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Demeter Tamás

Hume a szabadságról és a szükségszerűségről, avagy 
az emberi természet tudományának alapjai

BEVEZETÉS

Hume két fontos helyen – az Értekezésben és a Tanulmányban1 – fejti ki álláspontját 
az emberi cselekvésekben megnyilvánuló szabadsággal és szükségszerűséggel kap-
csolatban. Ebben a dolgozatban főként a Tanulmányban megjelenő változatra össz-
pontosítok, két megfontolásból. Egyrészt Hume (lásd T1: Advertisement)2 azt tekintette 
álláspontja végleges megfogalmazásának, amit a Tanulmányban közreadott. Másrészt 
– s ez a fontosabb – ez a probléma itt olyan gondolatmenetbe illeszkedik, amely plau-
zibilisebbé teszi az általam képviselt értelmezést. Ez tézisszerűen így hangzik: Hume 
számára az emberi természet tudományának lehetősége fordul meg azon, hogy miként 
elemezzük a szabadság és a szükségszerűség fogalmait. Ezért ezeket itt úgy elemzi, 
hogy rájuk támaszkodva az emberi természet tudománya a kísérleti természetfilozófi-
ával azonos episztemikus alapra kerüljön. S miközben ez az olvasat az Értekezés és 
a Tanulmány vonatkozó passzusai esetében egyaránt képviselhető, mégis markán-
sabban rekonstruálható az utóbbi műre támaszkodva.

Ez egy bizonyos hangsúlyeltolódásnak köszönhető, melyet némiképp sarkítottan így 
lehet összefoglalni: Hume az Értekezésben inkább az emberi természet tudományát 
műveli,  a mű alcíme szerint a „kísérleti módszer” alkalmazásával egy bizonyos ember-
képet dolgoz ki, s ennek részeként találják meg helyüket a szabadságról és szükség-
szerűségről szóló passzusok a szenvedélyeket tárgyaló második – és nem az emberi 
értelmet tárgyaló első – könyvben. A Tanulmányban viszont a gondolatmenet inkább 
tudományfilozófiai hangsúlyok szerint szerveződik. Hume itt koncentráltan a korban 
felbukkanó tudáseszmények és tudáselőállító gyakorlatok – köztük hangsúlyosan a 
kísérleti természetfilozófia – kognitív teherbíróképességére reflektál. Ebből persze nem 
következik, hogy a két vállalkozás között nincsenek átfedések, éppen ellenkezőleg: 
ezért természetes, hogy vannak. Az emberi természet tudománya ugyanis éppúgy fel-
veti az emberi megismerőképesség határaira vonatkozó kérdést, mint a tudáselőállító 
gyakorlatok alakulására adott filozófiai reakció.

A tudománytörténeti és tudományfilozófiai perspektívából feltáruló látvány két fel-
adat elé állítja Hume értelmezőjét. Ha elfogadjuk az Értekezés és a Tanulmány mon-
danivalójának e megkülönböztetését, akkor az Értekezés vonatkozásában a feladat 

1 A továbbiakban az Értekezés az emberi természetről című műre Értekezésként (hivatkozásokban: É), a Tanul
mány az emberi értelemről című műre Tanulmányként (hivatkozásokban: T1), a Tanulmány az erkölcs alapel
veiről című műre erkölcsfilozófiai Tanulmányként (hivatkozásokban: T2) utalok. Ahol csak lehet, a szövegek 
meglévő magyar fordításait használom.

2 A jelenleg forgalomban lévő magyar kiadásban az „Advertisement” nem szerepel. Ebben az egy esetben a kri-
tikai kiadás (Enquiry concerning Human Understanding, Oxford: Clarendon, 2001.) 1. oldalára utalok.
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megmutatni, hogy e mű miként rekonstruálható mint az emberi természet kísérleti filo-
zófiája (azaz nem a filozófiatörténeti, hanem a tudománytörténeti kánon egy darab-
jaként). Erről ebben a tanulmányban nem fogok beszélni. A Tanulmány vonatkozásá-
ban a feladat megmutatni, hogy az ebben tárgyalt kérdések akkor is tudományfilozófiai 
jelentőségűek, ha ez első pillantásra nem látszik róluk. S miközben ez a vállalkozás is 
szétfeszíti egyetlen tanulmány kereteit, itt ebbe az irányba teszek lépéseket.

Nem szükséges bizonygatni, hogy a Tanulmány leghangsúlyosabb kérdései közül 
számos – például az indukció és az okság problémája – közvetlenül kapcsolódik a 
kor tudáselőállító gyakorlatai által felvetett problémákhoz. Ugyanakkor ez a kapcsolat 
közel sem ilyen nyilvánvaló más hangsúlyos kérdések, például a csodák, a gondvise-
lés vagy éppen a szabadság és szükségszerűség által felvetett problémák esetében. 
Ha a Tanulmányt mint alapvetően tudományfilozófiai művet kívánjuk olvasni, akkor a 
legfontosabb feladat e fejezetek jelentőségét tudománytörténeti kontextusban meg-
mutatni. Itt ezt kísérlem meg a szabadságról és a szükségszerűségről szóló fejezet-
tel kapcsolatban.

A Tanulmány vonatkozó fejtegetéseit nem szokványos a tudomány történetéből faka-
dó problémákra adott válaszokként olvasni. Hume jelentőségét inkább a filozófiai kánon 
kontextusában szokás keresni. Ez nem jelenti ugyanakkor, hogy a vonatkozó passzu-
sok értelmezésében konszenzus volna. Az eltérő megközelítések máshova helyeznek 
hangsúlyokat, különböző eszmetörténeti hátteret használnak, s így máshol és másban 
találják meg a szöveg tulajdonképpeni mondanivalóját. S miközben sokat tanulhatunk 
a különböző értelmezésekből, mégis van okunk elégedetlennek lenni velük. Vessünk 
egy pillantást közülük néhány újabbra, hogy lássuk, milyen környezetbe illeszkedik a 
tudománytörténeti kontextust hangsúlyozó olvasat. 

Stephen Buckle (BuCkLe 2001) a felvilágosodás kontextusában vállalkozik a Tanul
mány átfogó értelmezésére, s a mű alapvetően vallás- (és főként katolicizmus-) elle-
nes irányultságát hangsúlyozza. Eszerint Hume a kompatibilizmus Hobbes és Locke 
által is képviselt, s a korban népszerű változatát hirdeti – azt, hogy az emberi szabad-
ság összeegyeztethető egy törvények által determinált világ képével. Ám valójában 
nem érvel emellett, hanem azt mutatja meg, hogy milyen jól illeszkedik a szükségsze-
rűség fogalmának egy korábbi fejezetben adott elemzése ehhez a népszerű elmé-
lethez, amellyel így végső soron saját érvelését támogatja meg. A fejezet valláskriti-
kai éle Buckle szerint az okság szükségszerű kapcsolatként értett fogalmától indulva 
a teodícea-problémán keresztül a tervezési érvhez vezet. Ha ugyanis Hume-mal azt 
mondjuk, hogy az emberi cselekvések oksági sorokba illeszkednek, akkor ezeket a 
teremtő Istenig visszavezetve azt kapjuk, hogy a rossz cselekedeteknek is Isten az 
oka, s ez összeegyeztethetetlen az Isten jóságáról és mindenhatóságáról szóló taní-
tással. Az pedig, hogy e probléma megoldása „eddig minden filozófia erejét meghalad-
ta” (T1: 158), a tervezési érv néhány fejezettel később következő kritikáját vetíti előre.

Bár Hume műve valóban könnyen megtalálja helyét a felvilágosodás eszmetörté-
neti kánonjában, Buckle interpretációja mégis tendenciózus képet fest a Tanulmány 
egészéről, benne e fejezetről, és túl leegyszerűsítőt a felvilágosodásról. Mert miköz-
ben nyilvánvalók a mű valláskritikai tendenciái, azokat közelebbről szemügyre véve 
azt találjuk, hogy ezek a vallásra csak mint kognitív autoritásra irányulnak egyértelmű-
en, miközben a vallás társadalmi hasznosságát illetően a kritika már korántsem ilyen 
egyértelmű (lásd T1: 207 sk., 226 sk.). Ha pusztán a valláskritikai mondanivaló miatt 
tekintjük a Tanulmányt „felvilágosult traktátusnak”, akkor egyhangúbb képet festünk 
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a felvilágosodásról, mint amilyet az megérdemel. Vegyük észre továbbá, hogy mind-
azok a következtetések, amelyekre Hume valláskritikai érvei támaszkodnak – köztük, 
mint látni fogjuk, a szabadságra és a szükségszerűségre vonatkozó következtetések 
is –, az emberi megismerés lehetőségeit egészen általánosan érintik, relevanciájuk 
messze túlnő egyébként nyilvánvaló alkalmazhatóságukon a vallási viták kontextusá-
ban. Ezek a megfontolások azt sugallják, hogy Hume mondanivalójának a puszta val-
láskritikánál szélesebb körben van jelentősége.

A szabadságról és szükségszerűségről szóló fejezet a Tanulmányból és a hume-i 
életműből kiemelve is tartogat tanulságokat. George Botterill (BotteriLL 2002) a sza-
badakarat-probléma jelenleg kurrens fogalomkészletével elemzi Hume álláspont-
ját, s arra a következtetésre jut, hogy az az Értekezéstől a Tanulmányig felpuhul: 
inkompatibilista deterministából kompatibilista deterministává válik, miközben mind-
két műben elutasítja a libertárius opciót, amelyet mind önmagával mind a tényekkel 
összeegyeztethetetlennek tart. Eszerint a kontrakauzális szabadság – vagyis az a sza-
badság, amely megenged az események oksági szövetébe nem illeszkedő cselekvést 
– nem a valódi szabadság, hanem a véletlen megnyilvánulása lenne, „amiről viszont 
mindenki elismeri, hogy nem létezik” (T1: 146). Ezzel szemben Hume szerint az általa 
hirdetett okság- és szükségszerűség-fogalom a felelősség és ezzel a morális értéke-
lés feltétele, és összeegyeztethető a politikai szabadsággal, azaz a külső kényszer-
től való mentességgel.

Nekem ez az értelmezés is aggályosnak tűnik. Hume álláspontja nem kezelhető jól 
egy olyan kortárs fogalmi keretben, mely az akarat szabadságának metafizikai problé-
májára összpontosít. Hume-ot nem annyira az akarat, mint inkább a cselekvés érdek-
li, így kompatibilizmus és inkompatibilizmus fogalmi eszköztárával nem világítható 
meg szerencsésen. Annál is kevésbé, mert Hume-nál a ‚szabad’ nem is igazán alkal-
mas jelzője annak, amire az ’akarat’ fogalma vonatkozik, nála ugyanis az ‚akarat’ nem 
egy gyakorolható képesség neve, hanem egy érzésé (É 3.1.1.2., T1 143n1). Másrész-
ről Hume-ot nem érdeklik – és ha komolyan vesszük a kísérleti módszer iránti elköte-
lezettségét, akkor nem is érdekelhetik – transzcendens metafizikai kérdések.3 Hogy 
az akarat szabad-e, kívül esik azon a kérdéskörön, amelyre az általunk hozzáférhe-
tő tapasztalat alapján válaszolhatunk. Amire ezzel a háttérrel értelmesen válaszolha-
tunk az az, hogy hogyan jutunk a szabad akarati aktus ideájához – és erre Hume, mint 
látni fogjuk, válaszol is.

