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A múlt óra: Hobbes 

• A természet állapotban mindenkinek korlátlan joga 
van arra, hogy megvédje életét, tulajdonát, stb. – 
akár mások lemészárlása árán is.    

• Mindenki harca mindenki ellen.   

• Az emberi élet magányos, szegényes, csúnya, 
állatias és rövid.   

• Társadalmi szerződés a béke érdekében.  

• Erős közhatalom kell, hogy kikényszerítse a békét. 

• Mindaddig, amíg a szuverén képes a békét 
fenntartani, kötelességünk engedelmeskedni. 
Csak akkor van jogunk ellenállni, ha életünket 
veszélyezteti. 



A mai óra 
• Az órán tárgyalt témák:  

• LOCKE: A POLGÁRI 

KORMÁNYZATRÓL – Locke élete, 

munkássága, a természeti állapot és az 

emberi természet elemzése, a társadalmi 

szerződés és a tulajdon fogalma, a 

hatalommegosztás elve, állam és egyház 

elválasztása, a vallási türelem és a szabad 

vita doktrínája 



John Locke (1632–1704) 
• 1632-ben született, egy vidéki ügyvéd és kisbirtokos 

fiaként.  

• Tanulmányok Oxfordban. 

• 1666-ban megismerkedett a whig politikus Lord 
Ashley-vel, a későbbi Shaftesbury gróffal. 
Háztartásának tagja lesz (orvos, nevelő, titkár), 
évtizedekre bekapcsolódik az angol országos 
politikába ( jelentős állami hivatalok). 

• 1683-ban Rotterdamba menekült az ellene emelt 
politikai vádak miatt (Jakab elleni összeesküvés). 

• 1688-ban Orániai Vilmos angliai partraszállása és a 
római katolikus II. Jakab király elmenekülése után 
visszatért Londonba.  

• Életének hátralevő éveiben politikai tanácsadó és a 
Kereskedelmi Minisztérium hivatalnoka volt, több 
jelentős filozófiai munkát írt.  

• 1704-ben halt meg Essexben. 

 
Locke életéről bővebben: 

Magyarul:  

  http://hu.wikipedia.org/wiki/John_Locke 

Angolul tudóknak: 

 http://www.iep.utm.edu/locke/#H1  

Történelmi háttér: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_polg%C3%A1ri_forradalom  

 



John Locke 
Legfőbb munkái: 

• Levél a vallási türelemről – A Letter Concerning 

Toleration, 1689 

• Értekezés a polgári kormányzatról – Two Treatises of 

Government, 1689 

• Értekezés az emberi értelemről – An Essay 

Concerning Human Understanding, 1690 
 

Online elérhető munkái: 
http://www.gutenberg.org/browse/authors/l#a2447  

http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/search?amode=start&author=Locke,%20John 

Hangoskönyv: 

http://librivox.org/a-letter-concerning-toleration-by-john-locke/  



John Locke 
Értekezés a kormányzatról:  

 Robert Filmer isteni felhatalmazás elmélete ellen  

• Cél: filozófiai igazolását nyújtani a II. Károly, majd II. Jakab ellen 

irányuló szervezkedéshez, amely 1688-ban az utóbbi trónfosztásával 

végződött („dicsőséges forradalom”). 
 

Robert Filmerről (angolul): 

http://www.1911encyclopedia.org/Sir_Robert_Filmer  

 

Locke fő üzenete:  

– A kormányzat hatalma nem lehet korlátlan, annak eredete az 

alattvalók beleegyezése.   

– Minden ember szabadnak született. 
 

Locke politikai karrierjéről (angolul): 

http://www.iep.utm.edu/locke-po/#H2  

Shaftesbury politikai karrierjéről (angolul): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Ashley_Cooper,_1st_Earl_of_Shaftesbury  

Shafesbury filozófiájáról (angolul): 

http://www.iep.utm.edu/shaftes/ 

http://plato.stanford.edu/entries/shaftesbury/ 

 



Két értekezés a kormányzatról 

• Első értekezés a kormányzatról: 

– (negatív rész) Filmer elméletének megcáfolására tett 

kísérlet. 

