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Érvelés a szabad akarat mellett 

Minket Istenen kívül senki sem működtet, és szabadok va-

gyunk mindenféle földi érdektől, nem fogjuk sem politikai, sem 
semmiféle más érdekből cenzúrázni a beadott cikkeket. A közlés 

legfontosabb kritériuma elsősorban az, hogy a fenti szellemben 
íródott-e a mondandója, megfelel-e ennek a kitágított horizont-
nak, fogalmazása és mondandója tekintetében megfelelően igé-

nyes-e, hordoz-e logikát, újszerű gondolkodást. Nem számít a 
szerző vallási és politikai hovatartozása, ha nem támadja az Is-
tenhitünket. 

Semmiféle erőltetett, igazi értékeket nem hordozó, plágium-
gyanús terméket sem fogadunk el! 

Egyéniségek írásai kellenek. 
M. Blondel 

Minél többet tud az ember, 
minél többje van, minél több ő maga, 
annál inkább tudatára ébred annak, 

hogy nincs semmije, nem tud semmit, 
hogy nem az, amit akar. 

Nyíri T.: Filozófiatörténet (1983), 15.2.2. fej., 494. o. 

 

 

Szeibert Márton 
Érvelés a szabad akarat mellett  

i. A Túllépés első számában már volt szó a szabad 

akaratról (lásd a „Filozófia a determinizmusról 

és a rossz létezéséről” című írást). Jelen érvelés 

ezt a témát boncolgatja tovább, tulajdonképpen 

azon írás folytatásának tekinthető, s éppen 

ezért nélküle nem is érthető. Tudjuk, hogy az Isten léte, az 

akarat szabadsága és a halhatatlanság a metafizika három 

alapkérdése, melyek az emberi megismerő képesség természe-

tes határai miatt sem nem bizonyíthatóak, sem nem cáfolha-

tóak1 (lásd a kanti transzcendentális dialektikát). Éppen ezért 

a következőkben kifejtett érvek elsősorban az emberi érzel-

mekre apellálnak, tehát nem is törekednek a szigorú értelem-

ben vett tudományok elvárásainak megfelelni. Ettől függetle-

nül azonban igyekszik logikusan és érthetően érvek kifejté-

sére, noha azok nem bizonyítások. 

                                       
1 Nyíri Tamás (1983): Filozófiatörténet. 11.1.1.4. fejezet: Transzcendentális di-

alektika, 298.o. 
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ii. Jelen érvelés álláspontja az, hogy létezik szabad akarat. Ez 

alatt most nem azt értjük, hogy képesek vagyunk olyan dön-

tés meghozatalára, mely nem következik szükségszerűen a 

döntést megelőző okokból, hanem azt, hogy a döntést „meg-

előző” okokat bizonyos szabadsági szinten képesek vagyunk 

módosítani, és ez lényegében a konkrét, fizikai döntések köz-

vetett szabadságát okozzák. Bár ez a mondat elsőre nehézkes-

nek tűnik, bízunk benne, hogy a cikk végére érthetővé válik. 

iii. A mai korszellem egy olyan emberképet sugall, melyben az 

ember nem más, mint az evolúció által kifejlődött, nagyon 

szervezett struktúrákból álló fizikai képződmény. Tehát igyek-

szik a lélekről tudomást sem venni, így az embert pusztán egy 

fizikai testből álló lénynek tartja, s ezért maga az orvostudo-

mány jelentős része is robotként tekint az emberre. Ha most 

egy rövid ideig elfogadjuk azt a gondolatot, hogy valóban csak 

testi lények vagyunk, akkor pár logikai lépés után talán érezni 

fogjuk, hogy ez a korszellem ellenkezik a belső alapvető igaz-

ságérzetünkkel, noha maga az állítás sem nem bizonyítható, 

sem nem cáfolható. Ma a robotika nagyon gyorsan fejlődik. 

