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A jog mint bizonytalansági tényező  
a globális fejlődés előreláthatóságának  
és kezelhetőségének feltételrendszerében

(Globális dilemmáink) A Dmitrij Szergejevics Lihacsov (1906–1999) orosz 
kultúrtörténészről elnevezetten1 a szentpétervári humanitárius egyetemtől2 szervezett 
éves nemzetközi tudományos konferenciasorozat3 alapkérdése mindig a globális fejlő-
dés kihívásainak az eltérő kultúrák közt mindenkor lehetséges dialógus feltételei közti 
elemzése volt és maradt – biztonságpolitikai, gazdasági és jogi, szociális és egyéb né-
zőpontokból. Ezekben visszatérő szereplőként korábban már felhívhattam a figyelmet 
globális erőtérré növekvő olyan hegemonisztikus törekvésekre, melyek habár maguk 
is kizárólag határozottan nemzeti gyökerű és érdekű útkeresésekből és megoldásokból 
indulnak ki, mindazonáltal az övékétől eltérő bármiféle más nemzeti tapasztalatnak a 
felülírására és a maradék világra történő ráoktrojálására irányulnak – amelynek egyik 
módja az, hogy például kisajátítják maguknak a joguralmi vagy emberjogi eszmény 
megfogalmazhatását.4 Számomra legutóbb pedig, amikor a globalizálódó világban a 
rendszerbeli átrendeződésekre s ezeken belül a profilbeli lehetséges átalakulásokra kí-
vánt rákérdezni a rendezvény, magam a jog előrelátható arculatváltozásainak irányait 
s lehetséges tartalmát vázoltam.5 Ti. annak növekvő fontosságát vetítette ez a jövőbe, 
hogy a jog nem egyszerűen társadalmi-politikai berendezkedések, erkölcsi világképek 
függvénye és tükörképe – sőt nem is merőben a történelmi időé, a földrajzi lokációé s 
ezzel az adott klimatikus helyzeté, ahogyan még Montesquieu gondolhatta, avagy a 
termelő erők és termelési viszonyok komplexumáé, amiként Marx és Engels leírta –, 
hanem, a legrövidebben szólva, a technológiai előrehaladásé.

Filozófiai értelemben arról van itt szó, hogy világképeinkben konstansként szok-
tuk vizionálni az embert, akinek a teremtettségéből természetjogot levezetünk, vagy 
adottságaiból úgymond nembeli lényeget kiolvasni igyekszünk,6 mert történelmi időnk 
tartamában, ebben a valahány ezer évben nem érzékeljük – nem érzékelhetjük – maga 
az ember szignifikáns változását. Hozzátehetjük, hogy nyilvánvalóan a teológia sem 
kivétel evilági létezésünk sajátosságai, az ember önazonosságának eddigi kizárólagos 
megtapasztalása alól, már amennyiben szintén az emberi tapasztalásban kontextualizált, 
hiszen – legyen elégséges csupán erre utalnunk – eleve embertől alkotott s emberi 
kommunikációban értett, emberi tapasztalástól konfrontált nyelvre épül. Hosszú távon 
ugyanebből, a történetiség kikerülhetetlenségéből következik, hogy fundamentális ér-
tékeink lehetnek csupán örökek s ennyiben szakroszentek, ám nem ezeknek koronként 
történő eltérő („fejlődő”) értelmezései és/vagy változásai,7 s még kevésbé az ezeknek 
szolgálatára rendelt instrumentális – így például a jog szolgálatában megfogalmazott – 
értékek.8 Merthogy elveink, még a legmagasabb rendűek is, pusztán a változatlanság/
változandóság kontinuumában értelmezhetők, vagyis mintegy a pacta sunt servanda 
kiegészítéseként a clausula rebus sic stantibus fenntartása esetén.9 Nem önmagukban 
érinthetetlenek tehát, hiszen bármi, amit ember formál vagy kimond, csupán válasz, 
amely elsődlegesen pusztán környezetében, azaz az adott kihívás természetének előzetes 
feltárásával és annak megfeleltetésével értelmezhető.
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(Átmenetek globalizmusainkban? Éppen mibe? És milyen körülmények között?) A 2019-
es év nyárelőjének konferenciáján, amelynek vitájához a jelen írásban vázolt nézőpon-
tokkal járultam hozzá,10 már a jövőbeli stabilitás gondolhatóságáról, pontosabban az így 
vagy úgy bekövetkezőként prognosztizálható globális fejlemények pontosabb előrelát-
hatóságáról és kezelhetőségéről volt túlnyomórészt szó.