• Második értekezés a kormányzatról: 

– (pozitív rész) Locke itt a saját elméletét fejti ki. 

• I. fejezet: a politikai hatalom definíciója  

• II–V. fejezet: természeti állapot, hadiállapot, rabszolgaság, a tulajdon természete  

• VI–XIV. fejezet: a hatalom és a legitim polgári kormányzat természete 

• XV. fejezet: az apai, a politikai és a zsarnoki hatalom megkülönböztetésének 

összefoglalása 

• XVI–XVIII. fejezet: az illegitim polgári kormányzatok fajtái: a) külföldi hódítás,  

b) bitorlás, c) zsarnokság: „a hatalom gyakorlása a jog határain túl, amihez 

senkinek sincs joga.” 

• XIX. fejezet: a legitim forradalom feltételei 



Az emberi természet 

• Az állatvilágból kiemelő tulajdonságunk az 
értelem. Ebben egyenlőek vagyunk. 

• Még egy dologban: alárendeltségünk 
Istennel szemben. 

• Van velünk született elidegeníthetetlen 
erkölcsi érzékünk. A természeti törvények 
a szívünkbe vannak írva.  

• Szabadnak születtünk, mert racionálisnak 
születtünk.  



A természeti állapot 
• A békesség, jóindulat, a kölcsönös 

segítségnyújtás és közös védekezés állapota;  
az emberek szabadon, az észnek megfelelően 
élnek.  

• Nem élethalálharc, hanem a természetes erkölcsi 
törvény irányította szabadság és egyenlőség 
állapota. 

• Szabadon dönthetünk cselekedeteinkről és 
rendelkezhetünk javainkkal és személyünkkel 
a természeti törvény által kijelölt keretek 
között, anélkül, hogy egy másik embertől 
engedélyt kellene kérnünk. 

Σ:  

• Egyenlőség 

• Szabadság 

• Végrehajtó hatalom (mindenkinek joga a maga ügyében eljárni) 



A természeti törvény 
A természeti törvény két dologra kötelez: 

– Mindenki tartozik önmagát fenntartani. 

– Mindenki tartozik az emberiséget 

fenntartani. 

 

• Mások megóvásának kötelezettsége 

elválaszthatatlan attól a jogunktól, hogy 

megöljük azt, aki minket elpusztítással 

fenyeget. 



A természeti állapot 

Hol a természeti állapot? 

• „Mivel a világon mindenütt természeti állapotban 

vannak az összes uralkodók, valamint a 

független államok vezetői, ezért nyilvánvaló, 

hogy a világon mindig voltak és mindig is 

lesznek természeti állapotban élő emberek.”  

• Az emberek természetszerűleg ebben az 

állapotban vannak, míg saját beleegyezésükkel 

tagjai nem lesznek egy politikai társulásnak. 



A tulajdonról 
• A föld és az emberek teremtőjük tulajdonát 

képezik.  

• Isten közösen adományozta a földet lakóinak. 
– Hogyan lesz magántulajodon? 

 

• Magántulajdon: szerzés és felhalmozás már 
a természeti állapotban is! 

  

A tulajdonszerzés három feltétele/korlátja: 
 



A tulajdonról 
 

1. Amit valaki munkájával megszerez, az 
tulajdonává válik.  
 

– „Bár a föld és az összes alacsonyabb rendű teremtmény 
közösen minden emberé, mégis mindenkinek tulajdona a saját 
személye. Azt mondhatjuk, hogy testének munkája és kezének 
műve a szó szoros értelmében az övé. Amit tehát kiemel abból 
az állapotból, amelyben a természet hagyta, azt összevegyítette 
munkájával, hozzátett valamit, ami az övé, és ezzel tulajdonává 
teszi.”  

 
Mi történik, ha a paradicsom konzervemet beleöntöm a tengerbe? 

Tulajdonommá válik így a tenger? 

