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PETE KRISZTIÁN

„Semmi sem árul el többet 
egy ember életéről, 

mint a halálának módja”
David Hume élete és halála

Hume életében összesen két életrajzot írt, ezek közül 
azonban jórészt csak az egyiket ismerik, mivel azt halála 
után kiadott műveihez előszóként csatolták. Ez az életrajz 
magyarul is elérhető, és itt leginkább erről az életrajzról, 
illetve az ahhoz csatolt Adam Smith-levélről lesz szó, 
melyben Smith barátja utolsó heteiről, napjairól számol 
be, s amely ezen rövid esszéhez csatolva kerül közlésre. 
A másik életrajzot1 23 évesen írta Hume egy ismeretlen 
orvosnak címzett levélben, midőn „1734-ben kiváló ke-
reskedőkhöz szóló ajánlólevelekkel Bristolba ment”2 
[SÉ: 12], és leginkább ifjúkori depressziójával, illetve az 
abból való kilábalásával foglalkozik. Az előbbi életraj-
zot – melynek Hume a Saját Életem címet adta – 1776. 
augusztus 25-én bekövetkezett halála előtt pár hónappal3 
vetette papírra, méghozzá azzal a céllal, hogy azt kiadója, 
William Strahan, az Esszék és az Anglia története új ki-
adásai elé illessze. Adódik tehát a feltevés, hogy „magáról 
írott gyászbeszéde” megírásával és közreadásával üzenni 
akart Hume a nagyközönségnek. A feladat, amit e rövid 
írásban megkísérlek elvégezni, nem más, mint ennek az 
üzenetnek a rekonstruálása, és azon lehetséges indokok-
nak a feltárása, melyek Hume-ot az üzenet közzétételére, 
legkedvesebb barátját, Adam Smith-t pedig eme üzenet 
megerősítésére bírták. Megállapításaimat pedig alapve-
tően Hume életrajzára és a hozzá csatolt Smith-Levélre 
alapozom, kiegészítve néhány egyéb forrással.

A Saját Életem egy igen szikár életrajz, ahogy Hume 
maga fogalmaz: „alig lesz több, mint műveim története”, 
tekintve, hogy csaknem egész életét az „írói foglalatosság 
töltötte ki” [SÉ: 11.]. Az egész életrajzot két „uralkodó 
szenvedélyre” fűzi fel, mégpedig az irodalmi hírnév utá-
ni vágyra és az anyagi függetlenség elérésének vágyára. 
Részletesen kitér mindegyik művének minden kiadására, 
és azok szerény első fogadtatására is, kezdve az Érteke-
zéssel, mely „halvaszületetten hagyta el a nyomdát”, az 
„Értekezésnél nagyobb sikert nem arató” első Tanulmá-
nyon át, az erkölcsi Tanulmányig, mely „úgy látta meg a 
napvilágot, hogy észre sem vették”, végül megemlítve az 
Anglia történetének első kötetét, melyet „teljesen elfeled-
tek” [SÉ: 12–15.]. Mindössze három írását tartotta sike-
resnek, a többiről úgy vélte, szinte teljes érdektelenség 
vagy teljes elutasítás fogadta őket. Az anyagi függetlene-
dés története azonban nem fest ilyen rosszul, hiszen kez-
deti szerény örökségétől az anyagi biztonságon keresztül 
a vagyonosságig vezet, olyannyira, hogy halálakor igen 
csinos vagyont hagyott bátyja családjára, ami, tekintve 
műveinek saját maga által leírt sikertelenségét, felveti a 
kérdést, miként válhatott Hume vagyonossá, és miként 
tölthetett be egy ilyen sikertelen és elutasított szerző vi-
szonylag fontos állami hivatalokat az 1760-as években. 
Mintha valami kimaradt volna az életrajzából.

