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A szókratészi módszer 
zókratész a filozófiát tárgyának újfajta szemléletével és új módszerrel gazdagí-
totta. Nem írt könyveket, jobban bízott a párbeszédekben. Nagyszerű gondol-
kodó volt, mint ahogyan tanítványából, Platónból is az egyik legnagyobb filo-
zófus vált. „Szókratészi iróniával” úgy tett, mint aki sok mindenben tájékozat-
lan, mindig mások véleményét kérdezgette, sajátját pedig nem árulta el. Így 
próbált kicsalogatni igazságokat és tévedéseket. Magát egy bábához hasonlí-
totta, aki ezzel a maieutikus módszerrel segíti világra az ember lelkéből az 
igazságot. Úgy gondolta, hogy az összes igazság ott nyugszik a lélek mélyén, és 
arra vár, hogy felébresszék. Platón ezt azzal magyarázta, hogy a lélek az örök-
kévalóságból származik, és emlékeznie kell mindarra, amit akkor tudott és át-
élt. Szókratész szerint az igazságot definíció révén ismerjük meg. Az igazságra 
dialektika révén tehetünk szert: minden szempont figyelembevételével és a hi-
bák kiküszöbölésével kell párbeszédet folytatnunk az adott kérdésről. Az volt a 
célja, hogy rámutasson a logikai ellentmondásokra az emberek definícióiban 
és értelmezéseiben, hogy aztán újból átgondolják a legalapvetőbb kérdéseket. 
Az alapvető definíciók (egyetemes fogalmak) keresésével Szókratész egy olyan 
változatlan alapot akart találni, melyből kiindulva lehetséges megítélni az 
egyedi eseteket. Azt mondjuk például valamire, hogy szép. Jóllehet szubjektív 
különbségek vannak az esztétikai ízlés tekintetében, a „szép” nem lehet teljes 
mértékben szubjektív, mivel rendelkeznünk kell valamilyen normával, ami 
alapján valamit szépnek ítélünk, még akkor is, ha az a szépségről alkotott saját 
felfogásunk (normánk). Ugyanez mondható el arról, hogy mi jó és mi helyes. 
Ahhoz, hogy valamit helyesnek nevezzünk, rendelkeznünk kell valamilyen mé-
rőpálcával, hogy tudjuk, mihez mérten gondoljuk azt, amit gondolunk. Szókra-
tész tehát szembeszáll a szofista kultúr-relativizmussal azáltal, hogy egyetemes 
normákat keres definíciók révén. Párbeszédei eszközök voltak arra, hogy ösz-
szevesse és tökéletesítse az igazságról, jóról, helyesről, szépről, bátorságról, 
barátságról stb. alkotott elképzeléseket. A Szókratésszel beszélgetők számára 
természetesen adódtak olykor szórakoztató vagy zavarba ejtő pillanatok, de a 
cél nemcsak az volt, hogy Szókratész rámutasson az ironikus ellentmondások-
ra és tudatlanságra, hanem valóban több ismeret és magasabb erkölcs után 
kutatott. Ez azt jelentette, hogy foglalkozott a városállamot érintő igazságos-
ság kérdéseivel és társadalmi reformokkal is. 
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Bertrand Russel felhívja a figyelmünket arra, hogy a kérdezősködés dia-
lektikus módszere megfelelő bizonyos kérdések és kutatások esetében, míg 
más esetekben kevésbé, mint például a természettudományok területén, ahol 
megfigyelésre és kísérletezésre van szükség. Szókratész mindig a nyelvi definí-
ciókat vizsgálja, és logikai összefüggést keres. A párbeszéd erre megfelelő. Ha 
azonban tényszerű leírásokat keresünk, a párbeszéd nem elegendő. Különbség 
van tehát a különböző tudományok (mint például a természet- és a bölcsésztu-
dományok) módszerei között, mint ahogyan különbség van egy adott tudo-
mány módszere és a filozófia tágabb felfogása között. Mint filozófiai módszer, 
a szókratészi kérdezősködés soha nem veszítette el a filozófusnemzedékek ér-
deklődését, akik ezen rágódva esnek át a fogzási időszakon. 

 
Támpontok Platón és Szókratész dialógusainak megértéséhez 

Platón dialógusainak nem az a célja, hogy egy lezárt filozófiai rendszert 
tanítsanak meg. Sokkal inkább egyfajta filozófiai módszerre próbálnak ráve-
zetni. Másképpen megfogalmazva: azok nemcsak a filozófia logikájáról szóló 
esszék, hanem olyan drámai párbeszédek, amelyek különböző kérdések kü-
lönböző felfogásait vetik össze. Sok dialógusban – de nem mindegyikben – 
Szókratész vezeti a beszélgetést. Ugyanakkor engedi, hogy a megkérdezett 
olyan definíciókkal és kijelentésekkel álljon elő, amely körül foroghat a beszél-
getés. Azzal azonban, ahogyan a legtöbb választ elégtelenként visszautasítja, a 
beszélgetés új irányt vesz, a kérdések és válaszok, valamint a válaszokra feltett 
új kérdések új útjaira vezet. Helyes az a megfogalmazás, miszerint a szókraté-
szi módszer többnyire arra jó, hogy „feltárja a meggyőződések sorában rejlő el-
lentmondásokat, nem pedig arra, hogy bemutassa, mi jó és mi hamis”.1 Szók-
ratész gyakran azt mutatja be, ami helytelennek tűnik, és ezért a teljes igazsá-
got tovább kell keresni a bölcsesség útján. 

Szókratész vallotta, hogy isteni küldetésben van része, melyet isteni „jel” 
is kísért. Ez vezette arra, hogy az emberek gondolkodásának erkölcsi állapotán 
javítson, végső fokon pedig a társadalom megújulását munkálja. Arra akarta 
megtanítani az embereket, hogy kritikusabbak legyenek (beleértve az önkriti-
kát is) saját értékeikkel szemben. A lélek láthatatlan értékei fontosabbak, mint 
a testi örömök és a hatalom értékei. Szókratész azonban nem valami részletek-
be menő dogmát tanít, hanem sokkal inkább egyfajta intuitív igazságot egy 
jobb látás- és szemléletmódról arra vonatkozóan, hogy miért érdemes élni. 
Még akkor is, ha érveléseinkben nincs is mindig igazunk mindenféle szem-
pontból, tovább kell folytatnunk az értelem keresését. (Menón 86b-c) Előfelté-
telezi, hogy a hagyományos nézetek és az életről szóló felszínes felfogások arra 
késztetik az embereket, hogy saját érdekeiket és külső szempontok szerint 
meghatározott sikereiket szem előtt tartva éljenek. Az igazi cél a jóság, igazsá-
gosság, a szépség és az igazság magasabb értéke kellene hogy legyen. Fontos 
emlékezni arra, hogy a dialógusok irodalmi alkotások, filozofikus drámai ta-
lálkozások.2 Drámainak nevezzük őket, mert olyan különböző nézetekkel és 

                                                 

1 Vö.: Harold Tarrant: „General Introduction”, xv. in: Plato: The Last Days of Socrates. 
London, Penguin Books, 2003. 

2 Vö.: Gerald A. Press: Plato: A Guide for the Perplexed. London, Continuum 
Publishers, 2007. 
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életstílussal rendelkező emberek által eljátszott találkozások, akik egymás 
megértésének nehézségébe ütköznek. 

Nem tudjuk, hogy a dialógusok közül mennyi történeti és mennyi kitalált, 
de mindenképpen az irodalmi alkotásoknak egy formái, melyeket Platón írt, 
aki valószínűleg nagy szabadsággal rendezgette a beszélgetéseket, a cselek-
ményt és Szókratész sikerét úgy, ahogyan az szerinte a legjobban szemléltette 
az ilyen dialógust alkalmazó filozófiai kérdezgetésben rejlő lehetőséget. Mivel 
irodalmi alkotásokról van szó, ezek a drámai, filozofikus történetek érzelme-
ket, humort, szembesítést is tartalmaznak, és sok mindent közvetve tanítanak 
meg. Nemcsak a párbeszéd szavaira kell odafigyelnünk, hanem azt is észben 
kell tartanunk, hogy ki beszél, és hogy valamit igazságként vagy inkább (elég 
gyakran) provokatív állításként jelent-e ki, hogy folytatódjék a párbeszéd. 
Vagy: mely kijelentések ironikusak, több jelentéssel bírók, olykor éppen az el-
lenkezőjét tartalmazva annak, amit szó szerint állítanak? Szókratész mestere 
volt a dialógusnak és az iróniának. 

Mivel olyan sok hang és szerep jelenik meg a dialógusokban, valóban 
drámai jelenetekkel – és nem „tanrendszerekkel” – találkozunk mintegy a to-
vábbgondolkodás eszközeként. Sok kijelentésnek és tanításnak értelmezésre 
van szüksége. Amikor például azt mondja Szókratész, hogy senki nem vétkezik 
tudatosan, ezzel azt mondja, hogy a gonosz cselekvése az erkölcsi igazságok 
nem ismeréséről tanúskodik. Az olyan híres illusztrációk, mint a barlang és a 
különböző lovakat hajtó kocsis valóban csak szemléltetnek. Nem szabad azo-
kat túlelemezni és egzakt rendszerbe állítani, hanem sokkal inkább saját em-
beri természetünk és állapotunk egzisztenciális megértésére kell használni. 
Valójában sok párbeszéd végződik „kielégítő megoldás” nélkül, mint például 
amikor Szókratész azt mondja: „Kutass, és ha találsz valamit, mondd el nekem 
is!”3 (Kratülosz 440d) Vagy amikor azt mondja: „Nem jöttünk hát rá, Nikiász, 
mi a vitézség.”4 (Lakhész 200a) A kegyességről szóló párbeszéd végén Szókra-
tész azt mondja: „Tehát újra elölről kezdve kell megfontolnunk, mi a kegyele-
tesség.”5 (Euthüphrón 15d) Euthüprhónnak azonban el kell sietnie, mielőtt a 
párbeszéd újrakezdődhetne. Korábban valóban így panaszkodik: 

 
De igazán nem tudom, Szókratész, hogyan fejezzem ki, mit gondolok. Hisz min-
den tételünk mintha körben forogna, s nem akarna veszteg maradni azon a pon-
ton, ahová állítottuk. (Euthüphrón 11b) 
 
Ebben van egy kis humor, de csalódottság is. Platón számára azonban az 

a lényeg, hogy a filozófia mindig egy véget nem érő párbeszéd, mely követke-
zésképpen véget nem érő tanulást is jelent. Gyakran találjuk tehát azt, hogy a 
párbeszédek csak megnehezítik, olykor összekuszálják a dolgokat, és arra a 
megoldásra váró feladat elé állítanak, hogy bármi is legyen a beszélgetés tár-
gya, mindig lássunk tovább saját véleményünknél. 
 
