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Demokritos tana az erkölcsi értékről 

Irta: Bartók György. 

Demokritos tana, közfelfogás szerint, a leghatározottabb 
és legkövetkezetesebben keresztülvitt materialismus, amelynek 
értelmében nincs e világon egyéb, csak anyag és mozgás. E fel-
fogással szemben az alább következő sorok talán elég világosan 
fogják mutatni azt, hogy a physikai világ magyarázatában 
vallott materialismus nem jár szükségképpen ethikai materia-
lismussal: Demokritos erkölcsi felfogása, különösen némely 
részletében, a legteljesebb s legtisztább idealismust mutatja.1) 

Demokritos az első görög erkölcsphilosophus, aki egész 
szabatossággal állítja a boldogságot a cselekvés középpontjába 
s helyesen állapítja meg azt a szerepet, amelyet az élv és 
a fájdalom az emberi akarat körében viszen. Kár azonban, hogy 
nála az élv a hasznossal azonosul, a fájdalom pedig a károssal, 
habár másfelől az élv értékének a hasznossal való mérése már 
a tisztán hedonikus álláspont legyőzését jelenti. 

Az a kérdés, hogy mit ért Demokritos a boldogság alatt? 
— A boldogság fogalmával, úgy látszik, egy önálló műve fog-
lalkozott, amely a feljegyzések szerint a ev&vfiíag címet 
viselte. E művében Demokritos boldogság alatt nem a külső, 
érzéki javakban való bővölködést vagy a test gyönyöreiben 
gazdag életet érti, hanem a léleknek összhangos állapotát, 
a félelem és aggódás nélkül való életet, a léleknek belső meg-

elégedését. A boldogság tehát a léleknek meghatározott álla-
pota, amelynek jelzésére a reánk maradt töredékekben külön-
böző, igen jellemző terminusokkal találkozunk:IvfinexQía, E-öeaxo\ 
edd-vfiía, á^avfiuola, áxaqaíía, áSanftía, áQfiovía. — A b o l -

dogságnak ez az idealistikus értelmezése nagyon jellemző 

Ö Részlet „Az erkölcsi értékeszme története" c. sajtóra kész 
munkából. 
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a Demokritos erkölcsi felfogására. Az eudaimonia-nak ebből 
a meghatározásból szükségképpen következik az, hogy az em-
beri cselekvés szempontjából értékkel csupán azok a javak 
bírnak, amelyek a lélek arányosságát, összhangját, jólhangolt-
ságát, rhythmusát mozdítják elő, azaz, — első sorban a szellemi 
élvezetek és a lélek javai. Amint egyik töredékben olvassuk: 
OVTE G(x)[lClOl OVTE XQfjflCCOl EVŐdl UOVEOVOIV áv&QOJJlOl, UÁÁ' ŐQ^OOVVi] 

xctí 7ioA.v(pQoovvrf), azaz a boldogság nem testi és anyagi 
javakban áll, hanem szellemiekben. Az egyénnek lelki reá-
termettségétől függ, hogy boldog lesz-é élete vagy sem. ) 
A főfeladat tehát a lélek javai után való törekedés — rá i / '^ /S 
áya&á, — aki ilyenek után törekedik, az isteni dolgok után töre-
kedik. Ez a törekvés pedig velünk született: a nemes és szép 
dolgok — rá xaXá — után való törekvés az arra reátermettek — 
EvrpvÉEg — dolga.4) Ugyanezt a gondolatot fejezi ki egy másik 
töredék is: az állatok nemesfajtasága — EvyévEia — testüknek 
jól-termettségétől fiigg, az embereké pedig jellemüknek helyes 
irányától — ^ rov tf&Eoc, Eárgomtj —/') A jellemnek jólrende-
zettségével jár együtt az életnek jólrendezettsége is, — mondja 
egy másik töredék.") A lélek tehát az, ahonnan a boldogság és 
boldogtalanság fakad. 

A szellem és a lélek javait megvalósítani, tehát erkölcsileg 
értékest produkálni csak az képes, akit cselekedeteiben a meg-
gondolás és belátás vezet. Az okosság, illetve belátás — úgy-
mond Demokritos — három dolognak forrása: a helyes gon-
dolkozásnak, helyes beszédnek, helyes cselekvésnek.7) Ahol 
a helyes belátás hallatja szavát, ott a cselekvés szükségképpen 
jó leszen, tanítja Demokritos a görög ember ősi intellektualis-
musával, — ahol ellenben a belátás szóhoz nem jut, ott értékes 
cselekedet sem terem. Demokritos nem habozik teljes határo-
zottsággal kijelenteni: a rossznak és bűnnek oka a jobbnak 
s helyesnek nem-ismerése, — á/ra^rírjg ahía fj á/nadh] rov 

* 

2) Diels: Fragmcnte dr Vorsokratiker. 1903. — 40. tör. Natorp: Die 
Ethika des Demokritos. 1893. — 15. tör. 