Életének legfőbb eseményei szerepelnek benne, noha 
bizonyos részletek kimaradtak. Nem veszteget egyetlen 
szót sem például Hume az egész Rousseau-afférra4, és 
nem említi a két sikertelen katedra-szerzési kísérletét5, 
sem pedig azt, hogy az 1750-es évek közepétől a Skót 
Egyház többször is megpróbálta kiközösíteni. A Rous-
seau-vitában Hume maga sem járt el teljesen tisztessége-

sen, és ha megemlíti az életrajzában, az a hiúság látszatát 
kelti az olvasóban, márpedig Hume éppen ezt akarta el-
kerülni, ezért is próbálja hárítani a hiúság vádját az első 
és az utolsó bekezdésben is. A kiközösítési kísérlet és a 
sikertelen egyetemi pályázatok szerepeltetése pedig talán 
azt a látszatot keltette volna, hogy üzenetét pusztán csak 
dacból és bosszúból fogalmazza meg. Még egy fontos hi-
ányosságot meg kell említenünk az életrajzzal kapcsolat-
ban, azonban ennek feltehetőleg stilisztikai okai vannak. 
Az életrajz tárgyiasságát, személytelenségét látszik bizto-
sítani az, hogy Hume többször is utal az életrajzában ba-
rátaira, de egyiküket sem nevezi meg, így aztán nem sze-
repel benne Smith, Blair, Elliot, Oswald neve, sem pedig 
d’Alembert, d’Holbach vagy Turgot neve, s az már csak 
természetes, hogy Comtesse de Boufflers sem.6

Az utolsó előtti bekezdésben azonban Hume rátér arra 
is, amiért az egész életrajzot megírta, tudniillik, hogy vi-
lágossá tegye: az az ember, aki kora vallásainak szinte 
minden tanával kapcsolatban szkeptikus, nyugalommal és 
vidáman tud szembenézni a halállal, a teljes megsemmi-
süléssel. Mint írja:

„1775 tavaszán beleimet egy kór támadta meg, mely 
(…) azóta (…) gyógyíthatatlanná, sőt halálossá lett. Most 
arra számítok, közel a vég. Betegségem kevés fájdalom-
mal járt, s ami még különösebb, testem gyengülése ellené-
re szellemi erőm egy pillanatra sem hanyatlott – olyannyi-
ra, hogy ha meg kellene neveznem életem azon szakaszát, 
melyet újra át szeretnék élni, talán hajlanék arra, hogy 
ezt az utolsót válasszam. Tanulmányaimat a régi hévvel 
folytatom, s társaságban is ugyanolyan vidám vagyok. 
Rendszerint arra gondolok, hogy egy hatvanöt esztendős 
ember a halállal csak néhány beteges évet veszít, irodalmi 
hírnevemet pedig – még ha sok jelét látom is annak, hogy 
végre egyre fényesebben ragyog – tudom, nem élvezhe-
tem sokáig.” [SÉ: 17–18.]

Hume már életében is hírhedt volt istentelenségéről – 
mint azt a kiközösítési kísérletek és a sikertelen egyetemi 
pályázatok is mutatják –, épp ezért halálát igen nagy vá-
rakozás előzte meg. Ahogy azt kortársa, Samuel Jackson 
Pratt írja a nagy filozófus halála körüli felhajtást meglo-
vagló művében: életének utolsó hónapjaiban „állapota kö-
telező beszédtémává vált; mindenki aggodalmát fejezte ki 
egészségi állapotát illetően, mintha bizony a legközelebbi 
barátja lett volna”.7 A nagyközönséget rettentő mód érde-
kelte, hogy a Nagy Hitetlen a legvégsőkig kitart-e felfor-
gató és szkeptikus nézetei mellett – és amennyiben igen, 
megtapasztalja-e a gyötrelmet és kétségbeesést, mely a 
korabeli feltevések szerint a bűnbánatot nem kérők halá-
lát kíséri. Ezen felül a 18. században komolyan vették azt 
az antik elképzelést, mely szerint a filozófus elvei nem 
érdemelnek komolyabb figyelmet, ha életében nem ülteti 
át azokat a gyakorlatba is. Hume pedig tisztában volt ez-
zel. Vagyis mindazt, amit munkáiban képviselt, legfőképp 
pedig azt az elgondolást, hogy vallás és isten nélkül is le-
het erényes és bölcs életet élni, kockára tette volna egy 
élete végén való megtéréssel. Pusztán polgárpukkasztó 
és extremista pózzá degradálta volna a vallással, morállal 
és politikával kapcsolatos tanításait, ha halálával megcá-
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folja/megcsúfolja azokat. Pusztán ennyiben tekinthetjük 
azonban halálát szókratészi halálnak, ti. hogy nyugalom-
mal, belenyugvással és derűsen várta a halált. Azonban 
Szókratésszel ellentétben ő nem hitte, hogy lelke felette 
állna a világi vagy testi dolgoknak. Sőt életrajzának utol-
só paragrafusában is azt hangsúlyozza ki, hogy szelíd ter-
mészete és víg kedélye még az elkerülhetetlennek látszó 
halál fenyegetésére sem hagyta el őt.