Sokszor rendeznek olyan versenyt, melyben a résztvevők a sa-

ját robotjaik tudását mérik össze. Képzeljünk el egy robotfoci 

mérkőzést. 11 robot játszik 11 robot ellen. Mindegyik robotba 

beprogramozták, hogy hol kell játszania, milyen figurákat kell 

megvalósítania stb. Mindegyik robot győzni akar. Ha nagyon 

ügyesek a programozók, akkor a robotok pontosan úgy fognak 

viselkedni, mint a valódi játékosok. Egy párharcban az a robot 

fog győzni, amelyik gyorsabb, rugalmasabb, okosabb. Ha az 

egyik fél gólt szerez, akkor örömtáncot járnak, míg a másik 

oldal könnycseppeket hullat. Ezeket mind le lehet progra-

mozni. Elképzelhető tehát, hogy olyan robotokat készítenek, 

melyek külsőleg nem megkülönböztethetőek az embertől. En-

nek ellenére mindenki érezheti, hogy a robotokba programo-

zott örömtánc nem valódi örömből fakad, hanem pusztán ab-

ból, hogy egy adott változó értéke (nevezzük ezt a robot bol-

dogságszintjének) egy adott számérték fölé emelkedett, és a 

robotprogramban van egy olyan örömtánc nevű függvény, 

mely akkor lép életbe, ha ez a boldogságszint egy adott kü-

szöbérték fölé nőtt. Tehát egy robot esetén nem valódi érzel-

mekről, hanem csupán számokról és parancsokról beszélünk. 

Ha elképzeljük, hogy a robotok képesek magukat reprodu-

kálni, de úgy, hogy megengedünk hibákat, mutálódásokat, 
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akkor megvalósítottuk a robotok evolúcióját. Ilyen robotevo-

lúció létrehozása megfizethetetlenül drága lenne a valóság-

ban, de a számítástechnikának köszönhetően az egészet le-

modellezhetjük egy számítógépes programban. Ilyen evolúciós 

szimulációk már léteznek. De ahogy a robotoknál sem volt, így 

itt is elmondható, hogy a szimulációban az egyes egyedeknek 

nincs valóságos érzelmük. Beléjük van programozva sok min-

den: életösztön, boldogságszint stb., melyek alapján az egye-

dek képesek döntéseket hozni, sőt a döntéseket egy 

véletlenszám-generátor is befolyásolhatja, de sem az életösz-

tön, sem a boldogságszint nem takar valódi érzelmeket, ha-

nem csak numerikus változókat. Éppen ezért merül fel a kér-

dés, hogy ha az evolúciónak nem feltétele az érzelem, akkor a 

pusztán anyagi világból hogyan fejlődött ki egy olyan kódrend-

szer, mely nem számokkal, hanem valódi érzelmekkel műkö-

dik, és ami olyan bonyolult, hogy a mai korban sem vagyunk 

képesek érzelmekkel teli robotot készíteni, csupán olyan ro-

botot tudunk csinálni, ami szimulálja az érzelmeket, de nem 

valódi elszenvedője azoknak. Ez az az érv, ami bár nem bizo-

nyítás, de ami miatt az alábbiakban mégis úgy tekintünk az 

emberre, mint a test és lélek egységére, amiben mind a kettő 

hatással van a másikra. Tehát a lelki boldogság testi változá-

sokat idéz elő, de a testi változás is képes visszahatni a lé-

lekre, még ha nem is hosszú ideig (lásd például az endorfin 

hormon hatását, vagy egyszerűen az evés örömét, vagy éppen 

az éhezés miatti szenvedést). A lényeg, hogy állításunk szerint 

az érzelmek átélésére, megélésére csak a lélek képes, és ennek 

hiányában olyanok lennénk, mint egy kődarab, vagy még any-

nyi sem . De hogyan függ ez össze a szabad akarattal? Úgy, 

hogy ha elfogadnánk a mai korszellemet és robotoknak kép-

zelnénk magunkat, akkor valóban nehéz lenne a szabad aka-

rat megvédése, mert ebben az esetben, ha nem is lennénk tel-

jesen determináltak, ez csak annak lenne köszönhető, hogy a 

véletlenszerűség is befolyásolná az életünket, tehát egy robot 

esetén nem gondolhatnánk a szabad akaratra, legfeljebb egy 

ezt helyettesítő véletlenszám-generátorra. Azonban pusztán a 

lélek létezésének ténye és így az érzelmek valós átélése még 

nem elégséges érv a szabad akarat mellett, de szükséges. Itt 

tehát máris látható az, amire a legelső bekezdésben utaltam, 
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hogy egy olyan témát feszegetek, ami a nem bizonyítható filo-

zófiai témakörökbe esik, s ez az oka annak, hogy az ember 

természetes belső érzelmeire apellálok az érvelés folyamán. 

iv. Ide kapcsolódik egy egyszerű érv a szabad akarat mellett: Ha 

szabad akarattal nem bíró lények lennénk, akkor lényegében 

pontosan olyanok lennénk, mint egy megrajzolt animációs 

film szereplői, és az élet ekkor nem más, mint a film levetítése, 

melyben a szereplők nem képesek eltérni a szerepkörüktől. 