3) Natorp i. m. 14. tör. 
4) Diels: i. m. 56. tör. — Natorp i. m. 186. tör. 
5) Diels 1. m. 57. tör. — Natorp i. m. 17. tör. 
6) Diels i. m. 61 tör. — Natorp. i. m. 14. tör. 
7) Diels i. m. 2. tör. 
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y.Qéooorog. H) A belátás az, aminek hozzájárulása nélkül e világon 
semmiféle dolog értékkel nem bir: a dicsőség és gazdagság 
belátás nélkül bizonytalan vagyon.9) Az értéket-adó belátás, az 
előre meggondolás tehát a cselekedet értékességének előfel-
tételei; aki a cselekedetét előre meg nem fontolja, az kénytelen 
lesz később megbánni azt. Jobb pedig a cselekedetet előre meg-
gondolni, mint utánna megbánni. (7iQoopovfev£o9-cti — fiem-
voeiv).10) És itt igen értékes gondolat Demokritos erkölcsph'ilo-
sophiájában a megbánás tényének hangsúlyozása, amellyel 
a reánk maradt töredékekben még találkozunk. Diels gyűjte-
ményében a 43. töredék a megbánás jelzésére a ^Evafiéhia 
szót használja s azt a mélységes gondolatot nyilvánítja, hogy 
„a gyalázatos dolgok megbánása az élet megmentése." Az „élet" 
tehát itt nyilván egy magasabb sphaerába emeltetik és szel-
lemi kharaktert nyer, a megbánás pedig, mint a léleknek 
önmagába térése, önmaga felett való ítélettétele, mint a tény-
legesnek a kellővel való összemérése, illetve ezen összemérés-
nek következménye, határozott alakot ölt és axiologiai termé-
szete nyilvánvalóvá lesz. 

Az ész és belátás Demokritosnál nem csupán tudást, illetve 
okosságot jelent, hanem a léleknek egy olyan veleszületett 
képessége, amely egyenesen nélkülözhetetlen ott, ahol az 
emberiség nagy értékei kerülnek megvalósításra. A szépség, 
a testnek szépsége is, amelyet pedig minden igazi görög csodá-
lattal szemlélt, Demokritos előtt, állati valami, ha nem rejtő-
zik mögötte értelem.11) (vovg.) Az igaz, hogy mindig valami 
szépet és jót kigondolni csak az isteni ész képes, az is kétség-
telen, hogy valósággal megismerni mi semmit sem tudunk, 
mert „mélységben az igazság" — év ¿v&on yáQ fj áXrj&eux - , 

azt sem lehet továbbá tagadni, hogy aki a jót keresi, nehezen 
találja meg, a rosszat azonban megtalálja az is, aki nem keresi, 
de a belátás vezetése alatt biztosan haladhatunk a jó és nemes 
felé.12) 

8) Dicls i. m. 185. tör. — Natorp i. m. 28. tör. 
9) Diels i. m. 77. tör. — Natorp i. m. 78. tör. 
10) Diels i. m. 66. tör. — Natorp i. m. 101. tör. 
") Diels i. m. 105. tör. — Natorp i. m. 16. tör. 
12) Diels i. m. 112. tör. — Natorp i. m. 37. tör. 

tör. — Diels i. m. 108. tör. — Natorp i. m. 256. tör. 

Emlékkönyv. 

Diels i. m. 117. 
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A belátás és a dolgoknak helyes mérlegelése a jó és a szép 
tekintetében, nem azonos sem az okossággal, sem a tudással. 
A tudós és okos ember nem egyszersmind jó és erkölcsös 
ember is. A tudatosan és b e l á t á s s a l — o w é o e t TE XCD ÉMOVRJFIRJI — 