James Harris (HarriS 2005) ugyancsak a szabad akarat probléma kontextusában 
találja meg a fejezet jelentőségét. Ám Botterilltől eltérően ő nem egy jelenlegi, hanem 
egy XVIII. századi vita résztvevőjének tekinti Hume-ot. Ebben a vitában Anthony Col-
lins képviseli azt az álláspontot, hogy a cselekvés oka mindig szükségszerűvé teszi a 
cselekvést magát, miközben Samuel Clark ragaszkodik ahhoz, hogy az ágens motivá-
ciói okok ugyan, de mindig adott a másként cselekvés lehetősége is. A vita itt szavak 
jelentése körül folyik: Clark nem használhatja az okság és a szükségszerűség fogal-

3  Mélyen egyetértek William Morris (morriS 2008, 473 sk.) diagnózisával: „Hume számos olvasója elvéti, hogy 
mi is olyan jellegzetes abban, ahogy Hume a filozófiát megközelíti, mert metafizikai kérdések iránt érdeklőd-
nek és Hume-ot is úgy tekintik, mint akit e kérdések ugyanolyan módon foglalkoztatnak. Amikor így tesznek, 
szem elől tévesztik, hogy Hume-nak a filozófiai kérdések hagyományos megközelítéseivel szemben indított 
támadása részben abban áll, hogy a vitát az általa inkoherens metafizikának tekintett talajról arra az egyetlen 
területre viszi át, ahol úgy hiszi, értelmes vita lehetséges – ahol világosan értjük a központilag érintett ideák 
kognitív tartalmát.”
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mát ugyanabban az értelemben, ahogy Collins, számára az ok nem teheti szükség-
szerűvé okozatát. Harris szerint Hume ezt a problémát oldja fel úgy, hogy a szükség-
szerűség Hobbestól örökölt fogalmát – mely az oksági és a logikai szükségszerűséget 
azonos természetűnek tekinti – revízió alá veszi, azt az állandó együttjáráson alapuló 
szükségszerűség-fogalommal váltja fel, s ezt a két álláspontot összebékíthetővé teszi.

Harris olvasata megvilágító és plauzibilis, a fejezet mondanivalójának számos aspek-
tusát érthetővé teszi. Ám ennek az az ára, hogy érdemtelenül csekély figyelmet kapnak 
a fejezetnek a megismerés lehetőségeire vonatkozó aspektusai, s az emberi értelem-
ről szóló tanulmányról lévén szó, Harris olvasatát nehéz a Tanulmány valamely átfo-
gó értelmezésén belül elhelyezni. Így nem látszik, hogy ez a fejezet hol találja meg a 
helyét a Tanulmány egészén belül, és hogyan járul hozzá annak gondolatmenetéhez. 
S noha a Tanulmány olvasható esszégyűjteményként is – az első kiadás címe még 
Philosophical Essays concerning Human Understanding –, ebből kiindulva nehezen 
magyarázhatók belső összefüggései, és így arról is lemondunk, hogy a gondolatme-
netet egységesként ábrázoljuk.

Az a felismerés, hogy a fejezet mondanivalója az emberi természetre vonatkozó 
kísérleti tudomány kontextusában releváns, megjelenik például Tony Pitsonnak (pitSon 
2006) az Értekezés vonatkozó passzusait értelmező tanulmányában. Ő Hume kérdé-
sét abban látja, hogy mennyiben vagyunk szabad és felelős ágensnek tekinthetők, ha 
a cselekvésünk oksági hátterében álló mentális állapotaink az emberi természet tör-
vényeinek engedelmeskednek. Eszerint tehát Hume az Értekezésben tartalmi választ 
keres egy az emberi természettel kapcsolatos kérdésre. Az általam javasolt perspek-
tívából a Tanulmánynak ez a fejezete inkább módszertanilag látszik relevánsnak az 
emberi természet tudománya számára: az ebben hirdetett módszertanból következik, 
hogy egyáltalán milyen kijelentések tehetők az emberi cselekvésről. Arra a kérdés-
re válaszol tehát, hogy hogyan műveljük az emberi természet tudományát, és hogy 
milyen tudást remélhetünk tőle. Ezt a megközelítést nem a fentiek alternatívájaként, 
hanem inkább kiegészítésükként ajánlom, mint olyan értelmezést, amely az ezekben 
fel nem tárt mondanivalóra irányítja az olvasó figyelmét, és egyúttal azt is illusztrálja, 
hogy mennyire különböző tartalmak rekonstruálhatók egyetlen szövegből is pusztán 
azáltal, hogy különböző kontextusokban elhelyezve olvassuk azt.

AZ EMBERI TERMÉSZET TUDOMÁNYA

Hume vállalkozása szempontjából aligha van fontosabb az ‚emberi természet’ fogal-
mánál, ám maga a fogalom nem problémamentes. A ’természet’ arisztoteliánus-
skolasztikus hagyományból megörökölt fogalma nyilvánvalóan nem illeszkedik jól 
Hume nominalista és anti-esszencialista vonzódásaihoz. Világos, hogy az emberi 
természet hume-i tudománya ebben az értelemben nem lehet az emberi lényeg tudo-
mánya. Továbbá könnyen tűnhet úgy, hogy az emberi természet kutatása feltételezi 
az emberi természet – ahogy Roger Smith (SmitH 1995, 89, 99 sk.) fogalmaz – a priori 
kategóriáját, melynek tartalma, de nem a jogosultsága, folyamatos vita tárgya a kor-
ban. Azonban ha egyetértünk Smith-szel abban, hogy ez az a priori kategória Hume 
vállalkozásának is alapja, akkor aligha vehetjük komolyan, amit Hume már az Értekezés 
bevezetőjében is állít, jelesül, hogy az emberi természet tudományát – ahogyan szerinte 
minden más tudományt is – „a tapasztalatra és megfigyelésre kell fektetnünk” (É, 16).  
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Ha ezt komolyan vesszük, akkor az ’emberi természet’-nek ebben a vállalkozásban 
más értelme kell legyen, nem lehet a priori kategória.

Valójában nincs is szükség arra, hogy az emberi természet kategóriáját bármilyen 
értelemben a priorinak tekintsük. Az ’ember’-ről gondolkodhatunk úgy is, mint tapasz-
talati alapokon nyugvó természetrajzi kategóriáról, amely egyszerűen hasonlóságok 
révén konstituálódik – s amely egyébként az organizmusok teljességre törekvő osz-
tályozásaiban éppen ebben az időben jelenik meg, mégpedig először Linnénél 1735-
ben (oLSon 2003, 450). Így sem esszencializmust, sem a priori kategóriák melletti elkö-
telezettséget nem feltételez az emberi természet tudománya, pusztán csak azt, hogy 
bizonyos létezőket hasonlóságaik alapján közös osztályba soroljunk. Ez teszi értel-
messé azt a vállalkozást, amely az ebbe az osztályba sorolt, a természeti létezőktől 
megkülönböztetett morális létezőkhöz kapcsolódó jelenségeket igyekszik feltárni –  
a fiziológiától az etikáig.

A tudásterületek a XVIII. század folyamán általánosan elfogadott (lásd Yeo 2003) 
baconi felosztásában a természetrajz [natural history] – illetve az emberi jelenségek 
tanulmányozásában a történetírás [civil history] – feladata a megfigyelések és kísérle-
tek eredményeinek leírása és osztályozása. Erre épül a tapasztalatok mögé kérdező, 
és ezért kevésbé megbízhatónak tartott filozófiai vizsgálódás, amely a természetrajz 
által leírt jelenségek magyarázatát célozza, mögöttes okaik és általános törvényszerű-
ségeik feltárásával (lásd pl. kuSukawa 1996, 69; SHapin 1996, 85 skk.). Filozófiai vizsgá-
lódás három területre irányulhat: Istenre (mint természeti teológia), a természetre (mint 
természetfilozófia) és az emberre (mint morálfilozófia). A XVIII. században ez utóbbi 
területre szokásossá válik az „ember tudománya” [science of man] címkéjét is ragasz-
tani – és ehhez a használathoz alkalmazkodik Hume is (pl. T1: 5). A baconi program 
tehát – melynek megvalósítását a Royal Society célul tűzi ki – a tudás biztos alapjának 
tekintett tapasztalat felhalmozásától s a jelenségek osztályozó leírásától indul abban 
a reményben, hogy ezen az egyre szélesedő alapon mind szilárdabb filozófiai – azaz 
a jelenségeket okaikkal magyarázó – tudás épülhet. Ennek a programnak a megújító-
ja Newton, aki sikeresen ülteti át a baconi, megfigyelésekre és kísérletekre összpon-
tosító hagyományt az antikvitásból megörökölt klasszikus, „kvázi-matematikai” tudo-
mányok keretei közé (kuHn 1976, 41; lásd még dear 1995, 242).

A baconi felosztás felől szemlélve az ember egyaránt alkalmas természetrajzi 
[historical] és filozófiai tanulmányozásra, a róla szóló tudomány egyaránt vállalkozhat 
az ‚emberi’ jelenségek leírására és osztályozására vagy összefüggéseinek feltárásá-
ra és magyarázatára. Amikor például Locke (LoCke 2003) az emberi értelem tanulmá-
nyozásának általa követett módszereként az „egyszerű, történeti módszert” nevezi 
meg, akkor ehhez a baconi természetrajzi tradícióhoz csatlakozik: az emberi kognitív 
képességek feltérképezésével kísérli meg leírni az emberi tudás határait.

Hogy Hume vállalkozása az emberi természet tudományának kísérleti meg-
alapozására miként illeszkedik ebbe a felosztásba, az nem teljesen egyértelmű.  
Az egyik széles körben elterjedt felfogás szerint Hume azok közé tartozik, akik arra 
aspirálnak, hogy a „moráltudományok Newtonává legyenek” (HeiLBron 2003, 44).  
És valóban, több passzusból is arra lehet következtetni, mintha Hume valóban a new-
toni természetfilozófiát tartaná követendő ideálnak. Ezt az álláspontot erősítendő rá 
lehet mutatni bizonyos hasonlóságokra az oksági következtetés newtoni (newton 2004, 
87 skk.) és hume-i (É: 1.3.15) szabályai között; vagy arra, hogy az asszociáció elveiről 
hol a gravitációval (É: 1.1.4.6), hol a mozgástörvényekkel (T1: 34 skk.) gyakran sugallt 
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párhuzamban esik szó; vagy azokra az elismerő szavakra, melyekkel Hume egyúttal 
a saját vállalkozásának pozitív kilátásaiba vetett hitét is kifejezi (T1: 19 sk.).4

Ha elfogadjuk, hogy Hume vállalkozásának valóban a newtoni módszer az alapja, 
akkor kérdés, hogy a két fő mű közül melyik kínál itt modellt: a Principia (1687) vagy az 
Opticks (1704)? Míg ugyanis – ahogy Kuhn (kuHn 1976, 50) rámutat – a mozgástörvé-
nyeket tárgyaló Principia jól illeszkedik a klasszikus matematikai tudományok hagyo-
mányába, amelynek egyúttal megújítója is, addig az Opticks nem egyértelműen baconi 
ihletésű, s illeszkedése a kísérleti hagyományba nem problémamentes. Ez utóbbiban 
Newton jórészt mások kísérleteit és megfigyeléseit válogatja ki, és használja fel arra, 
hogy általuk dolgozzon ki elméletet. A tapasztalat ilyen elméleti felhasználása pedig 
inkább a klasszikus hagyomány művelői között volt szokásos. De ettől eltekintve a kötő-
dés a kísérleti hagyományhoz jóval erőteljesebb az Opticks, mint a Principia esetében.

Az világos, hogy a Principia matematizált és axiomatizált rendszere idegen az emberi 
természet kutatásának hume-i módszerétől. Az is világos továbbá, hogy a XVIII. szá-
zadi Nagy Britanniában az Opticks programja, és még inkább: a műhöz függelékként 
kapcsolt „Query”-k fejtenek ki nagyobb hatást, s ez különösen igaz a skót egyetemek-
re és tudósokra  (SCHofieLd 1969, 10, 93 sk.). Ehhez a vonulathoz látszik illeszkedni az 
is, hogy – miként a következő pontokban látni fogjuk – Hume vállalkozása és módsze-
rei sok tekintetben hajaznak az Opticks-éra. S ez nem is meglepő, ha tekintetbe vesz-
szük mindazt, amit Hume az Edinburgh-i Egyetemen vélhetően tanult (lásd Barfoot 
1990), valamint későbbi személyes kapcsolatait edinburgh-i és glasgow-i professzo-
rokkal, és valószínűsíthető természetfilozófiai érdeklődését (SCHaBaS 2005, 66 skk.).

Ha Hume vállalkozását newtoniánusnak tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy az 
az emberi természet filozófiájának kidolgozására irányul (a baconi felosztás értelmé-
ben), mely inkább az Opticks függelékének egzakt és kísérleti, de nem a Principia 
matematizált és deduktív útját járja. Azaz Hume olyan elveket keres, amelyek az emberi 
viselkedést magyarázzák, s ezeket olyan változatos képességekben találja meg, ame-
lyek a hasonlóság felismerésének kognitív képességétől a megszokás reflektálatlan 
képességén át a szimpátia társias képességéig ívelnek. Ezekre az „emberi természet 
elvei”-ként azonosított képességekre hivatkozva lehet válaszolni egyebek között az 
emberi tudás határaira, az erkölcsi ítélet természetére vagy a társadalmasodás jelen-
ségeire vonatkozó kérdésekre. Ezenközben maguknak az elveknek az okai éppúgy 
rejtve maradhatnak (lásd T2: 46), ahogyan a természeti törvények okait sem ismer-
hetjük (HE6: 542) – nemcsak Hume, hanem Newton (newton 2004, 92) szerint sem. 
A magyarázatok sora egy ponton véget ér.

