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A sZJ1badság Duns
Scotus tanításában
Boldog Duns Scotus János a késői középkor kiemelkedő filozófusa
és teológusa volt. Elődei tanítását sok területen kritika tárgyává
tette, új meglátásokat dolgozott ki, amellyel sajátos filozófiai és teo
lógiai rendszert alkotott.

Filozófiai tanításából írásomban az akarat szabadságáról szóló ta
nítását emelem ki. Ez tartalmazza egyrészt filozófiai rendszerének
sajátos vonását, másrészt gondolatainak továbbfejlesztése választ
adhat korunk sok kérdésére.

Az ember sajátos adottsága, hogy értelemmel és szabad akarattal
rendelkezik. Értelmével nemcsak megismeri a körülötte lévő vilá
got, hanem a gondolkodás révén képes azt megérteni. Cselek
vésében, tevékenységében nem determinált, mint a körülöttünk lé
vő világ. Bár sok külső és belső determináló tényező irányítja a
cselekvést, végső fokon az ember saját maga dönt: cselekszik-e
vagy sem, a jót vagy a rosszat teszi-e meg, a kisebb vagy a nagyobb
jót, vagy a rosszat választja-e. A szabadság tényét a döntésben, a
választásban éli meg. Ebből következik, hogy felelős tetteiért, cse
lekedeteiben megjelenik az erkölcsi jó és rossz.

Az akarat szabadságának belső természete

Szent Tamás
szabadságfelfogása

A személy méltóságához hozzátartozik a szabadság: hogyan él sza
badságával. Ezért a gondolkodókat, filozófusokat folytonosan fog
lalkoztatja a kérdés: miben áll a szabadság belső természete, mi
indítja az akaratot cselekvésre, hogyan jön létre a szabad cselekvés?
A régi filozófusok éppen úgy, mint a jelenlegiek, különböző meg
közelítésben különböző válaszokat adtak erre a kérdésre.

Scotus nem fogadja el elődei meglátását, hanem új szemponto
kat emel ki. Tanítását a középkori filozófia, a skolasztika szem
pontjából érthetjük meg, amelyet kritika tárgyává tett, és amelynek
klasszikus megfogalmazója Aquinói Szent Tamás volt.

Szent Tamás a szabadság alapját az értelemben találta meg. Mi
vel a szabadság révén az emberi cselekvés nem determinált, a
cselekvés meghatározó tényezőjét az értelmi ismeretben látta. A
szellemi megismerésben az ember több tárgyat és a tárgyakban a
jó különböző fokait ismeri fel. Ennek megfelelően az értelem hatá
rozza meg az akaratot. Az értelmi ismeret az a mozgató erő, amely
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Szabadság-akarat

Az önmeghatároz6
akarat

10rdinatio IV. dA3.
qA. n.2.

20rdinatio Il.d.25. un.
n.22. Rap. I. d.10.

q. 3. nA.
3Op. Ox. I.I.d.17. q.3. n.5.

4Quodl. q. 16.

Az önmeghatározás
megnyilvánulása

5 Quodl. q. 16. n.9.

az akaratot cselekvésre indítja. Ezzel hangsúlyozza az értelem el
sőbbségét az akarattal szemben.

A szabadság alapja ebben a felfogásban az értelem, és lényege a
választás. Ha nincs választási lehetőség, akkor szabad cselekvésről

sem beszélhetünk. Ezért a szabadság tartalma a választás szabadsága.
A szabadságnak addig van értelme és lehetősége, amíg az értelem
több tárgyat állít az akarat elé. így az értelem ismerete teszi lehetövé
a szabadságot, és ez az ismeret határozza meg a cselekvést.

Ennek azonban az a következménye, hogy a választás lehetősége

az örökkévalóságban megszűnik. Isten látása a legfőbb jót
tartalmazza. A legfőbb jó már kizárja más választásának a lehető

ségét, és ezzel együtt a szabadság mint a választás lehetősége is
megszűnik.

