
Az ígéret 
A személyek olyan létezők, akik ígéretet tudnak tenni. Más szóval 
olyan összefüggést tudnak teremteni más személyekkel, amely vá-
rakozást és a várakozás teljesülésére támasztott igényt alapoz meg 
azzal szemben, aki ígéretet tesz. Az állatoknak is vannak várakozásaik. 
És az állatokkal, sőt természeti és mesterségesen létrehozott dolgok-
kal szemben is vannak várakozásaink. Ezek a várakozások (például 
az, hogy holnap is felkel a nap) tapasztalatban gyökereznek, és azon 
a fel tételezésen alapulnak, hogy nem fognak egy csapásra megvál-
tozni a világban uralkodó szabályszerűségek. A várakozások az ál-
talános természeti törvényeken és meghatározott dolgok lényegükhöz 
tartozó sajátos tulajdonságain alapulnak. Ha eseteként csalódnunk 
kell ilyetén várakozásainkban, akkor saját magunkban kell keresnünk 
csalódásunk okát. Valamilyen hibát követtünk el, amikor az eshe-
tőségeket latolgattuk. Vagy pedig tudatosan kockázatot vállaltunk, 
és nem jártunk szerencsével. Az érettség jele, ha valaki megtanulta, 
hogy a világ nem köteles teljesíteni a várakozásait. Az állatok sem 
kötelesek. Az állatok „büntetésének” csak annyiban van értelme, hogy 
kondicionálni próbáljuk őket, hiszen képesek a tanulásra. 

Az ígéreten alapuló várakozásnak mindig vannak tapasztalati ösz-
szetevői. Nem fogunk egy olyan ígéret teljesítésével számolni, amely 
tapasztalatunk szerint valami lehetetlen mellett kötelezi el magát. És 
nem fogunk megbízni egy olyan emberben, aki tapasztalataink sze-
rint nem szokta megtartani az ígéreteit. Ez azonban mit sem változ-
tat azon, hogy az ígéretből következő várakozásnak voltaképpen maga 
az ígéret az alapja. Az ígéretek elsődlegesen azért alapoznak meg és 
tesznek jogossá várakozást, mert igényre adnak okot. Ha pedig va-
la mely ígéretet könnyű teljesíteni, akkor egy idegen ígéretében is meg 
fogunk bízni, s például átadunk neki egy levelet, hogy dobja be a leg-
közelebbi postaládába, anélkül, hogy más oka lenne a levél bedobására, 
mint az, hogy megígérte. Ettől azonban valószínűleg tartózkodni fo-
gunk, ha a levél rendkívül fontos, kivéve, ha a szóban forgó idegen 
különösen bizalomgerjesztő benyomást tett ránk. Az ígéretből kö-
vetkező igényt sajátos feltétlenség jellemzi. Ha az igény teljesülésé-
vel kapcsolatos várakozás nem ugyanilyen feltétlen, hát csak azért, 
mert nem tudjuk, hogyan fog viszonyulni egy meghatározott ember 
ehhez a feltétlenséghez. Az erkölcsi késztetés nem ugyanolyan, mint 
a fizikai. Hogy éppoly erőteljes-e, mint a fizikai, az teljes mértékben 
attól az embertől függ, aki kötelezettséget vállalt valamire. 

Mit jelent az, hogy teljes mértékben attól az embertől függ? Attól függ, 
hogy milyen ember. Arról lenne tehát szó, hogy valamely ígéret telje-
sítésének elmaradásáért bocsánatkérés gyanánt elfogadhatnánk azt a 
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megállapítást, hogy „én már csak ilyen vagyok”? Nyilvánvalóan nem. 
Inkább azt gondoljuk ilyenkor: „csakhogy nem ilyennek kellene len-
ned”. Azt feltételezzük tehát, az emberek maguk felelősek azért, meg 
tudják-e engedni maguknak, hogy ígéretet tegyenek, vagy legalábbis 
azért felelősek, hogy csak akkor tesznek-e ígéretet, ha meg tudják en-
ged ni maguknak, vagyis ha tényleg olyanok, hogy meg tudnak bízni 
saját magukban. Az ígéretek sajátos igényeket alapoznak meg. Az az 
igény viszont, hogy ígéretek ne szedjenek rá minket, olyan igény, ame-
lyet minden személy fenntart minden más személlyel szemben, mert 
alapvető jelentősége van a személyek egymáshoz fűződő viszonyának 
szempontjából. Az pedig belátható, hogy minden egyes személy ele-
ve olyan viszonyban van minden egyes másik személlyel, amelyet kö-
zösségnek nevezhetünk. A személyek közösségét egyebek mellett az 
jellemzi, hogy minden személy minden másik személynek meg tud ígér-
ni valamit, anélkül, hogy közben végtelen sorra bővülnének az efféle 
kijelentések: „Megígérem, hogy megtartom azt az ígéretemet, hogy meg 
fogom tartani az ígéretemet…” Az ilyen metaígéretek, „felettes ígére-
tek” sorát nem lehet a végtelenségig folytatni. Mindig ott van a végükön 
egy olyan ígéret, amelynek megtartását az ígéretet tevő ember már nem 
ígérte meg külön, és ezért nincs is feljogosítva arra, hogy azt mondja: 
„igen, megígértem, de nincs okom arra, hogy megtartsam, amit ígértem”. 
Ha azt felelnénk erre, hogy minden ígéret egyet jelent megtartásának 
vállalásával, az illető azzal háríthatná el ellenvetésünket, hogy „termé -
szetesen megígértem, hogy megtartom, de ezt hasznossági megfonto -
lásokból mondtam, és most már nem érzem úgy, hogy kötelezne”. Mi 
ébreszt elégedetlenséget bennünk e szavak hallatán? Mi a téves ebben 
a végtelen regressióban? Miért kötelez minket az ígére tünk anélkül is, 
hogy azt is külön meg kellene ígérnünk, hogy meg fogjuk tartani? És 
miért lehetséges mégis, hogy valaki végtelen visszahátrálásba fogjon, 
és azt állítsa, hogy egyetlen ígéretének sincs kötelező érvénye? 