Ezen passzusok némelyike egyenesen azt mutatja, hogy Hume számára Newton 
a mechanikus filozófia tökéletlenségeit tárta fel (pl. HE6: 542). S lehet úgy is érvelni, 
hogy Hume olyik helyen egyenesen Newton-kritikát fogalmaz meg: a szükségszerű 
kapcsolat fogalmának revíziója éppen arra az okság- és erőfogalomra irányul, mely-
lyel mások mellett Newton is operál. Az pedig, hogy Hume éppen Newtonra gondolt, 
textuálisan is alátámasztható (pl. T1: 111n6). Amellett is lehet továbbá érvelni, hogy 
Hume ismeretelméleti programja éppenséggel Newton filozófiájának mérsékelt szkep-
tikus értelmezésében áll (l. É: 1.2.5.26n12). De olyan helyet is találhatunk, ahol Hume 
(Sz) expliciteszkeptikus azokat a törekvéseket illetően, amelyek a természet sokféle-

4 Megjegyzendő, hogy a magyar kiadás vonatkozó jegyzete (T1: 289) az elismerő szavakat az értelmezői kon-
szenzussal ellentétben Keplerre vonatkoztatja.
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ségét néhány, univerzálisan érvényesnek állított törvényre vagy alapelvre igyekeznek 
visszavezetni. 

Mindez alapot adhat arra, hogy az emberi természet hume-i tudományát ne a ter-
mészetfilozófia, hanem inkább a természetrajz felől közelítve próbáljuk megérteni. 
Ezt támogatják olyan passzusok, melyekben Hume a külvilágra irányuló természet-
rajzi vizsgálódást értéktelennek tartja, ám ugyanezt az elme műveletei tekintetében 
kifejezetten hasznosnak (T1: 18). Ezen az alapon helyezi el Paul Wood (wood 1990) 
Hume-ot abban a természetrajzi tradícióban, mely szerinte a skót felvilágosodás intel-
lektuális vállalkozásait leginkább jellemzi, s ezt Newtonnal szemben inkább Locke-on 
keresztül Bacon-től eredezteti.

A természetrajz fontosságát hangsúlyozza Peter Hanns Reill (reiLL 2005, 37 skk.) 
is, aki Hume-ot a mechanikus világkép kritikusának, s ebben az értelemben a „felvi-
lágosult vitalizmus” előkészítőjének látja. Ez a vonulat – melynek kezdeti képviselőjét 
Reill Hume mellett Buffonban találja meg – elégedetlen azzal a magyarázati appará-
tussal, amellyel a matematizált-mechanikai természetfilozófia a jelenségeket kezeli, 
s alkalmatlannak tartja, hogy az élettelen dolgok világán kívül alkalmazható legyen. 
Azonban nem utasítja el teljes egészében a mechanikus természetfilozófia azon ele-
meit, amelyeket az élő természet tanulmányozásának helyes módszerével konzisz-
tensnek tart. Ilyesfajta olvasatot erősít Andrew Cunningham (CunninGHam 2007) is, 
amikor arra hívja fel a figyelmet, hogy Hume olykor vitalista módon és metaforákkal 
tárgyalja az elme jelenségeit.

A válasz tehát arra a kérdésre, hogy Hume vállalkozása a tudományok XVIII. szá-
zadi osztályozásában hova illeszkedik, meglehetősen összetett. Miközben bizonyos 
fenntartások olvashatók ki a newtoniánus vagy a mechanikai megközelítéssel szem-
ben, az is túlzásnak tűnik, hogy „Hume módszertani kijelentései a Tanulmányban azt 
tükrözik, hogy a Locke Értekezésében követett természetrajzi módszert teszi magáé-
vá” (wood 1990, 99). Leghihetőbb talán azt mondani, hogy Hume annak a folyamat-
nak az elején áll, amelynek végeredményeként összefonódik természetrajz és termé
szetfilozófia, olyan folyamat résztvevője ő, amely a XVIII. század középső harmadában 
bontakozik ki, s melynek során a természetrajz fokozatosan behatol az addig kizárólag 
filozófiai provinciának tekintett oksági vizsgálódás területére (GaSCoiGne 2006, 863 sk.). 

Ez a folyamat jórészt a felvilágosult vitalizmus keretei között zajlik, s mivel hajlok 
arra, hogy ennek kontextusában helyezzem el Hume-ot is, ezért hosszabban idézem 
tőle ennek összefoglaló jellemzését:

Az okság és az erő szkeptikus kritikájához méltón, a vitalisták egyetértettek abban, 
hogy az aktív életerők nem láthatók, és nem is mérhetők közvetlenül. … Legjobb 
esetben külső jelek tudósítanak róluk, amelyek jelentése csak közvetve ragadható 
meg. … Az alapvető episztemológiai probléma e jelek jelentésének megértése volt, 
valamint az, hogy miként észlelhetők a posztulált egyedi, ám egymáshoz kapcsolódó 
aktív erők és energiák anélkül, hogy összemosódnának. E probléma megoldására a 
felvilágosult vitalisták olyan felfogást sajátítottak el, amely a természet sokféleségé-
nek individualizált elemeit úgy rendezte harmonikus kapcsolatokba, hogy tekintettel 
volt a természet egységére és sokféleségére egyaránt. E program megvalósításá-
hoz az analógiás következtetés és a komparatív analízis módszereit alkalmazták.  
Az analógiás következtetés funkcionálisan helyettesítette a matematikai analízist. 
Ezzel felfedezhetők voltak különböző dolgok hasonló tulajdonságai vagy hajlamai, 
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amelyek természeti törvényekhez közelítettek anélkül, hogy az egyedit feloldották 
volna az általánosban. Az analógiákhoz való vonzódást erősítette, hogy általáno-
san előnyben részesítették a funkcionális elemzést, amelyben a tényleges külső 
forma alárendelődött a működésnek. A komparatív elemzés erősítette az analó-
giás következtetés jelentőségét. Ez tette lehetővé, hogy a természetet olyan rend-
szerek összességének tekintsék, amelyek sajátos karakterrel és dinamikával ren-
delkeznek, mégis olyan hasonlóságokat mutatnak, amelyek nem tárhatók fel külső 
formájuk vizsgálatával. A komparatív elemzés legfőbb feladata a hasonlóságok és 
különbségek feltárása, és a köztük való közvetítés volt – hogy általa olyan analógi-
ákra leljünk, amelyek nem voltak közvetlenül nyilvánvalók. Ennyiben a felvilágosult 
vitalisták úgy gondolták, hogy a Bacon által hirdetett módszerekhez térnek vissza, 
amelyekről úgy hitték, hűen tükrözik a természet útjait. (reiLL 2003, 38.)

Az a vállalkozás, melyet Hume az Értekezésben kivitelezni próbál, jól fedésbe hoz-
ható ezzel a szemléletmóddal. Az emberi természetet Hume funkcionális elemek  
– képességek – dinamikus rendszereként fogja fel, s az általa követett és hirdetett mód-
szer – mint rövidesen látni fogjuk – joggal tekinthető az analógiás következtetés és a 
komparatív analízis iskolapéldájának, mely egyedi esetek között talált hasonlóságok 
elemzéséből és az így nyert belátások általánosításából építkezik.

Ez a módszer határozza meg egyúttal azt is, hogy Hume útját járva milyen tudás 
nyerhető az emberi természetről. Nem az fog kiderülni – s nem is derülhet ki –, hogy 
az emberek mindig és mindenhol abban az értelemben egyformák, hogy egyforma jel-
lemvonásaik vannak, hogy ugyanúgy viselkednek, ugyanolyan az erkölcsi gyakorlatuk, 
és egyforma társadalmakat hoznak létre stb. Az emberi természet nem ebben a tar
talmi értelemben uniform. Az emberi természet hume-i tudománya azokat az emberre 
mint természetrajzi kategóriára jellemző képességeket és hajlamokat tárja fel, melyek 
változatos külső – társadalmi és környezeti – hatásoknak engedelmeskedve sokféle
képpen aktualizálódhatnak. Ez a vállalkozás persze feltételezi, hogy a különböző szi-
tuációk mögött meghúzódik valami állandó, aminek működése a különböző szituáci-
ókból feltárható. Ez az elkötelezettség ugyanolyan, mint a kísérleti természetfilozófus 
azon feltételezése, hogy a kísérletek során a vizsgált elemek „megnyilvánulásaikban 
ugyanolyanok maradnak, mint amilyenek előzőleg mindenkor voltak” (T1: 135 sk.). 
Olyan emberi tulajdonságokról van itt szó, amelyek különböző környezetben változó 
mértékben, dinamikával és tartalommal nyilvánulnak meg, de a sokféleség mögött rej-
lő elvek – vagy törvények – az emberi faj egészében azonosak.

Az emberi természet alapvető elve, például, hogy ahol állandó egymásra- 
következéseket tapasztalunk, ott oksági folyamatokra következtetünk. De hogy milyen 
dolgok egymásrakövetkezését tapasztaljuk, az már tartalmi kérdés, ha e tapasztala-
tok különböznek, oksági következtetéseink is különbözni fognak. Ugyancsak alapve-
tő elve az emberi természetnek, hogy az erkölcsi érzületet a szimpátia képessége 
révén érezzük. De az már teljesen esetleges, környezeti adottság, hogy a cselekvé-
sek hátterében milyen, erkölcsi értékelésre alkalmas motivációkat tapasztalunk olyan 
szabályszerűséggel, hogy az egyes cselekvésekből azok motivációjára következtet-
ni tudjunk. Erkölcsiségünk normatív és értékelő tartalma ezért a motivációkról ren-
delkezésre álló tapasztalat eltérései következtében változhat. Ráadásul az embe-
ri természet egynémely elvei – olykor például a képzelőerő és az ész – ellentétesek 
egymással, s küzdelmükből nem csak problematikus filozófiai rendszerek, hanem 
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eltérő viselkedések is születhetnek, attól függően, hogy az alkalmazkodást melyikhez 
szokjuk meg inkább (lásd pl. É: 1.4.2.51 skk.). Ezért tehát az emberi természet for
mailag uniform, elvei mindenhol azonosak. Ezek az elvek jelentik azt a „szerkezetet”  
(É: 2.1.11.5), amelyet az emberi természet funkcionális összetevői alkotnak. Ám ez az 
univerzális szerkezet a körülmények hatására különböző tartalmakkal töltődhet, s így 
működése is különböző lehet. A kísérleti vizsgálódás feladata az állandó elveknek és 
kapcsolódásaiknak a feltárása, s dinamikus egységük felmutatása a sokféleségben.

AZ EMBERI TERMÉSZET KÍSÉRLETI TUDOMÁNYA

Az a gondolat, hogy a kísérleti természetfilozófia módszereinek fejlődése hatással 
lesz a moráltudományok módszereire, ez időben igen népszerű, s ennek maga New-
ton (newton 2004, 140) is hangot ad. Az a meggyőződés, hogy e két diszciplína mód-
szertanilag egységes, a baconi tudománykép öröksége, mivel eszerint a filozófiai vizs-
gálódás az okokra irányul, s az okok keresése minden területen azonos módszert 
követ. Ennek a módszernek az egyik pillére a kísérlet, mint a tapasztalati tudás forrá-
sa. Kísérletezni pedig annyit tesz, mint az oroszlán farkát csavargatni (lásd kuHn 1976, 
44): olyan, emberi beavatkozás nélkül elő nem forduló helyzeteket idézni elő, ame-
lyek a természetet kényszerhelyzetbe hozzák. Az ezekben az egyedi helyzetekben 
keletkező reakciók részletes leírása jelenti a kísérleti természetfilozófia hagyományá-
ban azt a tudásanyagot, amelyre végül magyarázó elméletek építhetők. S ez az egyik 
olyan pont, ahol a kísérleti filozófia elválik az arisztoteliánus természetfilozófia örök-
ségétől, a természeti jelenségek lefolyásának általánosan hozzáférhető és természe-
tesen ismétlődő tapasztalatára építő módszerétől. 

