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Bo ros Gá bor

A TÖR TÉ NE TI MA GYA RÁ ZAT RÉ TE GEI SPI NO ZA 
TE O LÓ GI AI-PO LI TI KAI TA NUL MÁ NYÁBAN

Amíg csak fi  lo zó fi a tör té né szek lesz nek, alig ha fog nak lan kad ni azok a hermeneu tikai erô fe szí té sek, 
ame lyek Spi no za két, egyidôben kép vi selt fi  lo zó fi  ai at ti tûd jét pró bál ják ös  sze bé kí te ni egy más sal. 
1662-tôl dol go zott Eti ka cí mû mû vén, amely nek elôt tünk is me ret len, ak ko ri ban vég sô nek tar tott 
vál to za tá val el is ké szült a het ve nes évek ele jé re. A mû mai vál to za tá ban – amely e te kin tet ben 
va ló szí nû leg nem tér el a ko ráb bi tól – na gyon ko moly, el mé le ti meg ala po zá sát ad ja az in kább csak 
anek do ta sze rû, fi  lo zó fi  a i lag iga zán nem ki dol go zott, descartes -i tör té ne lem el le nes ség nek. Mint 
is me re tes, egy be fû zi az egy szubsz tan cia, az egy ter mé szet és az egy Is ten sze man ti kai há ló ját, 
ami bôl, ha be le gon do lunk, sem mi jó nem szár maz hat a tör té ne lem re néz vést. Ha a me cha ni kai fi  lo-
zó fi a kon tex tu sá ban a ter mé szet szubsz tan ci á vá s is ten né té te tik, a tör té ne lem re du ká lá sá ra vagy 
eli mi ná lá sá ra va ló tö rek vés már sem mi képp sem meg le pô. Hi szen míg a „ter mé szet” az em be ri vi lág 
na tu ra li zá lá sá nak, kü lö nös sé gé tôl va ló meg fosz tá sá nak kulcs sza va, ad dig a tör té ne lem, gyö ke ré-
ben, még is csak a ter mé sze ten be lül ám egy szer smind raj ta kí vül is – „ál lam ként az ál la mon belül” 1

– lé te zô em be ri ség jel zé se. A ter mészetmegis merés XVII. szá za di kon cep ci ó já hoz tar to zik mind a 
kö zös fo gal mak ból az adek vát ide ák fe lé ha la dó ész, mind az Is ten egye di lé nye gé bôl a par ti ku lá ris 
dol gok lé nye ge fe lé ha la dó ér te lem meg is me ré si mód ja, ame lyek ma guk ban fog lal ják a fel tét len 
bi zo nyos sá got, az az nem szo rul nak rá sem mi fé le kül sô jel re mint kritéri um ra.2 Mind az ész, mind 
az ér te lem sub specie aeter ni tatis te kint a – szá muk ra fel tá ru ló – vi lág ra, s mind az, ami nem tá rul 
fel szá muk ra, a kép ze let ina dek vát ide á kat ge ne rá ló meg is me ré si mód já hoz so ro ló dik. Nota bene:
ide tar to zik az em lé ke zet is,3 amely egy szub sz tan tív tör té net fi  lo zó fi  á ban nyil ván va ló an ki tün te tett 
sze re pet kel le ne kap jon. Csak ezen a szin ten van „elôb b, most s utób b”, ám ez az idô be li ség ké telyt, 
bi zony ta lan sá got ger jeszt, s épp ezek azok a jel lem zôk, ame lyek az ál ta luk jel lem zett meg is me ré si 
mó dot al kal mat lan ná te szik az iga zi tu dás meg szer zé sé re. 

Ám ami kor Spi no za e gon do lat sor vé gé re ért, egy ga bo na ke res ke dô vel foly ta tott le vél vál tá sá nak 
kudar ca4 nyo mán fél re tet te az Etikát,5 s egy me rô ben más jel le gû mû meg írá sá ba kez dett. En nek kö zép-
pont já ba egy ve le jé ig tör té ne ti té ma ke rült: te o ló gia és po li ti ka ko ron ként el té rô mó don ar ti ku lá ló dó
ös  sze fo nó dá sa, amely nek az ak ko ri, az az XVII. szá za di bá zi sa a ré gi fi  lo zó fi  ai né ze tek szá za do kon át, 
meg le he tô sen eset le ge sen for má ló dó agregá tu ma volt. Rá adá sul e né ze tek je len tôs ré sze – a ko ra be li 
újabb tu do má nyos fel fe de zé sek nyo mán – egy sze rû en meg ha la dot tá vált. 

E mû nek, az az a Te o ló gi ai-po li ti kai ta nul mány nak, az ér tel me zô je s az Eti ká val va ló össz hang já nak 
re mény be li ki mun ká ló ja azért nincs kön  nyû hely zet ben, mert Spi no za jól lát ha tó an nem egy sze rû en 
egy „ex o terikus” mû vet írt egy „akroa matikus” mû vel szem ben. Hi szen egy részt a Te o ló gi ai-po li ti-
kai ta nul mány elô sza vá nak vé gén ha tá ro zot tan le szö ge zi, hogy fi  lo zó fus ol va só nak szán ja a mû vet, 

1 Eti ka, 3. rész, elôszó; Bu da pest: Osiris, 1997., 161. o.
2 Lásd Eti ka 2. rész, 40. skk. té te lek
3 Lásd Eti ka 2. rész, 18. té tel
4 Lásd a Spinoza-Blyenbergh le ve le zést (18–24., 27. le vél), amely a Te o ló gi ai-po li ti kai ta nul mány át iga zí tott for dí-
tá sá nak felvezetô szö ve ge ként je lent meg az Osiris Ki adó Sapi en tia humana so ro za tá ban.
5 Lásd a „Fi lo ló gi ai bevezetô”-t az Eti ka idé zett ki adá sá hoz (11. o.).
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s nem gon dol ja, hogy más is ha szon nal for gath at ná.6 Más részt egy ál ta lán nem ne héz föl fe dez ni a 
mû ben ma gá ban az Eti ka fô me ta fi  zi kai, is me ret- és af fek tus el mé le ti té zi se i nek he lyen ként csak nem 
szó sze rin ti átvételét.7 Ho gyan bé kít he tô hát ös  sze a két at ti tûd?

