
J O G É S É R Ő S Z A K 

Irta: SZABÓ IMIRE 

A fogalmak nem egyebek, emberek által megszabott kereteknél, me
lyeknek tartalma korok szerint változik. Vannak időszakok, amikor a fo
galom tartalma pontosan meg nem határozható, mert éppen alakulóban 
van. Ilyén időszakot jelentenek a világháború és az azt követő évek. Egy 
kor, az újkori demokrácia megteremtette; a maga kategóriáit, megszab
ta például, mi a j og és mi az erőszak s a háború utáni esztendők ebbe a 
fogalmi elhatároítságba zűrzavart hoztak. A m i tegnap jog volt, az hol
nap erőszaknak számíthat és viszont. Ez a fogalmi bizonytalanság nagy
ban hozzájárult ahhoz, hogy az emberek nem tudnak megbízható irány
tűt találni, amelynek segítségével nyugodtan, belső kiegyensúlyozott
sággal evezhetnének a kor ezernyi Scyllái és Charybdisei között. 

De ettől eltekintve is nehéz állandó, egységes értelmezést adni az 
olyan széles fogalmaknak, mint a jog vagy erőszak. N e m erőszak-e az 
egyén számára minden olyan intézkedése a közösségnek, amellyel az az 
egyén szabadságát korlátozza? S megfordítva: nem erőszak-e a közösség 
számára minden olyan cselekedet, amely bár az egyéni szabadság folyo
mányának tekinthető, de azzal az egyén mégis az emberek együttélését 
veszélyezteti? És legvégül: nem erőszak-e az állam számára minden ide
gen hatalom beavatkozása az állami életbe, mégha az olyan formában 
történik is, hogy a nemzetközi szabályok jogként szankcionálják? Vilá
gos, hogy így nem jutunk messzire, mert a jog tűnhet erőszaknak is és 
fordítva, aszerint, hogy milyen tételezésben beszélünk róla. 

Élie Faure szerint az erőszak: a születő jog és a j og : a haldokló erő
szak (Eurove, 1936. december.), önmagával azonban nem határozhatom 
meg ugyanazt a fogalmat s ebből a. szellemes kitételből legfeljebb annyi 
tűnik ki, hogy a kettő: jog és erőszak, egymásból eredő, egybeölelkező 
kategóriák s ha ellentétek is, nem végletesen szembenállók. Ha a tárgyul 
tűzött kérdéshez genetikailag közelebb is jutottunk, a lényeget még min
dig nem találtuk meg. 

Vájjon végleg reménytelen-e a jog és erőszak meghatározása? Kisik-
lik-e mindig e két sikostestű fogalom a kezünkből, bárhogy is nyúljunk 
hozzá? Most megérthetjük, hogy miért hivatkoznak annyian fennhangon 
a ,szent' jogra és miért vallja magát mindenki az erőszak ellenségének: 
mert jog és erőszak annyira eíllfüggönyzött képletek, lényegük olyan ne
hezen meghatározható, hogy míg a valóságban arculcsapják a jogot és 
gyakorolják az erőszakot, nyugodt lélekkel állithatják a külvilág előtt, 
hogy eszményük a jog és detronizálni akarják az erőszakot. A mai élet 
bonyolultsága gyakran ad lehetőséget ilyen visszásságra. 

•Kezdetben volt az erőszak, — vágunk neki a történelmi anyagnak, 
— a ,homo homini lupus'-kora. Önálló egyedek ostromolták a természe
tet, hogy maguknak életlehetőséget teremtsenek. Hosszú és nehezen kö
vethető eseménysornak kellett eljönnie, amíg az emberek felfedezték 
az együttélés-adta előnyöket és önmagukat csonkították meg szabadsá
gukban, hogy életlehetőségeiket növeljék. Egységes szabályok kellettek, 
amelyek megfékezik és egyirányba terelik az összeverődött nyájat. Az 
öntudatlan embert néhány vezető férfiú hatalmas erők árnyékába állítot
ta, hogy megfélemlítse. A vallás, a megszemélyesített természeti erők 
szorították az embereket a háttérbe, a néhány felkent táltos mögé (a tu
dósok a j og és vallás egybeolvadásáról beszélnek). Az egyházi vezetőkből 
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feudális urak lettek s csak jóival később született meg a nagy felismerés: 
*az emberek maguk intézhetik a sorsukat. I t t vagyunk az emberi jogok 
szent deklarációjánál, ahol az emberekből összeverődött társadalom gro
teszk módon jogokat ad az egyedeinek: az emberek érdekében alakult 
keret az atomjainak! Az értelem fogta itt gyeplőbe az ösztönöket, a 
szükségletek tekintetnélküli kielégítésére törő szándékot. 