Hume már az Értekezés alcímében elkötelezi magát a „kísérleti módszer” mellett, 
ám úgy tűnhet, hogy a bevezetőben ezt mindjárt vissza is vonja, amikor kijelenti, hogy 
a moráltudományokban nem lehet „céltudatos, előre megfontolt kísérleteket” végezni  
(É: 18). Azaz itt nem lehet a baconi értelemben manipulatív, a dolgok szokásos mene-
tébe beavatkozó kísérleteket folytatni, amelyek feltárják, hogy azok miként viselked-
nének korábban nem megfigyelt vagy akár a természetben nem is létező körülmények 
között. Ha innen nézzük, Hume elkötelezettsége három módon érthető. Egyrészt gon-
dolhatjuk, hogy Hume mindjárt a vállalkozás kezdetén kijelenti annak lehetetlenségét, 
ezzel azonban arról mondunk le, hogy azt komolyan vegyük. Másrészt gondolhatjuk, 
hogy a „kísérleti” címke valójában marketingfogás, amellyel Hume a kortárs termé-
szetfilozófiai vállalkozás sikerét próbálja kihasználni, de módszertana valójában nem 
feleltethető meg ennek (ilyesmit sugall Brandt 2006, 143). Harmadrészt azt is gondol-
hatjuk, hogy a „kísérleti” [experimental] jelző Hume számára némiképp mást, pusztán 
„tapasztalatit” [experiential] jelent (lásd pl. merriLL 2008, 26 sk.; HatfieLd 1995, 208).5 
Nem tagadom a két kifejezés jelentésbeli közelségét, ahogy azt sem, hogy az Érte
kezés bevezetője alapján a ‚kísérleti’ jelző leginkább a szisztematikus megfigyelésre 
látszik utalni, s nem baconi kísérletezésre. Itt mégis egy olyan megfontolást javaslok, 
amely szubsztantívabb tartalmat rendel a ‚kísérleti’ jelzőhöz. Már csak azért is érdemes 

5 Ehhez az értelmezéshez csatlakozik a magyar kiadás is, amikor az alcímben megszorítások nélkül „tapaszta-
lati módszer”-nek fordítja az „experimental method” kifejezést, s jellemzően ezt követi a szöveg fordításában 
is. Míg azonban a „kísérleti módszer” bevett terminus és – mint látni fogjuk – jól meghatározható, hogy miben 
is áll, az már jóval kevésbé világos, hogy ha nem ezt, akkor mit is takar a „tapasztalati módszer” címkéje.
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ezzel próbálkozni, mert a XVIII. században is volt olyan meggyőződés, hogy Hume az 
egyetlen skót, aki ezt a filozófiai módszert a moráltudományokban valamelyes siker-
rel alkalmazta (lásd aLLan 1993, 154).

Az egyik – de kevéssé ígéretes – lehetőség itt rámutatni arra, hogy Hume a megfigye-
lésekből szerzett tapasztalati anyagon gyakorta végez gondolatkísérleteket, melyekből 
számos fontos helyen von le következtetéseket – a hiányzó kék árnyalat híres esetétől  
(É: 1.1.1.9, T1: 30), az árak és a forgalomban lévő pénzmennyiség viszonyát tesztelő 
gondolatkísérletekig (P). Ez a fajta „kísérletezés” nem ismeretlen a természetfilozófi-
ában sem, Descartes, Galilei, Pascal és mások ugyancsak gyakorta élnek gondolatkí-
sérletekkel. Ezek funkciója náluk – és Hume-nál is – inkább bizonyos tendenciák, min-
tázatok és törvényszerűségek megvilágítása, s nem új jelenségek felfedezése vagy 
mérése (lásd pl. SCHaBaS 2005, 67). Azonban a kísérleti filozófia hagyományán belül a 
gondolatkísérletek legitimációja legalábbis problematikus – sokkal jobban illeszkednek 
a klasszikus matematikai tudományok eszköztárába, mint a kísérlet tényleges körülmé-
nyeinek aprólékos leírását követelő kísérleti hagyományba. Boyle például éppen azért 
kritizálja Pascalt, mert az, amit ő kísérleteknek nevez, gyakorlatilag kivitelezhetetlen 
agyszülemények (kuHn 1976, 44 sk.). Ilyenformán a gondolatkísérletek aligha megfe-
lelőek ahhoz, hogy a „kísérleti” címkét Hume filozófiájának vindikáljuk.

Az is világos, hogy Hume számára az introspektív megfigyelés és kísérletezés sem 
jelent megfelelő tapasztalati alapot. Egyrészt ugyanis a belső megfigyelés poten-
ciális tárgyai igen változékonyak, nem alkalmasak hosszan tartó tanulmányozásra  
(T1: 17). Másrészt pedig ha kísérleti céllal, mesterségesen próbálnánk előidézni valami-
lyen belső szituációt, akkor ez hatással lenne az emberi természet megfigyelni remélt 
elveire, amelyek így természetes működésük közben nem is lennének megfigyelhe-
tők (É: 18). Előrelépést csak akkor remélhetünk, ha kifelé figyelünk, s az emberi élet 
jelenségeit „összegyűjtjük és összehasonlítjuk” (É: 18). És bár elvileg a hétköznapi 
tapasztalat is megfelelő anyagot kínál, ennek korlátozottsága, esetlegessége és ren-
dezetlensége miatt az emberi természet tudományának megbízhatóbb és szélesebb 
tapasztalati alapra van szüksége.

Mivel az emberi élet megfigyeléséből származó tapasztalatok a történetírás révén 
halmozódtak fel – melynek Hume a History of England szerzőjeként maga is jeles 
művelője volt –, ezért a legígéretesebb útja annak, hogy az emberi természet tudo-
mányát kísérleti alapra helyezzük, ugyancsak ezen keresztül vezet. A történelmi ese-
mények és a belőlük levont következtetések Hume példatárának gyakori elemei, s a 
történetírás filozófiai vizsgálódásához viszonyított módszertani helye hasonló a baco-
ni természetrajzéhoz:

A történelem fő haszna csak abban rejlik, hogy az embert a legkülönbözőbb hely-
zetekben mutatja be, ezáltal felfedi az emberi természet állandó és egyetemes tör-
vényszerűségeit, s anyagot szolgáltat nekünk, amelyből megfigyeléseket tehetünk, s 
megismerhetjük az emberi cselekvés és magatartás állandó rugóit. A háborúk, csel-
szövések, pártütések és forradalmak e feljegyzései megannyi kísérlet [experiment], 
amelynek alapján a politikus vagy morálfilozófus a maga tudományának törvény-
szerűségeit megállapítja, éppúgy, mint ahogy az orvos vagy a természetfilozófus 
a növények, ásványok és más külső dolgok természetét az erre vonatkozó kísérle-
tei [experiments] alapján megismeri. És az a föld, víz és egyéb elemek, amelyeket 
Arisztotelész és Hippokratész megvizsgált, ugyanannyira hasonlítanak a ma megfi-
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gyelhető elemekhez, mint a Polübiosz és Tacitus által jellemzett emberek azokhoz, 
akik ma a világot kormányozzák. (T1: 126 sk., a fordítást módosítottam)

A történelem folyamata ebben az értelemben fogható fel az emberi természeten vég-
zett kísérletek sorozataként. Az imént jelzett, formai értelemben uniform emberi termé-
szet, a maga állandó elveivel és törvényszerűségeivel különböző körülmények között 
nyilvánul meg – analóg módon azzal, ahogy a kísérletek különböző szituációkban fel-
tárják a különböző anyagok viselkedését. Ekként, a különféle helyzetekben mutatott 
viselkedésből kiindulva tárható fel az ember természete – azok a törvényszerűségek 
tehát, amelyek ezt a természetrajzi kategóriát jellemzik.

A történetírás még alkalmasabb anyagot is kínál az emberi természet tör-
vényszerűségeinek vizsgálatára, mint az egyedi esetek egyszerű megfigyelése.  
A történelem ugyanis arról számol be, hogy a körülményekben beálló valamilyen átfo-
gó változás nagyszámú ember gondolkodásának és viselkedésének megváltozását 
eredményezi, és ezen az alapon lehetséges a politika mint tudomány (PT). Ilyen meg-
figyelések esetében ugyanis az ok és az okozatok egymásrakövetkezésének mind-
járt számos esetére támaszkodhatunk, s ez jóval erősebb induktív következtetési ala-
pot jelent, mint az egyedi esetek vagy a hétköznapi tapasztalat. Ez utóbbiak esetében 
jóval nagyobb a lehetőség arra, hogy valamilyen egyéb hatás következtében az álta-
lános törvényszerűségektől eltérjenek (MT). 

A nyilvánvaló diszanalógia, azaz hogy a történelemben nem lehet szó manipula-
tív, a dolgok rendjébe beavatkozó kísérletekről, nem látszik végzetesnek: a történet-
írók éppúgy beszámolnak az események lefolyásáról, ahogy a kísérleti jegyzőköny-
vek. Némiképp metaforikusan fogalmazva: az emberi természet kutatói számára a 
történetírók munkájának hála rendelkezésre áll számos már „elvégzett” „kísérlet” 
részletes jegyzőkönyve. Ezek módszertani státusza nem látszik különbözni a mások 
által elvégzett kísérletek felhasználásától természetfilozófiai okoskodásokban.  
Ez pedig olyan gyakorlat, amelyet például Newton maga is folytat, amikor Boyle és 
Hooke kísérleteit felhasználva, az elmélet és a kísérleti eredmények ütköztetésével jut 
belátásokra (lásd kuHn 1976, 50). A feladat ilyenkor abban áll, hogy a filozófus képes 
legyen azonosítani a jegyzőkönyvek releváns részleteit, akár emberi, akár természeti 
jelenségeket tanulmányoz. Ez az eljárás tehát egyaránt legitim a természet- és morál-
filozófiában, és közvetlenül vezet a tanúbizonyság ismeretelméleti problémájához, 
melyeket Hume a Tanulmány csodákról szóló fejezetében majd meg is vizsgál.

Hasonló szerepet játszhatnának a „kísérleti” módszer megalapozásában az útleírá
sok, melyekre már Locke (LoCke 2003) is előszeretettel hivatkozik, de népszerűségük 
töretlen ekkoriban is: az emberi „kísérletek” [experiments] gazdag gyűjteményeinek 
tekintik őket (lásd oLSon 2003, 442 skk.). Jelentőségüket Burke például egy levelé-
ben már akkorának látja, hogy egyenesen szükségtelennek ítéli az emberi természet 
tanulmányozásában általa gyenge tanítómesternek tartott történelem hasznosítását, 
mivel e beszámolók révén immár egyszerre tárul elénk az „emberiség nagy térképe” 
(lásd Brown 2006, 1075). Érdekesnek tűnhet, hogy Hume ezekre nem támaszkodik. 
Ennek egyfajta magyarázatát találhatjuk egyik esszéjének (NS) gondolatmenetében, 
ahol a nemzetek különbségeit kizárólag morális okokkal, azaz a szokások, intézmé-
nyek, erkölcsök, szabályrendszer stb. alakulásával látja magyarázhatónak, és tagadja, 
hogy a fizikai okok, azaz az éghajlat, a rendelkezésre álló táplálék stb. ezekre hatás-
sal lennének. Ebből a perspektívából világos, hogy az egyidejű leírásokat kínáló úti 
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beszámolók nem lehetnek hasznosak, mert nem írják le párhuzamosan a morális okok 
alakulásának folyamatát és ezek kontextusában az emberi természet különféle meg-
nyilvánulásait. A morális okok egymásrahatását csak történeti alapon végzett, diakron 
vizsgálódás tárhatja fel, így az útleírások nem, mert ezek a morális körülmények vál-
tozásait nem rögzítik, legfeljebb egy éppen adott állapotot írnak le.