Hírneve és a halála körüli várakozások miatt Hume 
talán gondolhatta, hogy a semmivé válással rendíthetet-
lenül szembenéző szkeptikus meséjét sokan kétkedéssel 
fogják fogadni. És talán értesült is ilyen esetről, hiszen 
nem lehetetlen, hogy James Boswell skót író, aki melles-
leg jó ismerőse volt mind Hume-nak, mind pedig az író és 
műkritikus Samuel Johnsonnak, beszámolt Hume-nak is 
arról, miképp reagált Johnson, mikor Boswell elmesélte 
neki Hume-mal való július 7-i találkozását. Boswell ere-
detileg nem látogatóba ment, de mivel elkésett a temp-
lomból, úgy döntött, meglátogatja a haldokló filozófust és 
elbeszélget vele Istenről, a lélekről és a világban található 
rosszról, hátha megerősítheti a saját hitét az, ha látja: még 
Hume sem képes megőrizni hitetlenségét a halál árnyéká-
ban. Ezen reményét illetően csalatkoznia kellett, hiszen 
mikor felhozta a túlvilági élet témáját, és megkérdezte, 
hogy nem tölti-e el szorongással a megsemmisülés gon-
dolata, Hume azt válaszolta, semmivel sem nyugtalanítja 
jobban az a gondolat, hogy megszűnik létezni, mint az, 
hogy születése előtt nem létezett. Erre Johnson azt vála-
szolta, hogy ezek szerint Hume vagy őrült, vagy pedig 
hazug.8

Talán ez is közrejátszott abban, hogy Hume beleegyez-
zen Smith javaslatába, hogy „néhány sorral kiegészítsem 
életéről szóló beszámolóját; beszámolva – saját nevem 
alatt – e betegség alatti viselt dolgairól”. Elképzelése sze-
rint annak leírása, hogy Hume hogyan viseli magát éle-
tének legvégén, bizonyíték lesz arra, hogy az az ember, 
akinek tanítása szerint a halál utáni életbe vetett hitnek 
semmiféle racionális alapja nincsen, a legvégén sem ke-
reste a vallás vigasztalását. Utolsó, Smith-nek címzett 
levelében Hume teljes szabadságot adott Smith-nek arra, 
hogy kiegészítse életrajzát. Ennek eredménye lett az itt 
közölt levél, melyet Smith küldött William Strahannek 
1776. november 9-én.9 A Levél talán még az életrajznál is 
élénkebben közvetíti ezt az üzenetet, s ennek köszönhető, 
hogy ez, nem pedig az életrajz váltott ki heves indulatokat 
egyesekből.

Mielőtt rátérnénk a Levél tartalmára és jelentőségé-
re, érdemes néhány szót vesztegetnünk David Hume és 
Adam Smith barátságára, illetve a 26 éves barátságukat 
az utolsó pillanatokban felkavaró nézeteltérésre. A fiatal 
Adam Smith az 1740-es évek elején „találkozott” Hume-
mal, a Balliol College diákjaként Oxfordban, mikor ol-
vasni kezdte Hume Értekezését. Befejezni már nem tudta, 
minthogy az egyetemi hatóságok elkobozták azt. Néhány 
évvel később azonban már személyesen is találkoztak 
Edinburgh-ban, 1750 körül. A két skót egy életre szóló 
barátságot kötött, sűrű levélváltásokkal és alkalomadtán 
az Edinburgh és Glasgow közötti 13 órás utat is vállal-
ták, hogy meglátogathassák egymást.10 A skót felvilágo-
sodás e két kiváló alakja hasonló elképzeléseket vallott 
a modern gazdaság és társadalom természetéről, illetve 
a szekularizáció morális következményeiről, amit bárki 
beláthat, aki összeveti Hume morálfilozófiáját Az erkölcsi 
érzelmek elméletével. Ugyanakkor két nagyon különbö-
ző természetű emberről volt szó. A lehengerlő és világias 
Hume képtelen volt rejtegetni mélyen szkeptikus filozófiai 
gondolatait – vagy inkább nem akarta őket rejtegetni –, 
különösen igaz ez a vallással kapcsolatos nézeteire, ami 
hamar megrögzött ateista hírét keltette és kiváltotta a Skót 
Egyház ádáz ellenségességét. Smith ezzel szemben sokkal 
jobban óvta a vallásos babonákkal és bigottsággal kapcso-