cselekvő férfiú, helyesen cselekvő, férfias és egyenes ember.13) 
Ezt a belátást és tudatosságot nem pótolja semmiféle 
beszéd, legyen bármily okos is, és semmiféle tudás, legyen 
bármily sokoldalú. Ezért Demokritos éppen olyan heves ellen-
sége a sokat-tudóknak és sokat-tanulóknak, mint Herakle'itos. 
A tettekben megnyilvánuló ¿óyog a fő és értékes. Sokan — 
úgymond Demokritos — akik semmi okos dolgot nem tanultak, 
mégis ész szerint és az észre hallgatva — xma lóyov — élnek.14) 
Fis viszont, — sokan, akik a leggyalázatosabb dolgokat cseleke-
dik, igen okosan beszélnek.15) Általában pedig a morális érték 
terén nem a beszéd és okoskodás a döntő: az erénynek műveire 
s az erénynek cselekedeteire kell törekedni, nem pedig annak 
hirdetésére.16) És különben is számtalan sokat-tudónak n'incs 
mérlegelni tudó esze s éppen ezért nem a sok-tudásra, hanem 
a sokat-gondolkodásra kell törekedni.17) A jó és nemes tett 
önmagáért beszél, amelyet meg nem szégyeníthet semmiféle 
gyalázkodó beszéd; rossz és nemtelen cselekedetet ellenben 
fényessé nem tehet semmiféle derék és szép szó.18) 

A cselekvés és a jó megvalósítása tehát egész embert 
kíván, s a gyakorlás szerepe Demokritos szerint igen nagy 
fontossággal bír éppen a jó realizálása terén, míg a sok töpren-
gés, fontolgatás egyenesen megöli a tettet. „Az örökös töpren-
gés — olvassuk Diels gyűjteményének 81. töredékében — végre 
nem hajtottá teszi a cselekedetet." A gyakorlat ellenben, amely 
jóra törő cselekedetek végrehajtásában nyilatkozik, több em-
bert tett jóvá, mint ahányan jók természettől.10) 

A lélek és a szellem javainak felsőbb értékéről, a belátás 
és ész szerepének morális fontosságáról szóló tan mellé méltó-

13) Diels i. m. 181. tör. — Natorp i. m. 44. tör. 
") Diels i. m. 53. tör. — Natorp i. m. 122a. tör. 
15) Diels i. m. 53a. tör. — Natorp i. m. 122b. tör, 
10) Diels i. m. 55. tör. — Natorp i. m. 121. tör. 
17) Diels i. m. 65. tör. — Natorp i. m. 191. tör. 
18) Diels I. m. 177. tör. — Natorp i. m. 124. tör. 
19) Diels i. m. 242. tör. — Natorp i. m. 193: tör. 
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képpen csatlakozik Deniokritosnak az a mély pillantást eláruló 
erkölcsphilosophiai reflexiója, amely szerint a cselekedet valódi 
értéke a cselekvő érzületétől függ s nem az a cselekvés bír 
igazi beccsel, amely a külső törvényeknek enged, hanem az, 
amelyik a cselekvés akaratának belsejéből fakad. Sőt egye-
nesen az erkölcsi „kell" lép előtérbe Demokritos erkölcsphilo-
sophiájában mindannyiszor, amikor a cselekedetek értékének 
megállapítása képezi a probléma tárgyát. Csak sajnálnunk 
lehet, hogy Demokritosnak egyetlen erkölcsphilosophiai műve 
nem maradt reánk, mert többek közt éppen a morális „kell" 
kérdését érintő töredékek mutatják, hogy Demokritos egyike 
volt azoknak a keveseknek, akik igazán az erkölcsiség leg-
mélyére voltak képesek biztos és átható szemmel pillantani. 
— „Nem félelemből, hanem kötelességből — őiá TÓ őeov — kell 
kerülni a bűnt" — olvassuk a Diels gyűjteményének 41. töre-
dékében, ahol a ró őeov egyenesen terminusává lesz az er-
kölcsi érték megvalósítását követelő „kell"-nek. Az igaz csele-
kedet az olyan cselekedet, amely azt valósítja meg, aminek 
lennie kell ; a őixt) nem egyéb, mint cselekedni azt, ami köte-
lesség — tyőeiv rá XQ*J ¿óvva; ezzel szemben a kötelesség elmu-
lasztása annyi, mint áőixl^.2C) A „kell", a kötelesség szava az 
első, amikor cselekvésről esik szó és amikor dönteni kell vala-
mely cselekedet mellett vagy cselekedet ellen. Még a szeren-
csétlenségben is erre a kötelességre kell gondolnunk, habár 
elismeri maga Demokritos is, hogy „nagy dolog a szerencsét-
lenségben arra gondolni, hogy mi a kötelesség, — (pqovelv d őel.21) 

Fölcsillan Demokritos tanában az erkölcsi akarat párat-
lan értékének gondolata is : a jó nem abban áll, hogy nem 
cselekedjük azt, ami rossz, - TÓ pt) áőixeív, - hanem abban, hogy 
nem is akarjuk azt, — TÓ fiíjőe é&éÁsir22). A cselekvés kétség-
telenül az okozatnak kinyilvánítója; ámde nemcsak az az 
erkölcsös ember és kipróbált férfiú, aki cselekedi a jót, hanem 
az is, aki a jót akarja. 2 3) Az okozat és szándék tehát az, ami 
a cselekedetnek értéket kölcsönöz, illetve a cselekedet értéké-