Az alpont zárásaként érdemes egy pillantást vetni arra a kérdésre, hogy mivel áll 
szemben ez a kísérleti módszer ekkoriban. A válasz nagyjából világos: azzal a deduk-
tív-hipotetikus okoskodással, mely az ember feltételezett tulajdonságaiból kiindulva, 
deduktíve vezeti le belátásait emberre és társadalomra vonatkozóan. Hobbes, Locke, 
Rousseau, Puffendorf és Grotius, az egész természetjogi tradíció, a társadalmi szer-
ződés doktrínájának képviselői e módszer legjelesebb követői. Rousseau (rouSSeau 
1978, 75, 77, 85) például a kísérleti módszert egyenesen kilátástalannak ítéli, mond-
ván, hogy semmilyen kísérlet sem tárhatja fel számunkra a természeti embert, külö-
nösen nem, ha társadalmiasult körülmények között vizsgálódunk. Marad tehát az a 
fajta okoskodás, amely inkább a dolgok természetét, s nem az eredetüket – tehát nem 
tényleges okaikat – kutatja.

Ezzel szemben állnak a „kísérleti” hagyomány képviselői, Montesquieu, Hume és 
Adam Smith, s mellettük a skót felvilágosodás legkiválóbb elméi. S miközben köny-
nyen úgy tűnhet, a két szemléletmód egymás riválisa, valójában inkább arról van szó, 
hogy mást csinálnak, s vitáik leginkább arról szólnak, hogy kölcsönösen értelmes vál-
lalkozásnak tartják-e a másikat. A deduktív hagyomány (nevezzük itt így) képviselői 
ugyanis normatívlegitimációs munkát végeznek, azaz megmondják, hogy adottnak 
véve az ember általuk elidegeníthetetlennek tekintett tulajdonságait, minek és hogyan 
kell vagy kellene lennie. A kísérleti hagyomány (nevezzük itt így) képviselői viszont 
leírómagyarázó vállalkozásba fognak, olyasmivel próbálkoznak, ami aztán a modern 
társadalomtudományokban teljesedik ki: feltárni az emberi viselkedésben mutatkozó 
szabályszerűségeket, melyek személyes perspektívából nem láthatók, s megtalálni 
ezek magyarázatát.

ANALÍZIS ÉS SZINTÉZIS

Hume számára tehát elsősorban a történetírás biztosítja azt a nyersanyagot, amely-
ből az emberi természetre vonatkozó elméletalkotás építkezhet. A kérdés mármost az, 
hogy milyen céllal és módszerrel fogjunk az anyag megmunkálásához, milyen isme-
retekre és hogyan tehetünk szert ebből kiindulva. Hume ezt egészen világosan meg 
is mondja:

E vezető [azaz a megfigyelés és a történetírás] útmutatásával jutunk el az embe-
ri cselekvésekből, szavakból, sőt taglejtésekből kiindulva a hajlamok és indítékok 
ismeretének csúcsára, majd ezeknek az indítékoknak és motivációknak az ismere-
tében ereszkedünk le megint a cselekedetek értelmezéséhez. A tapasztalatok során 
összegyűjtött megfigyelések jóvoltából leljük meg az emberi természet nyitját, s ezek 
teszik számunkra lehetővé bonyolultságainak kibogozását. (T1: 128)

A folyamat tehát világos. Az emberi világ történéseit az emberi természet alapve-
tő összetevőire mint mozgatórugókra vezetjük vissza, s a gondos megfigyelés azt 
mutatja, hogy „azonos indítékok mindig azonos cselekedeteket váltanak ki”  (T1: 126). 
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Erre az egyöntetűségre támaszkodva megállapíthatók az emberi természetnek azok 
az elvei vagy törvényszerűségei, amelyekkel aztán a cselekedetek megértése lehet-
ségessé válik – éppúgy, ahogy a természetfilozófiai vizsgálódás feltárja a természet 
működésének elveit.

Nem nehéz itt felismerni az analízisszintézis módszere melletti elkötelezettséget. 
Ez persze nem meglepő, hisz ahogy Cassirer (CaSSirer 2007, 27 skk.) rámutat, ez az 
elkötelezettség a korban egészen általános, a tudományos problémák megoldásának 
Galilei óta kanonikus módszere. Az is világos, hogy a Hume által hirdetett módszer 
szinte visszhangozza azt az analízis-szintézis felfogást, melyet Newton az Opticks 31. 
Query-jében fogalmaz meg (newton 2004, 139):

Ahogyan a matematikában, úgy a természetfilozófiában is, ha bonyolult dolgokat 
vizsgálunk, az analízis módszerének mindig meg kell előznie az összetétel módsze-
rét. Ez az analízis kísérletezésben és megfigyelésekben, s az ezekből indukcióval 
levont általános konklúziókban áll, valamint abban, hogy e konklúziókkal szemben 
csak olyan ellenvetéseket fogadunk el, amelyeket kísérletből vagy más, bizonyos 
igazságokból merítettek. Hipotéziseket ugyanis nem szabad figyelembe venni a 
kísérleti filozófiában. És bár kísérletekből és megfigyelésekből indukcióval érvel-
ni nem bizonyítása az általános konklúziónak, mégis ez az érvelés legjobb módja, 
amit a dolgok természete megenged, s ez annál erősebbnek tekinthető, minél álta-
lánosabb az indukció. És ha nem mutatkozik semmilyen kivétel a jelenségek között, 
akkor a konklúzió általánosan kijelenthető. De ha később bármikor a kísérletekből 
valamilyen kivétel mutatkozik, akkor csak ezekkel a kivételekkel együtt jelenthető ki. 
Ilyen analízis révén haladhatunk az összetett dolgoktól összetevőik felé, a mozgá-
soktól az őket kiváltó erők felé, és általában: az okozatoktól okaik felé, egyedi ese-
tektől az általánosak felé – amíg az érvelés a legáltalánosabban véget nem ér. Ez 
az analízis módszere; a szintézis a felfedezett és elvekként megállapított okok elfo-
gadásában áll, és abban, hogy a belőlük fakadó jelenségeket általuk magyarázzuk, 
s a magyarázatokat általuk bizonyítjuk.

E módszer főbb lépései ekként summázhatók (lásd Hintikka és remeS 1974, 110):
1) egy adott szituáció tényezőkre és összetevőkre bontása,
2) a különböző tényezők kölcsönös függőségének vizsgálata,
3) az így felfedezett viszonyok általánosítása minden hasonló szituációra,
4) e törvények deduktív alkalmazása más szituációk magyarázatára és előrejelzésére.

E módszer keretei közé beilleszthető a Hume által is előszeretettel alkalmazott kom-
paratív elemzés és az analógiás következtetés is: az egyes szituációkban az okságilag 
releváns összetevők összehasonlító elemzéssel azonosíthatók. Ezek törvényjellegű 
általánosítása a hasonló szituációkra analógiás következtetéssel történik – nagyjából 
úgy, ahogy fentebb Reill összefoglalásában láttuk. S hasonló szellemben mondja Hume 
is, hogy a kapcsolatok megállapítása „több egyforma eset megfigyelése alapján” törté-
nik, úgy, hogy bennük lefolyásuk mögöttes elveit keressük és azok egymásrahatását 
vizsgáljuk (T1: 131 sk.).

Ha figyelmen kívül hagyjuk az analízis-szintézis módszerének központi szerepét 
Hume-nál, akkor igazságtalanul azzal vádolhatjuk, hogy gondolkodására „általános 
bizonytalanság jellemző”, mely épp az emberi természet tudományának a történelem-
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hez fűződő viszonyából ered: az előbbi elvei hol következni látszanak a történelem-
ből, hol pedig történelmi események magyarázatául szolgálnak (pompa 1990, 21, 36 
sk.). Ez azonban nem következetlenség, valójában e módszerből fakadó természe-
tes következmény. Az emberi természet elveit a történelmi események analízisének 
fázisában nyerjük (például komparatív elemzéssel). Ekkor érdeklődésünk a történe-
lem felől fordul az elvek, azaz egyedi esetektől az általános törvényszerűségek felé.  
A szintézis fázisában azonban, amikor az emberi természet elveit egyedi események 
értelmezésére és magyarázatára használjuk. Itt tehát a perspektíva megfordul, s az 
elvek felől fordulunk az emberi jelenségek, köztük a történelmi események magyará-
zata felé (például analógiás következtetéssel). A két eljárásban tehát más a kognitív 
cél: az analízissel általános törvényszerűségeket próbálunk belátni azért, hogy a szin-
tézis során ezekre támaszkodva magyarázatot adhassunk.

Ez a módszer a kísérleti természetfilozófiában és morálfilozófiában azonos, a két 
tudásterület folytonos egymással, és a megszerzett tudás természete és terjedelme is 
azonos. Ennek a meggyőződésének Hume már az Értekezés bevezetésében is han-
got ad, és hitvallása itt is összhangban van mindazzal, amit Newton az Opticksban 
módszerként hirdet:

Az emberi szellem lényege éppoly ismeretlen a számunkra, mint a külső testeké, 
ezért nekem nyilvánvalónak tűnik, hogy az emberi szellem erőiről és tulajdonsága-
iról is lehetetlen másként, mint gondos és egzakt kísérletek, valamint azon sajátos 
hatások megfigyelése révén fogalmat alkotni, amelyek a különböző körülmények-
ből és helyzetekből fakadnak. Jóllehet valamennyi elvünket igyekeznünk kell a lehe-
tő legegyetemesebbé tenni azzal, hogy kísérleteinket a végsőkig folytatjuk és min-
den hatást a legegyszerűbb és legkevesebb okból magyarázzuk, mégis bizonyos, 
hogy semmiképpen sem mehetünk túl a tapasztalaton; eleve el kell vetnünk, önhitt-
ségnek, sőt, agyrémnek kell tartanunk minden olyan hipotézist, mely azt a látsza-
tot igyekszik kelteni, hogy felfedi az emberi természet végső, eredeti tulajdonságait.  
(É: 17 – a fordítást módosítottam)

Ez az állásfoglalás egyszerre fejezi ki a módszertani folytonosságba vetett hitet, a kísér-
leti elkötelezettséget (vegyük észre a „különböző körülmények és helyzetek” hangsú-
lyozását), a törekvést a mögöttes okok felkutatására (analízisre), az igényt az általuk 
adható magyarázatokra (szintézisre), a tapasztalatilag megalapozatlan – azaz nem 
analízis útján nyert (lásd newton 2004, 92) – magyarázó hipotézisek elutasítását, és 
annak elismerését, hogy az emberi megismerés lehetőségei korlátozottak. A látszó-
lagos különbségek természet- és morálfilozófia között abból fakadnak, hogy ez utóbbi 
esetében a mozgatórugók gyakran bonyolultabbak és nehezebben térképezhetők fel, 
de a különbség fokozati és nem minőségi, nem a tanulmányozott jelenségek vagy a 
megszerezhető tudás természetének különbözőségéből fakad. Éppen ezért a termé-
szet- és a morálfilozófus módszere természetében nem különbözik (T1: 133).

Világos, hogy az e módszerrel végezhető munka nagyrészt kvalitatív. Arra alkalmas, 
hogy a jelenségek összetevőit állapítsa meg, s ebben az értelemben ideális az emberi 
természet alapvető elveinek felderítésében: abban van hasznunkra, hogy „eljussunk 
az elme különböző részeinek és képességeinek körvonalazásáig” (T1: 18). Hume ilyen 
analízissel különíti el egymástól azokat az elveket, amelyek dinamikus összjátékával 
magyarázza aztán az emberi világ jelenségeit. Ennek eredményeként különülnek el 
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egymástól például szimpátia és ész az erkölcsi értékelést tanulmányozva, vagy érte-
lem, képzelőerő, megszokás és érzés a kogníció feltérképezése során. A kvalitatív 
összetevők „különböző fokozatokban egymással elvegyülve” (T1: 126) alkalmasak 
az emberi viselkedés kvalitatív – úgyszólván kémiai – magyarázatára. Az emberi ter-
mészet hume-i tudománya ezeknek az összetevőknek az azonosításában, elkülöní-
tésében és kölcsönhatásaik vizsgálatában áll – olyan kvalitatív vizsgálódásban tehát, 
amelyhez az analízis-szintézis fenti módszere ideális keretet ad.

Ez a kvalitatív program egyfelől elhatárolódást jelent attól a mechanikus emberkép-
től, amelyet ez idő tájt például La Mettrie képvisel. Szemléletmódját tekintve általában 
is szemben áll a mechanikus természetfilozófia ideáljával, amennyiben az emberi ter-
mészet mozgatórugóit meghatározó részben aktív belső erőknek (gondoljunk újfent a 
szimpátia, a képzelőerő vagy az érzések szerepére), s nem pusztán külső hatásokra 
adott reakciónak tekinti. Másfelől a vállalkozás naturalista marad, és ahhoz a vitalista 
tendenciához illeszkedik, mely éppen ez idő tájt bontakozik ki Skóciában – a Hume-mal 
egyébként jó barátságot ápoló Joseph Black, James Hutton és William Cullen munká-
jának köszönhetően (lásd SCHaBaS 2005, 69) – és a kontinensen is – például Buffon 
vagy Diderot nyomdokain (lásd CaSSirer 2007, 110 skk., 125 skk.).