Robert Nozick Locke-kritikájáról (angolul): 

http://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/#Libertarian  

 



A tulajdonról 
2. Kisajátítás, ameddig nem mások elől 

vesszük el: 
– „Minthogy ugyanis ez a munka vitathatatlan tulajdona a 

munkásnak, ahhoz, amivel ez a munka egyesült, nem 
lehet joga senkinek, csak neki, legalábbis ott, ahol 
elegendő és ugyanolyan jó minőségű az, ami közösen 
megmaradt a többieknek.”  

3. Annyit lehet felhalmozni, amennyit 
használni tudunk: 
– „Ha viszont e javak tönkrementek az ő tulajdonában, 

anélkül hogy megfelelően felhasználta volna őket, ha a 
gyümölcs megrohadt, a vadhús megromlott, mielőtt el 
tudta volna fogyasztani, akkor az illető vétett az  
általános természeti törvény ellen, és meg lehetett 
büntetni.” 



Ádám Éva Béla Gizi 

Hozzávetőleges egyenlőség 

jellemzi a vagyoni viszonyokat – 

nem birtokolhatunk annyit, hogy 

„ránk romoljon”. 

Vagyoni eloszlás a természeti 

állapotban 



A pénz bevezetésével az 

egyenlőtlenség erősen 

megnövekszik –  

A pénz bevezetése 

Ádám Éva Béla Gizi 

– hiszen a pénz sosem 

romlik meg. 

A pénzhasználat az emberek egyetértése alapján terjed el, ez azonban 

nem feltételezi a polgári társadalom meglétét.  



Kitekintés – A tulajdonról 
• C.B. Macpherson: a tulajdonszerzés három 

korlátja a történelem folyása során lassan 

elenyészik.  Locke a korlátlan kapitalista 

felhalmozás szószólója, csak a földtulajdonosok 

lehetnek Locke szerint a társadalom teljesjogú 

tagjai. 

• A. Ryan: ‘tulajdon’ Locke-nál = élet, szabadság, 

vagyon  mindenki a társadalom teljesjogú 

tagja lehet. 
 

Az értelmezési vitákról bővebben (angolul): 

http://plato.stanford.edu/entries/locke-political/#Pro 



Miért kellene kilépni a természeti 

állapotból? 

• Az egyenlőtlenség növekedésével a tulajdonsértés egyre 
gyakoribbá válik. A magántulajdon, az élet és a szabadság 
megvédésének eszköze a természeti állapotban az önbíráskodás 
fizikai eszköze, ami nem elég.  

• A viták könnyen eszkalálódnak, nincs bíró, aki eldöntse, hogy a 
jogos mértékig büntettem-e az ellenem vétőt. Ha az ellenem vétő 
családja úgy érzi, hogy nem, akkor viszont büntet és így tovább (és 
mindenki teheti ezt a legnagyobb jóindulattal, saját eljárását az ész 
törvényeivel összhangban érezve). 



Nem leszünk bírák a magunk 

ügyében... 

• „Ennélfogva ott és csakis ott van politikai 

vagy polgári társadalom, ahol akárhány 

ember úgy egyesül egyetlen 

társadalommá, hogy mindegyik lemond 

a természeti törvény végrehajtásának 

hatalmáról, és átengedi ezt a 

közösségnek.” 



A társadalmi szerződés 
„És így mindenki, aki másokkal megegyezik abban, hogy 

egyetlen kormányzat alatt egyetlen államot alkotnak, 

kötelezettséget vállal magára e társadalom minden tagjával 

szemben, hogy aláveti magát a többség döntésének és 

elfogadja azt, mert különben semmit sem jelentene az 

eredeti szerződés, mely által másokkal együtt egyetlen 

társadalommá egyesül.” 

A társadalmi szerződés az 

uralkodót is köti.   

A kormányzat hatalmát a 

megbízás tartalma és a 

mögötte álló isteni és 

természeti jog korlátozza. 

Ha túllépi hatáskörét, jogunk 

van ellenállni. 

A szuverén 

A szerződő felek 



A társadalmi szerződés 

• A kormányzat megbízással kapja 

hatalmát. 

• A kormányzat annyiban szólhat bele a 

dolgaimba, amennyiben erre 

felhatalmazást kapott.  

