben való kifino-
multságról címû esszéjében fejti ki, ahol is az arts – a francia Enciklopédiához
hasonlóan – inkább mesterségeket jelent.

Ha a tudományokról és a mûvészetekrõl szóló esszé legerõsebb állításának
azt tekintjük, ami a politikai szabadság elõfeltételéhez köti a mûvészetek és a tu-
dományok létét, a mûvészetek és a mesterségek kifinomulásáról szóló esszé leg-
erõsebb állítása talán az, amely bizonyos technikai tudás, mesterségekbeli fejlõ-
dés meglétéhez köti a szabad kormányzat megalkotásának képességét: „Elkép-
zelhetõ-e, hogy egy olyan nép, mely még a rokkát sem ismeri, vagy nem tudja,
hogyan használja a szövõszéket, értene a kormányzat helyes megszer-
kesztéséhez?”14 E kérdés kapcsán a legszembetûnõbb a szellemi rokonság az arts
et métiers eredményeit felmérõ-leíró Enciklopédia és a skót felvilágosodás esz-
méi között: a politikai szabadság növekedése és a mindennapi munkák techni-
kai tökéletesedése közti konstans konjunkció feltételezése a fejlõdés fokozatos-
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ságának, erõszakmentességének záloga. Ahogy a politikai perfekcionizmus
szükségszerû elõfeltétele az erényfanatikus radikalizmus, „az emberi természet
totális átalakítására törõ törvényhozó” Rousseau Társadalmi szerzõdésében, il-
letve ama rendelkezése a jakobinus Konventnek, mely megtiltotta bizonyos gé-
pek használatát, mert „azok elpuhítják a sans culotte-okat”. A technikai civilizá-
ció és a politikai kultúra összefüggését elemzõ Hume luxusapológiája ez utóbbi
felfogás kemény kritikája – még ha formáját tekintve, esszéhez méltó módon,
mérsékelt, megengedõ stílusban teszi is.

„A fényûzés bizonytalan jelentõségû kifejezés, és éppúgy lehet jó, mint rossz
értelemben felfogni” – kezdi A mûvészetekben való kifinomodásról címû esszé-
jét. Ám hamarosan kiderül, hogy a kárhoztatás az igazán káros álláspont, míg az
érzéki élvezetek elfogadása az emberiesség pozíciója. „Az a gondolat, hogy bár-
melyik érzék kielégítése, vagy az ízletes ételek és italok, díszes ruhák kedvelése
már önmagában is bûn volna, csakis olyan ember fejében foganhat meg, akinek
elméjét elborítja a rajongás dühe.”15 Ha elfogadnók is – Hume persze nem fogad-
ja el –, hogy a materiális élvezet, a „fogyasztói társadalom” javainak bõsége ön-
magában nem érték, következményeit tekintve mindenképpen az. Nemcsak az-
zal, hogy a polgárokat képessé teszi (az okos gépek kialakítását lehetõvé tevõ
skill transfere révén) a kormányzat gépezetének tökéletesítésére, hanem a magas
mûvészetek továbbfejlesztéséhez is hozzájárul. Condorcet a jakobinus ideológia
ellenében majd inkább azt hangsúlyozza, hogy a tudományok önértéke mellett
azok technikai hasznosítása mennyiben szolgálja a köztársaságot, míg Hume a
mesterségek hasznosságát azzal is kiemeli, hogy az „érdek nélkül tetszõ” szép-
mûvészeteket szolgálja. „Az ipar és a mesterségek finomodásának egy további
elõnye az, hogy rendszerint elõsegítik a szabad mûvészetek nagyobb csiszoltsá-
gát is”.16 És egy kevésbé pacifista védelme a luxusfogyasztásnak: az elõállításuk-
hoz használt technikai tudás bármikor felhasználható-átvihetõ a honvédelem
szolgálatára (a fordítottját bizonyította a történelem: ahol csak a haditechnikát
tökéletesítik, a polgári fogyasztás elhanyagolásával, ott a hadiipar is elõbb-utóbb
kudarcot vall, nem lévén meg a tömegtermelésben kifejlõdött háttere). 

Az urbanizáció, a városi szabad kultúra kialakulása a populista modernizá-
cióellenesség célpontja a 18. századtól a 21.-ig. Rousseau ugyan sehol sem írta,
hogy menjünk vissza az erdõkbe, de nem véletlen, hogy mindenki így olvasta
kultúrkritikai értekezéseit. Saint Just már meg is írta Köztársasági intézményei-
ben, hogy „költözzünk ki a folyók partjára, és ott tanítsuk meg gyermekeinknek
a szent érdekmentesség elvét”, de ezen utópiáját még Robespierre-nek sem mer-
te megmutatni. Hume ezek ismerete nélkül is tudta, hogy „az eszmei barikádok”
másik oldalán a helye: „az emberek városokba sereglenek, kedvük telik abban,
hogy tanulhatnak és kicserélhetik eszméiket, ha bizonyságot tehetnek szelle-
mességükrõl és jóneveltségükrõl, a társalgásban és életvitelükben, választékos
ruházkodásukban és hajlékuk ízléses berendezésében…”17 Rousseau Vallomásai
óta tudjuk, hogy a vidéki fiú Párizsban frusztrációja veszedelmes gyúlanyag le-
het. Jobb esetben a Magányos sétáló mizantrópiája, rosszabb esetben a kifino-
mult kultúra fölényes mosolyát megsemmisíteni vágyó, moralizáló terrorista dü-
he. Míg Hume szerint a városi levegõ nemcsak szabaddá, de ésszerûvé is tesz –
„Az iparkodás, a tudás és az emberiesség így szétválaszthatatlanul egybeforr”,18

az erényfanatikusok politikája egyszerre kívánja eltörölni mind a hármat.
Robespierre „a gondolkodás nehézkes segítségét” kívánta kiiktatni „az erény
emanációját jelentõ terror” útjából. Rousseau utópista kommunista követõje,52
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Mably már azt tanácsolja, hogy az ifjakat a nászéjszakájukon kell behívni kato-
nának, mert a magánélvezetek kebelén meg találnának feledkezni a haza üdvé-
rõl és közérdekû kötelezettségeikrõl. Hume – mint önnön ismeretelméleti szkep-
szise kapcsán is – a politikában is a mérsékelt jelzõt tartja a legfontosabbnak. „A
kormányzás mûvészetének ismerete természetes módon mérséklethez vezet,
hisz arra tanítja az embereket, hogy az emberiesség elvét többre kell becsülniük
a szigornál és a hajthatatlanságnál, mely lázadásba hajszolja a polgárokat…”19

Lehet, hogy Hume Esszéinek emberséges társadalomképe mifelénk minden
utópiánál kevésbé létezõ helyet jelent?
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