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II.  Szókratész és Pólosz beszélgetése (461b-481b) 

 

 

 

 

 

 

1. Pólosz megvédi Gorgiaszt 

Gorgiasz vereségét látva Pólosz felháborodottan rámutat, hogy az ellentmondást, 

melyet Szókratész Gorgiasz nézeteiben kimutatott, tisztességtelen eszközökkel érte el: 

 

 
 

 

 

 
 

	

      3. Lecke 
        Pólosz és  

        Szókratész 
 

 

							

	
„Ekkor	Gorgiasz	visszavonul	a	porondról,	és	helyét	fiatalabb	tanítványa	
és	egyben	csodálója,	Pólosz	veszi	át,	aki	késznek	mutatkozik	a	
hagyományos	erkölcsi	elvekkel	való	szakításra,	amire	a	tiszteletreméltó	
Gorgiasz	nem	volt	hajlandó”	(A.	E.	Taylor:	Platón,	159.	o.).	

	

—	„PÓLOSZ:	...	mert	hát	mit	gondolsz,	ki	
az,	aki	azt	merészelné	állítani,	hogy	ő	
bizony	nem	tudja,	mi	az	igazságos,	és	
másokat	sem	képes	megtanítani	rá?	Nem	
valami	finom	viselkedés	így	sarokba	
szorítani	a	másikat!	(Gorgiasz	461c).”	



Pólosz itt arra mutat rá, hogy olyasmivel ellentmondásba 

keverni valakit, amit nyilvánosan nem mer 

tagadni (ti. hogy nem tudja, mi az 

igazságosság), illegitim érvelés.	 

 

Szókratész erre nem reagál, ehelyett figyelmezteti Póloszt, hogy ő is tartsa be a 

dialektikus beszélgetés szabályait, és ne eressze hosszú lére a mondandóját, hanem 

maradjon meg a kérdés-felelet formájában zajló diszkussziónál, majd felajánlja neki, 

válasszon a kérdező vagy a felelő pozíciója között. Pólosz a kérdezőjét választja, és 

felszólítja Szókratészt, hogy akkor most határozza meg ő, mi a szónoklás. 

 

2. Szókratész meghatározása a szónoklásról 

Szókratész először egy nem túlságosan tetszetős, általános jellemzést ad a 

szónoklásról: 

• egyáltalán nem (tudáson alapuló) mesterség, hanem valamiféle ösztönös 

készség, egyfajta hízelgés (463a-c) 

Majd egy egészen pontos meghatározását adja, mely szerint 

• a lélek gondozására irányuló mesterségek (azaz a politika) egyik ágának (az 

igazságszolgáltatásnak) az árnyképe, mely a pillanatnyi jó érzés látszatával 

traktálja azokat, akiket manipulálni akar („hízelgés”), és valójában egyáltalán 

nem tudja, hogy kinek, mi a jó (ezért nem mesterség) (464b-465b); 

• a lélek gondozására irányuló mesterségek közül úgy aránylik a lélek valódi 

javát szolgáló igazságszolgáltatáshoz, mint a test gondozására irányuló 

mesterségek közül a piperészkedés aránylik a tornához, és a szakácskodás az 

orvosláshoz (464a-466a): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
gondozó 
mesterségek: 

 
lélekre 
irányuló: 
politika 

szabályzó: 
törvényhozás 

 
 
gondozó 
mesterségek 
árnyképei 
(„hízelgő” 
készségek): 

 
szónoklás 

kiigazító: 
igazságszolgáltatás 

 
szónoklás 

 
testre 
irányuló: 
(névtelen) 

szabályzó: 
torna 

 
piperészkedés 

kiigazító: 
orvostudomány 

 
szakácskodás 

ad hominem 
érvelés (vö. 5. 
Téma, 4. Lecke) 



A továbbiakban Szókratész Pólosz ellenkező állításaival szemben az alábbi tézisek 

mellett érvel: 

• a szónokoknak egyáltalán nincs hatalmuk, ugyanis nem azt teszik, amit 

(valóban) akarnak, hanem csak amit jónak vélnek; 

• jobb igazságtalanságot elszenvedni, mint elkövetni; 

• aki igazságtalanságot követ el, az mindenképpen nyomorult, boldogtalan 

ember; ha meglakol érte, akkor kevésbé, ha nem, akkor pedig a 

legnyomorultabb. 

 

 

 

Pólosznak nem sikerül megcáfolnia Szókratész érveit, ezért Szókratész felveti, hogy 

mindebből következően a szónoklásnak nem abban áll a haszna (ahogy Pólosz állítja), 

hogy ha valami igazságtalanságot követtünk el, akkor a szónoklás révén 

megmenekülhetünk a büntetéstől, ellenkezőleg:  

 

 

 

 

 

 

 

Pólosz elképed ezen a következtetésen, de besimeri, hogy nincsenek ellenérvei: 
	

	
	

	
	
Sőt, ez még nem elég, de az is következik, hogy ha ellenben rosszat akarunk 

valakinek, aki nem velünk, hanem mással szemben követett el igazságtalanságot, 

akkor arra kell törekednünk, hogy minden áron megakadályozzuk, hogy elnyerje 

büntetését! – Hiszen, mint megállapítottuk, ez rosszabb neki, mint ha büntetést kap: 

—	„SZÓKRATÉSZ:	És	mindenki	önmaga	
legyen	a	maga	és	a	rokonai	első	vádlója,	s	
arra	használja	a	szónoklást,	hogy	a	rossz	
tetteket	napfényre	derítve	a	legnagyobb	
rossztól,	a	jogtalanságtól	
megszabadítson.	Nos,	Pólosz,	mit	szólsz	
hozzá?	(Gorgiasz	480c).”	