Az erkölcsi kötelezettségnek a jelek szerint pontosan az a sajátos -
sága, hogy nem enged meg egy bizonyos fajta (bár önmagában lehet -
séges) reflexiót, azt a reflexiót, amely révén személyek minden kö-
te lező érvény mögül ki tudnának hátrálni. Úgy tűnik, pontosan az 
erről a reflexióról való lemondás alkotja az erkölcsi aktust. Az em-
ber ugyanis e lemondás révén cselekszik igazán személyként, vagyis 
e reflexióról lemondva mutatkozik a reflexió olyan feltételének, amely-
hez képest már sehová sem lehet visszalépni. Más szóval vállalja azt 
az ígéretet, amely eleve ő maga, pontosan azért, mert személy. Ha meg-
szólal és elvárja, hogy megértsék, akkor már belehelyezkedett abba 
a személyes kapcsolatiságba, amelyet minden konkrét ígéret feltételez. 
Fel sem merül már ekkor a végső megalapozás kérdése. Az erről a 
kérdésről való lemondás maga a végső megalapozás, és ez a lemon-
dás eleve megtörténik, ha emberek elismerik egymásról, hogy sze-
mélyek, vagy igényt támasztanak személyességük elismerésére. 

A személy maga ígéret. Személyek vagyunk, s ez azt jelenti, hogy az 
összes személy közösségében helyezkedünk el. Az értelmes élőlé-
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nyeknek nem áll módjukban dönteni arról, hogy el akarnak-e helyez -
kedni ebben a közösségben, vállalva a vele járó kötelezettségeket és igé-
nyeket. Nem mondhatnak le azokról az igényekről és nem háríthatják 
el azokat a kötelezettségeket, amelyek e ponton jelentkeznek. A sze-
mély autonómiája maga már nem autonóm eredetű, és nem tárgya a 
személy autonóm mérlegelésének. Jogrendünk érvénytelennek tart egy 
olyan szerződést, amelyben valaki egy másik ember javára megválik 
összes polgári és emberi jogától. És természetesen éppoly kevéssé ráz-
hatja le magáról valaki az összes kötelezettségét. A személyek közös-
ségébe, vagyis a szabad lények közösségébe való betagozódás maga 
már egyáltalán nem szabadon zajlik. Az egyetértés e téren már eleve 
feltételezve van, ahogyan egyébként az is, hogy mindenki más magával 
egyenlőnek ismer el minden embert, akit újonnan lép be ebbe a kö-
zösségbe. E téren nem kerül sor választásra és döntésre. Mindenki „szü-
letett tagként” foglalja el a helyét ebben a közösségben. Ez pedig nagyon 
fontos: a személyek nem „természetes” közössége csak természetadta 
módon jön létre és marad fenn. Az az eredeti ígéret, amely egyáltalán 
lehetővé teszi meghatározott ígéretek megtételét, csak azért eredendő 
és csak azért nem lehet nála korábbi alapot találni hozzá, mert egyál-
talán nem az időben megvalósuló szabad cselekmény, hanem „szel-
lemi aktus”, amely egyenértékű azzal, hogy valamennyi személy 
kommunikációs közösségéhez tartozunk. 