A jog kialakításánál igy az emberek belátása játszott döntő szerepet 
(lásd Pikler Gyula: a. jog keletkezése és fejlődése). Önmagukat kötötték 
meg, hogy bizonyos minimális lehetőségeket biztosítsanak maguknak. 
Kialakult igy a konkrét jog-szabályok kezdetben még rendszertelen ösz-
szessége. E szabályok miértje azonban gyakran homályban maradt és 
nem igen tudták, hogy mi a ratio legis, a törvény oka és értelme. A jog 
ezzel lassan elszakadt a gyökerétől, mely őt a valósághoz kötötte és a va
lóságból fakadó szabályok helyett elvont normák tették ki lényegét. Ez 
a polgári szakasz kezdete, melyben nagy szerepet kaptak a jog felszentelt 
prófétái, tudósai is azzal, hogy elvont jogot, fogalmakat teremtettek és 
igy metafizikai távolságokba, szent érinthetetlenségbe emelték az em
bert kötő jogrendet. 

A polgári kor eme jelentősége mellett, i — hogy ugyanis megterem
tette az elvont normákat és a jognak bizonyos tudományosan körülihatá
rolt rendszerét, átmentette a római egyéni tulajdonon épült magánjog egy
séges felfogását, — ebből fölyóan hatalmas uniformizáló munkát is 
végzett. A feudális rend önkényjoga partikuláris volt, darabokra hulló 
eröszakjog, ahol legtöbbször még a szabályok irásbafoglaltsága sem biz
tosította azok betartását, ez a szakadozott rendszer átadta •— nem saját 
jószántából ugyan <— helyét a garanciákkal megszorított, egységes, két
oldali polgári jogrendnek. A kazuális és önkényes, egyénektől megszabott 
és csak nagy jóindulattal jognak nevezhető „rendszer" helyébe a kötött, 
•aDsztrákt szerződésjog lépett. 

A z emberi társadalom egyik legnagyobb vívmányához értünk, a tár
sadalmi garanciához. Jean Jacques Rousseau szelleme lengi be ezt a kort, 
a Contrat Social korát. Ellőttünk a társadalom, melynek mindén változa
tát megszabták az emberek. A jog központi sugárrendszere pókhálózza 
be az életet, az emberi közösségtől megszabott vonalak mentén fut az ese
mények sora. A parlamentben önmaguk megrendszabályozását határoz
zák el az emberek, pontos törvénykönyvbe foglalva áll, mi a jó, mit sza
bad s mit nem, hogyan szerződhetem embertársammal, hogyan szerezhe
tek vagyont, hogy az törvénybe ne ütközzék s hogyan cselekedhetem 
bármit, csak ne ártsak vele a közösségnek. A rendszerezett jog elfoglal
ta az önkény helyét. A törvényhozásban többé-kevésbé résztvesz a közös
ség is és a meghozott törvények fölé alkotmányos biztosítékot tesznek, 
amely végső fokon biztosítja azok betartását. S az emberek tudják, hogy 
amikor önmaguk szabadságát rövidítik meg, a másik oldalon biztosított jo
gokat kapnak. Megteremtődött a társadalom mérnöki tervrajza, megsza
bott, védett, büntetlen utakkal és a parlament sajátos társadalmi vámta
rifát állított össze, melynek alapján az egyén tudhatta, hogy cselekede
teiért micsoda árat kell fizetnie büntetésben, ha az törvényellenesnek 
mutatkozik s micsoda árat adóban azért a védelemért, amit az állam 
nyújt neki. üzlet volt ez: adok a társadalomnak egy részt a magam jog
köréből, átruházom rá a közügyek intézésének jogát, lemondok egyéni 
cselekvési szabadságom egy részéről és kapok érte vagyonjogi szabadsá
got, kereskedelmi, vállalkozási lehetőségeket, rendőri, katonai védelmet. 
Ez általában a kor társadalmi jelentősége. 