 

                                                 

3 Ford.: Szabó Árpád. Platón összes művei. I. kötet, Budapest, Magyar Filozófiai Társa-
ság, 1943. 

4 Ford.: Nagy Ferenc. Uo. 
5 Ford.: Gyomlay Gyula. Uo. 
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Mi a kegyesség? Szókratészi dialógus Euthüphrónnal 
Térjünk át most egy kicsit több teológiára a szókratészi filozófián belül. 

Ez egy kifejezetten időszerű dialógus teológiával foglalkozók számára, hiszen 
azzal a kérdéssel foglalkozik, hogyan lehet meghatározni az igaz kegyességet, 
szentséget és vallást. A dialógus címe megegyezik annak a személynek a nevé-
vel, akivel Szókratész beszélgetést folytat. A beszélgetés hátterében az áll, hogy 
Szókratészt először idézik be a bíróság elé, ahol felelnie kell a tanításai ellen 
felhozott vádakra. A párbeszéd még a per előtt zajlik. Euthüphrón, Szókratész 
beszélgetőtársa azt állítja magáról, hogy istenfélő és értelmes ember, aki pró-
féciákat is mond. Különös módon azonban ő maga is bíróság előtt áll, hogy sa-
ját apja ellen vádaskodjon. Ezt az igazság, az igazságosság és a kegyesség iránti 
tiszteletből teszi. Az eset eléggé nehéznek bizonyul, mivel Euthüphrón apjának 
nem állt közvetlen szándékában az emberölés. A háznép egyik gazdájaként 
megkötözött egy szolgát, aki részegen megölte egy társát. A gazda egy gödörbe 
dobatta a megkötözött szolgát, hogy ott várjon, amíg jogi tanácsot találnak az 
ügyben. Ez azonban eltartott néhány napig, miközben a szolga az időjárás vi-
szontagságainak is kiszolgáltatva éhen halt. Ez tehát egy elég bonyolult ügy 
ahhoz, hogy felmerüljön a kérdés, milyen eljárást és kinek a részéről kell le-
folytatni az apával szemben. 

Melétosznak Szókratész ellen felhozott vádjaihoz visszakanyarodva: 
Szókratész ellen az a vád, hogy istentelenségre tanítja a fiatalokat, és új istene-
ket hirdet. (Később látjuk majd, hogy amikor Pál apostol Athénbe utazott, ha-
sonlóképpen őróla is azt mondták, hogy új isteneket hozott a városba.) Külö-
nösen időszerű tehát Szókratész Euthüphrónnal folytatott vitája arról, hogyan 
lehet az igaz kegyességet felismerni. Hiszen – jegyzi meg Szókratész ironiku-
san – ha ezt megtanulhatja Euthüphróntól, akkor saját maga is jobb védelmet 
találhat magának a bíróság előtt. Ez azonban valóban csak irónia, hiszen Szók-
ratész nem hisz abban, hogy Euthüphrón ismeri vagy cselekedeteivel képviseli 
az „igaz kegyességet”. 

 
A dialógus összefoglalása 

Ismertetjük a Szókratész és Euthüphrón közötti párbeszéd főbb kijelenté-
seit és érveit, ezt követően pedig ezek teológiai reflexióira törekszünk. Érde-
mes arra emlékeztetni magunkat, hogy amikor ilyen módon szűrjük ki az ér-
vek lényegét, ezzel együtt a drámai érzéseket és humort elveszítjük – éppen 
ezért érdemes a dialógusokat azok teljes terjedelmében elolvasni. A zárójelben 
megadott számozások segítenek az idézetek helyének megtalálásában.6 

 
i) Amikor azt kérdezik Euthüphróntól, hogy mi a kegyesség vagy szentség, 

ezt válaszolja: „Kegyeletesnek azt nevezem, amit éppen most teszek, 
tudniillik, ha az ember törvényszék elé állítja a bűnöst […] ha mindjárt 
az atyja vagy az anyja is az illető.” (5e) Egy kis vita után Szókratész így 
felel: „S emlékezzél rá, hogy nem arra kértelek, hogy egy-két kegyeletes 
tettel ismertess meg a sok közül, hanem magával azzal az eszmével [gö-
rög eidosz], amely szerint minden, ami kegyeletes, kegyeletes.” (6e) 
Szókratész tehát nem egyedi példákat akar, hanem a kegyesség ismere-
tének és meghatározásának valamilyen zsinórmértékét. 

                                                 

6 Az idézetek Gyomlay Gyula fordításai. 
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ii) Euthüphrón erre a következő kiindulási alapot nevezi meg: „Nos tehát, 

kegyeletes az, ami az isteneknek tetsző [az istenek előtt kedves], kegye-
letlen pedig, ami az isteneknek nem tetsző.” (7a) Szókratész ezután rá-
mutat arra, hogy az istenek nem értenek egyet abban, hogy miben lehet 
egyetérteni, és mivel az istenek így háborúskodnak, „az isteneknek tet-
sző, meg az isteneknek nem tetsző mindegy lenne.” (8a) 

 
iii) Euthüphrón erre azt válaszolja: „Igen ám Szókratész, csakhogy úgy hi-

szem, abban egyik isten nézete sem tér a másikétól, hogy meg kell bűn-
hődnie annak, aki igaztalanul megölt valakit.” (8b) Szókratész sem el-
lenkezik azzal, hogy minden isten és minden ember tudja, hogy 
bűnhődniük kell a gonosz tettekért. Azzal nem ért egyet, amikor az iste-
nek vagy az emberek azon vitáznak, hogy „ki a bűnös, miféle bűnt köve-
tett el, s mikor?” (8d) Így csak esettanulmányaink maradnak, amelyek-
nek valamiféle zsinórmértékre lenne szükségük, ami alapján azokat 
megítélhetjük. Szókratész ezt a mértéket keresi. 

 
iv) Euthüphrón visszatér ahhoz az elképzeléshez, hogy az a kegyes, ami 

minden istennek tetszik. (9e) 
 

v) Szókratész más szempontból közelíti meg a kérdést: „Fontold meg csak 
a következőképp a dolgot: vajon a kegyeletest azért szeretik az istenek, 
mert kegyeletes, vagy azért kegyeletes, mert szeretik?” (10a) Ennek 
megvitatása egy újabb különbségtételhez vezet: különbség van a „szere-
tett” (állapot) és az „akit szeretnek” (cselekvés) között. Ez a nyelvtani 
különbségtétel teszi majd azt lehetővé Szókratész számára, hogy el-
lentmondjon annak az elképzelésnek, hogy a kegyes (állapot) ugyanaz, 
mint amit vagy akit az istenek szeretnek (cselekvés). 

 
vi) Néhány oldallal később Euthüphrón (akinek az a szerepe, hogy olyan 

meghatározásokkal álljon elő, amelyeket Szókratész majd mindig meg-
kérdőjelez) azt mondja, hogy kegyes az, ami az isteneket szolgálja. Az 
imádságot és az áldozatot említi: „…ha valaki imádkozás vagy áldozás 
alkalmával az isteneknek tetsző [istenek kedvére való] dolgokat képes 
mondani vagy tenni, ebben áll a kegyeletesség, s ez tartja fönn a ma-
gánházakat is meg az államok közösségeit is; ami pedig az isteneknek 
tetsző dolgokkal ellentétben áll, az a kegyeletlenség, s ez mindent felfor-
gat és megsemmisít.” (15a) 

 
vii) Szókratész ezután azt kérdezi Euthüphróntól, hogy ezek szerint a kegyes 

meghatározása az istenek előtt kedves helyett inkább az isteneknek ked-
vére való lesz-e. Euthüphrón azonban rámutat arra, hogy a két fogalom 
tartalmazza egymást, és ami az istenek kedvére való, az egyben „a lehető 
legkedvesebb”. (15b) Szókratész erre azt feleli, hogy ismét visszatértek 
oda, ahonnan elindultak: kegyes az, ami az istenek előtt kedves, és a be-
szélgetés nem vitt előrébb. Pedig – emlékezteti Euthüphrónt – korábban 
már megegyeztek, hogy a „kegyes” (állapot) és az isteneknek tetsző, azaz 
„akit az istenek szeretnek” (cselekvés) nem ugyanaz. (15c) Most kezdhetik 
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elölről a meghatározás keresését! Euthüphrón azonban azt mondja, hogy 
indulnia kell, mert sietős dolga támadt. 

 
Teológiai reflexiók 

Ennek a kegyességről vagy szentségről szóló dialógusnak az az értéke, 
hogy megmutatja azt, hogy ezt nem lehet a hagyomány vagy valamilyen egy-
szerű képlet szerint meghatározni. Valamilyen zsinórmértékre van szüksé-
günk. Szókratésznek azonban minden válaszra újabb kérdése van – ez a szere-
pe –, ami segíti a továbbgondolást. Ha példákat adunk a kegyességre, megkér-
dezi, ezt milyen normák szerint tesszük. Ha azt mondjuk, hogy kegyes az, ami 
Istennek tetsző, akkor nyelvtani pontosításba kezd. A dialógus egy korábbi ré-
szében arra is rámutatott, hogy még ha rendelkezünk is valamilyen zsinórmér-
tékkel, mint például „az isteneknek tetszik az igazságosság”, akkor is vitázha-
tunk arról, hogy egy adott eset, x, y vagy z (személy vagy cselekedet stb.) igaz-
ságos vagy igazságtalan. 