Az ígéret jelensége különösen egyértelmű fényt vet arra, amit sze-
mélynek nevezünk. Hogy az „eredendő ígéret” nem helyezhető el az 
időben, az arra utal, hogy jóllehet az emberek bizonyos tulajdonsá-
gok alapján tekintik egymást személynek, a személyesség azonban nem 
tartozik ezen tulajdonságok közé, hanem megelőzi valamennyit, s csak 
elismerésének módján van adva. Másfelől pedig az emberek fölébe 
emelkednek az idő áramába ágyazódó természetes állapotuknak, ami-
kor ígéretet tesznek. Azt, amit egy jövőbeli időpontban tenni fognak, 
nem bízzák rá a dolgok folyására és hangulati állapotukra, sem arra 
a tudatállapotra, azokra a vágyakra és prioritásokra, amelyekkel eb-
ben a bizonyos időpontban rendelkezni fognak, hanem elébe nyúlnak 
az időnek, hiszen már most eldöntik, mit fognak megtenni később, még-
pedig úgy, hogy erkölcsi szempontból lehetetlenné teszik mostani dön-
tésük későbbi revízióját: kiadják ugyanis a dolgot a kezükből, mivel 
feljogosítanak valakit arra, hogy igényt támasszon döntésük végre-
hajtására. A szerződés csupán az egyik sajátos esete az ígéretnek, még-
pedig akkor, amikor a másik már megtett egy olyan ellenszolgáltatást, 
amely megerősíti az ígéret tárgyára támasztott igényt. Ez azonban nem 
érinti a dolog lényegét. Egyoldalú ígéreteket is lehet ugyanis szerző-
dés formájába önteni; ilyenek például az ajándékozási és az örökösödési 
szerződések. Abban különböznek a szokásos ígéretektől, hogy nemcsak 
erkölcsi igényre jogosítják fel a másokat, hanem azon túlmenően jogi 
természetű igényre is. Az ígéretet tevő ember tehát olyan kiegészí-
tő jellegű szankciókkal is ellátja ezt az igényt, amelyek kikény szerítik 
az ígéret betartását. 
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Ígérete betartásának elvárható reményét ily módon pszichikai és 
fizikai szempontból meggyökerezteti a valóság oksági szerkezetében, 
mind saját „természetének”, mind a világnak a valóságában. Ha el-
tekintünk a szankciókkal felruházott szerződésektől, akkor egyálta-
lán nincs is olyan könnyű dolgunk, ha megpróbáljuk meghatározni 
azt a valóságot, amelyet az ígéret hoz létre. Az a tény, hogy valakinek, 
aki közel áll hozzám, meghatározott elvárásai vannak velem szem-
ben, arra késztethet ugyan engem, hogy megtegyek valami olyat, amit 
máskülönben nem tennék meg, de ilyesféle elvárások nemcsak ígé-
ret hatására alakulhatnak ki. Például annak köszönhetően is kiala-
kulhatnak, hogy már sokszor meghatározott szívességet tettem a má-
siknak. A rendszeres cselekvés, mint a rendszeresség minden formája, 
óhatatlanul bizonyos elvárásokat kelt. 

Az ígéret azonban valami mást hoz létre: a várakozás teljesítésé-
re támasztott igényt. Az igény kategóriája pedig éppúgy egészen más 
rendhez tartozik, mint a kötelezettség. Egyáltalán nem pszichológiai, 
hanem erkölcsi természetű. A kötelezettség és az igény egyaránt füg-
getlen attól, hogy az érintett személyek pillanatnyilag tudatában van-
nak-e nekik. Ha valaki megfeledkezik az ígéretéről, attól még nem 
mentesül teljesítésének kötelessége alól. Nem lett volna szabad elfe-
lejtenie. És az igény sem szűnik meg, ha az igényre feljogosított em-
ber nem emlékszik a jogára. 

Ennek ellenére a kötelezettség csak meghatározott pszichikai kész-
tetések hatására érvényesül. Ezzel kapcsolatban Kant az ész által lét-
rehozott érzésként jelentkező tiszteletről beszél. Elsősorban nem ar-
ról van szó, hogy meghatározatlan számú emberrel kapcsolatban van 
felelősségünk (beleértve saját magunkat is), akiknek hasznuk van az 
„ígérettartás” konvenciójának megbízhatóságából. Nem erről van szó, 
hanem arról, hogy személyes viszonyba kerülünk egy meghatáro-
zott emberrel, a kapcsolatunkat pedig az ígéret hozta létre, s adott 
esetben feszültségbe is kerülhet a vágyainkkal, a szükségleteinkkel 
és a preferenciáinkkal. Ám pontosan ettől személy a személy, aki a 
birtoklás módján viszonyul természetes létállapotához. Ez a viszony 
nem olyan jellegű, hogy érintetlenül hagyná a birtoklás tárgyát — mint 
ahogyan egyes filozófusok és teológusok elgondolják Isten és a világ 
viszonyát, tudniillik úgy, mintha Isten sohasem cselekedhetne „konk -
rétan” a világban. Az ígéret megtartására irányuló akarat ugyan va-
lami feltétlenre irányul, ám önmagában véve nagyon is feltételekhez 
kötődik, az ember neveltetésétől, alkatától, sőt pillanatnyi hangulatá-
tól függ, annak ellenére is, hogy az ígéret megtartásával kapcsolatban 
pontosan az a legfontosabb, hogy az ember fölébe emelkedik pillanatnyi 
hangoltságának. Annak tudata, hogy ígéret köt minket, kézzelfogha-
tó tényezőként jelentkezik lelki feltételrendszerünkben, éppúgy, mint 
annak tudata, hogy személy lévén már eleve ígéret vagyunk — vagyis 
a lelkiismeret. 