latos személyes nézeteit. Elővigyázatossága lehetővé tette 
számára, hogy glasgow-i egyetemen előbb a logika, majd 
a morálfilozófia katedráját is elnyerje. Manapság talán ál-
szenteskedőnek tűnhet Smith akadémiai és egyházi ható-
ságokkal szembeni óvatossága, azonban ebben az időben 
még mindig heves támadások és közéleti kampányok zaj-
lottak a „szabadgondolkodókkal” szemben. Egyéb jellem-
vonásaikban is igen különböztek, ami legfőképp a párizsi 
szalonokban mutatkozott meg. Míg Smith visszahúzódó 
és szórakozott professzor benyomását keltette, Hume szel-
lemes társalkodó volt, aki soha sem mulasztott el egyetlen 
alkalmat sem a flörtölésre.11

Barátságukat egyetlen eset árnyékolta be, és bár abban 
eltér a Hume- és Smith-kutatók véleménye, hogy mennyi-
re volt komoly az eset, abban szinte mindegyikük egyet-
ért, hogy „Smith nem volt túl lojális Hume-hoz” és hogy 
az eset „rossz szájízt hagyott maga után” Hume-ban.12 
Történt ugyanis, hogy Hume az 1776. januári végrendele-
tében – mikor végképp világossá vált számára, hogy nem 
fog felépülni betegségéből – Smith-t bízta meg kiadatlan 
munkáinak és kéziratainak gondozásával, amelyeknek pro-
minens darabja volt a megjelenés előtt álló Párbeszédek a 
természetes vallásról. Smith azonban, pontosan ez utóbbi 
munka miatt, visszautasította a megbízást.13 A visszautasí-
tásra azon a bizonyos morpeth-i találkozón került sor, ami-
ről Smith is beszámol levele elején. Hume-nak rosszul esett 
a visszautasítás, különösen amiatt, hogy Smith aggodalmait 
alaptalannak tekintette, amiben lehetett is némi igazság, hi-
szen a Párbeszédek minden lényeges eleme már megjelent 
Hume korábbi műveiben, így az újdonság legfeljebb az le-
hetett, hogy a fizikoteológiai és kozmológiai érv kritikája, 
a rossz eredetének magyarázatára irányuló teodíceák kri-
tikája és a morál vallástól való függetlenségének taglalása 
egyetlen műben összpontosult. Mindenesetre Hume meg-
változtatta a végrendeletét, és minden kéziratát kiadójára, 
William Strahanre – Smith levelének címzettjére – hagyta, 
azzal a feltétellel, hogy a Párbeszédeket a halálától számí-
tott 2 és fél év elteltével publikálnia kell, különben a jogok 
átszállnak unokaöccsére, David Home-ra. Hume halála után 
néhány héttel Smith levélben tanácskozik Strahannel a Pár-
beszédek ügyében, amiről azt írja: „bár nagyszerűen megírt 
munka, azt kívántam volna, hogy maradjon meg kéziratos 
formában, csupán néhány emberrel megosztva. Ha elolvas-
sa, látni fogja az indokaimat, anélkül is, hogy külön gondot 
okoznék önnek a levélben való felsorolásukkal. Ő azonban 
másképpen akarta”. És arra utasította Strahant, hogy dönt-
sön bárhogyan az ügyben, az ő beszámolóját – az itt közölt 
levelet – semmi szín alatt ne publikálja együtt a Párbeszé-
dekkel.14 A kézirat végül 1779-ben látott napvilágot, még-
hozzá David Home felügyelete alatt. A későbbiekben pedig 
bebizonyosodott, hogy Smith félelmei nem voltak teljesen 
alaptalanok, ugyanis a korabeli lapokban és egyéb időszaki 
kiadványokban igen nagy volt a felzúdulás. Még Boswell 
is elítélte Hume unokaöccsét, pedig személyesen nagyon is 
kedvelte őt. 