Min de nek elôtt, a hu szon egye dik szá zad fe lôl néz ve a tör té ne lem olyan me ta fi  zi kus ér tel me zé se 
sej lik fel elôt tünk, amely egy szer re na tu ra li zál ja is, meg nem is. Egy fe lôl sa já tos, a ter mé sze té tôl 
el kü lö nü lô mû kö dés mó dot tu laj do nít a tör té ne lem nek, ám ugyan ak kor azt is mond ja, hogy e sa já tos 
mû kö dést a szük ség sze rû en ér vé nye sü lô ter mé szet tör vé nyek kel ana lóg tör vé nyek irá nyít ják, ame lyek 
egy meg ha tá ro zott né zô pont ból tel jes, úgy szól ván „me ta fi  zi kai” bi zo nyos ság gal fel tár ha tók. Te hát a 
szubsz tan cia his tor izálása, az egy meg ha tá ro zott me der be te relt tér nek és idô nek az örök ké va ló ság 
di men zi ó já ba eme lé se le het ne az a Kun st grif f, amely ös  sze bé kí te né a két at ti tû döt. 

Nyil ván va ló, hogy ez zel egy kan ti-hegeli tí pu sú tör té ne lem fi  lo zó fi  á ra gon do lok, amely nek elô kép ét 
Karl Löwith nagy ha tá sú gon do latmenete8 a vi lág tör té ne lem mel ös  sze kap cso ló dó zsi dó-ke resz tény 
tör té ne lem te o ló gi á ban vél te fel fe dez ni, egy olyan kap cso lat ban, amely nek meg van a (nagy mér ték-
ben bel sô, te o ló gi ai) min tá ja, és pe dig az Ó- és az Új szö vet ség egy más ra épü lô/épí tett rend je. Az 
Új szö vet ség a ben ne le írt ese mé nye ket ószö vet sé gi jö ven dö lé sek be tel je sü lé se ként ér tel me zi, s a 
ti po ló gi ai ér tel me zés az Ószö vet ség egyes sze mé lyi sé ge it, il let ve ese mé nye it új szö vet sé gi sze mé lyek 
és ese mé nyek elô ké pe i ként in terp re tál ja. Ké zen fek vô ezt a vi szonyt ki tel je se dés ként ér tel mez ni, s 
be le ve tí te ni a vi lá gi tör té ne lem be. E pro jek ci ó nak sok fé le kö vet kez mé nye le het: ami lét re jön, az le het
csu pán tör té nel mi se géd esz köz a múlt kor sza ko lá sá ra, de akár még jö vô be li tör té né sek – mint egy 
har ma dik szö vet ség, egy „Örök evan gé li um” – jö ven dö lé se és vá rá sa is fa kad hat be lô le. 

Löwith ter mé sze te sen nem volt Spi no za-ku ta tó, ezért nem tet te meg azt a lo gi kus lé pést, hogy 
Spi no zá nak a te o ló gi ai po li ti ka kon tex tu sá ban vég zett tör té ne ti-fi  lo zó fi  ai vizs gá ló dá sa it me ta fi  zi kai 
ala pú tör té net fi  lo zó fi  a ként ér tel mez ze. Már pe dig ez több ok ból is ké zen fek vô vol na. Elô ször is, az Eti-
ka rend sze re bi zo nyos szem pont ból ép pen ség gel rá is szo rul er re a kiegészítésre.9 Hi szen fel ol dás ra 
vár két alap ve tô té zis bel sô fe szült sé ge: egy részt ugyan is min den em ber ren del ke zik Is ten adek vát 
ide á já val, te hát el vi leg min den ki, pusz tán sa ját el ha tá ro zá sa nyo mán el jut hat az adek vát meg is me-
rés re épü lô ter mé sze tes bol dog ság hoz. Más részt azon ban az em ber oly an  nyi ra ki van szol gál tat va 
kör nye ze te ha tá sa i nak, hogy kép te len meg aka dá lyoz ni ina dek vát ide ák s be lô lük fa ka dó an szen ve-
dés nek te kin ten dô af fek tu sok és vi sel ke dés mó dok ki ala ku lá sát, ami az ina dek vát meg is me rés bôl 
kö vet ke zô, ter mé sze tes bol dog ta lan ság hoz ve zet. E ne héz ség fel ol dá sá ra meg le het ne al kot ni az 
em be ri ség ne ve lô dé sé nek kon cep ci ó ját, amely a ter mé szet fö löt ti em be ri ura lom ki tel je se dé sét az 
adek vát meg is me rés fel tét ele i nek fo ko za tos ja vu lá sa ként ér tel mez né.