• A közösség megalakítása egyhangúlag 

kell, hogy történjék, de azután a 

többségé a döntő szó. 



Beleegyezés 
• „Amint megmutattuk, minden ember 

természettől fogva szabad, és semmilyen 

más módon, csakis saját beleegyezése 

révén válhat valamely földi hatalom 

alattvalójává. Ezért most meg kell 

vizsgálnunk, mi tekinthető ama 

beleegyezés elégséges kinyilvánításának, 

amely az embert aláveti egy kormányzat 

törvényeinek.”  



Beleegyezés 
• „Azt mondom erre: aki egy kormányzat 

területének bármely részén birtokol vagy 

használ valamit, az azzal hallgatólagosan 

beleegyezését is megadja, és míg ez a 

használat tart, addig köteles ugyanolyan 

mértékben engedelmeskedni ama 

kormány törvényeinek, mint ennek 

bármely más alattvalója.”  



Beleegyezés 
• „De mivel a kormánynak csak a föld fölött van közvetlen 

fennhatósága, amely tulajdonosára csak annyiban terjed 
ki, amennyiben ott lakik és használja, az ilyen 
használatból adódó kötelezettség, hogy az ember vesse 
alá magát az illetékes kormánynak, a használattal együtt 
kezdődik és szűnik meg.” 

• „De ha valaki aláveti magát egy ország törvényeinek, ott 
nyugodtan él, és élvezi a törvények nyújtotta 
kiváltságokat és védelmet, ez még nem teszi őt annak a 
társadalomnak a tagjává.”  

• „Csak azáltal válik valaki egy állam alattvalójává, ha 
pozitív kötelezettségvállalással, kifejezett ígérettel és 
szerződéssel ténylegesen csatlakozik hozzá.” 



Kitekintés – Beleegyezés 
• JOHN SIMMONS: Locke szeretné megalapozni a 

kormány legitimitását, ez azonban nem sikerül, 
hiszen ehhez kifejezett beleegyezésükre lenne 
szükség, a legtöbben azonban csak hallgatólagos 
beleegyezésüket adják. 

• HANNAH PITKIN: A beleegyezésnek valójában 
nincs szerepe Locke elméletében. A kormányzat 
hatáskörét a természeti törvény határozza meg.    

• JOHN DUNN: A beleegyezés Locke-nál nem a 
modern értelemben (szándékos, akaratlagos) áll, 
csak annyit jelent, hogy nincs ellenére. Így viszont 
nem merül fel legitimitási probléma.  
 

Az értelmezési vitákról bővebben (angolul): 
http://plato.stanford.edu/entries/locke-political/#ConPolOblEndGov 

 



Két distinkció 
• Természeti állapot: nincs közös bíró, csak 

természeti törvény van. 

• Polgári társadalom: van közös bíró, a 
polgári társadalom törvényei alapján 
ítélkezhet. 

• Hadiállapot: jogtalanul alkalmaznak 
erőszakot. 

• A béke állapota: nincs jogtalan erőszak 
alkalmazás. 



Konfliktusok, a társadalom 

• A polgári társadalomban akkor lehet 

hadiállapot, ha a közös bíró ereje 

elégtelennek bizonyul (ekkor viszont már 

közelítünk a természeti állapothoz). 

• A természeti állapotban nagyobb a háború 

valószínűsége, a konfliktusok a közös bíró 

hiányában könnyen eszkalálódhatnak 

 a polgári társadalom létrehozásának 

szüksége. 



Az állam és egyház viszonya 
• Egyház: a gyülekezési jogból kell levezetni,  

nem valamiféle metafizikai jog. 

• Állam és egyház szétválasztása, az állam nem 
szólhat bele az egyház belső életébe – mindaddig, 
amíg nem tesznek olyat, amit a világi törvények 
egyébként tiltanak (pl. emberáldozat tilalma).  

• Locke nem tűri az ateistákat és a katolikusokat:  
– az ateistákat nem kötelezi a morális törvény  nem 

bízhatunk abban, hogy megtartják a szerződést, amin az 
állam nyugszik, 

– aki a pápa király felettiségét tartja, az nem lojális a 
politikai társadalomhoz, hazaárulóként lefejezés jár neki 
(eretnekeknek égetés járna).     