Ám a külső változások ujjá igyekeztek formálni az embert is. A cél 
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az volt, hogy a jogrend külső kényszerítő garanciája, az állam megaka
dályozó, büntető szerve helyébe az emberek meggyőződése kerüljön, mint 
értékelő szerv. A társadalmi tudat roppant neveléséről volt itt szó, hogy 
ami külső jog, az belső meggyőződés is, i—> erkölcs legyen. Vol t már er
re példa a történelem során. A primitív vallások a hit dogmáival vésték 
az emberekbe a jó és rossz, a közösség számára hasznos vagy káros sza
bályokat. De a későbbi feudalizmus anetikus kort jelentett, hol az egyén 
meggyőződése egyébként is közömbös volt. Most jöt t el az etikus jog
rend ideje, a jognak, mint etikai minimumnak elképzelése, amikor a kül
ső, organikus (és etikus) szabályoknak és a belső meggyőződésnek, er
kölcsnek egybe kellett esnie. A z ideál ebből következően az lett volna, 
hogy mindenki saját magának birája. A külső béklyórendszernek a belső 
itélőszékkel való többkevesebb azonosulása a jogtudat kialakulását je
lenti. 

Freud tetszetős kettéosztása szerint ,konstruktiv' és .destruktív' ösz
tönök mozgatják az embert. De ha ennek a felosztásnak a lényegébe nem 
is mélyülünk "bele, nyilvánváló, hogy a joggal történő azonosulással az 
emberek ezernyi tiltakozása áll szemben. Eddig ugyanis a jognak min
denki számára egyformán érvényes megfogalmazását kerestük. Azonban 
(optimisztikusan nézve is) a jog csak egy réteg számára jelent pozitív 
előnyöket, mégha — tegyük fel i — , ez a réteg meglehetősen számos is. 
Amíg tehát egyik oldalon nő az emberekben önmaguk megrendszabá-
lyozásának szükségessége, tudata, addig a másik oldalon ösztöneik, önző 
vágyaik, kívánalmaik, egyéni érdekeik fokmérőjét jelenti a jog, mely 
gyakran mozdulatlanságba merevíti az embert, olykor kíméletlen lán
cokkal. Aszerint, hogy a jog mekkora társadalmi réteg számára jelent 
előnyt, aszerint azonosítja magát vei© több vagy kevesebb ember, asze
rint egyezik az ő erkölcsükkel, tartják igazságosnak vagy igazságtalan
nak. A békés együttélésnek és a j og helyességének egyaránt ez a fokmé
rője (lásd Somló Bódog: A jog értékmérői, Huszadik Század, 1910. júli
us). Ha a jog ilyen szempontból igazságtalan, az ellenállás nagyobb, az 
egyéni erőszak-cselekedetek növekednek. On séme rinjüstiee, on récolte 
la vengeance — fejezi ki ezt a nagyszerűen Éhe Faure. I t t van tehát az 
egyéni erőszak gyökere. 

A helyes jogrend feltétele ezek szerint mindenekelőtt az, hogy a kö
zösség minél nagyobb rétegében találjon igenlő rezonanciára, megfeleljen 
a tömegek érdekének. Másrészt azonban magának a törvényhozásnak is 
bizonyos állandóságot kell kimutatnia. Szükséges, hogy a parlamenti 
életben a lakosság minél nagyobb rétege vegyen részt, a szabályok általá
ban állandósult módon, egységes irányelvek szerint keletkezzenek, ahogy 
a törvények végrehajtásánál is meglegyen a hivatalos szervek viszonyla
gos függetlensége. Jól sejtjük: a demokrácia közjogi alapjaihoz jutot
tunk, úgy külső formájában, mint belső tartalmában is: a jog megbecsü
lése, elfogadása az emberi lelkekben i — és helyeslő közreműködés annak 
kialakításában. A j o g és demokrácia kapcsolata ez, a többségi érdekek el
ismerése és támogatása. 