Ha pedig csak ilyen szereplők vagyunk, akkor az élőlény meg-

nevezés sem illet meg minket, ahogy a rajzfilmek főhőseit sem. 

De ha tényleg ez a helyzet, és nincs szabad akarat, akkor mi-

ért van bennünk az a belső érzés, hogy valami többek vagyunk 

a megrajzolt figuráknál, a robotoknál, miért érezzük, hogy va-

lóban élő lények vagyunk? Ez a belső érzés hogyan alakulha-

tott ki bennünk akkor, ha nincs szabad akarat, és csak a fi-

zikai világ passzív részét képezzük? Miért éljük át ténylegesen 

a világ történéseit, és miért nem csak robotszerűen reagálunk 

a környezetből érkező hatásokra? Az evolúció nem ad választ 

ezekre, mert láttuk, hogy az evolúciónak nem feltétele az, hogy 

valódi érzelmeink legyenek, hogy valódi elszenvedői legyünk 

az eseményeknek. Ezekkel a kérdésekkel igyekszem megvilá-

gítani a szabad akaratot elvető nézetekkel szembeni ellenér-

zéseket. 

v. A szabad akarat mellett való érvelés elengedhetetlen része, 

hogy kicsit közelebbről megnézzük, mit is jelent ez a fogalom. 

Sokan, akik cáfolják a szabad akarat létét, azzal érvelnek, 

hogy az ember vagy racionálisan, vagy emocionálisan dönt, de 

a döntése mindenképpen visszavezethető egy belső okra. Ez 

durván lehet, hogy így is van, de abba már nem szoktak bele-

gondolni, hogy vajon mi hozta létre az emberben azt a rációt 

vagy emóciót, ami alapján a döntését meghozta. Ugyanis a ra-

cionális, emocionális döntések mögött mindig meghúzódik 

egy fontossági sorrend, ami alapján döntést hozhatunk. Egy 

primitív példával élve, ha valakinek fontosabb a pénz, mint a 

barátokkal való együttlét, akkor több munkahelyi programot 

felvállal, mint az, akinek az együttlét a fontosabb. Ez a belső 

fontossági sorrend már nagyobb mértékben mondható az 

egyén szabad döntésének. Tehát a szabad akaratot a belsőbb 

döntésekben inkább megtalálhatjuk, mint a külsőbbekben. 

De a belső fontossági sorrend sem csak pusztán a szabad aka-

ratunk gyümölcse, hanem egy még belsőbb, intimebb szféra 
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fontossági sorrendjéből következő eredmény is. Ezt a belsőbb 

fontossági sorrendet még nagyobb mértékben alakítja a sza-

bad akaratunk. Így gondolkozva egyre mélyebbre juthatunk 

önmagunkban, és azt láthatjuk, hogy a belsőbb szinteken 

egyre hangsúlyosabb a szabad akaratunk léte. Ezzel a gondo-

lattal pedig hasonló eredményre jutottunk, mint a már hivat-

kozott irodalomban,2 csak épp egy kicsit más megközelítésből. 

Tehát itt is elmondhatjuk, hogy a belsőbb énünkben (nevez-

hetjük magasabb dimenziójú valóságnak) dominánsabban 

működik a szabad akarat. Az emberi lény képes arra, hogy 

egy-egy döntését felülvizsgálva önmagába nézzen, és megta-

lálja, hogy mi volt az adott döntésének a belsőbb oka. Ilyen 

módon, minél őszintébben néz valaki önmagába, annál mé-

lyebbre láthat, és annál hatékonyabban képes lehet arra, 

hogy tudatosan és szabadon módosítsa az esetleg rosszul be-

állított fontossági sorrendjeit. Ez a belső átalakítás pedig köz-

vetett hatást fog kifejteni a külső tettekre is. Ilyen módon ta-

lán érthetővé vált, hogy mit értettünk a második bekezdésben 

megfogalmazott állásponton. 