 
Álljon itt néhány válasz részünkről: 
 
a) Szókratész kérdezősködésének pozitív üzenete az, hogy körültekintő 

vitára van szükségünk a teológiában is, amikor a kegyességről vagy 
szentségről beszélünk. 

 
b) A dialógus egyik problémája az, hogy amikor az állapot és a cselekvés 

közötti különbségről beszél, ezzel nem feltétlenül segít tisztázni azt, 
hogy mit jelent a kegyes vagy a szent, inkább csak nyelvtani különb-
ségtétel. Ezzel tehát nem cáfolja meg Euthüphrón meghatározását, 
miszerint kegyes az, ami az isteneknek tetszik. 

 
c) Keresztyén teológiánkban (csak úgy, mint más monoteista vallások-

ban, pl. zsidó, iszlám stb.) figyelmen kívül hagyhatjuk az istenek vi-
szálykodásának görög elképzelését. A párhuzamos kérdés azonban az 
lenne, hogy tudjuk-e és ha igen, akkor honnan tudjuk, hogy Isten aka-
rata soha sem mond ellent önmagának. Ez egy megengedett kérdés. 
Az alapvető teológiai válasz erre az, hogy Isten hű saját létéhez, ami 
hűséges, igazságos és szerető. 

 
d) Euthüphrón válasza teológusok számára is értelmezhető: kegyes vagy 

szent az, ami Istennek tetszik (vagy: Isten akarata szent). Ez azonban 
nem küszöböli ki a szókratészi kérdést: honnan tudjuk azt pontosan, 
hogy mi is tetszik Istennek. A teológiai válasz erre az, hogy isteni kije-
lentésünk van. Ez azonban továbbra sem zárja ki a Szókratész-stílusú 
kérdést: ki értelmezi helyesen az isteni kijelentést, és torzítja azt el? 
Vannak, akik még azt is mondják, hogy Isten akaratának a lényegét, a 
főbb parancsolatokat a természetes értelem révén is megismerhetjük. 
A keresztyén teológia mindenesetre kifejezetten azt mondja, hogy 
mindent megtudhatunk a Szentírásból, amit tudnunk kell Isten akara-
táról és a neki tetsző dolgokról. Vegyük azonban észre, hogy mindig 
vita folyik arról, hogy az Ó- és Újszövetség mely kijelentései központi-
ak és lényegesek a kegyesség vagy a szentség dolgában. Jézus megadta 
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a választ arra, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. Vita folyik to-
vábbá Krisztus parancsainak pusztán külsődleges követése és azoknak 
mai világunkban történő lényegi alkalmazása közötti különbségről – 
személyes és társadalmi vonatkozásban is. Krisztus parancsai, mint 
például a Hegyi beszédben valóban tartalmaznak néhány paradox ki-
jelentést, és rámutatnak a törvényeskedő erkölcs és a szív jósága kö-
zötti különbségre. 

 
e) Végül pedig, ha nekünk kellene dialógust írnunk arról, hogy „mi a ke-

gyesség?” vagy „mi a szent?”, akkor olyan dolgok megvitatását is bele-
vehetnénk, mint például istentisztelet, sákramentumok vagy a kegyes-
ség liturgiai vonatkozásai. Szintén hozzávehetnénk Luther és Kálvin új 
szentség fogalmát: az élet egészének – coram Deo – valamiképpen 
szentté kell válnia, azaz Isten akaratával egyezőnek kell lennie. Látjuk 
tehát, hogy néhány ilyen rövid megjegyzés alapján nagyon érdekes 
Szókratész-stílusú dialógust írhatnánk a szentség vagy a kegyesség te-
ológiájáról. 

 
f) Zárjuk azzal mondanivalónkat, hogy a vita (filozófiai, teológiai vagy 

másféle) erőssége abban van, hogy tisztázhatunk addig fel nem ismert 
előfeltevéseket vagy ellentmondásokat gondolkodásunkban vagy tette-
inkben. Azt is el kell mondanunk, hogy a definíciók keresésekor és 
tisztázásakor a csőlátás egyfajta „skolaszticizmushoz” vezet, mely vég-
ső soron „logikai fogalmak” absztrakt rendszerévé válik, és egyre job-
ban elszakad a tárgyalt kérdés (legyen az akár hit, igazságosság, szép-
ség, jóság vagy bármi más) egzisztenciális valóságától. A vitatkozás te-
hát az élet fontos része, nem az élet egésze, hiszen annak része még a 
döntéshozatal, a cselekvés, társas kapcsolatok, istentisztelet stb. Az 
ószövetségi filozófus szavaival: „megvan az ideje a hallgatásnak, és 
megvan az ideje a beszédnek.” (Prédikátor 3,7) 

 
Szókratész pere 

Kulturális örökségünknek két nagy horderejű pere volt: a Szókratészé és a 
Jézusé. A közös az bennük, hogy mindkettőben központi szerepet játszott az 
igazság fogalma és a hamis vádaskodás. Szókratésznek a bíróság előtt elmon-
dott beszéde Platón Apologiajában7 van feljegyezve. Lényegét tekintve eléggé 
történeti, de inkább filozofikus irodalmi alkotás lett belőle.8 Megmutatkozik 
benne Platón Szókratész iránti csodálata, mellyel az olvasót is magával ragad-
ja. Arisztotelész azonban látta a Szókratész alakja körül kialakulóban lévő kul-
tusz veszélyét, ezért kritikusabb volt a hozzáállása. 

A tárgyaláson Szókratészt azzal vádolták, hogy rossz nézetekre tanítja az 
ifjúságot. Többségi szavazással bűnösnek találták, ami a halálbüntetés jóváha-
gyását jelentette. Feltehetően azt remélték, hogy Szókratész majd önként szá-
műzetésbe vonul, ő azonban Athénben maradt. Az athéni szokások értelmében 
a vádlott kérhetett enyhébb büntetést, amelyet esetleg elfogadtak. Szókratész 

                                                 

7 Szókratész védőbeszéde. Ford.: Gyomlai Gyula. Uo. 
8 Emily Wilson: The Death of Socrates: Hero, Villain, Chatterbox, Saint. London, 

Profile Books, 2007. 
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harminc mina értékű pénzbírságot kért. Ez a kis összeg azt kívánta kifejezni, 
hogy kis ügyről van szó, és ő nem vétkes. Ez bosszantotta a bíróságot, és még 
inkább ellene szavaztak. 

Platón huszonnyolc éves volt Szókratész perének az idején. Az azt mege-
lőző nyolc éven keresztül nála tanult. A per után kezdett hozzá az Apologia 
megírásához. Jóllehet Szókratészt azért állították bíróság elé, mert az ifjúságot 
megrontotta és nem viselkedett kegyesen az istenekkel, a per mögötti valódi 
ok Szókratésznek a politikára (mások révén) gyakorolt hatása volt. Szókratész 
ellenezte a demokráciát, mert szerinte a demokráciában nem a bölcsesség, ha-
nem a sokaság tudatlansága uralkodik. Egyik tanítványa (Alkibiadész) Athén 
árulójává vált, ez ébresztett kétségeket sokakban Szókratész befolyását illető-
en. Akár ez a politikai tekintély zavarta leginkább Athén kormányzóit, akár 
nem, Szókratész bírálata bántó volt mindazon elöljárók számára, akik nem 
ékeskedtek bölcsességgel. Szókratész ugyanis állandóan azt hangoztatta, hogy 
nem az olyan mérhető dolgok szükségesek a jó élethez, mint a pénz és a rang, 
hanem inkább a bölcsességnek, becsületességnek és igazságosságnak kell az 
első helyen állnia. Ez eléggé ijesztően hangozna bármilyen uralkodó rendszer-
ben, beleértve a modern demokráciákat is. A legtöbb magyarázó úgy véli, hogy 
a perrel csak el akarták ijeszteni Szókratészt, mivel gyakori volt az, hogy a kö-
zösség vezetői egyszerűen elhagyták a poliszt, amikor a tömeg ellenük fordult. 

Szókratész azonban – legmélyebb filozófiai elvéhez hűen – maradt, és 
szembesítette az athéniakat nézeteivel és azzal, hogy szerinte mit jelent az 
igazságot követni. Visszautasította a bíróságnak azt a felajánlását is, hogy 
megfelelő összegű pénzbírság kérése ellenében enyhítik a büntetést – mint 
ami eléggé elterjedt szokás volt akkoriban. Az alábbi négy pont foglalja össze 
védekezésének alapvonásait:9 

 
1) Az igazi bölcsesség saját tudatlanságunk felismerésében áll. Ez egy-

aránt vonatkozik azokra, akik kormányoznak, mint a költőre és filozó-
fusokra is. Valaki, aki tudja, hogyan kell cipőt javítani vagy hajót épí-
teni, nagyon tudatlan lehet a politika dolgában (Szókratész érve a 
demokráciával szemben). 

 
2) A legfőbb jó a lelki vagy erkölcsi tökéletesedés. E nélkül a pénz és a 

hírnév mit sem használ. Az élet lelki oldala sokkal fontosabb az anya-
ginál. Ez minden, amire az ifjúságot meg akarom tanítani – mondta 
Szókratész. 

 
3) Szókratész ezek után azt hangsúlyozza, hogy Athén az istenek ellen 

vétkezik, ha őt elítélik, mivel őt az istenek küldték, hogy bögölyként 
bosszantsa a nemes, de lomha lovat (az államot).  A „lojális ellenzék” 
eszméjének gyönyörű védelmével van itt dolgunk, mely nélkül egyet-
len uralkodó vagy vezető sem lehet meg. 