A természetfilozófiának ez az új vonulata az ész mindenhatóságával szembeni kétely-
lyel fordul el a természet matematizálására irányuló próbálkozásoktól, és hangsúlyozza 
a természet mechanikai-matematikai eszközökkel kezelhetetlen komplexitását. Ezzel 
szemben pedig a történeti változásokra érzékeny természetrajzi vizsgálódást állít-
ja előtérbe (reiLL 2003, 32 sk.). Ennek révén olyan, a mechanikus természetfilozófia 
eszközeivel nem tanulmányozható kérdéseket emel be a szisztematikus vizsgálódás 
körébe, mint a „súlytalan folyadékoknak” tartott hő, mágnesesség vagy elektromosság 
– jórészt olyan témákat, amelyek indíttatásukat az Opticks függelékeinek éterrel kap-
csolatos spekulációiból nyerik. Az ebből fakadó belátások pedig kimutatható nyomot 
hagynak – éppen Hume és Adam Smith hatásának köszönhetően – az emberi termé-
szet tudományának olyan fokozatosan függetlenedő területein is, mint a politikai gaz-
daságtan (lásd SCHaBaS  2005).

Némiképp előretekintve azt is meg kell persze jegyezni, hogy az effajta kvalitatív vizs-
gálódások teremtik meg egyáltalán a kvantifikáció lehetőségét: kvalitatív vizsgálódás 
tárja fel, hogy mit lenne fontos egyáltalán megmérni (HankinS 1985, 50). Ugyancsak 
kvalitatív vizsgálódás alapozza meg a moráltudományok specializálódásának lehető-
ségét azzal, hogy a jelenségeket különböző fajtákba sorolja, melyek tanulmányozá-
sához utóbb eltérő módszerek – és így eltérő diszciplínák – tűnhetnek alkalmasnak. E 
vonatkozásokban a kvalitatív vizsgálódás az első stádiumot jelenti azon az úton, ame-
lyen a kísérleti kutatás egzakt-matematikai formát ölthet. Olyan folyamat ez, amely e 
területeken a XVIII. században intenzíven zajlik (kuHn 1976, 47).

Megvilágító lehet szembeállítani az analízis-szintézis itt bemutatott newtoni-hume-i 
felfogását annak Descartes által képviselt változatával – legalábbis azzal, ahogyan az 
a Szabályok az értelem vezetésére és az Értekezés a módszerről lapjain megjelenik 
(lásd GarBer 2000, 37). Descartes az analízis módszerét propozicionálisan fogja fel: 
a vizsgálódás kérdéssel kezdődik, melyet újabb és újabb egyszerű kérdésekre bon-
tunk, egészen addig, amíg olyan kérdéshez jutunk, amelyre intuitív belátással választ 
tudunk adni. Ezen a ponton kezdődik a szintézis folyamata, amely ettől az intuitív belá-
tástól indulva deduktíve válaszol a vizsgálódás során feltett kérdésekre.
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Eszerint tehát nem összetételeket vagy oksági sorokat bontunk összetevőikre és 
nem a felismert hasonlóságokat általánosítjuk tapasztalati alapon, hanem a kezde-
ti probléma a priori egyszerűbbekre bontása, majd a válaszok deduktív konstrukci-
ója révén haladunk. A két módszer különbsége nem pusztán a tapasztalathoz ren-
delt eltérő szerepben áll, hanem a tőlük remélhető kognitív haszon természetében is.  
A descartes-i módszer egyszerűen nem alkalmazható abban a vállalkozásban, amely 
az emberi természet összetevőinek kvalitatív azonosítására és oksági szerepük meg-
határozására irányul – de jól lehet rá támaszkodni azokban a hipotetikus-normatív 
konstrukciókban, amelyek az ember intuitíve belátott alaptulajdonságaiból és jogai-
ból kiindulva határozzák meg szükséges, kívánatos, természetes stb. helyét a világ-
ban és a társadalomban.

AZ EMBERI CSELEKVÉS HÁROM NÉZŐPONTBÓL

Természet- és morálfilozófia módszertani folytonosságát az alapozza meg, hogy az 
általuk tanulmányozott jelenségek ugyanazon oksági rendbe illeszkednek. Magyará-
zatainkban ugyanazon oksági sor egyenrangú elemeiként hivatkozunk morális és ter-
mészeti okokra, ahogy azt Hume híres példája, a fogva tartott rab esete illusztrálja, 
aki halálának bizonyosságát egyszerre eredezteti a börtönrács és a kivégzőeszköz 
fizikai tulajdonságaiból, mint a börtönőrök állhatatosságának moráltudományok köré-
be tartozó okaiból (T1: 137).

A természeti és morális jelenségekre vonatkozó következtetéseink eszerint tehát 
hasonlók. Mindkét területen a dolgok állandó egymásrakövetkezésének megszoká-
sával alakul ki bennünk azok szükségszerűségének, azaz az oksági kapcsolatnak az 
ideája. Az állandó együttjárásból fakadó szükségszerűség és az ezen alapuló követ-
keztetés: ebben áll minden oksági megismerés alapja a természeti és az emberi világ-
ban egyaránt (l. T1: 125). És mivel a morálfilozófia jelenségeinek körében ugyanolyan 
egymásrakövetkezéseket tapasztalunk, mint a természetfilozófia jelenségei között, 
mivel kivételek és rendszertelenségek mindkét területen megfigyelhetők, de törvény-
szerűségek is felállíthatók, ezért nincs okunk azt gondolni, hogy a két tudásterületnek 
módszerében különböznie kellene egymástól (T1: 138 skk.). Jellemvonások és motivá-
ciók bizonyos törvényszerűségeknek megfelelően kapcsolódnak viselkedésekhez; a 
gondolatok az asszociáció elveinek megfelelően kapcsolódnak egymáshoz – éppúgy, 
ahogy a természeti jelenségek körében is felfedezhetünk hasonló törvényszerűsége-
ket és alapozhatunk rájuk következtetéseket. Az emberi megismerőképesség határai 
ezért nem szűkebbek a morális, mint a természeti jelenségeket illetően, s a róluk sze-
rezhető tudás bizonyossága sem különbözik.

Világos tehát, hogy harmadik személyű, megfigyelői nézőpontból, amelyből a jelen-
ségeket szemléljük, leírjuk, tulajdonságaikat vizsgáljuk stb., ugyanolyan szükségsze-
rűséget látunk mutatkozni a jelenségek e két csoportjában. Hangsúlyozni kell, hogy 
ugyanolyan, de igen speciálisan értett szükségszerűséget. A Hume által használt szük-
ségszerűség-fogalom tartalma – mint a fentiekből is sejthető – különbözik attól, aho-
gyan ezt a fogalmat intuitíve értenénk, és ahogy a korban értették. Montesquieu (mon-
teSQuieu 2000) például a törvény legáltalánosabb fogalmát „a dolgok természetéből 
fakadó szükségszerű viszonyok”-ként határozza meg. Hume számára azonban – és 
dióhéjban összefoglalva – a szükségszerűség nem a dolgok természetéből fakad, 
s ezért, nem objektív, a világban a megfigyelőtől függetlenül fennálló szükségsze-
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rűség. Ilyenről nem is beszélhetünk értelmesen, hisz tapasztalatainkon nem léphe-
tünk túl, így a „természetekhez” nincs kognitív hozzáférésünk, csak a dolgok fenome-
nális tulajdonságaihoz és a viselkedésükben megfigyelhető szabályszerűségekhez.  
Hume ismeretelméletének hátterével csak erre alapozható a szükségszerűség ide-
ája: a dolgok egymásrakövetkezésének ismétlődő tapasztalatából keletkező benyo-
másra, egy érzésre (T1: 115). Az emberi cselekvések vonatkozásában erre az ideára 
úgy teszünk szert, hogy belátjuk: a cselekvések „indítékokkal, körülményekkel és jel-
lemmel rendszeres kapcsolatban vannak”, s erre alapozva „egyikből mindig a másik-
ra következtetünk” (T1: 142 sk.).

Azt is mondhatnánk, hogy Hume itt egy hagyományosan a transzcendens metafi-
zika körébe utalt kérdést empirikussá fordít át – olyan fogás ez, amelyhez egyébként 
is igen gyakran fordul. Valójában azt magyarázza meg, hogy adott (emberi) kognitív 
képességekkel a szükségszerűség milyen ideájával rendelkezhetünk, s hogy miként 
teszünk szert rá. Howard Stein (pl. Stein 2000, 261 sk., 269 sk., 277) értelmezésében 
hasonlóan jár el Newton is: hagyományos metafizikai kérdéseket – például a tér termé-
szetére vagy Istenre vonatkozókat – empirikussá alakít, s a természetfilozófia területé-
re helyez át. Teszi ezt úgy, hogy bizonyos megfigyeléseket valószínű következtetések-
hez alapot adó evidenciaként értelmez. Ilyesmit tesz Hume is azokkal a fogalmakkal, 
amelyekre a természetfilozófia épül – a szükségszerűség, a törvény, az erő, stb. fogal-
maival. Az ezek eredetére és tartalmára vonatkozó kérdéseket az a priori metafizika 
területéről az emberi természet tudományába sorolja át, és kísérleti-tapasztalati ala-
pon válaszol rájuk.

Hume tehát ilyen revízió alá veszi a szükségszerűség fogalmát, ha úgy tetszik, a 
megfigyelői nézőponthoz köti. Ebből a nézőpontból pedig fogékonyak vagyunk a sza-
bályszerűségekre, mivel az emberi természet egyik alapvető összetevője a hasonló
ság felismerésének és a megszokásnak a képessége. Hume számára végső soron 
ezek magyarázzák például az indukcióba és az oksági kapcsolatokba vetett hitünket, 
de éppúgy részben ezek a forrásai a konvenciók kialakulásának és a politikai hata-
lom legitimációjának is (ESz). És ami itt számunkra a legfontosabb: végső soron ezek 
magyarázzák azt az elkötelezettséget is, hogy a természet törvényeit „a legnagyobb 
szabályszerűség jellemzi” (T1: 133). Amikor a tapasztalat ezt az elkötelezettséget sér-
teni látszik, akkor ezzel a különböző esetekben megnyilvánuló „ellentétes okok rejtett 
ellentétes hatásának” (T1: 132) filozófiai vizsgálatára ösztönöz – a természeti és az 
emberi világban egyaránt.

