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Lehet-e eszük az állatoknak?1 

 

Hétköznapi gondolkodásunk számára szinte triviális, hogy magunkat, és ebből kiindulva – 

megfelelő jóindulattal – általánosságban az embereket is, gondolkodó, ésszel megáldott 

élőlényeknek tekintjük. E megszokott kontextusban az ész szó jelentése nem különbözik 

számottevően az értelemétől; a gyakorlatban elsősorban a kommunikációs képesség megfigyelése 

alapján adódik alkalmunk elkülöníteni, mely többé-kevésbé valóban minden ember sajátja. Ebből 

majdnem magától értetődő természetességgel adódik a címadó kérdés, de akár pozitív, akár negatív 

tartalmú megválaszolását már korántsem egyszerű meggyőzően indokolni.2 Az állatok eszéről 

számot adó ontológiai természetű állásfoglalásunk szintetikus ítélet – emberekkel kapcsolatban 

ugyanezt analitikusnak is gondolhatnánk, hiszen az ember fogalmából normális esetben logikailag 

következik, hogy eszes lény, míg az állatok esetében ez nincs így –, azaz Hume szavaival élve 

                                                           
1 Hume mind a két ismeretelmélettel is foglalkozó művében – Treatise (I/III/XVI); Enquiry IX. – szentel egy-egy nem 
túl terjedelmes szakaszt („Of the reason of animals”) ennek a kérdésnek, és határozott igennel felel rá. Ehhez persze 
először tisztázni kellene, hogy mit nevezünk ’ész’-nek, és mekkora biztonsággal állíthatjuk azt, hogy az emberek 
általában – s nem csak esetleg néhányan közülük, vagy még ők sem – rendelkeznek e tulajdonsággal. Ha korlátozzuk 
kíváncsiságunkat, és inkább arról kérdezzük régmúlt idők filozófusait, hogy feltételezhetjük-e az állatokról, hogy az 
emberekéhez hasonló aktív princípiummal is rendelkeznek, akkor Hume álláspontját Sextus Empiricus, Montaigne, 
Gassendi, Locke és Leibniz is osztja. (Utóbbi kettejük kivételével mindhárom említett gondolkodóról szokás mondani – 
ahogyan magáról Hume-ról is –, hogy szkeptikus.) Descartes azonban nem. 
2 1. Komoly nehézség adódik az ’ész’ természetével kapcsolatban („valójában csupán lelkünk csodálatos és érthetetlen 
ösztöne, mely végigvezet bennünket az ideák során, s valamennyi ideánkat sajátos tulajdonságokkal ruházza fel, 
mindegyiket sajátos helyzete és kapcsolata szerint” Treatise 249. o. ford. Bence György). Descartes-ot éppen az ész – 
mint több mint ösztönös képesség – felismerése vagy felfedezése – mellyel a viaszt az Elmélkedésekben olvasható híres 
példájában különböző időben, megváltozott érzéki tulajdonságai alapján is viaszként, sőt mint ugyanazt a viaszdarabot 
megismeri – vezeti arra, hogy az emberekben a kiterjedttől gyökeresen eltérő természetű, gondolkodó szubsztanciát 
feltételezzen, amellyel az állatok nem rendelkeznek. Hume azonban, amint látjuk, a gondolkodásról vagy magáról az 
észről mint tökéletesen ösztönös képességről ad számot, s ez összhangban van az okságról kizárólag tapasztalat alapján 
alkotott felfogásával; a megfelelő helyen óvatosan fogalmaz („észbeli és valószínűségi következtetéseink minden elve 
leküzdhetetlen erővel kényszeríti ránk, hogy azt higgyük: e teremtményekben is ugyanilyen okok működnek” (kiemelés 
nem az eredetiben) 246. o.). 2. Akit felvet az ’ész’, ’okos’-nak (reasonable) mondjuk, melyben magyarul – ahogy 
kiválasztott angol megfelelőjében is – megtalálható az ’ok’ (reason) szó. Ez azt az asszociációt kelti, hogy ’ész’ 
birtoklása bizonyos kapcsolatok, viszonyok felismerésén, vagy ha úgy tetszik ’tudás’-án múlik. Csakhogy Hume szerint 
nem vagyunk képesek – ahogy az állatok sem – „valóságos kapcsolatokat” felfedezni a tárgyak között, hiszen a 
kauzalitás – hasonlóan Occam elgondolásához, aki szerint az ok és okozat összefüggését, elsősorban az isteni 
mindenhatóság (omnipotentia) elve miatt, „szükségszerű okokból” nem ismerhetjük meg – kontingens. Hume radikális 
nominalizmusából eredően számára minden tárgy és esemény egyedi. Ráadásul semmi nem garantálja, hogy a jövő 
hasonlítani fog a múltra. Ezért lehetetlen induktív módon bizonyosságra jutnunk. Matematikai és logikai – deduktív – 
következtetéseink pedig, bár lehetnek bizonyosak, nem kecsegtetik új ismerettel szellemünket. Bármilyen reális viszony 
felismerése helyett: tapasztalat, megszokás és ezek alapján jelentkező hit áll rendelkezésünkre. Erről azonban általában 
hajlamosak vagyunk megfeledkezni. A címadó kérdés pozitív megválaszolásával Hume a szokásos megítéléshez képest 
kitünteti az állatokat, vagy leértékeli az embereket? 3. Ahhoz, hogy tökéletesen bizonyosak lehessünk válaszunkban, 
tapasztalatilag kellene megismernünk, milyen – „what is it like to be” – az embertől különböző fajtájú állatnak – 
mondjuk denevérnek vagy kutyának – lenni, ami nyilvánvaló lehetetlenség. 4. A pozitív válasznak ki kell állnia azon 
ellenvetések próbáját, melyek az emberek és állatok mentális adottságai között megmutatkozó eliminálhatatlanul nagy – 
akár csupán mennyiségi, akár ezen felül még minőségi – különbségeket emelik ki. 5. Az ellenükben érvelőknek pedig 
az ész természetének – az egészséges emberek körében általános érvényű – meghatározásával (mely több az ösztönös 
hívés képességénél) kell cáfolniuk az analógiás következtetés jogosultságát, mely alapján feltesszük, hogy az állatok 
bizonyos cselekedeteinek hátterében – s ennek nyomán bennük, magukban is – az emberekéhez hasonló, többé-kevésbé 
értelmes princípium munkálkodik. 
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tényigazság, melynek, a szerző definíciója szerint, ellentétét állítani sem takar logikai 