Hume utolsó, Smith-nek címzett leveléből – melynek 
egy részét Smith is beidézi levelében – azonban úgy tű-
nik, hogy az affér egyáltalán nem volt hatással Smith iránt 
érzett baráti szeretetére. A levelet a „legdrágább barátom” 
megszólítással kezdi, és azzal is zárja.

Az egész Párbeszédek körüli perpatvar végül is felesle-
gesnek bizonyult, mert bár meglehetős zúgolódás követte 
a Párbeszédek a természetes vallásról kiadását, az akkori 
zúgolódás nem bizonyult nagyobbnak, mint ami annak a 
pamfletnek a kiadását követte, amiben Hume életrajza és 
Smith levele jelent meg. Ha Smith azért tiltotta le leve-
lének Párbeszédekkel együtt való közlését, hogy ne vál-
jon a vallási fanatikusok és bigottok céltáblájává, akkor 
e döntése hiábavaló volt, ugyanis a Levélben foglaltak 
bőven elegendők voltak e következmények kiváltásá-
ra. Olyannyira, hogy Smith később azt írta egy Andreas 
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Holtnak címzett levelében: „egyetlen és nagyon is ártat-
lan – legalábbis általam annak gondolt – papírdarab, amit 
történetesen a néhai barátunk, Mr. Hume haláláról írtam, 
tízszer több gyalázkodást hozott a fejemre, mint az a meg-
lehetősen erőszakos támadás, amit Nagy-Britannia egész 
gazdasági rendszere ellen intéztem.”15 De mi is áll abban 
a levélben, ami ennyi bajt hozott Smith fejére?

 A Levél fő témája egyszerűen az, hogy milyen derűsen, 
nyugalommal és jó kedéllyel várta Hume a halált, a törté-
nete pedig ott indul, ahol Hume Saját Életem-je véget ér. 
Ahogy Hume a saját életrajzából, úgy Smith is kihagyott 
leveléből bizonyos részleteket, mint például a Párbeszé-
dek kiadói jogai és megjelentetése körüli nézeteltérést és 
huzavonát, de amúgy a levél tartalma nagyrészt Smith jú-
liusi és augusztus eleji edinburgh-i tartózkodását öleli fel; 
a történések és anekdoták is ebből az időszakból származ-
nak. S bár Smith nagyobbrészt Hume házában szállt meg 
edinburgh-i tartózkodása alatt, az egyetlen beszélgetésük, 
melyről részletes beszámolóval rendelkezünk, az, ami a 
Levélben is szerepel, és amiről Alexander Wedderburn16-
nek is beszámolt augusztus 14-én kelt levelében. A be-
szélgetésen és a Kharón-anekdotán is változtatott Smith 
valamennyit, hogy kevésbé legyenek sértők a vallásosak 
számára. Ebben egyértelműen az egyházi hatóságokkal 
szembeni óvatossága vezette. Például, amikor Hume arról 
beszél, hogy az ereje teljesen elhagyja, és erőtlenebb reg-
gel, mint lefekvés előtt, és lefekvéskor erőtlenebb, mint 
felkeléskor, akkor a Wedderburn-levél tanúsága szerint 
azzal zárja mondatait, hogy „néhány napon belül remé-
lem lehúzom a rolót”.17 Smith ehelyett azt írja, „Emellett 
érzem, hogy létfontosságú szerveimet marja a kór, így hát 
nemsokára meghalok.” Ebben a megfogalmazásban egy-
általán nem tűnik úgy, mintha Hume viccelne a halállal, 
ugyanakkor az ezután következő anekdotában mégiscsak 
megcsillan a hitetlen filozófus humora is. 