 
4) Szókratész végül azt mondja a bíróság előtti beszédében, hogy az 

erény tudás. Azt mondja, hogy ahol gonoszság és igazságtalanság van, 

                                                 

9 Ld. T. Z. Lavine: From Socrates to Sartre: the Philosophic Quest. New York, Bantam, 
1989. 14kk. 



Szókratész dialógusainak olvasása – teológus szemmel 

Sárospataki Füzetek 103 

annak oka a jobb út ismeretének hiánya.  „Senki nem vétkezik tudato-
san.” Szókratész természetesen tudta, hogy gyakran jobb tudásunk és 
jobb ítéletünk ellenére cselekszünk. De éppen ez a lényeg: amikor célt 
tévesztünk, az azt mutatja, hogy nem teljesen sajátítottuk el azt a jobb 
tudást vagy feljebb való utat. Amikor igazán megértjük, hogy mi a leg-
jobb, akkor el is kötelezzük magunkat iránta. Az igazi megértés megté-
rést is jelent. Ezért mondja Szókratész: „A vizsgálódás nélkül való élet 
nem embernek való élet.” 

 
A szokásoknak megfelelően Szókratésznek megengedték, hogy maga vé-

dekezzen. Vádlói azzal vádolták, hogy nem tiszteli az isteneket, hanem új is-
tenségeket hirdet, és arra tanítja az ifjúságot, hogy túl sokat kérdezzenek, ami 
oda vezetett, hogy kritikusak lettek a hagyományokkal szemben. Platón be-
számolója szerint Szókratész beszédét azzal kezdi, hogy jóllehet vádlói ékes-
szólóak (megjegyzés a szofista bölcseletre), az egyetlen ékesszólás, aminek ő 
birtokában van, az igazság szólása. Aztán hozzáteszi, hogy sokan mondták azt 
gyakran róla, hogy ő az, aki „vizsgálgatja az égi jelenségeket, felkotor minden-
féle földalatti titkot, s ért hozzá, hogyan kell gonosz ügyet jónak feltüntetni”. 
Erre azt válaszolja, hogy ő nem a világegyetem metafizikáját kutatja (mint az 
őt megelőző filozófusok), és pénzt sem fogad el azért, hogy tanít (mint a szofis-
ták). Ő nem olyan ravasz, mint a szofisták, hogy a gonoszt jónak állítsa be. 
Majd elmagyarázza, hogy a delfi jósda bölcsnek nevezte, pedig az egyetlen 
bölcsessége az, hogy tudja, saját bölcsessége mit sem ér. Azt mondja Szókra-
tész: „Egyedül az isten bölcs.” Szókratész filozófiája az emberi viselkedésre és 
az abszolút értékek keresésére összpontosított, ugyanakkor nem különösebben 
törődött az istenekkel kapcsolatos nyugtalanító kérdésekkel. Olykor egyes 
számban utal „az isten”-re, amivel az istenség magasabb eszméjére gondol, 
mintsem az antropomorf istenekre. Elmondta, hogy őt isteni jel (isten, hang, 
erő) küldte. A Szentírás kijelentése nélkül nehezebb teljesebb teológiát kidol-
gozni. Szókratész azonban nyitott a valóság isteni megalapozottságára. Az 
ezzel kapcsolatos vádak nem voltak világosak, hiszen először azzal vádolták, 
hogy új isteneket hirdet, majd később azzal, hogy istentagadó. Szókratész fel-
hívja a bíróság figyelmét erre az ellentmondásra. 

Védekezésében egy másik érvet is felhoz, miszerint egészen bizonyosan 
nem tudatosan rontja meg polgártársait. Tehát ahelyett hogy vádolják, az 
athéni vezetőknek inkább oktatniuk és segíteniük kellene őt, hogy jobban ért-
hessen. Szókratész fontos küldetésére utal: ahogyan ő sem hagyta el őrhelyét, 
amikor katonaként szolgált, hogy Athént védje, ugyanúgy gyávaság lenne most 
feladni küldetését: „isten jelölte ki a helyemet, hogy a bölcsesség keresésében s 
magam és mások vizsgálatában éljek”. Szókratész ironikusan azt mondja, hogy 
nem is annyira magát, mint inkább az esküdtbíróságot védi, hiszen ha elítélik 
őt, azzal isten ajándékát (egy bölcs tanítót) utasítják vissza, akit isten a város-
nak adott. Ha tehát elítélik, azzal valójában nem oldják meg a problémát, ha-
nem csak növelik azt, mivel ilyen vétket vesznek magukra. Szókratész vissza-
fordítja a vádakat, amikor azt mondja, hogy ő hisz az istenekben, és éppen 
vádlói azok, akik nem, mivel visszautasítják isten ajándékát, és nem követik a 
jogosságot és az igazságot, ha elítélik őt. 

Szókratész azonban azt mondja, hogy nem a meghalás jelenti a problé-
mát: „Bízhatunk benne, hogy csakugyan jó valami a halál”. Az örökkévalóság-
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ban a lelkek még jobban bölcselkedhetnek, mint most. A problémát nem az je-
lenti, hogy meghalunk, hanem hogy úgy élünk, hogy nem ismerjük a különb-
séget az alábbvaló és a feljebbvaló értékek között. „De ideje már, hogy távoz-
zunk! Én halni indulok, ti élni: de hogy melyikünk indul jobb cél felé, az min-
denki előtt titok, kivéve az istent.” 

 
Szókratész teológiájának áttekintése védőbeszédében 

Teológusokként meghökkentőnek tarthatjuk, hogy a per során milyen 
sokszor utal Szókratész isteni küldetésére. Ez részben azt mutatja, hogy távol 
áll tőle az istentagadás, másrészt pedig azt, hogy komolyan veszi az istenséget. 
Bizonyos értelemben talán valóban „új istent” hirdetett, vagy legalábbis egy új 
szemléletet Istenről, hiszen nem sok jót mondhatott a költők és történeteik is-
teneiről, miközben többször is utal „az isten”-re és az isteni jelre. Vegyük sorra 
néhány erre vonatkozó kijelentését védőbeszédében:10 

 
… úgy gondolkoztam, hogy legnagyobb figyelemmel mégis csak az isten nyilatko-
zata iránt kell lennem. (22a) 
 
… Mi mást lehetett volna tennem, athéni polgárok, mint amit tettem. […] helyt ál-
lottam úgy, mint bárki más, azon a ponton, ahová rendeltek, és szembeszálltam a 
halállal. S akkor, midőn felfogásom és meggyőződésem szerint az isten jelölte ki a 
helyemet, hogy a bölcsesség keresésében s magam és mások vizsgálatában éljek, 
akkor rettentem volna meg annyira akár a haláltól, akár egyébtől, hogy elhagyjam 
helyemet? (28e) 
 
… engedelmeskedni inkább az istennek fogok, mint nektek… (29d) 
 
… titeket védelmezlek, hogy ne vétkezzetek az isten ajándéka ellen, ha engem el-
ítéltek. Mert ha engem kivégeztetek, nem egykönnyen találtok egy más ilyen em-
bert, akit, ha szinte nevetségesen hangzik is, valósággal városotokra ültetett az is-
ten, mint valami nagy nemesvérű lóra, mely nagysága miatt kissé lomha, és sar-
kantyúzásra szorul. Így rendelt engem is az isten véleményem szerint a ti városo-
tok számára… [Ha nem kíméltek meg] … hátralévő életeteket alva tölthetitek, ha 
ugyan az isten nem gondoskodik rólatok, s mást nem küld helyettem. (30e) 
 
Szókratész teológiája védőbeszédében az Istennek való engedelmesség és 

az Isten hangjára figyelés gyakorlati oldalát célozza meg. Ez a filozófiának 
olyan eleme, amely minden nagy civilizációban megtalálható volt. Ez gyakran 
együtt jár az „Isten akarata ez” torzulásaival, amikor csak saját ideológiai dön-
téseinkről beszélünk. Különösen szekularizált korunkra jellemző, hogy ezt a 
tényezőt sok filozófus figyelmen kívül hagyja, vagy úgy bánnak vele, mintha a 
tiszta gondolkodás ellen indított idegen támadás lenne. Szókratész számára ez 
teljesen mást jelentett. Úgy vélte, hogy az igazi bölcsességnek isteni hangra 
van szüksége. Az esküdtbíróság nem azért utasította el Szókratész nézeteit, 
mert vallásos volt, hanem mert az isteni hangnak ebben az új értelemben való 
követése az önkritika gyakorlásának nehézségével járt volna számukra. Általá-
ban nehézségeink támadnak azokkal, akik következetesek a hitükben és gon-

                                                 

10 Az idézetek Gyolmai Gyula fordításai. 
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dolkodásukban, mivel úgy érezzük, elvárják tőlünk, hogy saját hibáinkkal 
szembenézzünk. Szókratész is ezt váltotta ki az emberekből. Komolyan vette 
az őszinte párbeszédet, az pedig legtöbbünk számára nehéz. Az Euthüphrón 
dialógusban azt is láttuk, hogy jóllehet Szókratészt isteni jel vezette, nagyon 
kritikusan kutatta annak kérdését, hogy miről szól az igazi szentség és vallás. 
Talán meg kell tanulnunk azt, hogy egyfajta tűzkeresztségen kell átmennünk 
vallásos tanításainkat és gyakorlatainkat illetően, ha meg akarjuk hallani az 
isteni hangot, vagy látni akarjuk az isteni jelt, és nem pusztán jó (vagy kevésbé 
jó) kijelentéseket akarunk ismételgetni anélkül, hogy azok jelentését és értel-
mét saját életünkben vagy másokkal kapcsolatban megtapasztalnánk. 