'20) Diels i. m. 256. tör. — Natorp i. m. 156. tör. 
21) Diels i. in. 42. tör. — Natorp i. m. 90. tör. 
22) Diels i. m. 62. tör. — Natorp i. m. 38. tör. 
23) Diels i. m. 68. tör. — Natorp i. m. 40. tör. 
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nek megítélése a külsőről a belsőre belebbeztetik: nem ellen-
ség mindenki, — ügymond Demokritos — aki igazságtalansá-
got cselekedik, — áóixécov — hanem csak az, aki igazságtalan-
ságot cselekedni akar is, — ó ¡lovÁófievoc.24) Az igazán jó 
érzelmű ember — ó eti&vfiog — mindig az igazságos és tör-
vénynek megfelelő cselekedetek felé vonzódik; éppen ezért 
ébren és alva jókedvű, erős és gondtalan. Az ellenben, aki 
nem ilyen jó érzelmű férfiű, az gúnyolja az igazságot, gúnyolja 
a kötelességet — ru XQV éóvxci — nem is cselekedi azt, amit 
cselekednie kell, — az ilyen emberre nézve minden fájda-
lommá válik, mindig fél és önmagát vádolja.25) 

A belátástól vezetett és attól értéket nyert jó akarat 
szüli az erkölcsileg helyes cselekedetet. Talán e ponton illeszt-
hető be Demokritos ethikájába az a két reánk maradt töredék, 
amelyek közül az egyik az isten fogalmát vonja be az erkölcsi 
reflexió körébe, a másik pedig a véletlen közreműködését 
utasítja vissza. Az első töredék szerint az istenek megadtak 
mindig és megadnak most is minden jót, — ráya&á návxa, — 

csak azt, ami ártalmas — ftfatfeQú —, és haszontalan, — 
ávnKpEÁéa, — nem ajándékozták soha és nem ajándékozzák 
most sem az embereknek, hanem ők maguk lépnek be abba — 
étinEÁágovoiv — vakságuk és balgaságuk folytán.26) Demokritos 
tehát határozottan visszautasítja azt a felfogást, amely 
a rosszért is istent szeretné felelőssé tenni: istentől származik 
mindig minden jó, a rossznak forrása ellenben az emberek 
balgasága és vaksága volt régen és az ma is. De a másik 
igen magas gondolkozásra valló töredék szerint, cselekede-
teinkért a véletlen — rvxrj — sem vonható felelősségre. „Az 
emberek készítettek maguknak egy véletlennek bálványát — 
RVXR\G EÍŐCOAOV — saját tanácstalanságuk szépítésére. Mert csak 
igen ritka esetben harcol a véletlen a belátás — (pQÓvrjaig — 
ellen: legtöbb dolgot az életben egy éleselméjü egyenesre 
irányít.27) A véletlen szerepét tehát Demokritos sem tagadja, 
de azt is hangsúlyozza, hogy a rvxi] igen ritkán érvényesül 

24) Diels i. m. 89. tör. — Natorp i. m. 39. tör. 
25) Diels i. m. 174. tör. — Natorp i. m. 47. tör. 
2H) Diels i. m. 175. tör. — Natorp i. m. 24. tör. 
27) Diels i. m. 119. tör. — Natorp i. m. 5. tör. 
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ott, ahol (f Qóvrjoic, irányítja a cselekedetet s ha adakozónak 
mutatkozik is — olvassuk egy másik töredékben — megbíz-
hatatlan mindig, szemben a természettel, amely másra nem 
szorul, önmagában is elég, — « ú r á ^ g . 2 8 ) . Nem szabad hát 
magunkat sem a véletlenre, sem a szerencsére bíznunk: a sze-
rencse gazdag asztalt ajándékozhat, a mérséklet ellenben 
olyat, amely önmagában is teljesen elég.29) Igaz érték csak 
a belátásból fakad. 

Ha az elmondottak után azt a kérdést vetjük fel, hogy 
mit tanít Demokritos az erkölcsi értékről s különösen az élv-
nek szerepéről az erkölcsiség terén? — be, kell vallanunk, 
hogy e tekintetben Demokritos felfogása messze fölötte áll 
a praesokratika minden tanának s bizonyos tekintetben Platón 
tanához mérhető. 