Konferenciatársaim, mint mindig a Лихачевские научные чтения esetében, elsőd-
legesen az orosz politika szereplői voltak, az állami duma elöljáróitól külügyminiszter-
helyettesig, valamint az orosz igazságügy játékosai, alkotmánybírótól jogászszervezet-
vezetőkig, továbbá a tudomány, művészet és sajtó kiválóságai, tudományos akadémiájuk 
öregjei,11 s hátterükben – másodlagosan bár, de kiemelten hangsúlyozott szerepben – a 
nemzetközi reprezentáció, így több volt köztársasági elnök, miniszterelnök, miniszter 
és miniszterhelyettes Pakisztántól Lengyelországig és Spanyolországtól Kanadáig, s 
természetszerűleg számos akadémiai és egyetemi képviselő gyakorlatilag mind az öt 
kontinensről, főként nemzetközi kapcsolati, biztonsági és gazdasági szakértők, valamint 
a nyugati térfél orosz specialistái.

Nos, ledöbbentett, hogy mennyire hangsúlyosan szóltak az anyagi értelemben vett 
globális egyenlőtlenség lesújtó hatásáról, s mennyire természetes – úgyszólván magá-
tól értetődő – fejleménynek tekintették mind magát a globalizmust, mind a mesterséges 
intelligencia technológiája által immár elérhetővé lett, s majdan bekövetkező beláthatat-
lan lehetőségeket. Egyik legkiműveltebb emberfőnek tetszett köztünk a volt pakisztáni 
miniszterelnök,12 ki ugyanakkor folyvást az újdonság technikák befogadásának és aktív 
kiaknázásának önérdekéről szólt, mert úgymond azok adhatnak leginkább előnyt biztosí-
tó fejlődést, kiugrást biztosító lehetőséget egy országnak. Térségünk egyik legismertebb 
reformközgazdásza, volt lengyel pénzügyminiszter13 pedig kiábrándultan szólt arról, hogy 
ma már egy Adam Smith-i racionalitással kalkulálható gazdasági tömegcselekvés sem 
modellezhető, mert teljességgel mediatizált világunkat immár – ha egyáltalán – a legel-
lentétesebb racionalitások (s köztük, versengve, álracionalitások) vezérlik. Egy politoló-
gustól14 megtudhattuk, hogy a bosszú-, zsarolás- és kényszerítés-hagyományba illő nem-
zetközi szankciók mindkét félre nézve mindig is károsak voltak, ám mégis hatástalanok, 
ráadásul túl gyakran legitim állapotok illegitim büntetéseként alkalmazták/alkalmazzák 
ezeket; egy politikai újságírótól pedig azt,15 hogy jelenkorunk olyan, mintha a XIX. századi 
birodalmak közti versengés utókora lenne, amire az előbb említett közgazda16 még hozzá-
tette, hogy ez bizony könnyedén egy megismételt hidegháborúba csaphat át.

Ilyen hangsúlyok mellett bizarrul hatott, hogy nem emlegették a korunk dilemmáit 
meghatározó tényezők közt a migrációt, a klímaváltozást, a történelmileg formálódott 
vallások istenhitétől sugalltság és a keresztény vagy hasonlítható kultúrájú lelkiismeret-
re hagyatkozó személyiség-épülés kiveszését; ugyanakkor magáról a jogról – nemzet-
közi jogról, emberi jogokról is – valódi becsatornázó, egyenesen fegyelmező-korlátozó 
tényezőként, vagyis a biztonság csúcs-gyámolaként beszéltek – olyan megejtően naiv 
optimizmussal, amint az hasonló politikai és entellektüel körökben az I. világháború 
utáni időkben is oly lefegyverzőnek bizonyult. Vagyis nem alarmíroztak egyébkénti 
kiüresedése, vagy túlvállalása vagy éppen inflálódása láttán, hanem langyosan mantráz-
ták: „tehát van, meg is szabja cselekedetünket és vágyásainkat egyaránt… Habár, talán, 
lehetne, sőt tán kellene is jobbá tennünk, hatásosabbá…”

Valódi háttérmagyarázattal – egyúttal világképeknek a személyes megtapasztalástól, 
az itt és most kihívásaival való vívódásaink általi meghatározottságunkról is – csak a 
számos közt két orosz tudóssal, egy fizikus kiválósággal17 s a jogtudomány képviselő-
jével18 folytatott külön beható beszélgetésem szolgált. Eszerint nekik nincs szükségük 
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arra, hogy például a migrációs veszélyeket önállóként tematizálják, mert miközben a 
cárjaiktól meghódított ázsiai területeiken együttélésük az iszlámmal és mecseteikkel 
immár hagyományos részükké vált; túlnyomó tömege okán az oroszságnak nincs oka 
féltenie sem a nagyvárosokba innen bevándorlóktól a maga hegemóniáját; határőrizetük 
hatékony, mindig is önálló fegyveres erővel látták ezt el; s maga a területi integritásuk 
védelme náluk szintén az állami identitásuk részét képező hagyomány.

