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Platón lélekfelfogása nagymértékben támaszkodik Szókratész belátásaira: 

• 1.) a lélek az ember valódi énje (→ az erények gyakorlásának fontossága) 

• 2.) a lélekben benne rejlenek az élet helyes (erkölcsös) vezetéséhez szükséges 

ismeretek, csak felszínre kell őket hozni (visszaemlékezés). 

 

A Phaidón Szókratész felfogásának etikai és ismeretelméleti aspektusait metafizikai 

oldalról támogatja meg: 

• a) a test és a lélek dualizmusával, és 

• b) az idea elmélettel. 

 

A test és a lélek dualizmusa 

A testet és a lelket a hagyományos görög felfogás Homérosztól kezdve nem 

különítette el egymástól világosan. Az is jellegzetes sajátossága a klasszikus kort 

megelőző lélekfelfogásnak, hogy nem egységes: különböző főnevekkel utalnak a lelki 

funkciókra (pl. thümosz, phrén, noosz, pszükhé), amelyeknek jelentése különböző 

kontextusokban más és más, és jellemzően testrészekhez, szervekhez, vagy testi 

megnyilvánulásokhoz kapcsolódnak. 
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A Platónt megelőző filozófiai és orvosi irodalomban az egyik lélekhez kapcsolódó 

főnév (a pszükhé) már különleges jelentőségre tesz szert, ugyanakkor egységfogalma 

és határozott szembeállítása a testtel csak Platónnál ragadható meg egyértelműen. 

 

Test és lélek dualizmusa: 

1.) ontológiai szembeállításuk: 

• a lélek természetét tekintve különbözik a testtől: 

érzékelhetetlen és nincsenek részei; 

2.) ismeretelméleti szembeállításuk: 

• a lélek a testbe költözés előtt létezett és szemlélte az 

ideákat (Phadón 72e-77b); 

• ez a tudás meghatározott eljárásokkal felszínre hozható; 

• az érzékelés csak kiindulópontul szolgál a 

visszaemlékezéshez, a puszta érzékelés nem vezet 

valódi tudáshoz: a tudás csak az ideákra vonatkozhat. 

• → a lélek az ideákkal rokon természetű, azaz felbomolhatatlan → halhatatlan 

(a test ellenben halandó); 

3.) etikai szembeállításuk: 

• a testtel kapcsolatos vágyak eltérítenek a lélek (valódi) céljától (az örök ideák 

megismerésétől és a halhatatlanságtól);  

• a filozófus függetleníteni igyekszik magát a testtől, és nem fél a haláltól, mert 

az a test és a lélek elválása egymástól, és így megszabadulás a megismerést 

akadályozó tehertől. 

 
Antonio Canova: Kritón lezárja Szókratész szemét (1790/92) 

 



A háromosztatú lélekfelfogás 

A Phaidónt követő korszakban Platón bevezet egy háromosztatú lélekfelfogást, ahol a 

szembeállítás nem a testé és a léleké, hanem a lelken belüli: 

lélekrészek  törekvéseik 

 

gondolkodó (ész) 

  

tudás, megismerés 

 

 

indulatos 

 

 

 

 

győzelem, elismerés 

 

vágyakozó 

 

 

élvezetek, nyereség 

 

Mivel különböző dolgokra törekszenek, a lélekrészek konfliktusban állnak egymással. 

A gondolkodó lélekrész, vagyis az ész feladata a lélek egészének irányítása, minden 

lélekrész törekvéseinek figyelembe vételével (nem azok elnyomásával, hanem helyes 

irányba fordításával). 

 

 

Ez csak a filozófia segítségével lehetséges. 

 

A magyarázatot többek között a Phaidrosz című dialógusban találjuk (253 d skk.): 

• a szárnyas fogat és a kocsis hasonlata 

• kocsis: az ész  

• derék (fehér) ló = racionális, a Szépre és a Jóra irányuló vágyakozás 

• hitvány (fekete) ló = ösztönös, irracionális, a lélek alantasabb hajlamait 

mozgósító vágy. 



Platón szerint nem az a baj, hogy a lelket az irracionális vágyak uralmuk alá képesek 

hajtani, hanem hogy vágyakozásunk valódi tárgyát nem sikerül (helyesen) 

beazonosítanunk, és ennek az egész lélek látja kárát. 