Az a feladat, hogy megbízható és konfliktus esetén iránymutató 
tényezővé tegyék a lelkiismeretet, csak olyan létezők számára adó-
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dik, akiknek nem egyszerűen csak akarati késztetéseik vannak, ha-
nem viszonyt is tudnak kialakítani a késztetéseikhez, vagyis sze-
mélyek. Ennek az erőfeszítésnek az a célja, amit az erény szó jelöl: 
úgy kell kondicionálnunk saját természetüket, hogy megbízhatóan 
uralni tudjuk magunkat, s úgy kell integrálnunk részleges készte-
téseinket, hogy valóban meg tudjuk tenni, amit akarunk. Az a fon-
tos, hogy meg tudjunk bízni magunkban. Időről időre megállapít-
hatjuk ugyanis, hogy megváltoztunk. És akár az is elképzelhető, hogy 
nemcsak azt állapítjuk meg, hogy megváltoztunk, de azt is, hogy más-
valaki lettünk. Ezzel azonban eltüntetnénk magunkat a színről, nem 
lehetnénk többé másokhoz viszonyuló személyek, hiszen mások szá-
mára csak ugyanúgy vagyunk azonosíthatók, mint a térben és idő-
ben létező többi dolog és élőlény. Ezek a dolgok is állandóan vál-
toznak. Másfélék lesznek. És ugyanígy változnak a személyek is. 

Az ígéret kivonja a benne kifejezett döntést a változás hatálya alól, 
mivel felruházza a másikat azzal a joggal, hogy megbízzon a szóban 
forgó döntés végrehajtásában, vagyis szilárd tényként építse be sa-
ját cselekvési terveibe. Hogyan lehetséges, hogy ily módon kivon-
juk magunkat az időben bekövetkező változás alól? Éspedig akkor 
is, ha jogi szerződéssekkel nem fosztjuk meg magunkat attól a le-
hetőségtől, hogy ígéretünkkel ellentétesen cselekedjünk? Erkölcsi 
szempontból tesszük lehetetlenné az ígéretünkkel ellentétes cselek -
vést. Mit jelent ez? 

Azt jelenti, hogy ígéretünk tartalmát közvetlenül összekapcsoljuk 
azzal az ígérettel, amely személy mivoltunkban mi magunk vagyunk. 
Ahhoz, hogy megszegjem szóbeli ígéretemet, meg kell szegnem azt 
az ígéretet, ami vagyok. El kell tüntetnem önmagam személy voltát. 
„Aki egyszer hazudik, annak nem hisznek, akkor sem, ha igazat mond” 
— ez a közmondás pontosan ezt az igazságot fejezi ki, bár nem szá-
mol a megbánás és a megtérés lehetőségével. De komolyan vennénk 
egy olyan ember ígéretét, aki nem bánja, hogy megszegte korábbi ígé-
retét, s csak arról biztosít minket, hogy ezúttal meg fogja tartani? Leg-
feljebb arra gondolnánk, hogy ezúttal mások az érdekei. 

Az, hogy az ígéretben a személy sajátos és konkrét formában mu-
tatkozik meg, különösen jól látható akkor, ha haldoklóknak teszünk 
ígéretet. Haláluk után már semmiféle igényt nem tudnak érvénye-
síteni. De éppen ezért tartozunk azzal, hogy megtartsuk, amit ígér-
tünk. Máskülönben csak palliatív eljárást jelentett volna az ígéretünk, 
amely nem tartja tiszteletben a másik személy voltát, azt, hogy a transz-
cendenciára irányul, hanem csak kímélendő természeti lényként ke-
zelné, akinek nem szeghetjük kedvét. Csak akkor ismerjük el a má-
sikról, hogy személy, ha aktualizáljuk saját személy voltunkat. De 
fordítva is igaz: csak akkor valósítjuk meg saját személyességünket, 
ha elismerünk más személyeket. 

 
Görföl Tibor fordítása
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