Ebből a megfigyelői nézőpontból azonban nem csak filozófiai vizsgálódásokat foly-
tathatunk, hanem a mindennapi gyakorlatot is megmagyarázhatjuk, megérthetjük azt 
a második személyű, résztvevői nézőpontot, amellyel hétköznapi interakcióinkban 
veszünk részt. Megfigyelői nézőpontból konstatáljuk és leírjuk az emberi cselekvé-
sek mögöttes elveit. De nemcsak az ember belső működései és külső viselkedésének 
leírásában, hanem az emberi interakció mögött is meghúzódni látszik az az elv, hogy 
az emberi világ ugyanúgy felismerhető törvényszerűségeket követ, mint a természe-
ti (T1: 135). Erre az elvre nemcsak a megismerés támaszkodik tehát, hanem minden-
napi társas tevékenységünk is. Anélkül, hogy az emberi viselkedésben megfigyelhető 
szükségszerűségre támaszkodnánk, nemcsak a „tudományos munka”, hanem a „cse-
lekvés [is] szinte lehetetlennek látszik” (T1: 137), mert az ezen alapuló következtetés 
„annyira áthatja az emberi életet, hogy éber állapotban egyetlen pillanatra sem lehe-
tünk meg nélküle” (T1: 136).
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A megfigyelői és a résztvevői nézőpont közelségét tekintetbe véve, Hume-nak azon 
fejtegetése (T1: 121 skk.), hogy a szabadság és szükségszerűség kérdése körüli viták 
pusztán szavak körül folynak, másként is érthető, mint azt – ahogy a bevezetőben 
láttuk – Harris (HarriS 2005) javasolja. Tehát nem Clark és Collins vitájának, hanem 
a XVIII. század publikus tudományeszményének kontextusában, melyet a tudomá-
nyos társaságok képviseltek, s melyek némelyikében Hume maga is aktív volt (lásd 
SCHaBaS 2005, 65 sk.). Eszerint a vizsgálódás helyes episztemikus alapja nem a köny-
vekben fosszilizálódott skolasztikus tekintély, hanem a nyilvános terekben hozzáférhe-
tő tapasztalat, például nyilvánosan végzett kísérletek formájában. A szavak legfeljebb 
arra jók, hogy az embereket ellenségekké tegyék – a könyvtár tekintélye helyett jobb 
a természet könyvét olvasni (lásd Stewart 1992, xxi). Valami hasonlót javasol Hume 
itt is: ahelyett, hogy skolasztikus vitákat folytatnánk, definiáljuk fogalmainkat ponto-
san, és vegyük szemügyre, hogy mit tapasztalunk s ténylegesen hogyan cselekszünk. 
Hume szerint így, éppen a mindenki által hozzáférhető tapasztalat alapján oldható fel 
szabadság és szükségszerűség szerinte pusztán verbális ellentéte.6

Ott tartunk tehát, hogy a felismert szabályszerűségeken, és semmi máson nem ala-
pul a szükségszerűség – az emberi jelenségek világában éppúgy, mint a természet-
ben. Ezen az alapon azonban hiba lenne Hume-ot deterministának tekinteni – ahogy 
Botterill (BotteriLL 2002) bevezetőben említett tanulmányában teszi. Hume kérdé-
sei nem arra vonatkoznak, hogy szabad-e az emberi akarat, illetve a cselekvés mint 
olyan, hanem arra, hogy hogyan és milyen tudás lehetséges az emberi cselekvések
ről. Ha úgy tetszik, a kérdés nem metafizikai abban az értelemben, hogy azt firtatná, 
szabad-e az akarat, mert mindenkinek, „aki nem láncra vert rab”, módjában áll „az 
akarat elhatározásaitól függően … megtenni vagy nem megtenni valamit” (T1: 144 
sk.). A kérdés ehelyett inkább ismeretelméleti:  A filozófiai tudás – azaz az okok isme-
rete – a következtetés lehetőségét igényli. Következtetés akkor lehetséges, ha oksá-
gi kapcsolatról beszélhetünk, s az a fogalom, amelyet erről alkothatunk, implikálja az 
egymásrakövetkezések felismerésén alapuló szükségszerűséget – melyhez a leg-
jobb nyersanyagot, mint láttuk, a történelemből meríthetjük. Amikor pedig nem elmé-
leti vizsgálódásokat folytatunk, hanem a hétköznapok társas világában tájékozódunk, 
akkor is tapasztalati alapon nyugvó, de gyakorlati tudásra támaszkodunk, cselekvé-
seinkben is ezekkel a filozófiai elvekkel összhangban járunk el. Az ilyen tudás és cse-
lekvés lehetőségének feltétele egyaránt az emberi viselkedésben megnyilvánuló sza-
bályszerűségek felismerése.

Az ilyen értelemben vett szükségszerűség nélkül semmilyen jelenségről nem lehet-
séges következtetéseket megalapozó tudás. Hume szerint ennek kognitív és gyakorlati 
jelentőségét nem is tagadták soha, de nem is lenne tagadható (lásd T1: 141). Azonban 
egyfajta feszültség jelentkezik, ha az emberi jelenségekre a megfigyelői és résztvevői 
nézőpontból nyíló kilátást összevetjük az introspektív, első személyű nézőpontból fel-
táruló látvánnyal, azzal tehát, amely saját belső működéseinkről és viselkedésünkről 
számunkra közvetlenül hozzáférhető. Itt ugyanis a jelenségek egymásrakövetkezését 
tapasztalva nem érezzük azt a kapcsolatot, mint amit érzünk a külső jelenségek sza-
bályszerűségének megfigyelésekor (T1: 140). Ez utóbbi esetben ugyanis a korábbi 
ismétlődések olyan várakozást alakítanak ki bennünk, amely arra késztet, hogy ha az 

6 Ezt az olvasatot támogatja az is, hogy az Értekezésben (3.2.2.1) Hume explicite megidézi a probléma skolasz-
tikus kontextusát és fogalmiságát.
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okot tapasztaljuk, akkor abból az okozat bekövetkezésére következtessünk (T1: 119 
sk.). Érzünk ellenben mást, jelesül egyfajta „kötetlenséget” abban, hogy motivációinkon 
gondolkodva áttérjünk-e az abból fakadó cselekvés ideájára. Ebből fakad a „szabadság 
belső érzése” – amely azonban nem akadálya annak, hogy a megfigyelő ennek elle-
nére meglehetős biztonsággal következtetni tudjon a várható viselkedésre (T1: 143n1).

A vizsgálódásainkat azonban nem az első személyű perspektívától, nem a látszat-
tól – azaz nem analízis nélkül megalapozott hipotézisektől –, hanem megfigyelői néző-
pontról, a tapasztalatból feltárható szabályszerűségektől kell indítani (T1: 141 sk.).  
Ez a fajta vizsgálódás pedig arra tanít, hogy a kötetlenség értelmében vett szabad aka-
rat nem az emberi természet alapvető összetevője vagy képessége, hanem egy hamis 
érzés (T1: 143n1). Ebben a vonatkozásban Hume legalábbis félreérti magát, amikor 
úgy fogalmaz, hogy „az akaratra vonatkozóan mit sem változtatunk a hagyományosan 
bevett tételeken” (T1: 149).7 Hume ugyanis az akaratot már az Értekezésben is olyan 
benyomásnak nevezi, amelyet akkor érzünk, amikor „tudva” (É: 2.3.1.2 – a fordítást 
módosítottam) idézünk elő valamilyen mozgást vagy észleletet. Olyan érzés ez, ame-
lyet a cselekvést szemlélve nem, csak azokat végrehajtva érzünk, s ezért gondoljuk 
tévesen, hogy az akarati aktusok esetében a kötetlenség értelmében vett szabadság 
érvényesül (T1: 143n1, É: 2.3.2.2) – azaz, hogy az akarat nem illeszkedik az okok és 
okozatok sorozatába.

Ezzel az érzéssel – hamissága miatt – kognitív szempontból nem tudunk mit kez-
deni: az ebből merített fogalom sem a tényekkel, sem önmagával nincs összhangban 
(T1: 145). A tények ugyanis azt mutatják, hogy viselkedésünk egyes darabjai oksági 
sorokba illeszkednek, ezt pedig egyszerűen nem láthatnánk, ha a fenti értelemben vett 
szükségszerűség nem érvényesülne. S az ebből az érzésből merített idea önmagával 
sincs összhangban, mert a „kötetlenség” értelmében vett szabadság tagadja, hogy a 
motivációk szisztematikus kapcsolatban állnak viselkedésekkel. Ha pedig valakinek a 
viselkedése független motivációitól, akkor az ő viselkedését nem szabadnak, hanem 
véletlenszerűnek tekintjük – márpedig „az őrültnek nincs szabadsága” (É: 2.3.1.13 – a 
fordítást módosítottam). Ezért csalóka tehát a „kötetlenség” belső érzése: csak zava-
ros idea meríthető belőle, így valódi tudást sem szerezhetünk általa.

Azzal, hogy a viselkedés megértésében Hume a megfigyelői nézőpontot tekinti 
autentikusnak, s az első személyű perspektívát csalókának, világosan az emberi ter-
mészet tudományos képének hitelessége mellett köteleződik el annak manifeszt képe 
ellenében. Az, amit introspektíve gondolunk vagy érzünk, nem állja ki a megfigyelés 
és elemzés próbáját. De vegyük észre, hogy ez az érvelés csak akkor konklúzív, ha 
előzetesen elfogadjuk, hogy az emberi jelenségek megismerésének helyes módsze-
re a Hume által felfogott értelemben kísérleti. Ebben az esetben feladat a megfigyel-
hető szabályszerűségek mögöttes oksági folyamatainak feltárása, majd ennek ered-
ményeiből kiindulva e szabályszerűségek magyarázata. A manifeszt kép igazságából 
ugyanakkor nem indulhatunk ki, mert azzal hitelt adnánk a kötetlenség érzésének, 
amely a fenti értelemben vett szükségszerűséget tagadja, s ezzel nem csak az embe-
ri természet tudományát lehetetleníti el, hanem a mindennapi gyakorlatban megnyil-

7 Ez talán furcsán hangzik, de Hume-mal olykor megesik. A leginkább szembeötlő példája ennek, amikor a Tanul-
mányban (T1: 117) az okság három definícióját fogalmazza meg, melyek közül az első kettőt – elég nyilvánva-
ló logikai különbözőségük ellenére – azonosnak tekinti, és következetesen az okság két definíciójáról beszél 
három helyett.
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vánuló elkötelezettségeinknek is ellentmond, és ráadásul csak zavaros fogalom (idea) 
meríthető belőle.

AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKELÉS GYAKORLATA ÉS A TEODÍCEA

Azzal, hogy nem adunk hitelt a kötetlenség hamis érzésének, valójában nem adjuk fel 
a szabadságot abban az értelemben, amelyben az valóban fontos nekünk: nem adjuk 
fel „az erőszakkal szembeállított szabadságot” (É: 2.3.2.1). Ez az a szabadság, amely-
re az erkölcsi értékeléshez szükségünk van. A külső kényszer ennek lehetőségétől 
foszt meg, mert a cselekedetek az erkölcsi értékelésnek „csupán annyiban tárgyai, 
amennyiben a belső jellem, a szenvedélyek és érzelmek megnyilvánulásai” (T1: 151). 
De éppen ezért az értékelés támaszkodik a fenti értelemben vett szükségszerűség 
doktrínájára is, hisz egy cselekedetből annak belső kiváltó okára következtetni csak 
akkor lehet, ha a kettő között a következtetést megalapozó állandó együttjárás felfe-
dezhető. Ezért tehát erkölcsi értékelés ott lehetséges, ahol egyrészt tagadjuk a kötet-
lenség értelmében vett szabadságot és állítjuk a külső kényszertől való mentességet.

A Tanulmány e fejezetének második része tehát egyrészről illusztrációja annak, 
hogy mindennapi gyakorlatunk (ez esetben erkölcsi gyakorlatunk) ugyanúgy az állan-
dó együttjárás ismétlődő tapasztalatára és az analízis-szintézis módszerére épít, mint 
a filozófiai vizsgálódás. A viselkedést aszerint értékeljük, hogy az milyen motivációkból 
ered, s erre az alapján következtetünk, hogy milyen oksági kapcsolatokat, azaz szük-
ségszerű egymásrakövetkezéseket figyeltünk meg motiváció és cselekvés között: „a 
cselekedetek a szükségszerűség elméletének tagadása esetén sose volnának elég-
séges bizonyítékok, s következésképpen sosem volnának bűnösek” (T1: 151). Persze 
a szükségszerűséghez állandó együttjárás kell, s valószínűleg ezért hangsúlyozza oly 
erősen Hume a jellemvonások erkölcsi értékelésben játszott szerepét (T1: 149): sta-
bil motivációkra van szüksége, hogy stabil együttjárásokat mutathasson fel, amelyek 
az erkölcsi következtetés alapjai lehetnek. Ezáltal válik az erkölcsi gyakorlat annak 
illusztrációjává, hogy a szükségszerűség általa képviselt fogalma erkölcsi gyakorla-
tunknak is alapjául szolgál.

Másrészről az erkölcsi gyakorlatra vonatkozó mondanivaló nem puszta illusztráció, 
hanem a teodícea problémájába, és Hume szerint egy lehetséges ellenvetésbe tor-
kollik: ha a cselekedeteket a szükségszerűségre támaszkodva vissza tudjuk vezetni 
motivációkra, a motivációkat az azokat befolyásoló körülményekre, s a körülményeket 
még további körülményekre, akkor egészen „mindennek ősokáig”, a világ Teremtőjéig 
jutunk. Innen szemlélve a cselekvéseket két dolgot mondhatunk: vagy azt, hogy nem 
lehetnek rosszak, mert jó okból erednek, vagy azt, hogy rosszak, de akkor magának 
a Teremtőnek is bűnrészesnek kell lennie. Mivel mindkét válasz képtelenség, ezért a 
szükségszerűség e koncepciója, melyből ezek következnek, ugyancsak képtelenség 
– tartja Hume elképzelt opponense (T1: 152 sk.).