6 „Ezek azok a dol gok, fi  lo zó fus ol va sóm, ame lye ket ezen nel ke zed be adok és meg fon to lás ra ja va so lok. Bí zom 
ab ban, hogy szí ve sen fo ga dod, hi szen az egész mû és kü lön-kü lön min den egyes fe je ze te fon tos és hasz nos 
té má val fog lal ko zik. Sok min dent le het ne még er rôl mon da ni, de nem aka rom, hogy ez az elô szó kö tet té duz zad-
jon, kü lö nö sen, mi vel a leg fon to sabb ré sze már kel lô kép pen is mert a fi  lo zó fu sok elôt t. Má sok nak nem pró bá lom 
aján la ni ezt a ta nul mányt, mert nincs okom re mél ni, hogy bár mi lyen te kin tet ben el nyer né tet szé sü ket. Tu dom, 
mi lyen ma ka csul meg ra gad nak az el mé ben azok az elô í té le tek, ame lye ket a jám bor kö te les ség tel je sí tés ör vén
fo ga dott el a lé lek.” A Geb hardt-féle kri ti kai ki adás (Spi no za: Ope ra. Hei del berg: Win ter, 1927. 3. kö tet) 12. ol da lán, 
a szö veg a meg je le nendô, át iga zí tott for dí tás ból va ló. A to váb bi idé ze tek nél is csak e ki adás ol dal szá mát adom 
meg, ame lyet tar tal maz majd a ma gyar ki adás.
7 Lásd errôl E. Cur ley: „Notes on a Neg lect ed Mas ter piece (II): The Theological-Political Trea tise as a Pro le gomenon 
to the Ethic s” in: Cov er, J. A. & Kul stad, M. (sz erk.): Cen tral Themes in Early Mo dern Phi los o phy. Indi anapolis: 
Hack et t, 1990. 109–158. o.
8 Lásd K. Löwith: Vi lág tör té ne lem és üdv tör té net. 1996. At lan tisz, Bu da pest
9 A következôkkel kap cso lat ban lásd két ko ráb bi írá so mat: „Lessing spin ozista tör té ne lem fi  lo zó fi  á ja” in: Ma gyar 
Fi lo zó fi  ai Szem le 36 (1992) 981–985., il let ve „Az ész egy sé ge tar to má nyai sok fé le ség ében: eti ka, val lás és po li-
ti ka Spi no za rend sze ré ben” in: Bo ros Gá bor (sz erk.): In di vi duum, kö zös ség és jog Spi no za fi  lo zó fi  á já ban. Áron, 
Bu da pest 2000., 11–34. o.
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A má so dik ok az le het ne, hogy Spi no za nem csak ál ta lá ban vé ve fog lal ko zik az Ó- és az Új szö vet ség-
gel, zsi dó ság gal és ke resz tény ség gel, va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó te o ló gi ai-po li ti kai alak za tok kal, 
ha nem úgy is, hogy több fé le kép pen kö zel ke rül egy te o ló gi ai-fi  lo zó fi  ai hal adáskon cep cióhoz.

A rend szer imént vá zolt igé nye i nek leg in kább meg fe le lô mó don úgy, hogy a pró fé ta ság in téz mé nyét 
az ina dek vát ide á kat ge ne rá ló meg is me ré si mód hoz, a kép ze let hez kö ti, szem be ál lít va ve le azt a mó dot, 
aho gyan Krisz tus érint ke zett Isten nel.10 Amíg a pró fé ták ese té ben az is te ni üze ne tet egy részt az egyes 
pró fé ták, más részt az üze ne tek min den ko ri cím zett jé nek fel fo gó ké pes ség éhez kel lett szab ni [ad cap tum 
vulgi], ad dig Krisz tus ese té ben er rôl nem le he tett szó, mert Is ten ôve le „el mé rôl el mé re kom mu ni kált”, 
te hát az ere de ti pró fé ták ra jel lem zô tor zí tás ra nem volt szük ség – de le he tô ség sem, mert „Krisz tus 
nem an  nyi ra pró fé ta volt, mint in kább Is ten szá ja”.11 Le het ne te hát úgy gon dol kod ni, hogy Spi no za 
sze rint le zaj lott egy faj ta fej lô dés a nyer s, in kább a kép ze let re ha gyat ko zó lé lek tôl az adek vát ide ák ra 
épí tô, ra ci o ná li san és in tel lek tu á li san meg is me rô el me fe lé. 

Ezt az ér ve lést az is in do kolt tá te szi, hogy Spi no zá tól két ség kí vül nem volt ide gen a meg is me rés 
evo lu ci o nis ta meg kö ze lí té se. A Ta nul mány az ér te lem meg ja ví tá sá ról cí mû ko rai írás pél dá ul így 
fo gal maz: „aho gyan az em be rek kez det ben ve lük szü le tett esz kö ze ik kel, bár fá rad sá go san és tö ké-
let le nül, lét re tud tak hoz ni egyes na gyon kön  nyû dol go kat, ezek lét re ho za ta la után pe dig – ki sebb 
fá rad ság gal és tö ké le te seb ben – már más, ne he zebb dol go kat ké szí tet tek, s így fo ko za to san ha lad-
va a leg egy sze rûbb mû vek tôl szer szá mok hoz, a szer szá mok tól más mû vek hez és szer szá mok hoz, 
odá ig ju tot tak, hogy cse kély fá rad ság gal oly sok és an  nyi ne héz dol got hoz nak lét re: úgy az ér te lem 
is ve le szü le tett ere jé vel ér tel mi esz kö zö ket ké szít ma gá nak, ame lyek kel más erô ket sze rez más 
ér tel mi mû ve le tek hez, s ezek bôl a mû vek bôl is mét más esz kö zö ket, va gyis a ké pes sé get a to váb bi 
ku ta tás ra, s így ha lad fo ko za to san, míg el nem éri a böl cses ség csúc spon tját.” 12

Azt is hoz zá le het ne ten ni mind eh hez, hogy át lép vén a pró fé ták ko rá ból Krisz tus ko rá ba az is te ni 
üze net cím zett je i nek tö me gé ben mi nô sé gi ug rás kö vet ke zik be. Hi szen míg a pró fé ták csu pán egy 
meg ha tá ro zott nép szá má ra nyi lat koz tat tak ki, ad dig Krisz tus az egész em be ri nem hez for dult. 

