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A természetjog
változásai korunkban
1. rész

1. Természettől a természetjogig

1969-ben születeIt Nyír
egyházán. Politológus, ja
gilozófus. A PPKE Jogböl
cseleli Intézetének oktató
ja. A Szentistván Társulat
nál hamarosan megjelenő

kötetei a természetjogot és
a személyköziségben meg
jelenő igazságosságot tár
gyalják.

Alibertariánus
természetfelfogás

1Michel Foucault:
Histoire de la folie de

/'age classique.
Paris, 1961, 296.

2Marquis de Sade: Az új
Justine, avagy az erény

meghurcoltatása.
Vulgo, 1999, I, 1,139.

A történelem során a filozófusok mindig rendelkeztek egy többé
kevésbé markánsan megfogalmazott képpel az emberi termé
szetről. A jogfilozófia szempontjából e kérdés úgy merült fel, hogy
milyen az univerzum természete, de mindenekelőtt - az ember
természete, amely normatíveligazítással szolgál az állami és (pozi
tív) jogi berendezkedésre. Nagy a különbség viszont abban, hogy
mit értettek a "természet" fogalmán. A biológiai-naturalisztikus fel
fogásoktól az idealista-szellemi és a metafizikai-teológiai megfogal
mazásokig terjed a skála. Az ember természetérőlvallott felfogások
nem szakíthatóak el a mindenkori tágabb filozófiai, vallási, szellemi,
a tudományelméleti környezettől és nézetektől. Az alapul vett ter
mészet-felfogás (illetve a hozzá kapcsolódó ész-koncepciók) szerint
három természetjog-típust különíthetünk el: (1.) biológiai-naturalis
ta, (2.) teológiai és (3.) racionalista természetjogot.

A posztmodern kor egyik ismert reprezentánsa, a libertariánus
Michel Foucault számára minden törekvés és vágy természet sze
rint való, ami a természetben előfordul, hiszen azokat a természet
ültette az emberbe.! A gondolkodók egy része azt vallja, hogy
megjelenési formáinak összessége (jelenségszféra) maga a termé
szet (lényeg). Ez a felfogás minden természeti jelenséget termé
szet-szerint-valónak láttat. Egy ilyenfajta "természetjogi" koncep
ció nem képes a racionális-morális emberi cselekvés természeti
normáit felmutatni, következésképpen nem szolgálhat egy emberi
társadalom berendezkedésének alapjául. A gondolati gyökerek, a
távoli szofista tanokig nyúlnak vissza, de gondolhatunk - hogy
a legsarkítottabb példát hozzuk - De Sade márki förtelmes írása
ira is, aki minden emberi vágyat "természetes"-nek nevez, és így
- véleménye szerint - ezek kiélése is a természet törvénye sze
rint történik? Ez a konstatálá-regisztráló attitűd a tudományos
vizsgálódást lehetetlenné teszi, hiszen minden látszatot valóságos
nak fogad el, ezen túl pedig elmosódik a vizsgált objektív valóság
és a megértő-kérdező szubjektum - amúgy is viszonylagos 
különállása. Ez a szemlélet továbbá az így felfogott természettől

minden normatív jelleget elvitat, hiszen nem fogad el semmiféle
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3VÖ.: Marquis de Sade
i. m. 139; Marquis de

Sade: Házirend. Vulgo,
1999, I. 1. 146-150.

4A fogalmak
ismertetéséhez: Szabó

Márton: Politikai
tudáselméletek.

Bp., 1998, 229-236.

A természetjogi
gondolkodás

5,A (dolgok) természet(e)
rejtőzködni szokott."

208. sz. töredék.
idézve in: G. S. Kirl< 

J. E. Raven 
M. Schofieid:

A preszokratikus
filozófusok.

Bp., 1998, 287.
6"A láthatatlan

összeköttetés a
láthatónál erősebb."

207. sz. töredék.
G. S. Kirk-

J. E. Raven 
M. Schofieid, uo. 287.

Atermészet
megismerhetetlensége

természeti "lényeget" vagy természeti igazságot. Ebből a perspek
tívából semmilyen magatartás nem tűnik és nem is tűnhet termé
szetellenesnek. Természeijog tehát a szó hagyományos értelmében
nem is alapozható ilyen természet-koncepelóra. Sőt, ha következe
tesen végigvisszük ezt a logikát, akkor arra a belátásra kell jut
nunk, hogy semmiféle erkölcsi rend - mint a természeti törvény
nek az emberi létre vonatkozó speciális szabályrendszere - sem
létezik? E rendszerben nincs bűn, csak konstruált "rend", ami az
első látásra is működésképtelen, mert embertelen, mivel nem er
kölcsi. A természeti erkölcs ilyen erkölcsi semlegesítése a politikai
ész benyomulását eredményezi az egyébként a jognak fenntartott te
rületre (elég itt csak a foucault-i "biohatalomra" illetve "biopolitiká
ra,,4 utalnunk), ahogy arra Michel Foucault elmélete is jó példa.