Ez nem intellektuális tévedés, hanem egyfajta egzisztenciális meghasonlottság, 

amikor az ember nem arra törekszik, és nem azt teszi, mint amit valójában elérni 

szeretne: 

 

 

 

 

 
	
	
	

 

 

Ez (ti. az egzisztenciális meghasonlottság lehetősége) annak köszönhető, hogy a 

mindenkiben meglévő „erkölcsi ösztön” félrevezethető: 

A szokás illetve gyakorlás útján elsajátított erényt Platón ezért tartja „démotikus” 

(„népszerű”, „szolgai”) erénynek (Phaidón 82 a-c): 

Az állam X. könyvében, a pamphüliai Ér túlvilágra vonatkozó beszámolójában a 

holtak lelkei sors-választás elé állnak, és azt az életet kell (utoljára) leélniük, amelyet 

választanak (majd azután következik az „utolsó ítélet”). A választást előző életük 

tapasztalatai határozzák meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A platóni erkölcsi intellektualizmus mögött az a belátás ill. tapasztalat áll, hogy az 

(ösztönös) erkölcsi érzék nem elég megbízható vezérfonal az egzisztenciális 

meghasonlottság elkerülésére. Ha nincs a kezünkben egy megfelelő tekhné 

	
„SZÓKRATÉSZ:	 Őt	 [ti.	 Szókratész	 „kedvesét”,	 a	 filozófiát]	 kell	 tehát	
megcáfolnod	abban,	amit	az	imént	én	mondtam,	és	be	kell	bizonyítanod,	hogy	
nem	az	a	legnagyobb	rossz,	ha	valaki	jogtalanságot	követ	el	és	nem	fizet	meg	
érte.	 Ha	 nem	 bizonyítod	 be,	 akkor,	 a	 kutyára,	 az	 egyiptomiak	 istenére	
mondom,	 Kalliklész	 soha	 sem	 kerül	 össszhangba	 Kalliklésszel,	 hanem	 egy	
életen	 át	 ellentmondásban	 lesz	 önmagával.	 Pedig,	 kedves	 barátom,	 még	
mindig	 jobb,	 ha	 lantom	 rosszul	 van	 felhangolva	 és	 húrjai	 nem	 hangzanak	
egybe,	 vagy	 a	 kar,	 amelynek	 vezetője	 vagyok,	 hamisan	 énekel,	 vagy	 ha	 az	
égvilágon	senki	sem	ért	velem	egyet	és	az	ellenkezőjét	mondja,	mint	én	–	csak	
én	magam	önmagammal	összhangban	legyek	és	saját	magamnak	ne	mondjak	
ellent”	(Gorgiasz	482	b-c.	Ford.	Horváth	Judit).	

	
„E	szavak	után	előlépett	...	az,	aki	az	első	sorszámot	húzta,	s	mindjárt	
kiválasztotta	magának	a	legteljesebb	zsarnoki	hatalmat;	ámde	ostobaságból	
és	mohóságból	nem	járt	el	eléggé	gondosan	a	választásnál,	mert	elkerülte	a	
figyelmét,	hogy	a	zsarnokságban	a	sors	végzése	szerint	benne	foglaltatott	
tulajdon	gyermekeinek	felfalása	és	egyéb	rossz	is;	...	Az	illető	azok	közül	való	
volt,	akik	az	égből	érkeztek,	s	aki	előző	életében	csak	szokásból,	nem	pedig	
bölcsességszeretetből	volt	részese	az	erénynek	(Az	állam	X.	619	b-d,	ford.	
Szabó	Miklós).”	

 



(„mesterség”), hogy (racionális) vágyakozásunk tárgyát beazonosíthassuk, akkor 

„Kalliklész sohasem fog egyetérteni Kalliklésszel, hanem egy életen át 

ellentmondásban lesz önmagával” (Gorgiasz 482b). 

 

→ Ez a techné a filozófus királyok erénye, mely csupán a Jó ideájának megismerése 

révén megszerezhető vagy biztosítható. 

            

                     
 

Az emberben meglévő irracionális törekvéseket ill. vágyakat nem elnyomni, hanem 

„szublimálni” és vezetni kell.  

	

 
További olvasmányok: 

 
Taylor, A. E.: Platón. Osiris kiadó, Budapest, 1997, 248-260. 

 
Ellenőrző kérdések: 

 
1. Hogyan fejleszti tovább Platón Szókratész lélek-felfogását? 
2. Mi a történeti jelentősége a test és a lélek dualizmusának, és miben áll? 
3. Milyen lélekrészeket különböztet meg Platón háromosztatú lélek-felfogása, és mi alapján? 
4. Mi a szerepe a filozófiának a lélek harmóniájában, és miért? 

 
Kiválósági kérdések, feladatok: 

 
1.  Vajon milyen nevelési stratégia következik a platóni felfogásból, hogy az irracionális 
vágyakat nem elnyomni, hanem vezetni kell? 
 
 