Érdemes talán valamit arról is szólni, milyen kapcsolatban áll Szókratész 
erényfelfogása a Bibliáéval. A Szentírásban nagy hangsúlyt kap a személyes fe-
lelősség: egyértelműen beszél arról, hogy felelősek vagyunk az elkövetett bű-
nökért, amelyeket általában nem tudatlanságból követünk el, hanem gonosz 
szívvel, vagy Isten és felsőbb normák elleni szándékos lázadásból. A minden-
napi életben éppen azért tartjuk felelősnek az embereket, mert úgy gondoljuk, 
hogy tudják mi a jó és rossz. Arisztotelész arra is rámutat, hogy Szókratész 
hajlamos az erkölcsi gyengeségek figyelmen kívül hagyására, miközben az 
erény ismeretére helyezi a hangsúlyt. 

Korábban már említettük, hogy ennek a kérdésnek a megoldása részben 
Szókratész tudás-definíciójában található: személyes elkötelezettség a jó kere-
sésére és cselekvésére. Szókratész filozófiája tehát túlnyomóan etikai – Arisz-
totelész megállapításában. Gyökere pedig vallásos. Még ha azt látjuk is, hogy 
Szókratész tudása nem pusztán tudományos, hanem a jó cselekvésének kötele-
zi el magát, az emberi akaratról való felfogását továbbra is az értelem határoz-
za meg. „A tudásnak elegendő erő áll birtokában ahhoz, hogy jó cselekedetekre 
ösztönözzön…”11 A tudás így egyfajta erkölcsi erény. Ez a felfogás pedig az er-
kölcsi nevelés hangsúlyozásához vezet. Azonban mindig hozzá kell tennünk: 
Szókratész tudáson a belátást érti, olyan megértést, mely meggyőz arról, hogy 
változtatnom kell az életemen. 

Később a keresztyén felfogás majd azt állítja, hogy egyfajta erkölcsi hu-
manizmus, mely a tudással kezdődik – ahogyan azt Szókratész is állítja – 
hosszú utat tehet meg az erkölcsi megvilágosodásig, de az emberi tévedések és 
hibák okát mélyebben kell keresni: a bűnben (Isten elleni lázadásban), és az 
önismeretnél erősebb gyógyírra van szükség: Isten ismeretére. Az igazi útmu-
tató nem a filozófiai belátásra korlátozódik, mert Isten Lelkének a vezetésére 
is szükségünk van. Ezt a vezetést pedig éppen annyira az imádság, mint az ér-
telmi tájékozódás révén kapjuk meg. Szókratész egyetértene ezzel, ha az 
„imádság” annyit tenne, mint hallgatni az isteni hangra. Úgy tűnik, különbség 
van az ismeret erényének görög hangsúlya és a tiszta szív erényének bibliai 
hangsúlya között. Nem szabad azonban Szókratész tudásba vetett bizalmát va-
lamilyen tudományos hitre korlátoznunk; mélyen vallásos volt, és valóban a 
szív (ahogyan ő mondta: a lélek) döntéséről beszélt. Nem hitte, hogy a puszta 
tényszerű tudás jóra vezérelné az embert, azt inkább a lelki belátás teszi meg. 

Szókratész az egyetemes definíciókon alapuló értékek állandóságába ve-
tett hitével gazdagította a gondolkodást. Természetesen nem rendelkezett az-
zal a konkrét történelmi szemlélettel, mely szükségesnek tartja az isteni erő-

                                                 

11 Sahakian: Outline-History, 31k. 
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forrást ahhoz, hogy a szív a jóság felé forduljon – ahogyan azt a zsidó és a ke-
resztyén szent iratokban találjuk. Azaz a Szentírás nélkül nem tökéletesíthette 
teológiáját. Hitte ugyanakkor, hogy valódi belátásra kell és lehet is szert ten-
nünk, nemcsak a puszta tudományos ismeretre az önismeret révén. 

Szókratész lelki nyitottsággal kereste az igazságot, erényt és isteni vezetést12 
– amint arról védőbeszéde is tanúskodik.  Beszélt arról is, hogy imádkoznunk 
kell a jóért. Egyfajta lelki küldetéstudata volt, bízott az isteni hangban, mely 
ösztönzően hatott a filozófia fejlődésére, segítve őt és másokat abban, hogy elke-
rüljék a puszta relativizmus és opportunizmus kényelmes útját. 

Vallási nézeteinek középpontjában az isteni szikra (theia moira) állt.13 Hitt 
abban, hogy élete különböző szakaszaiban isteni jelt kapott, és a kapott isteni 
akarat vagy küldetés követéséről beszél.  Filozófusként tehát egyszerre nagyon 
racionális és misztikus is. Éppen emiatt a teológiának üdvözölnie kellene őt 
mint aki jó példája annak, hogy valaki filozófus és vallásos is egyben. Szintén 
ez az oka annak, hogy a szekularizált filozófiának mindig gondot okoz Szókra-
tész vallásos és misztikus oldalának az elfogadása. Nemcsak racionalista volt. 

Végül pedig teológusokként feltehetjük a kérdést, hogy a mindent meg-
kérdőjelezés módszere vajon alkalmazható-e a teológiára és a hitre. Nemcsak 
Szókratésztől, de a Szentírásból is megtanulhatunk kérdéseket feltenni. Isten 
azt kérdezi: Ádám, hol vagy? Salamon: van-e új a Nap alatt? Jézus: Atyám, 
miért hagytál el engem? Hinni és teologizálni nem azt jelenti, hogy elhallgat-
tatjuk a kérdéseket. Egyrészt meg kell vallanunk az isteni kijelentésbe vetett 
hitünket, másrészt mindig azért küzdünk, hogy több világosságot kapjunk, 
tudásunkat és hitünket alkalmazni tudjuk. 

 
A Kritónnal folytatott szókratészi dialógus a törvénynek való enge-
delmességről a halál torkában 

Szókratész életének (de nem Platónnak) az utolsó dialógusaival foglako-
zunk itt. Kritón a jogosságról és a kötelességről beszél, Phaidón a bölcsesség-
ről és a lélekről. 

A Kritón dialógus rövid, de fontos, mivel Kritón arra bátorítja régi barát-
ját, Szókratészt, hogy szökjön meg a börtönből barátai segítségével, mivel be-
börtönzése és halálbüntetése nem jogos, nem igazságos ítéletek. Az alábbiak 
szerint összegezhetjük a főbb érveléseket: 

 
Kritón érvei. Kritón meg van győződve arról, hogy Szókratésznek meg kell szöknie, 
mivel i) barátai jó hírét sodorja veszélybe; ii) nem kell aggódnia amiatt, hogy milyen 
kockázatot vállalnak ezzel barátai; iii) nem kell törődnie a szökéshez szükséges 
pénzzel sem; iv) több olyan helyre menekülhet, ahol boldog életet élhet; v) igazság-
talanul cselekszik azáltal, hogy ellenségeinek erejét egyesíti saját maga ellen; vi) 
igazságtalanul cselekszik, amiért nem küzd azért, hogy gyermekei iránti kötelessé-
geit teljesítse; vii) összességében gyávaság ellenállás nélkül elfogadni ezt helyzetet. 
 

                                                 

12 Ld. Coppleston, 130-134. 
13 Ennek a témának az áttekintését ld. P. A. Meijer: Socratisch schimmenspel: Socra-
tes’ plaats in de griekse wijsbegeerte. Amsterdam, Buijten & Schipperheij, 1974. 
147kk. 
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Szókratész azzal kezdi válaszát, hogy  filozófiájának megszokott tételeit veszi sor-
ra: i) az ember mindig a hozzáértők és ne a tömeg tanácsát fogadja meg; ii) mivel 
a lélek fontosabb a testnél, ez még inkább szem előtt tartandó, amikor a lélek jólé-
téről van szó; iii) az embernek soha, semmilyen körülmények között nem szabad 
igazságtalanságot elkövetnie. Később a párbeszédben Szókratész az athéni törvé-
nyeket is bemutatja, amelyek arról győzik meg, hogy az igazságosság azt kívánja 
meg tőle, hogy maradjon és nézzen szembe a halállal. A törvények szerint a szökés 
igazságtalan lenne, mert i) az lépést jelentene saját megsemmisítése felé, és ii) 
olyan megállapodás van közte és a Törvények között, ami hasonlít fiú és szülei kö-
zötti megállapodásra, és még nagyobb súllyal bír, gyermeki engedelmességet kö-
vetelve részéről viszonzásul, amiért felnevelték őt… Megpróbálhatja meggyőzni 
őket ügyének igazságtalanságáról, de ha tévedett, kötelessége engedelmeskedni. 
 
Természetesen a dialógus olvasása sokkal érdekesebb, mint pusztán az ér-

vek felsorolása. Szókratész mondanivalójának legfőbb kritikája az, hogy nem a 
törvények ítélték el, hanem az, ahogyan a jogi eset bírái értelmezték és alkal-
mazták a törvényeket. Szókratész nézete azonban az, hogy ha nem engedelmes-
kedik a felsőbbség döntésének, ezzel azt mutatja meg, hogy szerinte az egyén fi-
gyelmen kívül hagyhatja a törvényeket – ez pedig káoszhoz vezet a társada-
lomban. A város elöljáróinak való, a halált is vállaló engedelmességgel azt bi-
zonyítja, hogy ő senkit sem tanít a lázadásra (ahogyan azt az egyik vádpont ál-
lította). Vannak, akik a törvény és a bírák tekintélyelvű felfogását látják ebben, 
míg mások Szókratész legnemesebb tettét  abban, ahogyan annak az igazságnak 
az oldalára áll, amelyet tanított, és nem „gyáva” lépésre szánja el magát. 
 