A vallási türelem és a szabad 

vita doktrinája 
Locke három érve a „helyes” vallás állami kikényszerítése ellen: 

• Az emberek lelki üdvével való törődést se Isten, se az emberek 
beleegyezése nem adta a magisztrátus kezébe.  

• A kormányzati hatalom erővel nem tud kikényszeríteni belső 
meggyőződést, belső meggyőződés nélkül viszont semmit sem ér a külső 
konformitás. 

• Még ha a magisztrátus meg is tudná győzni az embereket, az a világ, 
melyben ez igaz lenne, nem tartalmazna több igazhitű embert - a világ 

sok magisztrátusa nem a helyes hitet vallja.   
 

 Jonas Proast, Locke kortársa válaszul úgy érvelt, hogy ha arra nem is lehet erővel rávenni az 

embereket, hogy megváltoztassák belső meggyőződésüket, arra azonban igen, hogy a 

nézetüktől eltérő nézet mellett szóló érveket megismerjék. 

Bővebben (angolul): http://plato.stanford.edu/entries/locke-political/#Tol 
  

 Jonas Proastról (angolul): 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Proast 

 



Hobbes    Locke 

Természeti állapot 

• = bellum omnium... 

 

 

 

• Az emberek 

eredendően 

lehetséges 

gyilkosuknak tekintik 

egymást 

 

• =/= hadiállapot 

– bár a hadiállapot a 

természeti állapotban 

van otthon 
 

• Az emberek 

alapvetően jók, de 

közös bíró hiányában 

vitáik elfajulhatnak 

 



Hobbes    Locke 

Az élhető élet, a prosperitás 
érdekében  

 

Társadalmi szerződés 

• Lemondásos társadalmi 
szerződés  

• a politikai hatalom korlátlan 
volta  

 

 

• Az az erkölcsös, amit a 
pozitív törvény kimond 

 

 

 

 
 

• Megbízásos társadalmi 
szerződés  

• a politikai hatalom 
korlátozott volta 

 

 

• A pozitív törvényt a 
természeti törvény 
korlátozza 



Összefoglalás – Locke 

• A természet állapot a békesség, jóindulat, a kölcsönös 

segítségnyújtás és közös védekezés állapota; az 

emberek szabadon, az észnek megfelelően élnek.  

• A természeti állapot azonban instabil, a viták könnyen 

eszkalálódhatnak  hadiállapot. 

• Szükségünk van államra, kormányzatra a béke és 

prosperitás biztosítása végett. 

• A kormányzat megbízással kapja hatalmát, annyiban 

szólhat bele életünkben, amennyiben erre megbízást 

kapott.  

• Ha túllépi hatáskörét, jogunk van ellenállni. 



Irodalom 
Kötelező: 

• John Locke: Második értekezés a polgári kormányzatról. 
(részlet) In Orthmayr Imre (szerk.): Újkori 
társadalomfilozófia: szöveggyűjtemény, Miskolc, Miskolci 
Egy. K., 2000. 

Ajánlott: 

• Ludassy Mária: „Előbb szabály, aztán morál” Variációk 
egy témára Hobbes, Locke és Hume kapcsán. In „Sem 
vele, sem nélküle”. Változatok a szabadág témájára. 
Budapest, T-Twins, 1996. 13–28. 

További ajánlott: 

• John Dunn: Locke; Atlantisz Könyvkiadó Budapest, 
1992; Fordította: Pálosfalvi Tamás.  



Irodalom 
A diák elkészítéséhez felhasznált: 

• Alex Tuckness (2005): Locke's Political Philosophy, 

Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

http://plato.stanford.edu/entries/locke-political/ 

• William Uzgalis (2007): John Locke's Stanford 

Encyclopedia of Philosophy. 

http://plato.stanford.edu/entries/locke/#TwoTreGov 

• Fran Moran (n.d.): John Locke. Second Treatise on 

Government. 

http://faculty.njcu.edu/fmoran/locke207.pp 