Ennek a demokratikus kornak időbeli aránya a régi anetikus, ö="v 
tönkitörésekkel, önzéssel jellemzett időhöz mérten elenyésző. Vékony kis 
réteget rakott le az emberek tudatára, derűs huzatot a mély társadalmi, 
amoralitásra. A háború előtti évek viszonylagos nyugalma ez előttünk já
ró nemzedéket jogos reményekkel töltötte el, hogy a felszín, a föld vékony 
termő kérgéhez hasonlatos réteg egyre mélyebbre jut és végleg megfé
kezi az emberiségből feltörő láva-vulkánt. 

Az előbbiekből már látszik, hogy miben jelentett veszélyt a háború 
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erre a rendszerre nézve. Nem kellett botondi erő általhoz, hogy vékony ha
sadék támadjon a demokratikus jogrend vékony kapuján. A háború és az 
utána következő idő zűrzavart jelentett mindenekelőtt. A normális fejlő
dés megakadt; a világháború határkővé vált, amely láttatni engedte a 
társadalmi rendben addig inkább lappangó ellentéteket. Fejvesztettség 
következett fent és lent. A jogszabályozás addigi- menete, a ragaszkodás 
bizonyos tartalmi és formai irányelvekhez, megakadt. Álcázatlan törvény
hozás kora következett szükség-rendeletekkel, erőszak-törvényekkel, me
lyek megalkotásából kiszorult a parlament s figyelmen kivül maradt a 
közösség nagyobb rétegének érdeke. A jogrend vegetál kisebbnagyobb 
foltozgatásokkal, tekintet nélkül arra, hogy a demokratikus vezérelvek
től miiyen messzire esett. Törvény- és rendeleteső következett, melyben 
a jog és a közősség közti összefüggés megszakadt. A z emberek ehhez ké
pest szintén elvesztették tájékozódási képességüket, bizalmukat is, mely-
lyel addig az állami igazgatás felé esetleg fordultak. A közvélemény 
előttünk áll: a vékony réteg áttörve, a ma színpadi jelenete az ösztönök 
feltörése, <— az ösztönöké, melyeknek a jog volt a fékezője. Világos, hogy 
ebben a melée-ben a tekintélyi rendszerek könnyen előtérbe jöhettek 
vagy úgy, hogy egyesek az ösztönök élére állottak vagy ugy, hogy az 
ösztönöket erős kézzel igyekeztek a maguk szempontja szerint felhasz
nálni. A végső hasonulást folyamat, amely a jogot és embert, emberi 
meggyőződést és erkölcsöt eggyé tette vo'ma (s igy végeredményben a jo
got, mint külön kategóriát megszüntette volna) , megakadt. A demokra
tikus kor a jogot ültette az ember leikébe s letétette vele a fegyvert. S 
most jött a kötetlen erőszak és a Kiőmives Kelemen-történet, amit a fel
felé haladó történelmi kor a maga derültségében épített, azt a kilátásta
lan éjszakában lerombolják. De vájjon egészen lerombolják-e? 

Odáig jutottunk tehát, hogy a jog : az emberek által a közösség éle
tét megkönnyítendő és lehetővé tevő, magukravett rend és szabályok, — 
s véle szemben az erőszak: az emberekből létfenntartásuk, önzésük, ösz
töneik kiéléseképpen előtörő, embertársaikkal szembeni ellenségeskedés; 
— a kettő viszonya veszedelmesen eltolódott az erőszak javára; ez utób
bi készül áttörni a gátakat és a vékony jogi építményt lerombolás fenye
geti . 

A jog és erőszak kérdése nem akadémikus probléma, mert a jog ,— 
a józanul magunkravett járom, melyre mindaddig szükség van, míg az 
embereknek vérébe nem szívódik az együttélésnek bizonyos minimális sza
bályzata, — s az erőszak ellentétének és mai harcának megoldásától 
függ kultúránk, minden vívmányunk, emberi értékeink léte vagy nem
léte, fennmaradása vagy pusztulása. Nagy kérdés ez: hogyan állithatjux 
meg a lelkialkat-szétomlást, hogyan menthetjük át békésebb időkre az ér
tékeket? 