Hume Edinburgh-ba való visszatérése után is rendsze-
resen szórakoztatta magát olvasással, és legfőbb olvasmá-
nya a Halottak párbeszédei volt Lukianosztól. Az anekdo-
ta is ebből bontódik ki, tudniillik Hume azon tréfálkozik, 
hogy az antik szerzőnél szereplő, Kharónnak címzett ki-
fogások közül egyik sem illik rá: nem kell kiházasítania 
a lányát, sem befejeznie a házát, a gyermekéről sem kell 
gondoskodnia; valójában mindent elvégzett, amit el akart. 
„Végül is, ha jól meggondolom, azt mondanám neki, Jó 
Kharón, régóta azon fáradozom, hogy felnyissam az em-
berek szemét; legalább addig légy még türelemmel, amíg 
megláthatom azt, hogy bezárják a templomokat és szél-
nek eresztik a klérust; de erre Kharón azt válaszolná, Te 
lézengő szélhámos, hisz az nem fog megtörténni a követ-
kező kétszáz évben sem; tetszene, ha ilyen hosszú időre 
biztosítanék neked eltávozást, ugye? Szállj be nyomban 
a ladikba.”18 

A Wedderburn-nek címzett levélben az anekdota ezt  
az egyetlen kifogást tartalmazza, és itt véget is ér. A 
Strahannek címzett, kiadásra szánt Levélben azonban 
szignifikáns módosításokat hajtott végre az anekdotán, 
egyszerre kibővítve és finomítva némiképp annak vallás-
ellenes jellegét. Az anekdota kiadott verziójában Hume 
több tréfás kifogást is kitalál, melyek egyike az, hogy mű-
veit szinte megszállottan javítgatta, ami ebben a verzióban 
az öniróniának a bizonyítéka, illetve annak, hogy még a 
halál közeledtével sem veszített Hume szarkazmusa sem-
mit sem az éléből, még ha magára alkalmazza is azt. A 
templomok bezárásának és a klérus szélnek eresztésének 
azonban menni kellett a kiadásra szánt változatból. He-
lyette Smith a „Ha csak pár évvel tovább élhetnék, talán 
megkaphatnám azt az elégtételt, hogy látom leomlani a 
közkeletű babonák uralkodó rendszereinek némelyikét.” 
mondatot adja Hume szájába, és bár ez is többé-kevésbé 
világos utalás a vallási dogmákra alapozott metafizikai 
rendszerekre, ily módon közvetetten továbbra is az egy-

házakra ill. vallásra vonatkozik, mégis inkább a Tanul-
mány metafizika-kritikáját eleveníti fel, és nem egy direkt 
támadást.

Fontos megemlíteni még, hogy a Levél üzenetét kivá-
lóan illusztrálja az is, hogy amikor Hume mégiscsak elját-
szik a túlvilági élet gondolatával, akkor sem Szent Péter 
vagy a keresztények Istene elé járul, hanem egy pogány 
mitológiai alakkal diskurál. 

E beszélgetés után pár nappal Smith elhagyja Edin-
burgh-t, mint ahogyan azt a Levélben is írja, egyedül hagy-
va Hume-ot életének utolsó két hetére, és doktor Black 
beszámolóira hagyatkozva barátja egészségi állapotára 
vonatkozóan. Wedderburnnek a következőképp számol 
be Hume állapotáról: „Szegény David Hume nagyon 
gyorsan haldoklik, de nagy jókedvvel és jó humorral; és 
nagyobb beletörődéssel a dolgok megváltoztathatatlansá-
gába, mint ahogyan azt sok siránkozó keresztény valaha 
is tette, színlelt beletörődéssel Isten akaratába.” Smith tu-
datában volt annak, mekkora jelentőséget tulajdonítanak 
egyesek annak, hogyan hal meg Hume, és ő is azt akarta, 
hogy rácáfoljon kritikusaira: „Minthogy el kell veszítsük 
barátunkat, a legmegfelelőbb dolog, ami történhet, hogy 
úgy hal meg, ahogy egy értelmes embernek kell.”19 Hume 
pedig igyekezett is így tenni; ahogyan doktor Black írja 
ugyanezen a napon kelt levelében, „feltűnően könnyedén 
és vidáman viselte magát az elmúlt három napban.”20