ellentmondást. 

 Hume mindkét szöveghelyen meglehetős magabiztossággal foglal állást. A Treatise 

vonatkozó szakaszának elején triviálisnak tekinti a címadó kérdés pozitív megválaszolását, s ezt a 

második bekezdésben mai fogalmainkkal élve funkcionalista jellegű érveléssel3 támogatja meg. A 

következtetés valószínűségét azok a bizonyos okok, ha úgy tetszik, gondolatok vagy mentális 

állapotok alapozzák meg, melyek a külvilágban – magunk és mások számára egyaránt – érzékelhető 

vagy megtapasztalható tevékenységeket vezérelik, s melyek az állatokra is jellemzők, tehát akkor 

okaiknak is hasonlóknak kell lenniük azokhoz, melyek kiváltják az emberi cselekedeteket. Az ideák 

eredetének magyarázata; a kauzalitás szükségszerű felfogása és az emberi értelem képességeivel 

kapcsolatos szkeptikus, emotivitást hangsúlyozó nézete4 eleve kizár minden – legyen az bármily 

csekély – metafizikai bizonyosságot. A „filozófus” feladata így ennek keresése helyett a „hívés” 

mint legfőbb észbéli képességünk tanulmányozására és tárgyalására korlátozódik.5 Empirikus 

tényeken ellenőrizhetjük s így eldönthetjük, hogy bizonyos fokig az állatok is – akárcsak mi 