Az érték kötelezőségére vonatkozóan már előbb láttuk 
Demokritos véleményét s láttuk azt is, hogy a „kell" és köte-
lesség fogalma ethikájában fontos szerepet tölt be. Itt min-
denekelőtt arra a különbségre kell első sorban rámutatnunk, 
amely Demokritos nézete szerint a jó és igaz között egyfelől 
és a kellemes között másfelől kétségtelenül fennáll. A jó és 
igaz, — áya&öv xal áÁrj&h, — úgymond Demokiitos, — minden 
embernél és emberre nézve ugyanaz, a kellemes azonban az 
egyik embernek egy, a másiknak más, — fjóv ók dZAcu dAAo.3n) 

E töredékben két dolog érdemli meg figyelmünket: 1. Demo-
kritos egészen világosan látja és határozottan juttatja kifeje-
zésre a kellemesnek, illetve az élvnek relativitását; 2. Demo-
kritos nem azonosítja a jót a kellemessel, hanem a kettő között 
élesen különböztet: a jó absolut, az élv relatív. Az élvezetek 
tehát egy mérték alá vettetnek, amely mérték dönt értékük 
és a cselekedet értéke fölött is, amiből az következik, hogy 
a cselekedetnek sem célja, sem mérője az élvezet nem lehet. 
Demokritos felfogása a hedonismus végleges legyőzését jelenti 
s ezt a győzelmet Demokritos az élvezet éles dialektikája által 
vívta ki. E dialektika döntő hatással volt az egész görög 
erkölesphilosophiára s főleg Platón és Aristoteles tanára. 

28) Diels i, m. 176. tör. — Natorp i. m. 64. tör. 
2B) Diels i. m. 210. tör. — Natorp i. m. 65. tör. 
J0) Diels i. m. 69. tör. — Natorp i. m. 6. tör. 
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Az élvezet relativ és az élvezet igen sokféle a minőség 
és a mennyiség szempontjai szerint. Különbség van az élve-
zetek között első sorban a minőség, qualitas szempontjából 
a test élvezeteivel szemben, mint alsóbbrendű élvezetekkel 
szemben ott állanak a lélek élvezetei, amint felsőbbrendű élve-
zetek. A lélek élvezeteinek felsőbbrendűségét igen érdekesen 
okolja meg Demokritos. „Illik az embernek, hogy inkább tö-
rődjék lelkével, mint testével. Mert a lélek tökélye — TEÁEÓxrjg 
— felemeli a test gyengeségét, de a testi erő az ész ereje nél-
kül — ÜVEV Xoyioiiov — nem teszi jobbá a lelket.31) A döntő 
tehát az észnek ereje, a Xoyiafióg, amely Demokritos termi-
nológiájában a reánk maradt töredékek szerint a ffQÓvrjoig-sel 
egyjelentésű. Ezért beszél Demokritos egyik töredékben 
olyan szellemről, amely szellem megszokta, hogy saját magá-
ból merítse örömeit és élvezeteit, — avxbr ég Eavxov rág 

TEQxpictg ¿d-i^ó^iEvor Xafipáveiv?2) Az az élvezet, amely nem 
külső dolgok hatása a mi lelkünkben, illetve testünkben, az az 
élvezet bír igazi értékkel s teszi boldoggá az ember életét. 
A boldogság — E'őőuifiovíf] — nem lakik nyájakban és arany-
ban; a boldog lénynek lakóhelye a lélek, — TYVZV OÍXT]TÍ]QIOV 

őaíuovog™) Az igazi élvezet s az igazi boldogság, amely a cse-
lekvésnek végső célja és irányítója, a léleknek mélyéről fakad 
és szemben áll mindazzal a gyönyörrel, amely a külső világból 
ered s a testnek mozgásaihoz, a test tevékenységéhez van 
kötve anélkül, hogy a léleknek bármi köze is lenne hozzájuk. 
A test és az érzékek élvezetének megbecslését világosan tárja 
elénk a következő töredék: „Akik a gyomor élveinek adóznak 
s ételben, italban, szerelemben túllépik a mértéket — ÚTIEQ-

ftefiXrjxÓTEg xöv XMQOV — azoknak élveik rövidek, — ¿¡dóval 

PQA%£IAÍ TE — és csak pillanatig tartanak, amig t. i. esznek 
és isznak, — de ezután fájdalmuk sok, — aí ós Xvnai jioXÁal,34) 

A vágyakozás étel, ital, szerelem után u. i. ismét előáll s mi-
helyt ettünk, ittunk, szeretkeztünk, azonnal eltűnik az élv, 
amely minden érzéki tevékenység után csak elmúló, rövid 

31) Diels i. m. 187. tör. — Natorp i. m. 18. tör. 
S2) Diels i. m. 146. tör. 
33) Diels i. m. 171. tör. — Natorp i. m. 10—11. tör. 
34) Diels i. m. 235. tör. — Natorp i. m. 53. tör. 
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élvezet és gyönyör — xíqWiq faccxeta. Az élvezet nyomá-
ban, ha az érzéki jellegű, ott jár a fájdalom, amely tartósabb, 
mint maga az élvezet s ha ez a rövid élv eltűnik, előáll ismét 
a szükség, melyet kínosan érezünk. 