Mind ez együtt jár az Eti ká ban tag lalt fi  lo zó fi  ai sza bad ság ki ter je dé sé vel: a pró fé ta ság in téz mé-
nyén ala pu ló tár sa da lom tag jai más nak a jog ha tó sá ga alatt él nek [al terius iuris], ál la po tuk az eti kai 
ér te lem ben vett szol ga ság. Ez zel szem ben az el me megis merôképességének hang sú lyo zá sát Krisz-
tus ban le het úgy ér tel mez ni, hogy az ôt kö ve tôk ön ma guk jog ha tó sá ga alá ke rül nek [sui iuris], s 
en  nyi ben, eti kai ér te lem ben, sza bad dá vál nak.

Sze rin tem vi tat ha tat lan, hogy le het sé ges az Eti ká nak és a Te o ló gi ai-po li ti kai ta nul mány nak ezek bôl 
az ér vek bôl ki in du ló, szi nop ti kus in terp re tá ci ó ja. Ezt a ha tás tör té net is alá tá maszt ja, amely né ze tem 
sze rint a me ta fi  zi kai jel le gû tör té ne lem fi  lo zó fi  át Leib nizen és Lessin gen ke resz tül spi no zai vo ná sok kal 
gaz da gí tot ta. Most még is in kább egy má sik le he tô ség re sze ret ném fel hív ni a fi  gyel met, ami egy szer smind 
azt is je len ti, hogy bi zo nyos mér ték ben gyen gí te ni pró bá lom majd az ed dig el hang zott ér ve ket.

Az imént utal tam rá, hogy a Te o ló gi ai-po li ti kai ta nul mány csak nem szó sze rint át vesz bi zo nyos 
meg fo gal ma zá so kat az Eti ká ból. Ezek nek az át vé te lek nek a több sé ge azon ban ki fe je zet ten a 
szubsz tan ci át na tu ra li zá ló, nem pe dig his tor izáló – s eh hez még hoz zá te het nénk: per szo ni fi  ká ló 

– alap ten den ci át kép vi se li. Ez azt je len ti, hogy az em be ri tör té ne lem sem mi fé le ala ku lá sa sem je le nik 
meg a szubsz tan cia szint jén. Ez a Te o ló gi ai-po li ti kai ta nul mány sa ját fej te ge té sei kö zül ta lán a hé be-
rek kül de té sét tár gya ló har ma dik rés  szel kez dô dô, s a tör vény fo gal mát tár gya ló ne gye dik rés  szel 

– ide ig le ne sen – zá ru ló gon do lat me net bôl vi lá go so dik meg a leg job ban. Ez a gon do lat me net azért 
dön tô je len tô sé gû, mert el vi leg két le he tô sé get is kí nál ar ra, hogy szubsz tan cia lis ta tör té net fi  lo zó-

10 Lásd a Te o ló gi ai-po li ti kai ta nul mány 1–2. fe je ze tét.
11 64. o.: „nam Chris tus non tam propheta, quam os Dei fuit.”
12 In: Spi no za: If jú ko ri mû vek. Aka dé mi ai, Bu da pest, 1956. 173. o.; (Szemere Sa mu for dí tá sa)

Világosság
2002/4–5–6–7

Boros Gá bor:

A tör téneti

magyarázat

rétegei Spi noza

Te ológiai-politikai

tanulmányában



66

T ö r t é n e l e m f i l o z ó f i a

fi  át al kos sunk. Le het sé ges vol na ki mu tat ni, hogy a hé be rek ki vá lasz tott sá ga örök idôk re, s a töb bi 
nép pel szem ben ér vé nye sül. Ek kor a vi lág tör té ne lem ten ge lyé ben a zsi dó ság tör té nel me áll na, a 
szub sz tan ciális ha la dás pe dig e nép vi lá gi sor sá nak fo ko za tos jobb ra – vagy épp ros  szabb ra – for-
du lá sát je len te né. En nek le írá sa je len te né azt „az ál ta lá nos vi lág tör té net föl dol go zá sá ra irá nyu ló” 
fi  lo zó fi  ai kí sér le tet, amely hez „epi zód ként hoz zá il leszt jük más né pek ál la ma i nak tör té ne tét” – mint 
Kant fo gal maz jól is mert es  szé jé ben az em be ri ség egye te mes tör té nel mé nek eszméjérôl.13 De meg 
le het ne ír ni ezt a vi lág tör té nel met a ke resz tény ség szem szö gé bôl is, amely nek „ki vá lasz tott sá ga” 
ti po ló gi a i lag a zsi dó ság ószö vet sé gi ki vá lasz tott sá gá nak fe lel ne meg, s így a ke resz tény ség vi lá gi 
sor sá nak jobb ra – vagy épp ros  szabb ra – for du lá sa ké pez het né a tör té net fi  lo zó fi a alap ve tés ét. 

