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A szofisták három fronton jelentenek kihívást Platón számára az erkölcsiség 

szempontjából: 

• 1.) erkölcsi relativizmus (Prótagorasz) 

• 2.) erkölcsi nihilizmus (Gorgiasz) 

• 3.) immoralizmus (Kalliklész a Gorgiaszban: „extrém phüszisz-iskola”, 

Thraszümakhosz Az államban). 

Platón válasza: 

1.) erkölcsi objektivizmus / (idealizmus / univerzalizmus) 

2.) erkölcsi racionalizmus. 

 

Társadalomfilozófiai következmények (Az állam): 

• az „ideális” (paradigmatikus) állam: hierarchikus 

társadalmi berendezkedés, mely a társadalom optimális 

működését és az igazságosságot hivatott biztosítani; 

• feltétele: a filozófusoknak kell uralkodniuk. 

 

 
 

	

2. Lecke 
Etika, politika, 

társadalomfilozófia 
 

 
							

 
erkölcsi objektivizmus: 
léteznek egyén- illetve 
kultúra-független erkölcsi 
értékek 
 
erkölcsi racionalizmus: 
az erkölcsi értékek 
racionálisan felfoghatóak 
illetve megvitathatóak 
 
 



Félreértelmezések: 

Platón állama  

• 1.) idealisztikus vagy utópisztikus 

• 2.) totalitárius, diktatórikus (türannisz). 

Ezzel szemben Platón hangsúlyosan leszögezi, hogy  

1.) pszichológiai és társadalmi szempontból az emberi realitásból indul ki; tehát nem 

idealisztikus vagy utópisztikus abban az értelemben, hogy puszta „álmodozás” volna; 

• másfelől, noha létrejöttét nem tartja lehetetlennek (vö. Az állam 472c), 

nem is feltétlenül a megvalósítás érdekében vázolja fel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) totalitárius/diktatórikus? 

o nem „kasztokról” van szó: a társadalmi mobilitás nemcsak lehetséges, hanem 

az egész nevelés- és állam-koncepció lényeges eleme; 

o az uralkodó/irányító réteg, a filozófusok nem a maguk érdekében 

kormányoznak, hanem az össztársadalmi jó megvalósulása érdekében; 

o az irányítás nem erőszakon, hanem társadalmi konszenzuson alapul:  

§ a mértékletesség/józan önmérséklet (szóphroszüné) mindhárom társadalmi 

réteg erénye: 

 

 

 

 

 

 

 

	
„Tehát	a	minta	(paradeigma)”	kedvéért	kerestük	magát	az	igazságosságot	és	a	
tökéletesen	 igazságos	embert:	van-e	 ilyen,	és	ha	van,	milyen.	És	ugyanígy	az	
igazságtalanságot	 és	 a	 legigazságtalanabb	 embert	 is	 azért	 kerestük,	 hogy	
pillantásunkat	 rájuk	 függesztve	 kénytelenek	 legyünk	 magunkra	 nézve	
elismerni,	 hogy	 amilyeneknek	 őket	 látjuk	 a	 boldogság	 és	 boldogtalanság	
tekintetében,	közülünk	is	aki	hozzájuk	a	leginkább	hasonló,	annak	a	sorsa	lesz	
a	 leghasonlóbb	az	övékéhez.	Evégett	kerestük	ezeket,	nem	pedig	azért,	hogy	
bizonyítsuk,	 hogy	 létrejöttük	 lehetséges	 (Az	 állam	 472c-d.	 Ford.	 Steiger	
Kornél).	
	

 

	
	„Teljes	 joggal	 értelmezhetjük	 tehát	 ezt	 az	 egyetértést	
mértéktartásnak,	ami	a	természet	szerint	rosszabb	és	jobb	
rész	 összehangolódás	 arra	 nézve,	 hogy	 melyik	 legyen	 a	
vezető	 elem	 államban	 és	 egyénben	 egyaránt”	 (Az	 állam	
472c-d.	Ford.	Steiger	Kornél).	
	