Ami az élvnek, illetve a fájdalomnak az emberi életben 
való szerepét illeti, arra nézve Demokritos azt a magyarázatot 
adja, hogy az élv és a fájdalom határ az elviselhető és az 
elviselhetetlen között, — ŐQOC AVIUFÓQCOV XAL ÁOVFIRPÓQTOV xégipig 

xaí áxeQUÍXJ. 3r') Ez a magyarázat kétségkívül egy igen lényeges 
dialektikai vonását emeli ki az élvezetnek és a fájdalomnak, 
de egyszersmind azt is mutatja, hogy Demokritos már az élve-
zet lényegének kutatása által igyekezett tisztázni azt a 
viszonyt, amely az emberi cselekedetek és e cselekedetek 
által okozott élv között fennáll, hogy azután világosan lássa 
az élvnek morális jelentőségét, illetve tisztázhassa azt a szere-
pet, amely az élvezetet az erkölcsiség mezején joggal meg-
illeti. 

Az élvezetek között. Demokritos tanítása szerint, nem-
csak minőségi, hanem, hogy úgy mondjuk, mennyiségi különb-
ség is van. A mérték u. i. az élvezetekre is alkalmazandó: ha 
az élvezetben túllépjük a kellő mértéket s tehát vagy túlságos 
intensitású élveknek hódolunk, vagy igen gyakran élvezünk, 
az élvezet egyenesen ellentétébe csap át s reánk nézve ká-
rossá válik. ,,Ha átlépjük a mértéket — xo HÉXQIOV — a leg-
kellemesebb is — tú éjiiT£Qjiéax(íXfi — a legkellemetlenebbé 
— áxEQnÉoxíixa — válik.50) Amíg a mérték átlépése az élvezetet 
fájdalommá teszi, addig a mérséklet — ocnpQoovvri — meg-
növeli az örömhozó dolgokat — xá xeqnvá — s egyúttal az 
élvezetet is nagyobbá teszi — ífiovijv émfieígova TIOIÚF') 

Az élvezetek értékének megbecsülésétől függ tehát 
cselekedeteink erkölcsi értéke: aki belátása által helyesen tud 
különbséget tenni a nemes és nemtelen, hasznos és káros élve-
zet között, az képes lesz megszerezni lelkének azt a csendes 
nyugalmát — eú&vfitr), — amelyben Demokritos tana szerint 
a boldogság megnyilatkozik. A legjobb az emberre nézve — 

35) Diels i. m. 188. tör. — Natorp i. m. 2. tör. 
3n) Diels i. m. 233. tör. — Natorp i. m. 55. tör. 
37) Diels i. m. 211. tör. 



88 BARTÓK GYÖRGY 

úgymond Demokritos, — csendes lelki nyugalomban — ev&vfitj-
d-évri — tölteni el életét s nem a léleknek nyugtalan hábor-
gása között — ávirj&évn. Ezt a lelki csendességet azonban 
csak úgy lehet megszerezni, hogy ha az élveket — rág 
tfőovág — nem a földi, halandó dolgokban keresik.38) Egy 
másik töredék pedig így tanít: „Az emberek megszerzik az 
evd-vfiír]-1 az élvezetek mérséklése és az élet összhangja által 
— f.iETQiúzi]Ti TÉQtpiog xai ftíov avfifiExqírjt. — Ámde úgy a hiány, 
mint a bőség, szeret túlcsapni és nagy mozgást idézni a lélek-
ben. Nagy ellentétek által mozgatott lélek azonban sem nem 
állandó — evaxad-ésg, — sem nem csendes nyugalmú. Ezért 
a gondolkozást a lehetségesre — éni xoig övvaxoíg — kell irá-
nyítani, a jelenvalóval meg kell elégedni, kevés ügyet vetvén 
az irigyeltekre, a megcsodáltakra . . ,"39) A mértéktartás gon-
dolata eként szabja meg az élvezet értéke megállapításának 
útját s vezet el az élvezetek között levő qualitativ különbsé-
gek megfigyelésére. 