Spi no za azon ban egyik le he tô ség mel lett sem kö te le zi el ma gát. Ér ve lé sé nek dön tô pont ja az, 
ami kor, mint mond ja, meg ma gya ráz za, mit ért „Is ten irá nyí tá sán, Is ten kül sô és bel sô se gít sé gén, 
Is ten ki vá lasz tá sán és vé gül a sor son .” 14 „[A] ter mé szet egye te mes tör vé nyei [...] nem má sok, mint 
Is ten örök ha tá ro za tai [...] Akár azt mond juk te hát, hogy min den a ter mé szet tör vé nyei sze rint tör-
té nik, akár azt, hogy min dent Is ten ha tá ro za ta és irá nyí tá sa ren dez el, ugyan azt mond juk. Mi vel 
to váb bá bár mely ter mé sze ti do log ha tó ké pes sé ge nem más, mint ma gá nak Is ten nek ha tó ké pes sé-
ge, amely ál tal egye dül tör té nik min den, és amely egye dül ha tá roz meg min dent, eb bôl kö vet ke zik, 
hogy bár mit tesz is a ma ga se gít sé gé re és lé té nek fenn tar tá sá ra az em ber – aki szin tén a ter mé szet 
ré sze – vagy bár mit nyújt is ne ki a ter mé szet az ô köz re mû kö dé se nél kül, mind ezt egye dül az is te-
ni ha tó ké pes ség nyúj tot ta ne ki, akár úgy, hogy az em be ri ter mé szet ál tal hat, akár úgy, hogy az 
em be ri ter mé sze ten kí vül esô dol gok által.” 15 Is ten bel sô se gít sé gé rôl be szél Spi no za, ami kor az 
em ber sa ját ha tó ké pes sé ge ré vén tesz meg va la mit ön ma ga fenn tar tá sá ra, kül sô se gít sé gé rôl ak-
kor, ha va la mi kül sô okok ré vén tör té nik az em ber hasz ná ra. A ki vá lasz tás is e gon do lat me net nek 
meg fe le lô en ér tel me zô dik: „[m]inth ogy ugyan is min den ki csak a ter mé szet nek elô re meg ha tá ro-
zott rend je, az az Is ten örök irá nyí tá sa és ha tá ro za ta sze rint cse lek szik, ezért min den ki csak is az ôt 
er re a mû re vagy élet mód ra má sok kö zül ki vá lasz tó Is ten kü lö nös ren de lé sé bôl vá laszt ma gá nak 
élet mó dot s visz vég hez bár mit is.” 16

Két ség te len, hogy nem csak a tör té ne lem na tu ra li zá ló dik Spi no zá nál, ha nem Is ten is. A ki vá lasz tás 
pe dig már de fi  ní ció sze rint el vesz ti ki re kesz tô jel le gét: ki nek-ki nek a ma ga éle te egy par ti ku lá ris, ôt 
sen ki más sal szem be nem for dí tó ki vá lasz tás ered mé nye, amen  nyi ben a ben ne ma gá ban ha tó bel sô 
okok, s a kö rü löt te mû kö dô kül sô okok ha tá sá nak ere dô je ként ép pen az az élet mód vá lasz tó dott 
ki, ame lyet ed dig élt, most él, s majd él ni fog. 

A kér dés azon ban nem en nek vagy an nak az in di vi duum nak a ki vá lasz tá sá ra vo nat ko zott, ha-
nem egy né p re. A gon do lat me net foly ta tá sa ezért az in di vi duu mok kül sô s bel sô tá mo ga tá sá ról 
mon dot ta kat ki ter jesz ti a tár sa dal mak ra: ha az ala pí tó s irá nyí tó em be rek böl cses sé ge se gí ti fenn-
ma ra dás hoz az adott tár sa dal mat, ak kor ön ma gá tól fog va – az az Is ten bel sô se gít sé ge ré vén – lesz 

„biz ton sá gos és ál lan dó”. El len ke zô eset ben ugyan is fenn ál lá sa a sze ren csé tôl, a sors sze szé lye i tôl 
függ majd, amely nem más, mint Is ten kül sô irá nyí tá sa. Ily mó don a tár sa da lom fenn ma ra dá sa 

– amint ezt Spi no za nem min den iro ni kus él nél kül mond ja – „va ló ban cso dá nak is tart ha tó”, s ezért
le he tet len nem cso dál ni és imád ni Is tent. 

Minden nek alap ján nem le het két sé ges Spi no za ál lás pont ja a hé ber nép ki vá lasz tott sá gát il le tô en: 
Is ten nem ér tel mi vagy mo rá lis nagy sá ga te kin te té ben vá lasz tot ta ki a hé ber né pet, „ha nem tár sa-
dal ma és ama sor sa te kin te té ben, hogy meg ala pí tot ta bi ro dal mát és oly sok éven át meg tart hat ta. 

13 In: Kant: A val lás a pusz ta ész ha tá ra in be lül Gon do lat, Bu da pest, 1974. 78. o.
14 45. o.
15 46. o.
16 Uott.
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[...] Is ten kül sô irá nyí tá sá ból más né pek nek is volt bi ro dal muk és vol tak kü lön le ges törvényeik.” 17