Smith tehát felajánlotta, hogy kiegészíti Hume élet-
rajzát néhány sorral és történettel, amire Hume boldogan 
adott felhatalmazást.21 Tudván, hogy milyen érdeklődés 
övezi barátja közelgő halálának körülményeit, Smith 
meg akarta írni a történet „hivatalos” verzióját, hogy 
megmutassa a világnak: Hume úgy halt meg, ahogyan 
egy filozófusnak meg kell halnia. A levél utolsó monda-
ta pedig mintha a Phaidón utolsó szavait visszhangozná, 
amikben a narrátor bejelenti Szókratész halálát: „Ez volt 
a vége … barátunknak, a férfiúnak, aki, elmondhatjuk, 
minden ember közül, akikkel valaha is találkoztunk, a 
legderekabb volt, és egyáltalán, a legokosabb és a leg-
igazságosabb.”22

A Levél tehát több különböző szerepet is betöltött. El-
sőként és legnyilvánvalóbban, ez egy dicsérő beszéd, egy 
eulógia. Az, ahogyan Smith leírja Hume jellemét és tetteit, 
épp annyira magasztaló, amennyire csak lehet a hihetőség 
– és persze az igazság – határain belül. Elnyomhatatlan 
jókedélyét, megtörhetetlen nyugalmát, sziporkázó intel-
lektusát és magával ragadó humorát olyan módon örökíti 
meg, ahogyan csak egy közeli barát képes azt elmesél-
ni. A szövegből nyilvánvaló, hogy Smith szerencsésnek 
gondolta magát, hogy oly hosszan és oly jól ismerhetett 
valakit, aki Hume jóságával és nagyságával bírt. Ezzel 
összefüggésben a levél egyben a barátságot is dicsőíti, 
hisz maga a „barát” kifejezés is 17 alkalommal fordul elő 
e rövid levélben.

Mindenekfelett azonban a Levél kísérlet Hume hír-
nevének megvédésére és örökségének biztosítására egy 
olyan világban, mely még az igen tartózkodó életrajz ta-
núsága szerint is oly sokszor volt ellenséges személyével 
szemben, és szinte mindig az volt a nézeteivel szemben. A 
levél annak megerősítése, hogy a közvélekedéssel szem-
ben egy szkeptikus is tud jól élni, és jól meghalni is. Azt, 
ahogyan Smith a bölcsesség és erény mintaképeként írja 
le Hume-ot, azt, ahogyan folyton – az utolsó hónapokban 
(is) mutatott – jó kedélyéről és vidámságáról beszél, nem-
igen lehet másképp érteni, mint az ájtatossággal szembeni 
kihívásként. Kétségtelen, hogy Smith finomította a törté-
net vallásellenességét, de a történet még így is megbotrán-
kozást váltott ki sokakból. Különösen, hogy Hume utolsó 
napjainak és halálának tárgyalása során egyetlen alkalom-
mal sem írta le az Isten, a lélek, a túlvilág, vagy a halál 
utáni élet kifejezéseket – ahogyan Hume maga sem említi 
ezeket életrajzában.
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És, legalábbis közvetetten, a Levél annak a hume-i ta-
nításnak is védelmére kel, hogy vallás nélkül is lehet élni, 
méghozzá nagyon is erényes életet. A moralitás isteni 
vagy vallásos eredete olyannyira közhelynek számított a 
18. században, hogy még Smith is arról beszél Az erkölcsi 
érzelmek elmélete című munkájában, hogy a vallásos hit 
erőt ad az embernek, amikor a halállal szembesül, és vi-
gasztalást azoknak, akikkel rosszat cselekedtek, vagy aki-
ket tévesen ítéltek el itt a földön. Sőt, Smith azt is elismeri 
benne, hogy a vallás gyakran segít a moralitás megtámoga-
tásában, azonban persze egyszer sem megy el odáig, hogy 

a vallást az erényes élet nélkülözhetetlen részének állítaná 
be. Olyannyira nem, hogy a Levél mintha egyenesen azt 
alapozná meg: a vallás nemhogy nem nélkülözhetetlen az 
erényes élethez, hanem még csak nem is szükséges ahhoz, 
hiszen az a személy, „aki annyira megközelítette a tökéle-
tesen bölcs és erényes ember ideáját, amennyire azt talán 
az emberi gyarlóság természete egyáltalán megengedi”, 
nem volt más, mint egy vallási szkeptikus. A bölcsesség 
és erény mintaképe nem egy keresztény szent volt Adam 
Smith számára, hanem a St. David Street egy korábbi la-
kója, a Nagy Hitetlen, David Hume.
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