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Locke a velünk született eszmék tana ellen 

 

A filozófia a középkori egyetemeken különböző álláspontok mellett és ellen alkalmazható érvek 

kimunkált tudományává vált. Egy érv csak uralkodó teológiai tanokkal összhangban számíthatott 

hivatalos elfogadásra, melyek azonban a keleti és a nyugati egyház szakítását, s még inkább a 

nyugati katolicizmussal szemben a reneszánsz után fellépő reformációt követően – nem is beszélve 

a kereszténységtől eltérő egyéb vallásokról vagy vallásként is felfogható filozófiákról, mint például 

az újplatonizmus – meglehetősen sokszínűek, ennek folytán bizonytalanok is voltak. A viták során 

és a középkor végén bekövetkezett sokkoló új felfedezések – pl. Marco Polo kínai és indiai, 

Kolumbusz amerikai sikeres expedíciója és e távoli tájakon élő az európaitól gyökeresen eltérő 

kultúrák megismerése – következtében a bölcselet szinte az antikvitástól magával cipelt terminus 

technicusai – pl. idea, modus, substanitia – a különböző egyidejű interpretációk folytán lassacskán 

óhatatlanul elvesztették szilárd értelmüket.  

Locke a XVII. század második felében alkotott. Egyetemi évei alatt skolasztikus filozófiát 

tanult, görögül tanított, nevelőként és orvosként tevékenykedett. A filozófia arisztotelészi 

hagyományaihoz híven érdekelte a bölcselet szinte összes területe a természetfilozófiától a 

politikáig. Gondolkodásában a skolasztikus, kimondottan metafizikai spekulációk helyett mégis 

elsősorban a kísérleti és gyakorlati tudományok meghatározók. Értekezés az emberi értelemről 

című művével szerzőjének kimondott céljai többek között az, hogy egy új elmélet keretében 

stabilizálja a nehezen értelmezhető, zavaros filozófiai fogalmak jelentését, és rákérdezzen az emberi 

tudás lehetséges határaira, illetve a gyakorlati tudományok terén elért eredményeket vagy ezekkel 

kapcsolatos problémákat ismertesse és kommentálja. Az Essay egyik központi terminusa, az „idea” 

is megtalálható például Platón filozófiájában, ám utóbbi ezt egyfajta transzcendens, önmagában is 

létező formaként értelmezte, melyben a tárgyak részesednek. Platón szerint lelkünk – vagy elménk 

– belátás vagy ész (noézisz) segítségével képes visszaemlékezni megszületése előtt tapasztalt tiszta 

formákra, amelyek ekképpen – legalább emlékek gyanánt – vele együtt születnek meg. 

Locke azonban ezt nem elfogadja el. Az Essay első könyvében üres táblához (tabula rasa), a 

Some thoughts concerning education-ben megmunkálatlan márványhoz hasonlítja az újszülött 

gyermekek elméjét. Az intuitív belátás – a demonstratív és a szenzitív tudás mellett a tudás 

legelőkelőbb fajtája –, számára, két idea megegyezésének vagy meg nem egyezésének 

felismeréséből áll, mely magához a belátás pillanatához kötött.1 A velünk született eszmék tana 

ellen többfrontos támadást indít, mely mind ismeretelméleti, mind politikai, mind neveléselméleti 

                                                           
1 Ennek az elgondolásnak következménye, hogy az Essay első változataiban nem ismeri el tudásnak azt, amikor egy – 
például matematikai – tételre csak feledésbe merült levezetésétől elszakítva vagyunk képesek visszaemlékezni. Az 
utolsó változatban már kevésbé szigorú, mégsem azonosítja – ahogyan a Theaitétoszban Platón sem – a tudást az igaz 
hittel, azt azonban nem teszi egészen világossá, mi különbözeti meg őket. 
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filozófiájának egyik kiindulópontja. Az Essay-ben a gyakorlati és tudományos alapelvek, a Two 

Treatises of Government-ben a természeti törvény – a locke-i természetjog alapja – velünk 

születettsége ellen sorakoztat fel érveket. Ezen eszméket Locke kor- és honfitársai elsősorban mint 

bizonyos kijelentések formájába önthető elveket – erkölcsi alapelveket vagy mondjuk az 

ellentmondás logikai törvényét – fogták fel. Margaret Ezell John Locke’s Images of Childhood 

című cikkében kiemeli Locke elképzelésének neveléstörténeti újszerűségét és fontosságát. Szent 

Ágoston Vallomásainak nyomán úgy gondolták, hogy a gyermekek születésükkor – innátaként – 

gonoszságot és önzést hoznak magukkal a világba, melyet le kell törni, hiszen – Augustinus szerint 

– a gyermekek csupán az ehhez megfelelő fizikai erő híján nem törnek szüleik életére. Ebben a 

korszakban közkeletű volt az a felfogás, hogy Isten és a Sátán aktívan jelen van minden ember 

életében. Az Essay első könyvében végigvezetett érvelés tehát, mely szerint a gyermekeknél – 

ahogy az írástudatlanoknál és elmebetegeknél – nem mutathatók ki velük született eszmék – 

melyeknek Locke szerint esetükben, mivel írástudó, átlagos felnőttekhez képest feltehetően 

csekélyebb mennyiségű, velünk született eszméink felidézése szempontjából zavaró intellektuális és 