Miféle hatalom és miféle szereplő a jog?
A jog szerepe szempontjából magam csak arra a következtetésre juthattam, hogy ameny-
nyire legújabb kutatásaink fényében a mindenkori hely és idő mikro-helyzeteiben a 
jogot kellő okkal valóban az állandóság tényezőjének tekinthetjük, nos, makro-helyze-
tekre kivetítve, azaz tér és idő általánosságára kivetítve ez már nem állítható. Egyetemes 
történelmi perspektívában, hosszabb folyamatok nagyobb időtávjában szemlélve lehe-
tőségeit, csak annak rudimentáris megállapítására szorítkozhatunk, hogy végső soron a 
jog szolgálója, s nem ura a bekövetkező történéseknek. Az, amit rövid távon, konkrét 
megélésében úgy érzékelünk, mintha egy betontömb előtt állnánk, vagyis dologszerűnek 
és keménynek (azaz változhatatlannak és egyértelműnek), nos, ez, vagyis saját létében 
a jog, történelmi ívében rekonstruálva maga sem mutatkozhat többnek vagy másnak, 
mint egy folyvást alakuló folyamatnak, amelynek persze tetszőleges időbeli metszeteit 
mint statikus képet bármikor szabadon kivetíthetjük; és pontosan ez az, amit adott hely 
és idő megélőjeként éppen érzékelünk. Egy mozgásában elkapott pillanat azonban csak 
csalóka érzéki benyomás, s nem extrapolálható ugyanannak más pillanataira. Mert tör-
ténetesen az, hogy adott időben a jog szövegszerűsége mögött ilyen vagy olyan, többek 
közt a jogtól is kikényszerített társadalmi gyakorlat áll, nem vetíthető ki sem ezen adott 
idő múltjára, sem jövőjére. Mindent összevetve tehát aligha alkalmas a jog olyan szerep-
re, hogy stabilitást vagy ismert eljárási utakat őrző biztonsági szerepet játsszon hosszú 
távon a jövő globális fejlődésében.

Mik is lehetnek így egy a fenti kérdésre adható válasz összetevői?
Először is, a jog mindenekelőtt nem más, mint értékközvetítő, mely a társadalmi 

összkomplexumból nyer értékeket, hogy azokat saját eszköztárával érvényesüléshez 
segíteni igyekezzék. Saját értékei így a közvetített fundamentális értékekhez képest ki-
zárólag instrumentális jellegűek; nem önállóak már csak azért sem, mert még egyáltalán 
érték-mivoltukban is – vagyis abban, hogy az általa kapott értékek a „jó” és a „rossz” 
közti végtelenül hosszú és bonyolult skálán hol foglalnak helyet – a közvetítettjeiktől 
függenek. Ez a saját eszköztár maga már egy formalizáltan polarizált binaritásra (kétér-
tékűségre) épül, amelynek szintén egy a „jó” és a „rossz”, azaz a jog által elősegítendő 
és a jog eszközével (is) kiiktatandó közt történő szétválasztás a célja; az tehát, hogy 
ennek megfelelően a társadalmi magatartások tanúsítását/nemtanúsítását saját pozitív 
vagy negatív szankcionálásával a kiválasztott irány(ok)ban lehetségesen befolyásolja.19

Másodszor, a jog „mesterséges emberi konstrukció”.20 Olyan konvencionalitáson 
nyugvó és nyelvileg kifejezett referencia-közeg ez, melynek léte – legszorosab-
ban vett ontikuma – önmagának önmagáról alkotott képét, azaz az általa terjesztett 
ideologisztikumot, vagyis az adott jogi kultúra jogászainak úgynevezett világképét s a 
jog mikénti látásában gyökerező munkamódszerét úgyszintén magában foglalja.21 Már 
pedig a jogról általában mind a mindenkori politikai retorika, mind pedig (legalább is 
a pozitivizmusok kora óta) a jogászi professzionalizmus a megbízhatóság, vagyis a 
biztonság és egyértelműség képét nyújtja – egy olyan mechanizmusét, amely, mintegy 
automatizmusként működve, eredményeiben megbízhatóságot sugall. Világtörténelmi 
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távlatban azonban mindez – ismételnünk kell – látszat csupán, mely legfeljebb eseti 
mikro-helyzetekre, adott idő és hely domináns gyakorlatára nézve igaz.