Scotus számára ez az értelmezés elfogadhatatlan. Egyrészt az
akarat nem szükségképpen választja azt, ami ismerete szerint a leg
jobb: választhatja a rosszat is. De még inkább ellene veti, hogy az
akarat nem lehet szabad, ha más külső tényező határozza meg a
cselekvést. A szabadság sokkal inkább azt jelenti, hogy az akarat
nak megvan az a belső képessége, hogy önmagát meghatározza.
Szerinte: "A szabadság azt jelenti, hogy önmagát határozza meg a
cselekvésre."t A szükséges determináció nem kívülről jön, tehát
nem a tárgytól vagy az értelemtől, hanem saját magát kell deter
minálnia: "Nem lehet az akarattól különbözőaz akarás teljes oka."z
Ebből következtet arra, hogy "az akarat lényegénél fogva szabad".3

Ilyen értelemben az akarat nemcsak determinálatlanságot jelent,
hanem azt a belső képességet is, hogy önmagát meghatározhatja.
Az öndetermináció nem passzív adottság, hanem aktív erő, az aka
rat belső erejét mutatja.

Ezért a szabadság nem feltétlenül a választásban, hanem az ön
determinálásban jelenik meg. Fennáll a szabadság, vagyis az ön
determinálás lehetősége akkor is, amikor a cselekvést külső szük
ségszerűség irányítja: "Ha például valaki szándékosan leugrik és
esés közben is ezt akarja, a természeti törvény szerint szük
ségszerűen esik, és mégis szabadon akarja ezt az esést.,,4 A szabad
ság belső tartalma éppen abban áll, hogy saját energiával rendelke
zik, következésképpen önmagát determinálhatja.

Más kérdés, hogy az öndetermináció miben -mutatkozik meg:
magában a cselekvésben vagy a cselekedetek feletti uralomban:
"Kétséges, hogy a szabadság indoka miben áll: akár a cselekvésre
való detemináltságot, akár cselekedeteinek az irányítását tekintjük,
egyik sem látszik ígazolhatónak'f - írja.

Ebből a szempontból a skotista szabadságfogalom dinamikus: a
szabadságot a maga mozgásában ragadja meg. A szabadság nem
azt jelenti, hogy folytonosan újra választania kell. A szabadság ak
kor éri el önmaga tökéletes formáját, amikor önmagát már végle
gesen determinálta.
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6Minges; Compendium
Theologiae Dogmalicae

specialis, Ralisbonae,
1921, 11.303.

lsten szabadsága

7Quodl. O. 16. n.8.

A szabadság mint
feladat

Éppen ezért a szabadság nem szűnik meg az örökkévalóságban
sem, hanem elnyeri teljes tökéletességét: "A mennyben az üdvözül
tek Istent akarják és szeretik, éspedig szabadon, de úgy, hogy már
lehetetlen Istent nem szeretni.,,6Az indok, hogy a szabadság az akarat
ratio formalis-a; ezért megmarad a szabadság az örökkévalóságban is.

Ugyanígy értelmezi Scotus Isten szabadságát is: "Az isteni akarat
szükségképpen akarja saját jóságát, de ebben az akarásban sza
bad."?

Ha a tapasztalathoz hűségesek akarunk maradni, nem szabad
figyelmünket elkerülnie, hogy a mai mélylélektan, biológia stb.
mind több determinációt tár fel az emberi cselekvésben. Önállóan
determináló irányok érvényesülnek és irányítják a cselekvést, még
ha az előző döntés, választás, meggyőződés hiányzik is. A gyer
mekkorban például ezek az ösztönös determinációk érvényesülnek.
Később nyílik egyre nagyobb alkalom, hogy az ösztönös deter
mináció tendenciái ellenére a személyes döntés érvényesüljön. Aki
ezt a belső harcot nem vállalja, továbbra is az ösztönös deter
mináció hatása alatt cselekszik; más szóval az öndetermináció hiá
nyozni fog. Ha Scotus gondolatainak a következményeit ma néz
zük, azt mondhatjuk, hogy a szabadság nem készként. hanem le
hetőségként, feladatként adott, amelynek a személyi döntés és cse
lekvés által kell kibontakoznia. A szabadságnak ilyen jellegű tartal
ma már nemcsak dinamikus, hanem evolutív jelleget is mutat. A
kibontakozó öndeterminálásban fejlődik és érik a személyiség, mert
az önmaga által megválasztott cél mellett kitartva determinálja magát.

A szabadság tartalma így szabadul meg az önkényesség jellegé
től. Ezzel a keresztény értelemben vett engedelmesség is egészen
más jelentésre tesz szerint. A legnagyobb probléma onnan ered,
hogy az ember az erkölcsi törvényt, Isten szavát a fizikai és az
állami törvényekhez hasonlítja. Az erkölcsi törvény lényegében az
ideált, az értéket mutatja, és felhív annak teljesítésére. Nem az er
kölcsi törvény determinálja a szabadságot, hanem a személy deter
minálja önmagát, mivel az erkölcsi törvény értékét elfogadja. Ebből

a szempontból az engedelmesség nem emberhez méltatlan szervi
lizmust jelent, hanem a személy érettségét: öndeterminálása által
mindig önállóbb, érettebb lesz, az Isten által kijelölt és az önmaga
által választott értékek irányában.