vi. Sokszor hallani a szabad akarat ellenérveként azt, hogy egy 

adott ember egy adott szituációban akárhányszor visszafor-

gatnánk az időt, mindig ugyanúgy döntene, hiszen a környe-

zete és saját természete, mint okok mindig ugyanazt a dön-

tést, mint okozatot fogják megvalósítani. Ezért – sokan mond-

ják – nincs értelme szabad akaratról beszélni. Azonban a fenti 

írás után már látható ennek az érvnek a gyengesége, konkré-

tan, hogy egy adott döntést létrehozó külső-belső tényezőket 

a szabad akarattól függetlenítette, holott valójában elképzel-

hető, hogy azok a belső tényezők, melyek a döntéseinkre oly 

nagy hatást gyakorolnak, végső soron a lény szabad akarata 

folytán alakultak ki. Ezeken a belsőbb, magasabb dimenziójú 

szinteken pedig már egyre kevésbé kérdezhetünk rá arra, 

hogy mi lenne akkor, ha az időt visszaforgatnánk, hogy akkor 

is ugyan úgy alakítaná-e ki a lény ezeket a belső sorrendeket, 

hiszen ahogy azt a korábbi számban írtuk, az idő és az ok-

okozati láncolatok egyre kevésbé dominálnak ezeken a szinte-

ken. Ha tehát valaki az idő visszatekerésével érvel a szabad 

akarat ellen, az olyan, mintha a szabad akarat nem létével 

                                       
2 Filozófia a determinizmusról és a rossz létezéséről, Túllépés, 2014/I 
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érvelne a szabad akarat ellen, tehát olyan, mintha azt mon-

daná, hogy „nincs szabad akarat, mert nincs szabad akarat”. 

Hiszen az idő és a szabad akarat – talán modellezhetjük így – 

fordított arányban vannak egymással.3 De ebből nem követ-

keztethetünk arra, hogy „az embernek nincs szabad akarata, 

hiszen időben él”, mert az ember – ahogy feljebb írtuk – lélek-

kel rendelkező lény, jelen van benne a magasabb dimenziójú 

lét, melyekkel végső soron szabadon alakítja ki a saját belső 

értékrendjét, fontossági sorrendjét, s így végül közvetetten a 

tettei is a szabad akaratból származtathatóak. 

 

A cikk írója: Szeibert Márton (25 éves) mechatronikai mérnök, az 

AQUILA Párt tagja, aki 6 éve végez önkéntes tevékenységet az 
AQUILA szervezésében. A teológia, filozófia a kedvenc hobbijai 
közé tartozik. Egyéb írásai az AQUILA Magazinban olvashatók. 

 

Vargáné Pável Márta 
Az idegen lényekről, a földönkívüli élet-

ről 

Ez a téma tudományos körökben sok esetben nem 

számít elég komolynak, viszont annál inkább ke-
resett, és így többnyire a bulvársajtó hatókörébe 
utalt. Mivel a Túllépés lap messze túl kíván lépni a szokásos ke-

reteken, most ezt a tabunak számító témát elemezzük.4 

Kik is az idegen lények, a földönkívüliek – akikkel jelen írá-

somban foglalkozom –, mit értek alattuk? Azokat az alábbiakban 
meghatározott kritériumok szerint működő lényeket, akikről 
nincs, vagy csak indirekt tudásunk van, illetve vélhetőleg sejtjük, 

hogy vannak, de a földi tudományos módszerekkel eddig nem bi-
zonyítottak, vagy nem tették nyilvánossá a bizonyítékokat. Itt az 

esetleges hallgatás okairól is lehetne beszélni anélkül, hogy bele-
mennénk holmi összeesküvés elméletekbe. 

A szó, hogy UFÓ, vagy földönkívüli élet, ha előkerül, az ön-

magát tudományosnak mondó világ egyik fele rögtön becsapja az 
ajtókat. Talán fél, hogy komolytannak vélik ezzel a sokszor való-

ban lejáratatott témával. 

                                       
3 Ez az egyik olyan jelentős gondolat, ami nem vagy csak nehezen érthető meg 

az előző szám elolvasása nélkül. 
4 Megjegyzem, nem vagyok csillagász (így nem is megyek bele mélyebben a 

csillagászati dolgokba), csak gondolkodó lényként írom soraimat. 

http://www.aquilapart.hu/?page_id=393