Hiszen a jog eleve olyan képződmény, amely mintha csakis államok konszolidált 
állapotaira lenne szabva, merthogy kizárólag olyan szociális közegben képes érvénye-
sülni, amelyet a társadalmi integráció előrehaladott foka s ezzel bizonyos állandóság 
jellemez. Elégséges itt a forradalmi állapotok átmenetiségére gondolnunk, s még inkább 
arra, hogy az átlagostól eltérő olyan kivételes helyzetekben, amikor a társadalmi kohé-
zió felborul, óhatatlanul a pillanatnyiság anarchiája, véletlenszerűsége vagy egyenesen 
terrorja kezd el érvényesülni, s bármiféle jog legfeljebb egy meghatározott jövővel 
történő kalkulálásban, ahhoz mint retrospektíve legitimáló viszonyításban jön majd szá-
mításba. A cári Oroszország felbomlásától a polgárháború évein keresztül a véres sztá-
lini konszolidációig csakúgy, mint a második világháborús Szovjetunió s a Jugoszláv 
Királyság és utódrészei ellenséges megszállás alá került hatalmas területein a pillanat 
merő opportunizmusa pragmatikumain túl jogrendeknek és parancsrendeknek – úgy is, 
mint aktuálisan élő és szankcionáló, de úgy is, mint a jövőben beszámításra kerülhető 
normatívumoknak – nem ritkán egész, egymást keresztezve egymást kizáró tömkelege 
érvényesült; legjellemzőbben úgy, hogy egyetlen szereplő egyetlen cselekvésére vetít-
ve is gyakorlatilag feloldhatatlan és megválaszolhatatlan dilemmákat hozott létre. Jog 
volt-e mindez vajon? Nos, jó lelkiismerettel nem válaszolható meg egy ilyen kérdés, 
legfeljebb cinikus reálpolitik-válasszal. Mert igen, amennyiben beszámításra került; ám 
nem, amennyiben puszta, bár félelemkeltő lehetőség maradt.

Mind e mögött látnunk kell azt is, hogy – harmadszor – az emberiség történetében 
voltaképpen napjainkig az imént feltételként posztulált konszolidáltság maga sem le-
hetett más, mint merő felszín; nem több, mint egy szociális és kulturális mélységében 
egyaránt megszerveződött/megszervezett társadalmi egységnek a rendként kivetülése. 
Nos, azért lehetett egyáltalán ilyen társadalmi egységről szó, mert a jog s a jogilag szer-
vezett állam mögött a történelem ismert korszakaiban eddig mindig valamiféle szerves 
koherenciát és integráltságot eleve biztosító közösség állott. Ez lehetett hitek és/vagy 
morális alapok közössége, de mindez mindig olyan feltételek között, hogy a jognak nem 
kellett többre reagálnia, mint csak elenyésző kisebbségnek az alkalomszerű devianciájá-
ra. Ilyen reagálásra állott mindenkor készen, hatékony szervezettségben és működésben 
a jog. Merthogy a társadalom túlnyomó többsége nemcsak egyszerűen a jognak megfe-
lelően cselekszik, de eleve a társadalmi integráltság olyan szintjén áll, amelyen minden 
egyes ember szintjén már felépült valamiféle lélektani késztetettség a normatívumok 
normatívumként történő fogadására, vagyis – egyfajta konformizmus-minimumként – a 
hajlandóság az engedelmességre.22