A szabad cselekvés indítéka

Ha az akarat a maga cselekvésében szabad, ha önmagát határozza
meg, akkor azt a kérdést kell megválaszofnunk, hogy milyen ala
pon determinálja magát. Az intellektuális felfogásban az akaraton
kívül álló ok az indíték, ezért az akarat azt passzívan követi. És ha
ilyen ok nincs, akkor tehetetlenné válik.

Scotus szemben áll ezzel a felfogással. Az akaratot - szerinte 
a cselekvésre nem külső ok determinálja, hanem a "kívánatos", a
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desiderabile. Az ösztönt, az appetitus sensitivust az érzékileg kívána
tos/ a desiderabile sensitivum irányítja, míg az akarati cselekvést, az
appetitus intel1ectivust a desiderabile intel1ectivum irányítja.

Szabadság ésszeretet Az akarat és a szabadság öná1lóságának a hangsúlyozásával Scotus
hangsúlyozza a szeretet is. Amint az emberben az akarat és a szabad
ság elsődleges, így foglalja el az első helyet a szeretet. Ennek a hang
súlyozásnak nagy jelentőségevan a szabadság problematikájában.

A szabadságban átéli az ember a magányosságot, az egyedüllé
tet. Ez a magányosság csak egy másik személy iránti szeretetben
oldódhat fel. A szeretet hangsúlyozása arra utal, hogy a tőlünk füg
getlen valósággal nem a megismerés által - így a lényegfilozófia
-/ hanem a szeretet önátadásával egyesülünk. A szeretet önátadá
sa és egyesülése által létünk és szabadságunk értelmet nyer.

Ezáltal létünk nem önmagáért, hanem egymásért való lét. Ez a
legtökéletesebb módon a legtökéletesebb személlyel, Istennel való
szeretetkapcsolatban valósul meg. Így Isten nem fölösleges, nem
olyan lény, aki a szabadságot tönkreteszi, hanem olyan, aki a vele
való egyesülésben a személy szabadságát és bensőségességét a leg
magasabb fokra emeli. És ha az egymásért való lét a személy töké
letességét jelenti, az Istenért való lét annak a teljessége.

Aszabadság ma A szabadság kérdése napjainkban központi szerepet tölt be az
ember életében. Filozófiai területen különösen hangsúlyozzák a
szabadságot: az ember szabad döntése lényeges feladat. De sokszor
éppen a szabadság hangsúlyozása teszi bizonytalanná az életet. Ha
ennek nem tudják pozitív értelmét adni, nem marad más, mint a
megállapítás: "Szabadságra vagyunk ítélve."

Scotusnál a szabadság filozófiai megközelítése eligazítást ad ar
ra/ hogy hogyan éljünk a szabadsággal. A szabadság a legkiválóbb
emberi adottság. De ez nem lehet csak önkényesség, folytonos vá
logatás/ hanem éppen a "legkívánatosabb"-nak: a delectabiIének a
keresése. Ha az ember csak magára hagyottan él a szabadságával,
akkor céltalan marad. De a szeretet utal az akarat öndeter
minációjára. A szabadság az embertársakkal és az Istennel kapcso
latban már nem "ítélet", hanem nagy ajándék: a legszebb értékekre
szabadon determinálhatja az ember belső személyiségét.

A társadalmi életben is helyes, ha külső megkötöttség nélkül, a cse
lekvés/ a gondolat és a vélemény szabadságában formálható az egyéni
és közösségi élet. Azt azonban nem szabad szem elől tévesztenünk,
hogy a szabadság csupán a lehetőséget adja, amellyel szellemi és erköl
csi értékek alapján kell tudnunk élni A szélsőséges liberalizmusnak ép
pen az a hibája, hogy bár biztosítani akarja a szabadság lehetöségét
minden téren, de annak belső tartalmát nem világítja meg; az értékek
keresésében és követésében is az egyéni szabadságot hangoztatja,
amely így szabadossággá válik. Scotus a szabadság belső tartalmát
hangsúlyozva elengedhetetlennek tartja az értékek felmutatását.
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