—	„PÓLOSZ:	Nekem	
képtelenségnek	tűnik,	
Szókratész,	de	az	előzmények	
után	valószínűleg	ezt	kellett	
mondanod.	(Gorgiasz	480c).”	



 

	
	
	
 

 

Ekkor Pólosz elhallgat, és nem szólal meg többé a dialógus során.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—	„SZÓKRATÉSZ:	Ha	sok	a	rablott	aranya,	vissza	ne	
adja,	hanem	pazarolja	csak	magára	és	az	övéire	
jogtalanul	és	istentelenül;	ha	halálos	vétket	követett	el,	
csak	kerülje	el	a	halált,	ha	lehet,	örökre;	legyen	gonosz	
ember	létére	halhatatlan,	vagy	legalábbis	hurcolja	jó	
hosszan	gonosz	életét.	Íme,	Pólosz,	ilyesmire	jó	
szerintem	a	szónoklás.	Aki	nem	akar	jogtalanságot	
elkövetni,	az	sok	hasznát	nem	fogja	látni,	ha	egyáltalán	
bármiben	is	tud	jót	tenni	a	szónoklás.	Az	előbbiekben	
mindenesetre	az	derült	ki,	hogy	semmire	sem	jó	
(Gorgiasz	481a-b).”	

	
„Póloszt	azért	sikerül	megcáfolni,	mert	nem	képes	összeegyeztetni	
csodálatát	a	bármi	áron	megszerzett	hatalom	és	vagyon	iránt	azon	
felismerésével,	hogy	az	igazságtalan	bűntetteket	széles	körben	
gyalázatosnak	és	»szégyenletesnek«	tartják.	A	gyönyör	és	a	hasznossági	
elv	alapján	nem	képes	megmagyarázni	ezt	az	erkölcsi	elítélést,	ugyanis	
nincs	fogalma	az	erkölcsiség	társadalmi	funkciójáról.”	(Charles	H.	Kahn:	
Plato	and	the	Socratic	Dialogue.	Cambridge	UP,	1996,	135.o.).	

	

 

	
„Pólosz	az	a	fajta	ember,	aki	képmutatóan	dicsőíti	a	törvényességet	és	
elítéli	a	zsarnokot,	ugyanakkor	azonban	lelke	mélyén	irigyli,	és	semmire	
sem	vágyik	jobban,	mint	hogy	a	helyében	legyen.	A	romlott	társadalmak	
azon	embertípusának	széles	körét	reprezentálja,	akik	a	rend	
fenntartására	irányuló	minden	erőfeszítést	aláásnak	azáltal,	hogy	a	
zsarnok	felemelkedésének	cinkos	tömegbázisává	válnak.	[…]	
Szókratésszel	szembeni	gúnyos	megjegyzése	(468e)	arra	utal,	hogy	saját	
erkölcsi	romlottságát	tekinti	az	emberiség	mércéjének.	Az	a	legmélyebb	
meggyőződése,	hogy	ha	megengedhetné	magának,	minden	ember	kéjjel	
követné	el	a	rosszat.”	(Eric	Voegelin:	Order	and	History.	Vol.	III.	Plato	and	
Aristotle.	Louisiana	State	UP,	1957,	27.o.).	

	



 
További olvasmányok: 
 
Platón: Gorgiasz. Ford. Péterfy Jenő fordításának felhasználásával Horváth Judit. Budapest, 
Atlantisz 1998.  
A. E. Taylor: Platón. Ford. Bárány István, Betegh Gábor. Osiris kiadó, Budapest 1997, 150-
185. 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
1. Miért háborodik fel Pólosz Szókratész Gorgiasszal szemben előadott érvelésén? 
2. Hogyan határozza meg Szókratész a szónoklást, és miért lehet ez zavarba ejtő mind 
Gorgiaszra, mind Póloszra nézve? Miért nevezi „hízelgésnek” a szónoklást? (Milyen egyéb 
szakmákat nevez „hízelgésnek”, és mi bennük a közös?) 
3. Milyen alapokon állítja Szókratész, hogy ha valaki rosszat követ el, akkor minden áron 
meg kell akadályoznunk, hogy büntetést kapjon? A józan ész szerint vajon mennyire 
elfogadható ez az állítás? 
4. Milyen karakterjegyek körvonalazódnak Pólosz személyiségére vonatkozóan a 
dialógusban? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1. Milyen tézisekkel támasztja alá Szókratész Pólosszal szemben érvelve azt a tézist, hogy a 
szónoklásnak valójában semmi haszna? Keressük meg a Gorgiaszban a tézisek 
alátámasztására felhozott érveket! 
2. Voegelin azt állítja, hogy a Pólosz félék a zsarnokok cinkos tömegbázisát képviselik. Mit 
ért ez alatt, és milyen meggondolások vagy tapasztalat állhat emögött? 
 