Te kin tet tel to váb bá ar ra, hogy a hé be rek bi ro dal ma fel bom lott, még az ed dig elem zett, erô sen 
na tu ra li zált ér te lem ben vett ki vá lasz tás is csu pán idô le ges nek te kint he tô. A fe je zet vé gén e té zis 
mel lett hoz fel ér ve ket Spi no za. Itt né mi képp el to ló dik az al kal ma zott fo gal mak je len té se, mert 
ki vá lasz tá son – ki mon dat la nul – most azt a bel sô se gít sé get ér ti, amely nek ré vén egy tár sa da lom 
ön ere jé bôl fenn ma rad. Ha az önál ló ál la mi ság meg szû nik, s csak „an  nyi éven át min de nü vé szét szór-
va és va la men  nyi nép tôl el kü lö nül ve” ma rad nak fenn az adott nép kép vi se lôi, az sem mi képp sem 
ne vez he tô ki vá lasz tás nak – még ha nyil ván va ló is, hogy az eb ben a for má ban va ló lé te zés (amint 
min den a vi lá gon) ugyan csak az Is ten-ter mé szet tör vé nye i nek ré vén va ló sul meg. A töb bi nem zet 
gyû lö le te az a kül sô ok, amely fenn tart ja ôket, de amely még na tu ra li zált ér te lem ben sem te kint-
he tô ki vá lasz tás nak. „Hogy azon ban an  nyi éven át szét szór va, or szág nél kül még is fenn ma rad tak, 
egy ál ta lán nem cso da, mi u tán oly kép pen el kü lö ní tet ték ma gu kat va la men  nyi nép tôl, hogy ma guk ra 
von ták va la men  nyi nek gyû lö le tét, még pe dig nem csak kül sô szer tar tá sok kal, ame lyek el len kez nek a 
töb bi nép szer tar tá sa i val, ha nem a körül metélkedés je gyé vel is, ame lyet a leg lel ki is me re tes eb ben 
megôriznek.” 18 S itt ugyan kö vet ke zik egy olyan meg fo gal ma zás, amely akár még sa já tos pró fé ci a-
ként is ér tel mez he tô vol na, a szö veg ös  sze füg gés bôl még is nyil ván va ló, hogy tel je sen más ról van szó. 

„A kö rül me té lés je gyét e te kin tet ben oly nagy je len tô sé gû nek tar tom, hogy meg va gyok gyô zôd ve, 
ez az egy do log örök ké fenn fog ja tar ta ni a né pet. Sôt ha val lá sá nak alap jai el nem pu hít ják a lel két, 
erôs a meg gyô zô dé sem, hogy egy kor, ha al ka lom nyí lik, mi vel az em be ri dol gok vál to zás nak van nak 
alá vet ve, is mét vis  sza szer zik or szá gu kat és Is ten új ból ki vá laszt ja ôket.” 19

Az ed di gi ek bôl is nyil ván va ló, hogy itt nem jós lat ról van szó, nem olyan elô re jel zés rôl, amely an nak 
alap ján szü le tett vol na meg, hogy va la ki – Spi no za – a tör té ne lem ben szük ség sze rû en ha tó tör vé nyek 
for rá sát vizs gál ta. Ez a meg fo gal ma zás nem az eszka toló gia kö ré be tar to zik, ha nem an nak a fi  lo zó fus-
nak az ál lás fog la lá sa, aki te kin te tét a vé ges okok vég te len vál to za tos sá gá ra, s az em be ri ér te lem ál tal 
át lát ha tat lan vol tá ra irá nyít ja. Le het, hogy „nyí lik al ka lom”, le het, hogy nem. Le het, hogy a Spi no za ál tal 
a por tu gá lok pél dá ján ér zé kel te tett ki ta szít ta tás és gyû lö let ke re ke dik felül min den as  szi mi lá ci ós tö rek-
vés el le né re. De az is le het, hogy a spa nyo lok ál tal pél dá zott si ke res as  szi mi lá ció vá lik majd ural ko dó vá, 
amely nek nyo mán a „pá pis ta val lást” fel ve vôk „mind járt an  nyi ra ös  sze ve gyül tek a spa nyo lok kal, hogy 
rö vi de sen nyo muk sem ma radt fenn és em lé kük is elveszett.” 20 Ám bár me lyik vál to zat kö vet kez zék is 
be, ez sem mi képp sem te kint he tô a szubsz tan cia lis ta tör té ne lem fi  lo zó fi a jól meg ha tá ro zott fô irá nyát 
meg ala po zó ese mény nek, amely hez ké pest a töb bi nem zet pusz ta epi zód sze rep re vol na kár hoz tat va. 
E fe lôl sem mi két sé get nem hagy Spi no za, ami kor hir te len – Leib niz Kí na irán ti von zó dá sát meg elô le-
gez ve – a kí na i ak ál tal a fe jü kön vi selt je let ál lít ja pár hu zam ba a körül metélkedés sel.

„Ki tû nô pél dát nyúj ta nak er re a kí na i ak. Ôk is a leg na gyobb ke gye let tel vi sel nek egy bi zo nyos je let 
a fe jü kön. E jel kü lön böz te ti meg ôket min den ki más tól, s e kü lön vált ság ban fenn ma rad tak an  nyi ezer 
évig, úgy hogy ré gi ség te kin te té ben fe lül múl nak min den más né pet. Ôk sem tud ták min dig meg tar ta ni 
bi ro dal mu kat, de ha el vesz tet ték, új ra vis  sza is sze rez ték, s nem két sé ges, hogy új ra vis  sza fog ják 
sze rez ni, mi helyt a ta tá rok lel kü le tét el er nyesz ti majd a gaz dag ság fény ûzé se és a tun yaság.” 21

Ez a „s nem két sé ges” nyil ván va ló an nem olyas va la ki bi zo nyos sá ga, aki a tör té nel met ura ló 
„vas tör vé nyek rôl” min dent tud. Ez a pru den cia ér tel mé ben vett tu dás, ame lyet nem cá fol na meg, 
ha a kí na i ak tör té ne te sen nem sze rez ték vol na vis  sza bi ro dal mu kat.