Hume azonban a dilemma mindkét szarvát letöri. Egyrészről úgy érvel, hogy az erköl-
csi megítélés gyakorlati horizontja jóval szűkebb annál, semhogy az oksági sor egészé-
re érzékeny legyen. Mert bár lehetséges úgy érvelni, hogy valami rossz bekövetkezése 
olyan törvényekből származik, amelyek valami nagyobb egész szempontjából helye-
sek, vagy hogy egy rossz cselekedet úgy illeszkedik a világ oksági szövetébe, hogy 
egy nagyobb rosszat akadályoz meg (illetve valami jónak nyit utat), mégis, az ilyesfaj-
ta érvelések természetes erkölcsi érzékünket az egyes események értékelésekor nem 
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változtatják meg. Erkölcsi ítéleteink „természetes érzületeken” (T1: 157 – a fordítást 
módosítottam) alapulnak, és erkölcsi érzékünk, amely társiasságunk alapköve (lásd 
T1: 156), nem fogékony az elvont filozófiai rendszerek természetellenes okoskodására.

Ami a dilemma másik szarvát illeti, első pillantásra úgy tűnhet, mintha Hume nem 
találna rajta fogást. Igen, mondja, ha Isten a cselekedeteink közvetett oka, akkor nem 
látszik, miként kerülhető el, hogy bűnösnek ítélt cselekedeteinknek is oka legyen.  
De a valódi mondanivaló valójában ez után következik:

Ezek olyan rejtélyek, amelyek megoldására a természetes és önmagára utalt ész 
teljességgel képtelen; bármilyen elmélethez folyamodik, minden lépésnél, amelyet 
e kérdéssel kapcsolatban tesz, szükségképpen kibogozhatatlan nehézségekbe, sőt 
ellentmondásokba bonyolódik. … Boldog az a filozófia, amely ebből belátja, milyen 
vakmerőséget követ el, ha e magasztos titkokat ki akarja kémlelni, s amely e felet-
tébb homályos és bonyolult területet elhagyva, illő szerénységgel visszatér saját, 
igazi birodalmába, vagyis a mindennapi élet tanulmányozásához. (T1: 157 sk. – a 
fordítást módosítottam)

A válasz tehát az, hogy a teodícea problémájára filozófiai eszközökkel nincsen megol-
dás, a problémát a filozófiából ki kell tessékelni. Filozófiai eszközökön itt újfent a kísér-
leti filozófia eszközeit kell érteni, azokat a módszereket, amelyek a természet – és az 
emberi természet – megismerésében Hume legitimnek ismer el. És ez a fejezet vég-
kicsengése: a mindennapi gyakorlatra és a filozófiai megismerésre támaszkodva egy-
aránt reménytelen az Istenre, az Isten és a világ viszonyára vonatkozó problémákat 
megoldani. Ehhez hozzá lehet tenni, hogy ezeket a problémákat emberi nézőpontról 
egyáltalán – tehát nem csak a kísérleti filozófia eszközeivel – reménytelen megolda-
ni, mert a megoldás az értelem határain túl fekszik.

Első olvasásra talán nem látszik, de Hume itt áttételesen a koramodern természet-
filozófia számára elsöprő jelentőségű kérdésben foglal állást, s ezt – a fejezet itt adott 
olvasatából érthetően – az illető kérdésnek az emberi természet tudománya felől lát-
szó vetületét közelítve teszi.8 Ez a kérdés pedig a természeti teológia lehetőségére 
vonatkozik. A koramodern természetfilozófusok általános meggyőződése, hogy Isten 
két könyvet írt, a Bibliát és a Természet Könyvét, s hogy ők ez utóbbit tanulmányoz-
zák, ezen keresztül próbálják megismerni Istent és az ő szándékait (lásd pl. SHapin 
1996). A teodícea-problémán keresztül Hume ugyanezt a kérdést az emberi természet 
felől közelítve feszegeti: abban foglal állást, hogy mennyiben ismerhető meg Isten és 
az ő szándékai az emberi cselekedeteken keresztül. Az a kérdés, hogy az emberi ter-
mészetet kutatva szert tehetünk-e ilyen tudásra, analóg a természeti teológia lehető-
ségére vonatkozó kérdéssel – noha a lehetséges válaszok logikailag természetesen 
függetlenek egymástól.

A természeti teológia jelentőségét a korabeli természetfilozófia számára Andrew 
Cunningham oly centrálisnak tartja, hogy ezen az alapon egyenesen tagadja a modern 
tudomány és a természetfilozófia folytonosságát. Szerinte a természetfilozófia még 
akkor is Istenről szól, amikor művelői nem róla beszélnek explicite, és a természetfilo-

8 A probléma a Tanulmányban később újfent előkerül, mégpedig a 11., Gondviselésről szóló fejezetben. Ez a 
fejezet olvasható úgy, mint amely ugyancsak a természeti teológia problémáját vizsgálja, de nem az emberi 
természet tudománya, s ezért nem a teodícea probléma felől.
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zófiának ez a vonása áthidalhatatlan szakadékot jelent közte és a modern tudomány 
között: „soha senki sem művelt természetfilozófiát úgy, hogy Istenről megfeledkezett 
volna, és hogy ne tudta volna: Isten és Isten művének – a teológiától eltérő – tanulmá-
nyozása az egész tevékenység értelme” (CunninGHam 1991, 388). Azaz a természet 
tanulmányozása a modern tudománytól egészen különböző, végső soron Isten meg-
ismerését célzó tevékenységet jelentett.

Miközben Cunninghamnek igaza van a természeti teológia centrális jelentőségét ille-
tően, e konklúzió jelentőségét rosszul látja. Nem tesz ugyanis különbséget gyakorlat 
és a gyakorlat ideológiája között, a tevékenységet az annak tulajdonított értelemmel 
azonosítja. S miközben a koramodern természetfilozófia gyakorlata joggal tekinthető 
folytonosnak a modern természettudományokéval, addig az e gyakorlathoz kapcsolt 
ideológia, az a mód, ahogyan ennek a gyakorlatnak értelmet és jelentőséget tulajdo-
nítunk, valóban alapvetően megváltozott. És ennek a különbségtételnek a szempont-
jából érthető meg Hume hozzájárulása a vitához. Azzal, hogy a teodícea-probléma 
értelmetlenségét kijelentve  Hume a természeti teológia lehetetlenségét állítja, olyan 
ideológiai munkát végez, amellyel a természet megismerését – beleértve az emberi 
természetét – leválasztja Isten megismerésének és megismerhetőségének kérdésé-
ről. A teodícea-problémának Hume számára ebben a kognitív kontextusban van tét-
je, s – ellentétben Buckle (BuCkLe 2001) bevezetőben látott értelmezésével – nem hajt 
valamilyen átfogó valláskritikai konklúzió felé. Inkább egy olyan tudománykép kialakí-
tása felé hat, amely a modern természet- és társadalomtudományokról vallott felfogá-
sunkat jellemzi, és a koramodern természetfilozófiától megkülönbözteti.

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KVALITATÍV MEGALAPOZÁSA

Mindennek fényében Hume jelentősége az itt előtérbe helyezett tudománytörténe-
ti kontextusban az, hogy hozzálát a modern értelemben vett társadalomtudományok 
– természetfilozófiáról mintázott – megalapozásához. Ahogy John Pocock (poCoCk 
1999, 208) fogalmaz: „Hume az első brit történész, aki a történetírást két szólamban, 
a politikai narratíva és a szociológiai generalizáció szólamaiban is mesterien műveli.”

Az a kvalitatív munka, amelyet az általa is képviselt módszerrel végezni lehet, álta-
lánosan jellemző a modern tudományok kialakulásának kezdeti szakaszára. Ahogy 
Gary Hatfield (HatfieLd 1995, 186) megjegyzi, a földi és az égi jelenségek egységes 
fizikájának descartes-i gondolata a modern fizika kibontakozásának kezdetén néhány 
alapvető fogalomra és magyarázati mintára épül. Nem minden tudományos eredmény 
kvantitatív tehát, és ebből a szemszögből kell látni Hume tudománytörténeti jelentő-
ségét is. Éppen ezért nincs igaza Foucault-nak (fouCauLt 2000, 9. fejezet), aki épp az 
emberi természet fogalmában látja annak akadályát, hogy a XVIII. századi fejlemé-
nyeket folytonosnak lássuk a társadalomtudományok XIX. századi kibontakozásával. 
Hume – és az emberi természet számos más kutatója – tanulmányozható funkcionális 
egységekre bontja ezt a természetet és ennek különféle megnyilvánulásait, így nyitva 
meg az utat, hogy ezek vizsgálatára specializált diszciplínák épülhessenek.

Az persze világos, hogy az emberi természet tudománya nem folytonos minden 
további nélkül a modern társadalomtudományokkal, illetékességi területe ezeknél jóval 
szélesebb, minden emberrel – a morális létezővel – kapcsolatos jelenségre kiterjed, a 
fiziológiától és pszichológiától, a társadalmasodás jelenségein át egészen az etikáig 
és az esztétikáig. De a vizsgálódás fókuszában az ember megfigyelhető viselkedése 
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és az ebből levonható következtetések állnak. Ez a viselkedés Hume számára mindig 
társas viselkedés, amennyiben az ember természetes közege – ahogy azt a történelem 
és a megfigyelés világosan mutatja – társas közeg, s ezen kívül lehetséges tapaszta-
lat híján nem is tanulmányozható – még akkor sem, ha ezt Rousseau, mint láttuk, így 
véli. Mi több, maga az ember, mint természetrajzi kategória sem érthető meg anélkül, 
hogy társas környezetére utalnánk. Ez jól illusztrálható a szimpátia hume-i elméletével.  
A szimpátia az a képesség, melynek révén különös, a természet egyéb dolgai iránt meg 
nem nyilvánuló érzésekkel vagyunk képesek embertársaink felé fordulni, s ez erköl-
csiségünk és részben társiasságunk alapja. Ez a tulajdonság egyenesen embervol-
tunk konstitutív összetevője, melynek híján emberi lényről nem is beszélhetünk (lásd 
T2: 65 sk.), s mint ilyen az ember lényegi társiasságának bizonyítéka.

Ennyiből is érzékelhető, hogy Hume módszertanilag és tartalmilag is szemben áll 
azzal a megközelítésmóddal, amely az ember és a társadalom megismerését hipo-
tetikus emberi lények lényeginek tekintett tulajdonságaiból levezetve lehetséges-
nek tartja. Éles tehát a fentebb jelzett szembenállás a Hume által is képviselt – és 
a skót felvilágosodásra oly jellemző – antropológiai és társadalomelméleti tradíció 
(lásd BerrY 1997, 30 skk. passim; HatfieLd 1995, 248 sk.), valamint a természetjo-
gi és a társadalmi szerződés doktrínájára alapozó filozófiák között. Ennek a szem-
benállásnak Hume nagyon is tudatában van. Már egy 1739 szeptemberében Francis 
Hutchesonhoz írott levelében kárhoztatja a ‚természetes’ fogalmának teleologikus fel-
fogását: az ember rendeltetése felől meghatározni, hogy mi természetes „meglehető-
sen bizonytalan és filozófiátlan …, s az én céljaimtól távol esik” (L: 33). Hume ebben 
a kontextusban elismerően idézi Horatius egy passzusát, amelyben a hasznosságot 
jelöli meg a szabályok egyedüli forrásának – valószínűleg célzatosan épp azt a pasz-
szust, melyet Grotius és Puffendorf egyaránt a természetjog doktrínájával ellentétes 
álláspontként idéz (lásd moore 1989). Ez egyébként meglehetős bátorságra vall a fiatal  
Hume részéről: a természetjogi megközelítés Glasgow-ban épp Hutcheson (és előd-
je, Gershom Carmichael) munkája révén talált otthonra.

Úgy is lehet tehát fogalmazni, hogy ezzel kezdődik a tapasztalati alapra helyezke-
dő, a modern természettudományokkal rokonságra törekvő társadalomtudományok, 
és a normatív igénnyel fellépő, modern értelemben vett társadalom- és politikai filozó-
fiák elválása. Ennek a folyamatnak a kezdetén, ha nem egyenesen a legelején áll az 
emberi természet tudományának hume-i módszertana.
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