Az utolsó szókratészi dialógus – a Phaidón beszélgetés 

Szókratész pere és kivégzése között egy hónap telt el. Barátai megszervez-
ték a megszöktetését, de ő visszautasította. Az utolsó nap előtt Kritón még egy-
szer megpróbálja meggyőzni Szókratészt, hogy hallgasson barátaira – amint 
azt fentebb láttuk. Életének utolsó napja  a Phaidónban került lejegyzésre. Az-
zal töltötte az időt, hogy a lélek halhatatlanságáról beszélgetett tanítványaival 
és barátaival. Amikor elérkezett annak az ideje, hogy kiigya a méregserleget, 
barátai nem tudták visszatartani könnyeiket, Szókratész azonban nyugodt ma-
radt, és felsőbb rendeltetését bizonygatta. Utolsó szavai ezek voltak: „Kritón, 
Aszklépiosznak kakassal tartozunk! Adjátok meg neki, el ne feledjétek!”14 Mi-
vel Aszklépiosz az egészség és a gyógyítás istene volt, elképzelhető, hogy Szók-
ratész olyan áldozatra gondolt, amellyel háláját fejezheti ki azért az új életért, 
melyben lelke részesül a halál után. Phaidón a következő megállapítással zárja 
Szókratészről: ez a férfiú „minden előttünk ismeretes kortársai között a legde-
rekabb, s máskülönben is a legbölcsebb és legigazságosabb volt.” 

Szókratészt nagy csodálat vette körül, mert magasztos filozófiai eszméket 
vallott; mert az igazságot kereste; mert megtanított arra, hogyan használjuk a 
párbeszédet. Vannak azonban, akik azt mondják, hogy Szókratész egyáltalán 
nem volt vétlen az ifjúság megrontásában. Ezen az állásponton van I. F. Stone 
Szókratész pere c. könyvében. Azt fejtegeti, hogy Szókratész antidemokratikus 
volt, mivel azt hangoztatta, hogy a város közösségét (polisz) inkább kevesek-
nek, mintsem sokaknak kellene irányítani. Ha ez így lenne, akkor az uralko-

                                                 

14 Az idézetek Gyomlai Gyula fordításai. Platón összes művei. II. kötet.  
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dóknak azért kellene engedelmességgel tartozni, mert ők azok, akik a legjob-
ban tudják. Stone a továbbiakban amiatt bírálja Szókratészt, hogy csak kérde-
zett, de soha nem adott választ. Filozofikus dialógusai olykor sznobok, és 
gúnyt űznek mások logikai készségének hiányából. Ez pedig valóban rossz ma-
gatartásra tanítja az ifjúságot, és azzá teszi őket, amivé Szókratész nem akart 
válni: a szofistákhoz hasonlóvá. „Szókratész túltesz a szofisták szofizmusán.”15 

Dialógusai olykor inkább negatívak, mint pozitívak, mivel szakértője an-
nak, hogy elterjedt nézeteket megsemmisítsen, ugyanakkor nem áll elő új né-
zetekkel. Korábban már megállapítottuk, hogy ennek a nyitva hagyottságnak 
az a célja, hogy a további gondolkodást elősegítse. Vannak, akik attól félnek, 
hogy Szókratész tévedett abban, hogy az embernek meg kell találnia a jó, a 
szép, az igazságos abszolút definícióját – mielőtt a gyakorlatban megtalálná 
azokat. Azonban nem feltétlenül abszolút definícióra van szükségünk elsősor-
ban. Szókratész inkább arra kér, hogy vizsgáljuk meg jelenlegi definícióinkat. 
Stone egy másik kritikus megjegyzése Szókratésszel kapcsolatban az, hogy 
nem sok együttérzést mutat a szegények vagy a rabszolgák iránt. 

Szókratész után majd Augustinus mondja azt a Vallomásokban, hogy 
Krisztushoz Platón vezette először, mivel Platóntól tanulta az anyagtalan igaz-
ság keresését. Augustinus azonban hasonlóképpen azt mondja, hogy Szókra-
tész és Platón túlságosan negatívak módszereiket tekintve. Tudják, hogyan 
kezdjenek hozzá egy filozófiai vitához, azt azonban már nem, hogyan érkez-
hetnének el egy új rendszerhez. Hasonlóképpen az az elképzelés, miszerint 
senki nem vétkezik tudatosan, szintén gyenge pontnak tűnt a szókratészi felfo-
gásban. Augustinus azt a kiegészítést is megteszi, hogy Szókratésznek az a hiá-
nyossága, hogy nem alkotott pozitív rendszert, ahhoz vezetett, hogy tanítvá-
nyai teljesen különböző következtetésekre és szemléletekre jutottak.16 

Ugyanakkor még a kritikusai is elismerik, hogy Szókratész nagy alakja 
volt a filozófiának, mint a szüntelen dialógusok folytatója. A dialógusok – ter-
mészetesen Platón művei, melyekre nagy hatást gyakorolt mestere, Szókratész 
– állandó forrásai maradnak annak, hogy megtanuljunk filozofikusan gondol-
kodni, és különbséget tenni az elsődleges és másodlagos kérdések között. 
 
Bölcsesség és lélek 

A Phaidón dialógus a bölcsesség és a lélek összefoglaló személetével fog-
lalkozó hosszabb mű, amely akkor játszódik, amikor Szókratésznek a halállal 
kell szembenéznie a párbeszéd estéjén. A dialógus lényege az, hogy meggyőz-
zön arról, hogy a lélek halhatatlan, és a jó ember derűlátóan nézhet szembe a 
halállal. Ezt a párbeszédet filozófus társakkal folytatja, akik Szókratész nézeté-
nek akarnak igazat adni, de akik ellenérveket is ismernek, és így kétségeik tá-
madnak a lélek örökéletével kapcsolatban. Szókratész érvelése szerint a lélek-
ről való gondoskodás útja az, ha megszabadulunk a testtel és az anyagi élettel 
való foglalatoskodástól. Amikor anyagi vagy testi természetű szükségeinkre, 
örömeinkre és céljainkra gondolunk, megfeledkezünk a lélek magasabb érté-
keiről. Szókratész számára ezek erkölcsi és intellektuális célok, melyek gazda-

                                                 

15 I. F. Stone: The Trial of Socrates, 57. 
16 Uo. 60. Összefoglalás található Augustinusról és Szókratészről  és további hivatkozá-

sok Augustinusra 
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gítják a filozófus életét (azaz bárkiét, aki vizsgálni kezdi az életet a bölcsesség-
ben való növekedés szempontjából). 

Szókratész nagyon pozitívnak akarja beállítani saját halálát. Az rossznak, 
tisztességtelennek és igazságtalannak tűnik, ő ugyanakkor úgy érvel, hogy azt 
jónak, tisztességesnek és igazságosnak kell felfogni. Mindent a feje tetejére ál-
lít, és azt mondja, hogy ez a halál is az ő érdekét szolgálja, mivel az csak egy 
újabb lépés a bölcsességhez és az örök értékekhez vezető úton – az örök biro-
dalmába való belépés által. 

Az idő és örökkévalóság, anyag és lélek platonista felfogása azt feltételezi, 
hogy a fizikai vagy testi valóság és az örök valóság közötti különbség a követ-
kezőképpen néz ki: 

 
FIZIKAI DOLGOK 

(testek) 
érzékszervekkel érzékelhetők 

átmenetiek, múlandók 
változók 

összetettek (olyan anyagi természetű 
részek keverékei, amelyek felbomlanak, 

szétesnek) 

ESZMÉK 
(lényegi formák) 
láthatatlanok 
örökkévalók 

lényegük nem változik 
egyszerűek (szervesen egyek, nem 

eshetnek szét, nem bomolhatnak fel) 

 
Ezek azok a nézetek, amelyeket a valóság vonatkozásában platonikus du-

alitásnak nevezünk. Az ontológiában két alapvető világ vagy a valóság két 
alapvető struktúrája létezik. Ez azt jelenti, hogy két világ létezik az episztemo-
lógia vagy ismeret számára is: az időbeli jelen benyomások, és az időn kívüli 
örök igazságok. Szókratész például azt mondja, hogy a lélek a halállal 

 
… a magához hasonlóan láthatatlanhoz, istenihez, halhatatlanhoz és bölcshöz köl-
tözik, ahová megérkezve boldogság lesz az osztályrésze, mert megszabadul tévely-
gésétől, gyarlóságától, félelmeitől és zabolátlan vágyaitól, s minden más emberi 
bajoktól, s valamint az avatottak mondják, azután már valósággal az istenek kö-
zösségében él.” (81a) 
 
A Phaidón dialógusban Szókratész azt hangsúlyozza, hogy az igaz valóság 

belátásának eléréséhez nem használhatjuk szemünket, fülünket vagy más 
empirikus eszközöket. Ehelyett a tiszta gondolatnak kell keresnie a tiszta örök 
dolgokat vagy ismereteket. Ezt a platonizmus empirikus-ellenes és pragmati-
kus-ellenes részrehajlásának tartották. Jóllehet ez kétségtelenül igaz, ennek a 
tételnek a túlságosan szélsőséges kritikáját elkerülendő azt mondhatjuk, hogy 
Szókratész a bölcsesség kereséséről beszél, amit viszont többnyire a fogalmak 
tisztázásában és azoknak az örökkévalóság világosságában történő gyakorlati 
alkalmazásában talált meg. Az örök normák nélkül (amelyeket eszméknek 
vagy formáknak nevez) nincs, ami utat mutasson a tapasztalati lehetőségekkel 
való bölcs éléshez. 