Nos, tudvalévő, hogy évezredek e szervesültsége éppen napjainkban kezd szétporlad-
ni. Elsőként az 1968-as amerikai diáklázadás nyomán fellépő anarchizálás roppantotta 
szét a közösségvállalás még megmaradt utolsó szimbolikáját;23 majd az emberjogiság a 
jogosultságok nyelvének kritériumszerűsítő kizárólagosításával24 a közösségiséget s az 
ösztönszerű, spontán szolidaritást az ingyen-jussot vindikálók seregének állandósított 
kurrenciájával és konkurrenciájával váltotta fel;25 míg csak el nem érkeztünk mánkhoz, 
a társadalmi mivolt teljességre törő atomizálásához, a szocialitását megélő személy mint 
civilizációs minőség felbontásával a végső individualizáláshoz. Ennek jövőbeni lehet-
séges fejleményeiről alig tudunk ma többet, mint amennyit egy Edmund Burke vagy 
Alexis de Tocqueville is megsejthetett már két évszázaddal ezelőtt. Eszerint ha elju-
tunk oda, hogy egy ilyen vagy olyan mozgalom forradalmasított mézesheteinek vágy-
kivetítéseivel szabadon és viszonzás nélkül élvezhető jogosultságként nyilváníthassunk 
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ki szociális (politikai, gazdasági stb.) javakat, amikkel máris evilági üdvözülést biztosí-
tottunk minden embertől születetten e világra jött lénynek, úgy egy efféle forradalminak 
feltüntetett vívmány szabadon ismételhető és variálható lesz, vagyis bármiféle csopor-
tosulás bárhol és bármikor megkísérelheti, hogy tetszőleges – akár legszigorúbban önér-
dekű – követeléseit emberjogi igényként jelentse be. Az emberi jogok katalógusa tehát 
elvileg máris korlátlanná és végtelenné vált. Ráadásul tudván, hogy mindennek ára van 
e földön, ebben az esetben ez sem jelenthet mást, mint hogy amit ily módon magunknak 
követelgetünk, azért persze másoktól várjuk el, hogy helyt álljanak érte – finanszírozván 
azt vagy csak tűrvén, avagy éppen tenni kötelesen érte. Amit tehát e szép szavak mö-
gé rejtve s leegyszerűsítően jog(osultság)nak mondunk, valójában mások terhére vagy 
korlátozásával biztosítandó privilégium. Márpedig ha jogok és kötelességek egymást 
kiegészítő egyensúlyát az előbbinek a túlsúlyával, netalán kizárólagosságával felvált-
juk, úgy életünk teréből maga a szocialitás is el fog tűnni, hiszen kivész alóla maga a 
természetes emberi szolidaritás, mely mindeddig magához a társadalmi létezésünkhöz 
biztosította a keretet.

Mindezek nyomán a jognak tényezőként való lehetséges szerepjátszása abban ösz-
szegezhető, hogy önmagában s végső soron szimbolikus hatalmat jelent csupán. Hiszen 
nem szankcionálhat mást, csak a közös gyakorlatból kirívó devianciát, és többet sem 
szankcionálhat, mint amit a társadalom többsége amúgy is megkíván. S habár teoretiku-
san megalapozottan vethető fel a jog hármas fogalmi kritériumaként, hogy „a jog a tár-
sadalom egészét átfogó globális […], a társadalmi gyakorlatban alapvetőként jelentkező 
érdekkonfliktusokat rendező […], az adott társadalmon belül a legfőbb szabályozó és 
befolyásoló erővel rendelkező jelenség”,26 tehát a társadalom egységének – integrációja 
normatív keretének – végső biztosítéka, mindazonáltal mégsem mondható többnek ön-
magában, mint mediációnak, azaz közbenső közvetítőnek és közvetítésnek a társadalmi 
komplexumban ténylegesen ható valós erők között.

Erre utal egy a nemzetközi jogból vett s a pozíciókat jól láthatóan rögzítő képszerű 
bemutatás is. Eszerint – vizionálja szerzője – ellenérdekű felek mint állami entitások 
vitáznak egymással, ilyen vagy olyan ügyben fennálló konfliktusukról, mely a benne 
foglalt ellentétes érdekek okán gyakorlatilag feloldhatatlan. Ám azzal, hogy közbelép 
a jog, a konfliktus tárgyának és a benne foglalt érdekeknek a saját tárgynyelve helyett 
új színtérre, új nyelvezetre, új eljárási csatornába, és új – elvi általánosságában persze 
mindkét fél által előzetesen elismert – kritériumrendszerrel történő élésre és megítélésre 
vivődik át a vita. Immár nem érdekütközés terminusaiban folytatódik tehát e mérkőzés, 
hanem a jogra s a jogba átírtan; és ettől kezdve annak saját kritériumrendszere keretei 
közt keresik, hogy a normatív rendezés vetületében (a jog „kielégítési rendszerében”27) 
kinek miben s miként lehet igaza, kinek mi megítélhető.28 Vagyis a felek most már va-
lóban bízhatnak abban, hogy „a jog labirintusában” – amiként szatirikus allegóriájában 
fél évezrede a közép-európai bölcs vándor leírta29 – okosságukkal a jogtudorok éppen 
milyen kapukat, réseket és csatornákat tudnak majd nyitni vagy zárni, s ezáltal ezeken 
éppen miket átereszteni vagy eltorlaszolni; és nem utolsó sorban mindebből története-
sen miféle, a valós életben bekövetkező következményeket pusztán ilyen csiki-csuki 
játékkal előidézni.