érzéki tapasztalat emlékével rendelkeznek, ezeknek a legerősebben kellene meglenniük –, egyszerre 

jelent eszközt és célt a velünk született eszmék doktrínájának elutasításában. Ezell megemlíti, hogy 

innáta-ellenes érvelései kibontakoztatásához Locke a szkeptikus filozófia fegyvertárából merít 

(Faragó-Szabó István szerint a lényeg – essentia – skolasztikus elméleteinek kritikájához is). A 

Some thoughts concerning education-ben támadja az ágostoni nézet követőit. Ez utóbbi írás 

recepciótörténetével kapcsolatban megállapítja, hogy Locke ilyen irányú – számos kérdésben 

rendkívül modern álláspontot képviselő – nézeteit sokáig nem értették meg, s ezért nem is osztották. 

Bizonyos érdekes sajátosságokat leszámítva – a Some thoughts szerzője például feleslegesnek tartja, 

hogy a gyermekek játékra, költészetre vagy zenére fecséreljék el az idejüket – Locke 

neveléselméletét korunkban is tartalmasnak találja. 

S. B. Drury – Natural Law and Innate Ideas – Locke-nak azokat az érveit foglalja össze, 

melyeket a Two Treatises-ben a természeti törvény vagy természetjog velünk születettsége ellen hoz 

fel. A természeti törvény azért nem lehet innáta, mert felfogásához közvetítő ideákra van szükség. 

A természeti törvényt mint a jó princípiumát Isten bölcsessége és hatalma szavatolja – ez még nem 

jelenti általános elfogadottságát vagy szükségszerű betartását az emberek részéről –, s nem csupán 

haszna, a közjó és boldogság a társadalom számára. Locke ezen a ponton határolódik el a 

Leviatánban az övéhez meglehetősen hasonló nézeteket valló Hobbes-tól, azzal a különbséggel, 

hogy számára a jó az, ami az egyes ember számára jónak tűnik. Aarsleff azonosítja a természeti 

vagy isteni törvényt a Two Treatises harmadik törvényével „az embernek felelnie kell tetteiért”, 

melyről sok kutató úgy gondolta, Locke innátának tekinti; mások szerint pedig az Essay „nem hagy 
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helyet a természeti törvénynek”2. Aarsleff cikkében bemutatja, hogy „amellett, hogy Locke 

kifejezett álláspontja, hogy a természeti törvény nem velünk született (…), az emberek úgy jutnak 

hozzá, mint bármely más tudáshoz, és mint minden tudás többé-kevésbé található meg különböző 

embereknél”3. Lamprecht fejti ki, hogy Locke nem tekinthető „következetes szubjektivistá”-nak, 

érvei a velünk született eszmék tana ellen szerinte ugyanolyan indíttatásúak, akárcsak a vallási 

természetű rajongás (Enthusianism) elleniek. Biddle úgy látja, hogy Locke az innátizmusban a 

magukat „a helyes ész egyedüli birtokosainak”4 tekintő innátisták „tévedhetetlen ítéleteit” támadja 

meg, ám megjegyzi, Locke sehol nem ad támpontot abban a kérdésben, hogyan dönthet az ész egy 

bizonyos törvény – akár a természeti törvény – isteni eredetéről, csupán annyit hangoztat, mily 

kevés eszünk van, s az mily hatástalan a vallás és a morál területén. A rajongással az a baja, hogy 

tárgya nem mindig – sőt általában nem – demonstrálható, így amikor valóságtartalmáról kell 

nyilatkoznunk nincs mire támaszkodnunk. Ehelyett érdeklődése - Yolton meglátása alapján - sokkal 

inkább irányul a természetről – a dolgokról önmagukban, viszonyaikról és működésük módjáról 

(IV/XXI/I) – beszerezhető ismereteinkre. Bár ő maga ezen a területen nem végzett kutatásokat, 

kommentálja, hogyan bővítette az emberiség tudását Boyle, Newton és Huygens. Érdekes, hogy 

míg korukban e három tudós elsősorban filozófusnak – természetfilozófusnak vagy más szóval 

fizikusnak – tartotta magát, napjainkban a közfelfogás nem tekinti annak őket, Locke-ot azonban 

igen. 

Locke gondolkodásában, akárcsak Arisztotelész Politikájában a család, mint a társadalom 

legkisebb önálló egysége komoly szerepet játszik. Az innátizmust mind az egész közösség (velünk 

született erkölcsi, elméleti alapelvek vagy természeti törvény), mind az egyes emberek (velünk 

született gonoszság vagy jóság) esetében elutasítja (Filmer paternalizmusát például). Sokkal 

fontosabb számára az emberiség gyakorlati, hasznosítható tudásának gyarapodása, mint a nyíltan 

metafizikai spekuláció. 

                                                           
2 „…the Essay has no room for natural law…” 
3 „Quite apart from Locke’s express statement that the law of nature is not innate (…), man comes by it as he comes by 
all other knowledge, and as with all knowledge more or less adequately in different men.” 
4 „…alone to be masters of right reason…” 
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