A szép és jó tehát szorosan a mérték gondolatához van 
kötve (v. ö. a mérték fogalmát Platónnál!), sőt Demokritos, 
egyik töredék tanúsága szerint, a jót, illetve szépet egyenesen 
azonosítja a mértékkel: szép mindenben a mérték, — xa?,ov 

év jiavxi %b i'oov, — a túlzás vagy fogyatkozás nem tetszik 
nekem, — ÖJTsqftoZr] úe xai iAAeixpig ov fioi ÖOXEEL. 4 0) A mérték 
és a „kellő" fogalma, amely ily nagy szerepet játszik az élve-
zet dialektikájában, igen szoros összeköttetést létesít az élve-
zetek és az aesthetikai művek között. Demokritos nem minden 
élvezetet tartván értékesnek, sőt ismervén az élvezetnek 
káros voltát is, azt ajánlja, hogy ne minden élv után töreked-
jünk, hanem csak azok után, amelyek a nemessel vannak 
egybekötve, — fiőovr^v od Tiáoav, áAAu xfjv éni xon xaÁcoi aiqéad-ai 

X Q S M V . * 1 ) A nemes élvek — világosít fel az egyik töredék, — 
a szép művek szemléletéből erednek, — al fisyáAai xxqtyzig áno 

xov d-Eáofrat xá xaAu xD)V épycjv yívorxai,42) 

Diels i. m. 189. tör. — Natorp i. m. 7. tör. 
39) Diels i. m. 191. tör. — Natorp i. m. 52. tör. 
40) Diels i. m. 102. tör. — Natorp i. m. 51. tör. 
41) Diels i. m. 257. tör. — Natorp i. m. 4. tör. 
42) Diels i. m. 194. tör. — Natorp i. m. 36. tör. 



A qualitas és quantitas nem az egyedüli szempontok, 
amelyekből Demokritos az élveket tekinti. Ügy kell lennie, 
hogy systematikus vizsgálat alá vetette az élvezeteket az 
őket jellemző lényeges jegyek szempontjából is s ezen jegyek 
szerint mondott ítéletet az élvezetek értéke fölött. Egyéb reánk 
marad töredékből arra következtethetünk, hogy különbséget 
tett Demokritos az időszerű, éppen idejében való és időszerűt-
len, nem idejében való élvezetek között s azt tanította, hogy 
az időszerűtlen élvezetek utálatot szülnek — fjőovcd áxaiQoi 

ríxiovoiv árjöíag.*3) De különbséget tett ritka és gyakorta elő-
forduló elvek között is s azt állította, hogy az élvezetek között 
leggyönyörteljesebb az, amelyik a legritkább, — ojiaviMuna,^) 
amely gondolat által az értéknek egyéb igen előkelő vonását 
emelte ki Demokritos. 

Ahol a belátásnak és bölcsességnek, a szenvedélyek fölött 
való uralkodásnak és a helyes mérték megtartásának olyan 
nagy szerepe s feladata van az erkölcsiség terén, ott egészen 
természetesnek fogjuk találni, ha a gyakorlat és a nevelés 
fontosságának hangsúlyozásával is gyakran találkozunk. Már 
előbb említettük, hogy Demokritos tanítása szerint sokkal 
többen lettek jókká a gyakorlat által, mint a hányan jók a ter-
mészettől fogva. A gyakorlat mellett azonban Demokritos 
a nevelés fontosságát is gyakran kiemelte egy pár reánk 
maradt, itt-ott hiányos töredékben. „A nevelés — 1) naiőeía — 
a szerencséseknek díszt — xóo^og — ad, a szerencsétleneknek 
pedig menedéket, — xcacupiyiov —,"4 5) Ennek a nagy értékkel 
bíró nevelésnek eszközei inkább a buzdítás és a meggyőző 
szavak, mint a törvény és a kényszerítés. Aki u. i. észreveszi 
és látja, hogy őt tulajdonképpen csak a törvény akadályozza 
meg az erkölcstelen cselekedet elkövetésében, — áőixírjg — az 
olyan ember valószínűen csak titokban követ el bűnt — 
á^utQréeiv — ; aki ellenben a meggyőzés által csak egyszer is 
a kötelesség útjára tereltetett, — ró őéov — az előreláthatóan 
sem titokban, sem nyíltan gonosz dolgot cselekedni nem fog.46) 
A nevelés tehát egyedül képes arra, hogy a lelket a kötelesség 