Arra utal mindez, hogy a jog nem több, de nem is kevesebb, mint egyike a civilizálás 
ágenseinek – olyan nem lebecsülendő, hiszen éppen alapozásul szolgáló társak közt, mint 
a vallás, a világkép, az erkölcs, avagy a nevelés. A jog egyfelől az egyik leghatalmasabb 
eszköz, mit az emberiség a maga szolgálatára, életének rendezetté tételére és nemesebbé 
varázslására létrehozott, másfelől azonban távolról sem olyan biztonságos, s tőlünk, létre-
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hozóitól éppen nem annyira független, ráadásul sem alakját, sem aktualizáló („jogmegál-
lapító”) sugallatát tekintve éppenséggel nem olyannyira változhatatlan, tehát távolról sem 
annyira szilárd, hogy jövőbeni globális biztonságunkat beléje helyezhessük.

Felülírható-e az ember?
Amióta a kultúra is globális áttekinthetőségűvé lett, rájöhettünk arra, hogy ennek nyuga-
ti típusú mintázata egyértelmű hangsúllyal a ráció kizárólagosságára épül. Szemben az 
Isten-teremtmény ember facultasainak sokaságával s például távol-keleti változataiban 
az érzelmi kultúra kibontakozottságával, nálunk a reneszánsz scientia-eszmény megfo-
galmazódása és a felvilágosodások óta kiváltképpen mintegy megszakítatlanul az ész 
triumfálása uralg.30 Ez is a „forradalmi mézeshetek”31 egyik esete lenne vajon? Aminek 
jegyében bármi megvalósítható, s csak az kell, hogy legyen merszünk előtte elgondolni 
és akaratunk elhatározni?

Társadalmunk jelenkori – egyszerre patologikus és patogén, beteg és betegítő – álla-
potában, miközben társadalmi közeg az embert még mindazonáltal körülvenni látszik, 
az individuum már atomizált. S mert csakis intellektusával excellálhat, kitűnni akarván 
mindenki más szintén excellálást megkísérlő társ közül, hát azzal kísérli meg a kitörést, 
hogy puszta gondolatként képez világot, olyant, amilyenre társainak talán nem volt még 
ízlése, mersze vagy képzelőereje – vagyis egyre tágítva magának a gondolhatóságnak 
a körét. Felelőssége nincs, hiszen, úgymond, nem csinált semmit. Követői révén mégis 
esélye adódik rá, hogy átalakítsa – forradalmasítsa vagy akár lerombolja – a világot.32 
Úgy tesz tehát, mint aki prófétai gúnyát ölt magára, hogy az emberi lehetőség részeként 
felszabadítsa a tegnap emberét. S az emberek félistenként még olykor vállukra emelik, 
habár már nem szokás a sikertelent vagy hamisat megkövezni.

Nos, a jogot már legkorábbi változataiban megkísérthette annak lehetősége, hogy 
emberi életutakat új vágányra állítson. Mai rekonstrukciók fényében legalább is úgy tet-
szik, hogy a korai zsidó eszkatológiában gyökerező profetizmus találkozása a joggal már 
kísérletezhetett azzal, hogy saját közösségében reformokat emberi magatartásoknak jogi 
szabályozás által meghatározandó csatornákba terelésével érjen el.33 Modern korunkban, 
a pozitivizmusok szcientizmusa korában egyenesen társadalmi mérnökösködésről szól 
már a XIX. században kifejlődött marxiánus társadalomtudomány, majd a XX. század-
elő idejétől kezdve különösen az amerikai szociológia. És ezzel – és egyre merészebben, 
mert a XX. század gyötrelmesen sűrű történései, a világ közvetítetté tételének médium-
sikerei mintha tovább bátorítanának, egyre korlátlanabbul – elérkeztünk napjainkhoz, 
mikor is a történelmileg kialakultan civilizációjában és kultúrájában önmagát szemé-
lyiségként is megélő ember eddigi alapvető azonosság-érzetét, közösségi mivoltának 
fundamentumát, sőt, mi több, józan értelmét és ítélőképességét kísérelnék meg meg-
változtatni ma legdivatosabb, a liberális felszabadítás nevében fellépő, eddig leginkább 
bomlasztásban és anarchizálásban sikeres áramlatok, „mélyen beágyazott kulturális 
kódok, vallási hitek, strukturális hajlamok” teljes felváltását tűzve célul.34