emberek – képesek a jövőre vonatkozó várakozásokkal élni. Nyitva marad azonban a kérdés, 

mekkora bizonyossággal állíthatjuk, hogy ezt a tevékenységet hasonló mentális állapot váltja ki 

vagy kíséri esetükben is, mint az emberekét. Hume szerint bátran mondhatjuk, hogy az állatok 

tapasztalat és szokás alapján következtetnek.6 A szkepticizmus ősi troposzát vagy, ha úgy tetszik, 

toposzát az emberek és állatok hasonlóságával kapcsolatban, a kauzalitás szükségszerűsége elleni 

hume-i érvelés a kétségesség gyanújába keveri. Ha képesek vagyunk, elfogadása mellett valamilyen 

módon igazolni, hogy szellemünk képes nem pusztán kizárólag ösztönszerű – öröm, s fájdalom 

motivációját egyaránt tökéletesen nélkülöző – tevékenységek vezérletére is, ez már elegendő ahhoz, 

hogy akár Hume véleményének szöges ellentétét feltételezzük. Hiszen sohasem kaphatunk 

benyomást arról, milyen mentális működéseket derítenének fel – s lennének-e egyáltalán – 

reflexióból származó ideáink, ha – mondjuk öt percre – állatok lehetnénk, ezért semmilyen valós 

                                                           
3 „Ha tehát példák millióin látjuk, hogy más teremtmények ugyanilyen” – „ész és terv által” vezérelt, „célhoz igazított” 
– „cselekvéseket visznek véghez, s azok ugyanilyen célokra” – „önfenntartásra”, „az öröm keresésére és a fájdalom 
elkerülésére” – „irányulnak, akkor észbeli és valószínűségi következtetéseink minden elve leküzdhetetlen erővel 
kényszeríti ránk, hogy azt higgyük: e teremtményekben is ugyanilyen okok működnek.” 246. o. 
4 „Nemcsak a költészetben és a zenében kell ízlésünket követnünk, hanem a filozófiában is. Ha meg vagyok győződve 
valamilyen elvről, ez csupán azt jelenti, hogy erősen hat rám egy idea. Ha az egyik érvelést előnyben részesítem a 
másikkal szemben, akkor csupán a szerint döntök így, hogy melyiküknek a hatását érzem erősebbnek. A tárgyak között 
nem léteznek megfigyeléseink számára hozzáférhető kapcsolatok; amikor az egyik tárgy fölmerüléséből valamiképp a 
másiknak a létezésére következtetünk, nem követünk más elvet, csupán a megszokást, mely hatást gyakorol 
képzelőerőnkre.” Treatise 154. o. „A hívés okairól” (I/III/VIII) 
5 Hume „filozófus”-a, úgy tűnik, a mai pszichológus konkurenciája lehetne. Egyfelől véleményem szerint rendkívül 
modern személyiség-elmélettel, másfelől a döntően a XX. század első felének szakmai gondolkodását jellemző 
behaviorizmus képviseletében ringbe szállva. 
6 Sextus számára A pürrhonizmus alapvonalaiban a kutya „sokkal nemesebb”, mint az ember; Montaigne a Raymond 
Sebond mentségében a róka az emberekénél fejlettebb hallásával hozakodik elő egy érvelésben; Descartes 
Elmélkedéseihez írott ellenvetéseiben Gassendi amellett érvel, hogy egy kutya is képes például, érzékelni egy bizonyos 
tárgy – mondjuk egy nyúl – különböző időpillanatokban mutatkozó azonosságát, ahogyan mi emberek. 
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kapcsolatról nem beszélhetünk, mert az az általunk elképzelhetőtől teljesen eltérő is lehet (miért is 

ne lehetne?). Véleményem szerint a szerző nem szándékozik leértékelni az embereket. Egy 

filozófiai rendszer mellett szóló legmeggyőzőbb érvnek azt tartja, ha oly egyszerű, hogy az 

embereké mellett az állatok tevékenységeiről is számot tud adni magyarázattal. Ez körben 

forgáshoz vezet, mely csak azért nem jelent katasztrofális következményeket magára a támogatott 

rendszerre nézve, mert az érvben meglehetősen körültekintő, tévedhetetlennek tűnő óvatossággal 