 
Idézetek a Phaidón dialógusból 

Az alábbi idézetek Szókratésztől származnak, és a benne lévő jó remény-
ségről szólnak a halállal szemben: 
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Elmélkedni pedig, ugye, akkor a tud a lélek legjobban, ha semmi testi érzés nem 
háborgatja, sem látás, sem hallás, sem fájdalom, sem gyönyör, hanem ha lehető-
leg magában van, nem törődve a testtel, és amennyire csak teheti, vele közösségbe 
és érintkezésbe nem lépve törekszik a valóság felé? (65c) 
 
A test szerelemmel, vágyakkal, félelemmel, mindenféle légvárakkal és hiúságok-
kal tölt meg bennünket úgy, hogy valósággal igaz, amit mondani szokás, hogy esz-
méletre sem térhetünk soha miatta. Még a háborúkra, forradalmakra és csatákra 
sem egyéb nem ád okot, mint a test és testi vágyaink. Mert hiszen minden háború 
is a földi javak birtokáért támad; földi javakat meg csupán testünk miatt kénysze-
rülünk szerezni, hogy rabszolgamódra ápolgassuk. (66c) 
 
… az igazi bölcsek valósággal készülnek a halálra, s a halál minden ember közt rá-
juk nézve legkevésbé félelmes. (67e) 
 
… az igazi erény éppen a […] megtisztulásban áll, s a mértékletesség szintúgy, 
mint az igazságosság meg a bátorság s maga a belátás is nem más, mint tisztító-
eszközök. S azok, kik szent avatásainkat alapították, úgy látszik, nem utolsó em-
berek. Rég értésünkre adták, hogy »aki avatatlanul és meg nem szentelve jut 
Hadész  lakába, a sárban fetreng ott, a megtisztult és felavatott ember ellenben, 
ha odajut, az istenekkel lakik.« Mert hiszen mint a szent titkok avatottjai mond-
ják: »sokan vannak a thürszosz-vívők, de kevesen az ihletettek;« ezen utóbbiak 
pedig az én felfogásom szerint azok, akik helyesen bölcselkedtek. […] Vajon he-
lyes volt-e ez a fáradozásom, s értem-e vele valamit, arról ott majd biztosat fogok 
tudni, ha az isten akarja, gondolom, nemsokára megérkezem.” (69c,d) 
 
Amikor átnyújtják neki a méregserleget, Szókratész azt kérdezi, hogy 

önthet-e ki belőle az isteneknek italáldozatul, de azt a választ kapja, hogy pon-
tosan a szükséges mennyiséget készítették el, így nem pazarolhat belőle. A 
serleg kiürítése előtti utolsó szavai ezek voltak: 

  
De fohászkodni csak szabad és kell is az istenekhez, hogy elköltözésem szerencsés 
legyen? Íme fohászkodom hát, hogy úgy legyen! (117c) 
 
Platón hozzáteszi: „E szavakkal szájához emelte a serleget, egyhuzamban 

nyugodtan kiivá a mérget.” 
 

Teológiai megfontolások: anyag és lélek dualizmusa 
Az anyagi testek (fizikai, testi dolgok) és lényegi örök formák („ideák”) 

ilyen módon történő szembeállítását szokás „platonista dualizmusnak” nevez-
ni. A teológiában jelentős vita alakult ki arról, hogy mennyire olvasták bele ezt 
a dualizmust a Szentírásba és a teológiába. Vannak, akik azt mondják, hogy 
mindez nagyon is beleillik a keresztyén felfogásba, hiszen különbséget teszünk 
a természet és a kegyelem világa, a materiális és a spirituális lét között. Annak 
ellenére azonban, hogy ez valóban megtalálható a nagyobb keresztyén száza-
dokban és egyházakban, a protestáns reformáció erre válaszul arra mutatott 
rá, hogy a Szentírást lehet az idő és örökkévalóság egységesebb szempontja 
szerint olvasni, és így a bölcs élet nem elsősorban a test és a testi dolgok meg-
tagadásának kérdése, miközben intellektuális és erkölcsi bölcsességet kere-
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sünk. A bölcsesség (filozófiai és teológiai egyaránt) megtalálható és alkalmaz-
ható az élet minden területén, nemcsak elméletben, hanem különösen a gya-
korlatban. Természetesen a különböző textusok alapján (pl. 1János 1,15-17) 
megfogalmazott keresztyén felfogások mindig is azt állították, hogy a világi 
élet árt a léleknek. Vékony választóvonal húzódik meg a mindennapi világi élet 
pozitív megélése és aközött, amikor az már uralni és félrevezetni kezd bennün-
ket lelki értelemben. Pál is beszél a „test” veszélyeiről. Fontos emlékeznünk ar-
ra, hogy a „test” nemcsak a hústestünkre utal, hanem arra az emberre, aki ér-
telmével és akaratával is a rossz értékeket keresi. Pál talán Platónnál világo-
sabban beszél az emberi értelem és akarat megromlásáról, mint aminek nem 
pusztán a testi vágyak az okai, hanem spirituális döntés eredménye – jóllehet 
minél többet olvassuk a szókratészi dialógusokat, annál inkább látjuk, hogy 
Szókratész minden bizonnyal spirituális döntésként fogta fel a bölcsességet. Ez 
különösen is egyértelmű, amikor az örökkévalóságról beszél. Gondos tanulmá-
nyozást igényelne az, hogy egyebek mellett vajon mennyire értjük helyesen a 
platonista és a páli dualizmust, azok negatív és pozitív jelentéseit illetően. 
Ahogyan azt jelen tanulmányban láthatjuk, a két szemlélet gyakran kifejezet-
ten egyetért életünk alapvető tendenciáit tekintve. 

 
A platonista dualizmus gyakorlati jelentősége 

Ez mindig Pandora szelencéje volt a filozófia és a teológia számára. (Augus-
tinusnál majd ismét előkerül ez a téma.) Azt is hozzátehetjük, hogy Luther a test 
és lélek, vagy természet és kegyelem észlelhető „dualizmusára” reflektált, ami-
kor azt mondta, hogy a mindennapi munka felajánlott áldozat az Úr Istennek, 
szent elhívás. Kálvin hasonlóan nyúl a dualizmus problematikájához, amikor 
az élet „minden részének átalakításáról” beszél és arról, hogy életünket „az is-
teni törvény szabálya szerint” kell rendeznünk. A protestáns reformátorok 
tudták, hogy a túlzásba vitt „platonista dualizmussal” szálltak szembe, mivel 
az különösképpen kibővült a gnoszticizmus és neoplatonizmus formáival, és 
beépült a teológiába is. Azt kell mondanunk, hogy Szókratész és Platón való-
színűleg nem annyira a végletekig leegyszerűsített formában alkalmazták az 
idő és örökkévalóság, test és lélek dualizmusát, mint azok, akik inkább negatív 
dualizmust alkottak belőle egy pozitívabb felfogás helyett. Általánosságban a 
Szókratésznél, Jézusnál, Pálnál stb. található dualizmussal kapcsolatos erős 
megfogalmazások jelentősége abban áll, hogy az értékek azon téves hierarchi-
áját igyekszik korrigálni, amikor a rövid távú örömöket és nyereséget a hosszú 
távú, sőt az örök erények elé helyezzük. 

A Phaidónban világos az, hogy Szókratész nem egészségtelen módon ta-
gadja a testet, hanem a magasabb értékek érdekében. Szókratész azt hangsú-
lyozza, hogy a test halandó és korlátok közé szorított, sőt a testi kívánságok („a 
testies részek vágyai”) valóban eltorzíthatják egész életünket. Azt mondja pél-
dául, hogy a test vágyai szerint élnek a torkosok, kicsapongók és iszákosok, 
vagy a pénzimádók, becstelenek, az uralkodásra és tisztségekre sóvárgók. (81e, 
82c) Olyan kifejezéseket találunk Szókratésznél, amelyek a mi teológiánkra 
emlékeztetnek. Amikor például „indulatok hullámzásáról” beszél, az a Jakab 
1,6-ot és szövegkörnyezetét juttathatja eszünkbe, ami Szókratészhez hasonló-
an szintén az örök bölcsesség kereséséről szól. Az ilyen hasonlóságok eszünkbe 
juttatják azt – bármilyen ontológiai vita is folyjék az olyan kategóriák megha-
tározásáról, mint test és lélek –, hogy a Szókratész által alkalmazott értékskála 



Sawyer Frank 

112 Sárospataki Füzetek 

gyakran közel áll ahhoz, amit a keresztyén teológia is előnyben részesít. A kö-
zéppontban tehát nem pusztán a test tagadása áll, hanem a pozitív értékek felé 
fordulás, amelyek Szókratésznél a következők voltak: bölcsesség, igazságosság, 
mértékletesség, kegyesség, becsületesség stb. (115a)  Ki ne értene egyet ezek-
kel? Szókratész szeretett rámutatni arra, hogy nem értjük ezeket az erényeket, 
de ezzel nem azt akarta mondani, hogy adjuk fel a küzdelmet, éppen ellenke-
zőleg: még keményebben küzdjünk azok megértéséért és gyakorlásáért. Ismét 
szükséges figyelmeztetni magunkat: ne próbáljunk a szókratészi „dualista” 
filozófiából, vagy a dualista teológiából merev rendszert alkotni. Ehelyett a 
testről és lélekről, időleges és örök valóságról szóló kijelentések mint irodalmi 
dialógusok és megfogalmazások inkább abban segítenek, hogy értékeinket 
egyfajta praxis vitae-vé alakítsuk, olyan életté, amely a bölcsességet és erényt 
keresi. Az egyik legszerencsétlenebb dolog az, amikor filozófusok vagy teoló-
gusok egyfajta merev rendszert állítanak fel az ilyen kérdések kapcsán, és egy 
valóban életképtelen dualizmust alkotnak meg, amely inkább tagadja, mint-
sem keresi az erényes teljességet. Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy azért 
nem elegendő a dolgok puszta egyensúlya, mert a valódi erényes élet önfeláldo-
zást követel. Szókratész és Jézus is azt mondta, hogy a világi örömök egy részét 
fel kell áldoznunk, ha meg akarjuk találni az örök bölcsességet és üdvösséget. 