Az értékek közti szétválasztás vagy szétválás mai dilemmája
Abban a világban, melynek híradásául Friedrich Nietzsche már a XIX. századfordulón 
megállapíthatta, hogy „Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!”,35 már 
a prófétai szerep sem lehet hiteles, ma ismert gyakorlataiban csakis hamis, önimádatot 
célzó. Hiszen jószerével felsőbb parancs sincsen már, legfeljebb – ha még egyáltalán – a 
ma már nevetségesnek tekintett párbaj-kódexekre emlékeztető eljárási formulák, játék-
szabályok. Márpedig ha az értékeknek sincsen többé egyéb mérője, mint hogy ügyes 
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manipulációs szervezéssel hány szavazatot vonzhatnak az embernyájban,36 úgy lassacs-
kán a jog – melynek saját társadalma körében bizonyos szint fölött semlegességet kell 
mutatnia – sem szólhat bármi végsőről, bármiféle igazság kizárólagos igazság voltáról 
(mely persze máris eleve gyanús színben tűnhet fel, hiszen intoleránsan kirekesztő), 
mint csak arról, hogy ki, mivel, és miként vívhatja meg személyes vagy közösségi csa-
táját. Jó és rossz közt megszűnik tehát a különbség, s a porondon nem marad más, mint a 
meggyőzetés. Ezzel elvileg persze bárki megpróbálkozhat, de – mai viszonyaink között 
– a civilszervezeti köntösben fellépő rendszerszerű külső behatolás szervezettségének 
és csaknem háborítatlan tömegességének felelőtlenül belső védelem nélkül hagyása té-
nyénél fogva egyre sikertelenebbül.37 S a meggyőzetésben, az alaphang megadásában és 
kolorálásában, a „tematizálásban” persze az lesz majd sikeresebb, aki korábban le tudja 
butítani a maga közegét.

Önmagában tehát sem technológiai fejlettségünk, sem a globalizáció mint világunk 
global village gyanánt megnövelt erőtere nem hozhatja meg s főként nem biztosíthat-
ja a „jó” és a „rossz” közötti választás sikerét. Ami döntő tehát az emberiség sorsának 
alakulásában, az nem mennyiségek, merő sokaságok vagy többségek kérdése, hanem az 
emberi minőségé. S a jogtudomány sem rendelkezik más tapasztalattal, és múltunk kuta-
tásában sem fedezhet fel mást, mint hogy bármennyire is előrelátóan és gondosan, tudo-
mányosként keresztülvitt tervezéssel, esetleg teológiai sugallatokra is nyitottan építi fel 
jogvilágát, biztonságunkat, a jövőért való felelősséget nem testálhatja át bármiféle, általa 
emberi világában szerkesztett konstruktumokra, így akár pusztán szövegszerű tételezett-
séggel létrehozott norma-halmazokra. Merthogy nemcsak az átháríthatatlan felelősség 
a miénk, de az efféle norma-halmazok vagy egyéb mesterséges emberi konstruktumok 
sem munkálnak másként, mint emberektől, személy szerint általunk működtetetten.

(Következtetések) Milyen következtetéseket vonhatunk le mindabból, amit kifejezetten 
a jog természetének s jellegzetességeinek bemutatására koncentrálva az előbbiekben 
megvilágítani igyekeztünk?

1) Ma mind jogilag megfogalmazott kriterialitások (demokrácia és több-párti parla-
mentarizmus) s mind kifejezetten jogként előállított terminusok (joguralom és emberi 
jogok) uralják – mainstream gyanánt hegemonizáló jegyeket is hordozva, s így hic et 
nunc tartalmukban érvényesített felfogásunkban voltaképpeni jelentőségüket tekintve 
egyenesen túl-dominálják – a nemzetközi politika világát, belecsempésztetve annak 
alapszótárába. Már önmagában az is sokat sejtető tény, hogy kritérium gyanánt használ-
ják ezeket, miközben operatív használatra alkalmatlan, mert meghatározatlan, sőt talán 
kielégítően meg sem határozható, hiszen elsődlegesen a ma uralomra juttatott nyugati 
civilizációs eszménynek kifejezést adó – tehát elsősorban irányultságot jelző – fogal-
makról van valójában szó.38

2) Írásunkból viszont éppen az tetszik ki, hogy a jog bástyaként működő, beton-ke-
ménységű védőszerepe csak sugallt látszat: nem rejti magában bármiféle bizonyosság 
garanciáját, mert eleve, léte természetéből adódóan, nem nyújt – mert nem is nyújthat 
– előrelátható támaszt vagy biztonságot.