17 48. o.
18 56. o.
19 Uott.
20 Uott.
21 57. o.
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Ami kor va la ki, mint Spi no za, bár mely in di vi duum sze mé lyes sor sát, il let ve bár mely nép vi szon tag-
sá gos tör té ne tét egy for mán ki vá lasz tás ként ér tel me zi, ak kor ez ál tal egy szer re na tu ra li zál ja és eme li 
uni ver zá lis ho ri zont ra a ki vá lasz tás fo gal mát. Ez utób bi tel jes ség gel nyil ván va ló vá kel lett, hogy vál jon 
már an nak a gon do lat me net nek a nyo mán is, mely sze rint nem csak a hé be rek nek, de min den nép nek 
meg vol tak a ma ga pró fé tái. A Te o ló gi ai-po li ti kai ta nul mány ne gye dik fe je ze te a tör vény fo gal mát 
vizs gál va fog lal ja ös  sze en nek a ket tôs fo lya mat nak az elô fel te vé se it. A vizs gá ló dás uni ver zá lis ho ri-
zont ja ab ban nyil vá nul meg, hogy Spi no za – a XVII. szá zad ban egye dül ál ló mó don – a tör vény (lex) 
ki fe je zést nem a jo gi vagy mo rá lis, az az nor ma tív, tör vény fe lôl ér tel me zi, ha nem épp el len ke zô leg: 
a tör vény – alap ve tô ér tel me sze rint – a tu do má nyos le írás eszköze.22

„A tör vény szó ön ma gá ban vé ve azt je len ti, hogy min den in di vi duum – akár ab ban az ér te lem ben, 
hogy va la men  nyi, akár ab ban, hogy bi zo nyos szá mú, egy azon faj tá jú in di vi duum – egy azon bi zo nyos 
és meg ha tá ro zott mó don cse lek szik.” 23

A XVII. szá za di ol va só sok min dent vár hat, ami kor az ószö vet sé gi pró fé ták, il let ve a pró fé cia, va-
la mint a hé be rek kül de té sé rôl szó ló fe je ze te után „Az is te ni tör vé nyek rôl” cím mel ta lál ko zik. Ar ra 
azon ban alig ha szá mít hat, hogy e rész ki in du ló pont já ul olyan tör vény fo ga lom szol gál, amely min-
den fé le val lá si, mo rá lis vagy va la mi lyen jog rend ál tal kon sti tuált kö zös ség tôl el ol dott, a ter mé szet 
va la men  nyi lé te zô jé re egy for mán ér vé nyes, míg az egyes par ti ku lá ris kö zös sé gek ben ér vény re ju tó 
tör vény in kább csak eset le ges in do kok ré vén ke rül be a tár gya lás ba. Az is te ni tör vény alap je len té-
se ma ga is a na tu ra li zált és szub sz tan cial izált is ten fo ga lom ra épül. An nak pe dig, hogy Spi no za a 

„ter mé szet szük ség sze rû sé gé tôl füg gô” tör vény mel lett be ve ze ti az „em be rek tet szé sé tôl füg gô” 
tör vény – „saját lagos ab ban jog rend” – fo gal mát, nem az az oka, hogy az em be ri lé te zést kü lön ál ló, 
a ter mé szet egé szé tôl el vá ló szfé rá nak te kin ti. Hi szen amint – az Eti ka I. rész 29. té te lét csak nem 
szó sze rint fel idéz ve – mond ja: „a ter mé szet egye te mes tör vé nyei de ter mi nál nak min dent bi zo nyos 
és meg ha tá ro zott mó don va ló lé te zés re és mûködésre.” 24 Az em be rek tet szé sé tôl füg gô tör vény 
fo gal má nak be ve ze té sé re két ok kész te ti. Az egyik ki fe je zet ten an nak tu da ta, hogy ez a mó do sí tás 
ép pen ség gel nem von ja vis  sza az alap meghatározás ál ta lá nos sá gát: 

„Mind az te hát, ami az em be ri ter mé szet szük ség sze rû sé gé bôl kö vet ke zik – az az ma gá ból a ter mé-
szet bôl, amen  nyi ben az em be ri ter mé szet ál tal meg ha tá ro zott nak fog juk fel –, no ha szük ség sze rû en, 
még is az em ber ha tó ké pes sé gé bôl következik.” 25

A két, kis sé el té rô meg fo gal ma zás ban adott má so dik ok prag ma ti kus jel le gû: „az egye te mes 
szem lé lô dés a vég zet rôl és az okok lán co la tá ról na gyon ke ve set hasz nál hat ne künk, ami kor az egyes 
dol gok ra néz ve akar juk meg for mál ni és el ren dez ni gon do la ta in kat”, il let ve „a gya kor la ti élet szem-
pont já ból jobb, sôt szük ség sze rû, pusz tán le het sé ges ként szem lél ni a dol go kat.” 26

Ám a tör vény spi no zai fo gal má nak to váb bi tár gya lá sa túl mes  szi re ve zet ne. Most csu pán 
ar ra sze ret ném fel hív ni a fi  gyel met, hogy az „egye te mes, a ter mé szet szük ség sze rû sé gé bôl 
kö vet ke zô tör vény” egyik fô pél dá ja az Eti ka má so dik ré szé ben rész le te seb ben ki fej tett, Hume 
as  szo ci á ció ta nát meg elô le ge zô el gon do lás az em lé ke zet mû kö dé sé rôl: „az, hogy az em ber, 
ha em lék szik egy do log ra, nyom ban egy má sik, hoz zá ha son ló vagy ve le egy ide jû do log ra is 
em lék szik, olyan tör vény, amely szük ség sze rû en kö vet ke zik az em be ri ter mé szet bôl.” Va gyis a 
pró fé ta ság – amen  nyi ben a pró fé cia, mint lát tuk, az em lé ke ze ten s a kép ze le ten ala pul – min den 

22 Lásd: E. Zilsel: „Die Entste hung des Begriffs des physikalis chen Geset zes“ in: Zilsel: Die sozialen Ursprünge 
der neuzeitlichen Wis senschaft. Suhrkam p, Frank furt 1976. 66–97. o.
23 57. o.: „Legis nomen abso luté sump tum sig ni fi  cat id, secun dum quod unumquodque in di vi duum, vel omnia vel 
aliquot ejus dem speciei una, eademque certa ac deter mi na ta ratione agun t;”
24 Uott.
25 57. o.
26 Uott.
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ele mé ben szük ség sze rû, ter mé sze ti tör vé nye ken ala pu ló fo lya mat, akár vol tak a hé be re ken 
kí vül is pró fé ták, akár nem. 