Az ideális (paradigmatikus) állam felépítése (Az állam IV. 427d-448e – VI. 502c) 

 
 

Az ideális állam struktúrája mögötti belátások: 

• 1.) különböző képességekkel rendelkezünk: optimális az, ha „mindenki a 

maga dolgát végzi”, a képességeinek legmegfelelőbb feladatokat látja el: 

igazságosság; 

o ez azt is jelenti, hogy egyik réteg sem avatkozik a másik dolgába: aki 

vezetésre alkalmas, az vezet, aki nem, az engedi magát vezetni → 

• 2.) a társadalom optimális működéséhez elengedhetetlen a társadalmi 

konszenzus: „a részek egyetértése abban, hogy ki legyen a vezető, és ki legyen 

a vezetett”: mértékletesség/józan önmérséklet; 

• 3.) az államvezetésnek hozzáértésen (tudáson) kell alapulnia, mégpedig 

elsősorban az állam életében megvalósítandó értékekre vonatkozó tudáson:  



o erre csak a filozófusok képesek, akik ismerik az ideákat (az erényeket a 

maguk objektivitásában); 

o ez a megismerés legmagasabb rendű tárgyának, a Jó ideájának az ismeretét 

feltételezi (vö. barlang hasonlat): bölcsesség; 

• 4.) a vezetők és a vezetettek között szükség van egy olyan rétegre, amelyik 

egyfelől megvédi az államot a külső ellenségtől, másfelől ügyel a rend (a 

társadalmi hierarchia) fenntartására („őrök”): bátorság. 

 

A három társadalmi réteg felosztása megfelel az egyes emberben lévő három 

lélekrésznek és azok törekvéseinek: 

• gondolkodó (tanulás- vagy bölcsességszerető) 

• indulatos (győzelemszerető, kitüntetésre törekvő) 

• vágyakozó (élvhajhász, nyereségvágyó) 

 

A három lélekrész/társadalmi réteg törekvéseit úgy kell koordinálni, hogy azok 

egymást segítsék, képességeiket kiegészítsék, és az egész jólétét/optimális működését 

szolgálják. Az állam nevelési programja ennek a hierarchikus struktúrának a 

kialakítását és fenntartását célozza meg: a struktúra kialakulása a (majdani) „őrök” és 

a belőlük kiválasztódó filozófusok nevelésétől függ. 

A nevelési program alapvonalai: 

• 1.) testnevelés 
• 2.) „múzsai nevelés” (költészet, zene) 

(→ költészet/művészetkritika) 
 
magasabb rendű tanulmányok (a Jó ideájának megismeréséhez vezetnek): 
 

• 3.) matematika (aritmetika, geometria) 
• 4.) csillagászat, szilárd testek tana 
• 5.) összhangzattan (harmóniatan) 

 
• 6.) dialektika (a hipotézisek igazságát is vizsgálja, eljut egy feltétel nélküli 

alaphoz → a Jó ideája) (a) 30-35 éves kor → államvezetői szolgálat (15 év) → 
b) 50 éves kortól a Jó ideája megismeréséhez vezető dialektika). 

 
  

  

 
 



További olvasmányok: 

 
A.E. Taylor: Platón. Osiris, Budapest 1997, 369-399, 412-416. 
 
Ellenőrző kérdések: 

1. A szofisták mely erkölcsi álláspontjai jelentenek kihívást Platón számára, és milyen 
álláspontokat védelmez velük szembe? 
2. Milyen alapvető félreértelmezései vannak a platóni ideális államnak, és mennyiben 
félrevezetőek ezek? 
3. Hogyan épül fel a platóni paradigmatikus állam (lélekrészek, jellemek, társadalmi rétegek 
és erények összefüggései)? 
4. Milyen alapvető belátások állnak a paradigmatikus állam felépítése mögött? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 

1. Miért a filozófusoknak a legkevésbé boldog az élete a paradigmatikus államban?  
 

 