éppen a hívés magyarázatáról van szó, Hume tehát lemond szinte minden ennél magasabb rendű 

ismeretelméleti kategóriáról. Ezek után már csak az tűnik becsapós, de állatok és emberek 

irányában egyaránt jóindulatot mutató motívumnak, hogy egyáltalán az állatokkal kapcsolatban 

említi az ’ész’-t, ha „Az ésszel szembeni szkepszisről” című szakasz tanulsága szerint (I/IV/I, 250. 

o.), jogosan kételkedünk megléte felől az emberekben is. 

Későbbi művének azonos című részében még tovább megy. Ha bizonyítékot szerzünk egy 

tulajdonságról – mondjuk a vérkeringésről – egy békában, majd egy halban is kimutatva azt, 

jogosan feltételezzük, hogy legalább minden hozzájuk hasonló gerinces élőlényre jellemző. Hume 

azt állítja, analógiás következtetését – mely szerint az állatok is „meg vannak áldva ésszel” –, 

elsősorban az támasztja alá, hogy az emberről általában – mint egy bizonyos specieshez, fajhoz 

tartozó élőlényről – magától értetődik, hogy eszes. Így a többi – vagy ha úgy tetszik más fajtájú – 

állatról is bátran gondoljuk, hisszük ugyanezt. Az emberiség unikális, Istenhez egyedül közel álló – 

nemében, genuszában kiválasztott, s ebben az állatoktól határozottan különböző – szerepét 

hangsúlyozó középkori, lassan visszaszoruló, de nyomaiban napjainkban is fellelhető felfogás távol 

áll – Montaigne, Gassendi és Locke működése után nem meglepő módon – Hume gondolkodásától, 

számára fel sem merül. Inkább a különbségtevés szabatos cáfolatába kezd, amit a Treatise-ben még 

teljesen feleslegesnek tart – nem is tesz meg –, hogy ezzel támassza alá az állatok és emberek 

eszének – számára triviális – hasonlóságát.7 Elgondolását tarthatatlanná teszi, hogy az állatok, 

minden valószínűség szerint, nem képesek arra, a puszta várakozáson túlmutató, bonyolult mentális 

aktusra, amelyet az emberek esetében hitnek vagy hívésnek nevezhetünk. Hisz nem képesek 

kijelentéseket megfogalmazni. Ebből adódóan igen valószínű, hogy asszociációik is – ha egyáltalán 

jogosan tulajdonítunk nekik ilyeneket –, jóval behatároltabbak, ha úgy tetszik szegényebbek, mint 

az emberek esetében. Ez alapján már bátran elvitathatjuk tőlük a hívés és az ész mint kizárólag 

emberi lényekre jellemző, bonyolult szellemi képességek lehetőségét, ha ízlésünk éppenséggel ezt 

sugallja. Hogy válaszunk mennyire és melyik tudomány igényeinek felel meg, új problémát jelent. 

                                                           
7 Hume, úgy tűnik, csupán amellett érvel, hogy ez teljesen értelmes feltevés vagy hit. Csak a metafizikai bizonyosság 
lehetőségének hiányát hangsúlyozva tudja egy nevezőre hozni az embereket és állatokat, s ezáltal logikailag azt is 
megengedi, hogy egy hitünk alapjául szolgáló bármilyen érvre támaszkodva teljesen értelmes módon gondoljuk azt, 
hogy az állatok mentális adottságai gyökeresen eltérnek a mieinktől, s nem illeti meg őket az eszes jelző. Látható, hogy 
külső hasonlóságok kiemelésén túl merészkedő következtetéseink már egyáltalán nem tekinthetők magától 
értetődőknek. 