A hangulat kataklizma veszélyét sejtteti; ez ellen a pánik-hullám el
len kell küzdenünk. A z a harc, amely ma áll, a demokrácia, a demokra
tikus jogrend győzelmével végződhet, ha az egyének és az állam egyaránt 
megőrzik erkölcsi erejüket. A zűrzavarba csak úgy jöhet tisztázódás, ha 
azok, akiknek módjukban áll, megőrzik a j og már-már köztudatba át
ment szabályait s az emberek ezzel erkölcsi "bázist kapnak, hogy ne hull
janak a morális kiábrándultság szakadékába. A feladat abban áll, hogy a 
demokratikus alakulatok fenn tudják ma is tartani a jogrend eddigi, 
biztonságot je'entő rendszerét, — hogy igy f ix pontot, iránytűt jelentse
nek az emberi káoszban. A tudományos kérdés megoldása ma csak ilyen 
próféciálás lehet, mert ma nincsenek abszolút elméleti megoldások: fenn
tartani az emberekben a folytonosság, az eddigi értékek, a jog eszméje-
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nek hitét és megőrzésének vágyát. Mert ha az állam és az egyének a ma
guk életével példát mutatnak s a kvalitative különb volt biztonsága, 
mint morális hatóerő bizonyítja a demokratikus, jogi alapon álló rend
szer pozitivebb voltát, akkor gátat állithatnak a köztudatban a bomlás 
terjedésének. A társadalom gazdasági hatóerejei elvégzik a társadalmi 
formák változtatásának oroszlánrészét: az emberektől és szervezett ala
kulataiktól függ, hogy ez a legkisebb áldozattal s a folytonosság fenn
tartásával, az emberi értékek átmentésével történjék és az emberi fejlő
désben haladást, ne pedig kataklizmát jelentsen. 

Olyan kort élünk, amikor minden elméleti kérdés végső kicsengése 
társadalompolitikai intézkedésre kell, hogy mutasson, nehogy meddőség
re legyen itélve. A jog és erőszak mai szembenállitása egyéni síkon azt 
jelenti, hogy az emberi lélekben már-már fejlődő közösségi érzést és lelki
etikai erőt, amellyel a többség érdekének alá tudja vetni magát, >— alá-
ásással fenyegeti az egyéni ösztön-hullám, i — - ahogy társadalmilag 
ugyanazzal fenyegeti az állam életének szervezett, meghatározott rend
szerét a tekintélyi államok önkénye. Nem a mi kérdésünkhöz tartozik 
annak a bizonyítása, hogy ez az ellentét a társadalmi erők hatására tár
sadalompolitikai sikon előreláthatólag hogyan oldódik meg. Mindeneset
re: a felelős emberek feladata a köztudat ébrentartása és demokratikus 
értelemben nevelése. S az államok feladata: fenntartani a folytonosságot 
a jogon épülő társadalmi rend és egy eljövendő rendszer szelleme között. 
Élie Faure mondja, hogy Krisztus sem a béke szavaival űzte ki a temp
lomból a kereskedőket. A demokráciák és a jövendő sorskérdéseiről van 
szó s ez a szempont vezesse az államokat, hogy ne riadjanak vissza az 
egyénekben és a közösségben fejét felütő erőszak-tünetek kemény elnyo
másától sem —• az értelem, a többség igazságos érdeke nevében. Ezzel 
elősegítik a jövő teljes, demokratikus életformájának kialakulását, ahol 
megszűnik a mai értelemben vett j og és erőszak is, hogy a társadalmi 
együttélés egyedüli biztositéka az ember erkölcse, belső hite és meggyő
ződése, az emberi közösség saját jólfellfogott érdeke legyen. 

Ő S Z I s z ó 
Irta: DÉRY TIBOR 

Ki elhagyja kedvesét hajnalidöben 
S futtában még egyszer megfordul és hosszan 
a messzire fénylő testre felindultan 
visszatekint s eloltja: az álljon elő 
s tegyen tanúságot! Földünk hidegszik 
mint őszi eső után a sötét növekszik 
az elhagyott lélekben s már rázza fürtjeit a magány. 

Félhők növekednek. Az ég tolong, menekszik 
habos szájaiktól. A nap messze fut s acél 
dörgését tompán fonja-viszi a szél 
mint a távozó szerető nagy búcsúját. 
Az özvegy kis föld a tér sötét mélyében 
reszket, mint könnycsepp a kedves szemében, 
már őszülő kontyukat ráoldják a nagy csillagok. 