3) Alapvető belátás, hogy bármiféle politikum mögött ember, az ember mögött pedig 
meghatározó – a szocializáció, az edukáció és a manipulációt is magába rejtő minden-
kori kommunikáció teljes életen át ható hármas befolyásolásából, szüntelen alakításából, 
ember-lényünk formálásából előálló – társadalmi kondicionáltság rejlik. Tényleges tár-
sadalmi mozgások mögött általában csakúgy, mint az eleve hierarchikus sorompókkal 
felépített jog mögött különösen mindig van valamiféle, ilyen vagy olyan centralitás po-
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zíciójából munkáló „uralkodó akarat”, mely minden értelmezést s alkalmazást a kezében 
tart. Egyebek közt azt jelenti ez, hogy a kontinentális európai jognak a tételezett törvény-
re mint szöveg-objektivációra való koncentráltságával szemben, ontológiai értelemben 
kizárólag az angolszász jogszemléletnek lehet igazsága: valósan a jog létszerűsége nem 
pozitivált minőségéhez, hanem – akármiként álljon is fenn vagy nyilvánítsa magát az ál-
lam érvényes szabályának – csakis tényleges hatásgyakorlásához kapcsolódik. Ez pedig 
mikénti értelmezettségétől/alkalmazottságától függ. Merthogy – amiként klasszikusan 
egy történetesen püspöki megnyilatkozásban három évszázada kristálytisztán kifejtetett 
– „»Akárki szerezzen is abszolút hatalmat bármiféle írott vagy szóban élő törvény ér-
telmezésére, minden szempontból ő a valódi törvényhozó, s nem az, aki elsőként leírta 
vagy kimondta azt«; következésképpen bárkinek legyen is abszolút hatalma nemcsak a 
törvény értelmezésére, de végső soron annak kimondására, hogy mi is a törvény, való-
ságos törvényhozónak ő lesz tekintendő.”39

4) Történelmileg a jog sohasem érvényesült még üres vagy kiüresített szellemi tér-
ben; erre csak az 1968-as lázadásokat követően Amerikából induló általános bomlásban 
történik kísérlet. Merthogy a háttérből mindig is önmagunk – vallásilag kifejezett vagy 
törzsünkhöz, ősiségünkhöz, együttélésünkhöz, népességünkhöz, területünkhöz vagy 
bármiféle ilyes kapocshoz kötődő – azonosságának a k ö z ö s  h i t v i l á g a  és az 
ebben kifejlődött k ö z ö s  e r k ö l c s  biztosította (s kellene biztosítania változatla-
nul) a jogot. Merthogy bármi legyen is a látszat, a jog nem több, mint merőben szim-
bolikus erő. Tehát habár mindig egy befejezett társadalmi integráció s abban bármiféle 
konfliktus elrendezhetése a végső tényezője, távolról sem mindenható. Voltaképpeni 
mozgósító, kényszerítő s büntető ereje, vagyis végső autoritása abban merül ki, hogy 
valóban képes – nem másra, mint kivételesen s egyeseknek betudható rendsértéseknek a 
kezelésére. Többséggel, mindennapi tömeges gyakoriságúvá váló rendbontással szem-
ben azonban már nem; hiszen ha nincs túlnyomó támogatottsága, úgy csődöt mond.40 
Mert a szankcionálás általános gyakorlattá váló elmaradása vagy lehetetlenülése41 már 
fogalmilag is forradalomba átcsapást jelent, ami mögött a jog összeomlik.

5) Amennyiben tehát az ilyesféle háttérerő kiürül, úgy üres váz marad az egykori jog 
után: ami valaha még jog volt, most önmagában tehetetlen normativitás-burokká, merő 
verbalitássá változik, s magára maradva, teljes bukásáig már nem próbálkozhat mással, 
mint legfeljebb – s egyre szórványosabbá válva – puszta eseti erőszakgyakorlással, merő 
kényszereljárással.

6) Márpedig, a nap perspektívájából előreláthatóan jövőnk bizony nem több vagy 
más, mint előreláthatatlanságok kakofóniája. S ebben, mérvadó prognózis szerint, egye-
bek közt a „civilizációk összecsapása”42 lehetősége is benne rejlik.
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