Le zá rás kép pen vis  sza té rek ah hoz a ko ráb ban fel ve tett kér dés hez, hogy ki hasz nál ja-e Spi no za 
a pró fé ták és Krisz tus is me ret me ta fi  zi kai jel lem vo ná sai köz ti alap ve tô kü lönb sé get, s épít-e rá egy-
faj ta szub sz tan tív tör té net fi  lo zó fi  át. Ér tel me zé sem sze rint nem. A tör té ne lem a Te o ló gi ai-po li ti kai 
ta nul mány lap ja in nem úgy je le nik meg, mint ami a szubsz tan cia szint jén li ne á ris elô re ha la dás ként 
megy vég be. Ilyen len ne, ha az élénk kép ze le tû, de meg le he tô sen tu dat lan – s en  nyi ben a ko ra be-
li „nép nek” tel je sen meg fe le lô – pró fé ták ko rát fel vál tot ta vol na az el mé jé re épí tô Krisz tus ko ra, 
aki nek – már em be ri ség mé re tû – hall ga tó sá ga ma ga is ar ra a szint re emel ke dett vol na, ame lyen 
nincs szük ség a kép ze let ser ken tô sze re i re. Csá bí tó do log le het ne, per sze, foly tat ni a tör té ne tet, s 
akár még ma gát Spi no zát is el he lyez ni ben ne, aki egy olyan vi lág ál la po tot ve zet ne be, amely már 
a krisz tu si kor sza kot is meg ha lad ja. 

E kon cep ció ab szur di tá sa nyil ván va ló. Azt hi szem, Spi no za nem így ér tel mez te böl cses ség és 
tu dat lan ság vi szo nyát a vi lág tör té ne lem tük ré ben. Sok kal in kább ar ról van szó, hogy a vég te len 
ha tó ké pes ség ét szün te le nül ak tu a li zá ló szubsz tan cia kor szak ról kor szak ra lét re hoz za ugyan azo kat 
a tí pu so kat, ame lyek új ra és új ra konf ron tá lód nak, de bár mi le gyen is e konf ron tá ció ered mé nye, 
szub sz tan ciális ér te lem ben nem ju tunk ma ga sabb szint re. Az em be rek el söp rô több sé gét min dig 
a szen ve dé lyek irá nyít ják, nem az ész – a pró fé ták ko rá nak zsi dó né pé tôl a De Witt fi  vé re ket meg-
lin cse lô tö me gig (s per sze to vább). Az egyes né pek azo nos sá gá nak meg ôr zé sét ugyan azon bel sô 
és kül sô okok se gí tik elô – bölcs tör vény ho zók, akik ugyan ma guk sem fi  lo zó fu sok, de va la mi lyen 
mó don meg tan ulták,27 hogy „a tör vé nyek iga zi cél ja rend sze rint csak ke ve sek elôtt nyil ván va ló”, 
s ezért „a tör vé nyek szó szó ló inak olyas mit ígér tek, amit a köz nép a leg job ban sze ret, vi szont meg-
sér tô i ket olyas mi vel fe nye get ték, ami tôl a leg job ban fél.” 28 Ter mé sze te sen ez csu pán ten den cia, 
s egy ál ta lán nem kell, hogy e tör vény ho zók si ke re sek le gye nek, vagy hogy egy re si ke re seb bek
(vagy egy re si ker te le neb bek) le gye nek. Két ség te le nül sok fé le in di vi duum je le nik meg e tí pu so-
kon be lül, s ez épp elég vál to za tos sá te szi a tör té nel met, s al kal ma sint még a ha la dás lát sza tát
is lét re hoz hat ja. A szá munk ra leg ér de ke sebb tí pus, a bölcs ese té ben sincs ez más ként. Krisz tus 
ös  sze vet he tô ugyan a pró fé ták kal, ám iga zi meg fe le lô je a Te o ló gi ai-po li ti kai ta nul mány lap ja in 
még is in kább Sa la mon, „aki nek nem an  nyi ra pró fé tai te het sé gét és jám bor sá gát, mint in kább okos-
sá gát és böl cses sé gét di csé ri a Szen tírás.” 29 Azt hi szem, Pál apos tol is ha son ló sze re pet ját szik 
e tör té net ben, mint aho gyan, gon do lom, Spi no za ön ma gát is e böl csek kö zé so rol ta vol na. Az ô 
sa ját meg je le né se, ha tá sa nem transz cen dens vagy im ma nens (ám de szük ség sze rû en ér vé nye sü-
lô) is te ni tör vé nyek kö vet kez mé nye, ha nem az egyes tí pu so kat meg je le ní tô, vé ges in di vi duu mok 
át lát ha tat la nul bo nyo lult ös  sze füg gés rend sze ré nek ere dô je.

27 En nek jel zé sé re szol gál az „éle selméjû” (acu tus) jel zô Spi no zá nál. Vö. Ch. Jaque t: „Ho gyan sza kí tott Spi no za 
Descartes -tal a szen ve dé lyek te rén az Eti ka 3. ré szé ben?” in: Bo ros Gá bor (sz erk.): Ész és szen ve dély a XVII. szá-
zad ban. Áron, Bu da pest 2002. (elô ké szü let ben)
28 59. o.
29 66. o.
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