 
Örökkévalóság 

Essék még néhány szó az örökkévalóság eszkatológiai vonatkozásáról. 
Szókratész a következőképpen érvel a Phaidónban: „a meghalt ember lelke is 
létezik valahol, s bizonyos életereje és belátása is van.” (70a) Ezzel azt akarja 
mondani, hogy a lélek fennmaradhat mint entitás a test nélkül is. Ez a felfogás 
is megjelent a teológiában. A keresztyén teológiának azonban a test feltámadá-
sával is foglalkoznia kell, mint egyik legfőbb hittételével (az Apostoli hitvallás 
megfogalmazásában). Az „új test”-ről alkotott elképzelést Krisztusnak mint a 
mi reménységünknek a halálból való visszatérése alapján valljuk, és egyben 
rejtély is számunkra. Pál az 1Korinthus 15-ben ír ezekről. Szókratészhez ha-
sonlóan romlandóról és romolhatatlanról beszél. Pál azonban egy új romolha-
tatlan „lelki testről” beszél. Szókratésznél nincs új örök test, de beszél az élők 
halálának titkáról, és a halottak megelevenedéséről, illetve a halálból az életbe 
való átmenetről. (71e) Azzal, hogy azt mondja: az élet halálba fordul, a halál 
pedig életbe, arra ügyel, hogy egyensúlyban tartsa a természet törvényeit. Ez 
az elképzelés – egyéb érvekkel együtt, mint például a lélek örök emlékezete – 
Szókratésznél része annak a titoknak, ami a lélek örökkévalósága, ahogyan azt 
a Phaidónban megfogalmazza. 

Szókratész számára azok, „kiket a bölcselkedés kellőleg megtisztított, azon-
túl már egészen test nélkül élnek, s még ennél is szebb hazába költözhetnek, me-
lyet azonban nem lenne könnyű leírni…” (114c) Szókratész nem próbálkozik 
meg az eljövendő világ leírásával, csak annyit állapít meg, hogy az a lélek örök 
világa, „a jó, bölcs isten” jelenlétében (80d). Éles ellentét van Szókratész és a ke-
resztyén teológia üdveszközeiben, mivel az utóbbi úgy véli, hogy soha nem tisz-
tulunk meg kellőképpen a „szofia” által, éppen ezért bölcsességünket Krisztus-
ban keresi, aki a mi „szofiánkká” vált. (1Korinthus 1,30) A megváltást, bölcsessé-
get és egyéb alapvető fogalmakat a szókratészi-platóni filozófia és a keresztyén 
teológia egyaránt isteni ajándéknak tartja, de az utóbbi ezeknek a legkoncentrál-
tabb kifejezését a Krisztusban adott isteni kijelentésben találja meg – amely 
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Szókratész idejében még nem következett be. Szókratészhez hasonlóan a keresz-
tyén teológia is beszél egy szebb, örök lakóhelyről, és egyetért azzal, hogy mind-
ezt nem könnyű lefesteni. A keresztyén teológiai eszkatológia irodalma jelentős 
fejlődésen ment keresztül, a titok azonban megmarad.17 

Végül pedig érdemes megjegyezni, hogy a szókratészi dialógus nem zárja 
ki az isteni kijelentést, de azt tanácsolja, hogy mindig teljes erőnkkel kell töre-
kednünk arra, hogy megvizsgáljuk a rendelkezésre álló elméleteket vagy vála-
szokat azáltal, hogy egymástól tanulunk és önállóan is felfedezünk dolgokat. A 
Phaidónban (85c,d) valaki azt tanácsolja, hogy meg kell vizsgálnunk a rendel-
kezésre álló elméleteket, és azt a választ kell kiválasztanunk, amelyen meg le-
het kockázatni „az élet átúszását, ha az ember nem tud rajta nagyobb bizton-
ságban és kevesebb veszély közt valami erősebb hajó, azaz isteni kinyilatkozta-
táson átkelni.” Ezek a megjegyzések az ismeret mindenféle lehetséges forrásá-
nak helyet adnak: emberinek és isteninek. De amint azt már fentebb megje-
gyeztük, Szókratésztől nem várhattuk el, hogy ismerje az újszövetségi isteni ki-
jelentést, hiszen akkor azt még nem írták meg, és Jézus Krisztus Szókratész 
halála után négy évszázaddal később jött el. Teológusokként azonban érdemes 
emlékeznünk arra, hogy jóllehet nekünk már konkrétabb kijelentés áll rendel-
kezésünkre a Szentírásban, mint amennyit Szókratész tudhatott, továbbra is 
szükséges megvizsgálni a válaszokat, és a jobb megértést keresni, hiszen az is-
teni kijelentést csakúgy, mint az emberi tapasztalatot, értelmezni kell. Ez a 
szókratészi dialógusok egyik nagy belátása.  

 
 

Summary 
 

Reading some Socratic Dialogues with Attention to Theology 
 

In this article the reader will find a summary of the four platonic dialo-
gues which refer to the last months of Socrates life. These are examined here 
under the theme of how they relate to theology. The first dialogue, known as 
Euthyphro (the name of the person in dialogue with Socrates), is about piety. 
Socrates wants Euthyphro to define piety, to which he replies: “that which is 
agreeable to the gods is holy” (or pious). Socrates points out that the gods do 
not agree with one another. So Euthyphro restates that what is pious and holy 
are those things on which all the gods agree, such as that it is wrong to kill an 
innocent person. Socrates agrees with that idea, but points out that even 
though the gods judge by the same standard, in specific cases (applications of 
the standard) the gods may disagree as to whether this particular person is 
guilty or not. Socrates further prolongs the debate by asking if that which is 

                                                 

17 A teológiai eszkatológiával kapcsolatos gondolatokat ld. Louis Berkhof: Systematic 
Theology. Grand Rapids, Eerdmans, 1938, 6. rész: „The doctrine of the last things”, 
661-738. Hendrikus Berkhof: Christian Faith. Eerdmans, 1986, „The renewal of the 
world” és „All things new”, 503-545. Továbbá: Alister McGrath: Christian Theology: 
An Introduction. Oxford, Blackwell, 2001, „Last Things: The Christian Hope”, 553-
577.; magyarul: Bevezetés a keresztény teológiába. Budapest, Osiris, 1995. „A végső 
dolgok: a keresztény reménység”, 406-416. 
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holy is so because the gods approve of it; or do the gods approve of it because 
it is holy?  

This dialogue, like all of the socratic debates, helps us think about defini-
tions and our reasoning in relation to views we hold, also in theology. The 
weakness revealed in this dialogue is that a good definition can be picked 
apart and always shown to be inadequate, because one single definition, even 
if good, cannot cover all aspects of any foundational concept (such as holi-
ness). The strength of clear definitions then turns into the weakness of a lin-
guistic disqualification of any definition given, since no definition can cover all 
the aspects of abstract concepts. Theology can also fall into this error of sup-
posing that a complete single- statement definition can be given to biblical 
concepts, such as sin, redemption, divine grace, or other themes in relation to 
faith. Socrates can help us question our own statements. 

The second dialogue dealt with in the article is the trial speech of So-
crates, as found in the Apology. In this dialogue Socrates argues that the high-
est good is the improvement of the soul; indeed, he has a divine calling to help 
the city of Athens reach the better life (which is intellectual, spiritual and ethi-
cal, rather than materialistic or the pursuit of one’s own success). This speech 
includes a lot of theological points: besides the assertion of his divine calling 
and the emphasis of the life of the soul over that of the body, Socrates also 
relates true wisdom to God. Of course, these points were established by So-
crates four centuries before the birth of Christ and without knowledge of the 
New Testament, nor any direct indication that he knew much about the Old 
Testament. So this is an example of ‘natural theology’ which concludes to 
some basic understanding of the will of God without having received the Bibli-
cal witness to the coming of Jesus Christ. Socrates did not have a developed 
theology; what he held to were some foundational insights into the divine 
calling to make spiritual orientation prior to a life of selfinterest. In his trial 
speech Socrates accuses the leaders of Athens of pursuing their own selfinter-
est rather than listening to the divine voice, as Socrates does. 

The third dialogue is with Crito about the importance of obeying the laws 
of Athens. Socrates is in prison facing the death sentence and Crito argues that 
it would be good for him to let his friends help him escape. Crito mentions 
many arguments for this view, including that Socrates has been unjustly con-
demned and he would look like a coward if he merely accepted this fate. But 
Socrates replies that he does not want to break the law (by escaping), for then 
he would be injust, as are his accusers. He is not acting like a coward, he says, 
but as a noble person should act. 

The fourth and last dialogue is Phaedo, a discussion which takes place on 
the last day of Socrates’ life together with his colleagues and students. This is a 
long dialogue summarizing many basic Socratic (and perhaps even more Pla-
tonic) views. Much is made of the difference between the life of the body and 
the life of the soul. Death is not a threat to a true philosopher (lover of wis-
dom), for Socrates says that his whole life has been a practice of dying to what 
is less important. A close examination of Socrates statements about the duali-
ty of body and soul in this dialogue shows that Socrates and Plato have often 
been too quickly accused of a negative dualism. For Socrates clearly states in 
this dialogue that it a matter of finding the right priorities. We can find paral-
lels with the Biblcal language of Paul and also the First Letter of John 1:15-17. 
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Due to the dualism which is also found in the history of theology, often influ-
enced by Gnosticism and Neoplatonism, the Reformation of Luther and Calvin 
returned to a more wholistic understanding of the unity of human life and 
flourishing under the divine command and calling. Socrates seems to have 
made steps in the right direction, long before the further development of these 
questions in the history of western thought. However, Socrates’ view of eterni-
ty was that of the soul released from the body. He did not know about the 
Biblical emphasis on resurrection from death. His means of salvation was 
purification through philosophical dialogue and he did not know about Christ 
as the sofia for God’s gift of salvation.  

We may conclude that the exercise of reading these dialogues gives us a 
point of reference to the meeting of philosophy and theology and opens up 
permanent questions that each generation faces time and again. Socrates was 
not only an exemplary thinker but also a friend to those who listen to the di-
vine voice rather than merely to human priorities. 

 
 



 

Sárospataki Füzetek 116 