") Diets i. m. 71. tör. — Natorp i. m. 54. tör. 
44) Diets i. m. 232. tör. — Natorp i. m. 57. tör. 
4B) Diets i. m. 180. tör. — Natorp i. m. 183. tör. 
46) Diets i. m. 181. tör. — Natorp i. m. 44. tör. 
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teljesítésére az ész eszközeinek segítségével reávezesse; 
a törvény vagy a hatalom kényszere ellenben soha morális 
becsületet és erkölcsös akaratot produkálni nem fog. De nem 
lehet a lélek fejlődését és erkölcsiség felé irányítását az időre 
sem bízni: „Mert nem az idő tanít gondolkodni, - xQÓvog yáp 
od őiőáoxEi (pQóvEiv, — hanem a korai nevelés és a természe-
tes hajlam, — igorpij xcd cpvoig.4 ) Az egyénben levő termé-
szetes hajlamot fejleszti ki a helyesen vezetett nevelés. A ne-
velés, tanítás és a természet között Demokritos amúgy is igen 
nagy hasonlóságot fedez fel: a természet és tanítás —őiőaxt) — 
hasonlók, — olvassuk Kelemen Stromateis c. művében közölt 
egyik töredékből — mert a tanítás (nevelés?) ugyan átalakítja 
az embert, de ezen átalakítás által egy természetet teremt/ 8) 
Az embert, akit Demokritos egy „kis világnak" nevez, a neve-
lés fejleszti a jó felé és teszi jóvá, nemessé egyformán. A neve-
lés által teszünk szert a nyugodt, nem háborítható bölcses-
ségre, — OO(PÍT] UD-A^Jog,— amely mindenre méltó, — JIÚVTCÚV 

átírj — mert minden dolgok között a legbecsesebb és leg-
tiszteletreméltóbb — ttfiicoTárt] ovocí.40) 

Ennyi mindössze az, amit a reánk maradt töredékek 
alapján Demokritos erkölcsi tanításáról — különös tekintettel 
az erkölcsi érték fogalmazására — mondhatunk. A mérték-
tartásnak gndolata itt is a fejtegetések egyik alapját képezi 
s következetesen vezet el a szellemiség értékének és a lélek 
javainak öntudatos megbecsüléséhez. A belátás tulajdonképpen 
minden dolog értékének forrása és a szellem javai minőség, 
nemesség, becs dolgában felette állanak a test halandó élve-
zeteinek. A gondolkozás ezen iránya szükségképpen vezet el 
ezután annak felismerésére, hogy a moralitás terén nem 
a cselekedet eredménye dönt az érték fölött, hanem az érzület 
az, ami az embert derék és nemes emberré teszi. Az akarat 
lélektani momentuma itt határozottan előtérbe jut, a morális 
jóság fogalma mintegy interiorisáltatik s mikor Demokritos 

47) Diels i. m. 183. tör. — Natorp i. m. 185. tör. 
48) Diels i. m. 33. tör. 
4B) Diels i. m. 216. tör. — Natorp i. m. 34. tör. 



5°) E tekintetben nr'nden fenntartás nélikül csatlakozom a Ziegler,. 
Windelband és Natorp felfogásához, habár Demokritos tanának axiologiai 
jelentőségét egyikük sem fejezi ki határozottan. 
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a rossznak és erkölcsileg helytelennek már akarását is elítéli, 
egyenesen az erkölcsi idealismus útjának válik egyengetőjévé. 
A szellemi javak keresése, a nyugalmát minden körülmények 
között megőrző bölcseség után való öntudatos törekvés 
isteni nyereség után való törekvés egyszersmind, — amely 
gondolat arra vall, hogy Demokritos elég világosan érzi 
a szellem önértékűségét. Tudja jól, hogy az élvezet szerepe 
a cselekvés s általán az élet terén le nem tagadható, de érté-
kének viszonylagosságát is határozottan látja s ezen viszony-
lagosság alapjainak kiderítésére, — úgy látszik — nagy ön-
tudatossággal és rendszeresen törekedett. Demokritos az első, 
aki az élvezet szerepének fontosságát felismerve, annak dia-
lektikai — ismeretelméleti vizsgálatát kísérli meg s ez által 
egyfelől indításokat ad Platón és Aristoteles részére, másfelől 
némiképpen alapokat nyújt az Epikuros és a kynikusok tanai 
alá. Amikor az élvezetnek viszonylagosságát megállapítja, 
olyan csorbát üt a hedonismus érzéki álláspontján, amely csor-
bát a sofisztikának semminemű furfangja többé kiköszörülni 
nem képes. Az élvezet viszonylagosságának elismerésében 
már benne rejlik a szellemi értékek, az igaz és a jó, absolut-
ságának felismerése s mikor e tényt Demokritos világosan 
kifejezésre juttatja, — mint az ethikai idealismus úttörője 
jelentkezik előttünk.50) 

E pár vonás, amelyet a reánk maradt töredékekből állí-
tottunk össze, egy rendszeres ethika képét tükrözi felénk és 
sejteti velünk Demokritos tanának értékét, de egyszersmind 
érthetővé teszi azt a nagy hatást is, amelyet Demokritos 
Platón szellemének kifejlésére, tanának kialakulására minden 
kétségen felül gyakorolt. 

(Szeged). 