A dolgok valódi természete elrejti magát az ember elől,s mint
ahogy az azokat átható belső törvényeik sem tárulnak fel automa
tikusan az ember számára. Márpedig e törvények erősebbek a lát
ható kötelékeknél - állította már a természeijogi gondolkodás
hajnalán Hérakleitosz.6 Korántsem magától értődő tehát a termé
szetet uraló igazi törvények mibenléte és azok működése. Márpe
dig ha valóban normatívak és a természet belső lényegét, szabály
szerű és funkcionális működését írják le, akkor az ezekkel szem
beni beavatkozások a természet diszfunkcionális, rend-ellenes
működését, végső soron akár megsemmisülését is eredményezhe
tik. Utaltunk már arra, hogy a természeijogászok a természeijog
normativitását megfogalmazva, mindig egyfajta természeti "lé
nyegről" beszélnek. Felmerülhet a kérdés, hogy miként lehetséges
ez? Talán a természet belül nem egységes? Elkülöníthetőek lenné
nek a lényegi szférába és a jelenségszférába tartozó elemek?

A fizikai természetben a természeti elemek viszonyaiban - a
romboló és az építő erők bázisán csodálatosan mindig újraalakuló
- harmónia uralkodik, minthogy egy mögöttes rendezőelv ala
kítja ezek változásukban is folyamatosan megújuló harmóniáját,
ahogy azt már az egyik első, kozmikus rendben gondolkodó gö
rög filozófus, Hérakleitosz is megfogalmazta. Az emberi termé
szeten belül viszont - azon túl, hogy mivel az ember a fizikai
természeti világ része, rá is érvényesek e világ természeti tör
vényszerűségei - megvan a lehetőség az önépítő, önkiteljesítő

cselekvésre, mint ahogy ennek ellenkezőjére is: az ember képes 
racionálisan és morálisan - rossz döntései által önnön valóját er
kölcsi, biológiai, pszichológiai, szellemi mivoltában rombolni. Ah
hoz, hogy természetes erkölcsi törvényről vagy természeti tör
vényről beszélhessünk, az emberi cselekvés szemszögéből dönté
sében szabad, e választásaiért felelős racionális személyekben kell
gondolkodnunk.

Az emberi természet problematikussága, valamint ezzel össze
függésben a természet totalitásának megismerhetetlensége éppen
ezekből az egymással szembeálló eredményeket okozó lehetősé-

672



7Francesco D'Agostino
Filosofia del diritto.

Torino, 1996, 51.
aAhol nem létezik

filozófia, ott
természeijogrél sem

beszélhetünk. A filozófia
akkor jelent meg a

történelemben, amikor a
természetet felfedezték, s

a filozófus az az ember
volt, aki a tennészetet

felfedezte. Leo Strauss:
TermészetjJg és

történelem. Ford. Lánczi
András. Bp., 1999, 64.

9A kérdés rendszeres,
analitikus tárgyalásához

Nicolai Hartmann:
Teleológiai gondolkodás.

Bp., 1970.
"ve. Robert

Spaemann: Az emberi
természet fogalmáról.

ln: A modem
tudományok

emberképe. Szerk.:
Krzysztof Michalski.

Bp., 1988, 148.

Ember és természet
kapcsolata

l1Külön beszélhetnénk
még posztmodem korról

is: az egyre inkább
kizsákmányolt és

létében veszélyeztetett
természet jogairól.

gekből fakad. Ha viszont a természet a maga teljességében nem
megismerhető, akkor azt kell mondanunk, hogya természet ter
mészettudományos megismerése a természetnek csak részeiben
történő megismerését jelenti. Mindebből logikusan adódik, hogy a
(természet)filozófiára hárul az a szerep, hogya természetet a ma
ga teljességében igyekezzen megragadní.i tudván hogy ennek tö
kéletességére - a természet konstitutív jellemzője: enigmatikussá
ga miatt - sohasem juthat el. A filozófia pedig a természetjog
örök kérdésén keresztül igyekszik a(z emberi) természet imma
nens törvényeit feltárni, vagyis a természetjog adja a természet fi
lozófiai megismerésének egyik legősibb és legbiztosabb útját,"
Mindezzel nem akarunk semmiféle leegyszerűsítő filozófiai szem
léletmódot az abszolút megismerés rangjára emelni, mint ahogy a
természettudományok sem tarthatnak legitim módon igényt a ter
mészetről való átfogó tudásra. Csupán a természetjogi gondolko
dás illetékességére kívánunk rámutatni e kérdést illetően a terme
szetfilozófián és a jogfilozófián belül.

A természetjog szempontjából minket elsősorban az ember ter
mészete érdekel, aminek vizsgálatában a filozófiai antropológia
vállalja a döntő szerepet. Annyit megállapíthatunk, hogy mind az
orvostudomány, mind a filozófiai antropológia számára létezik a
kiteljesedett, az egészséges ember fogalma, amely a jó, az egész
séges, a megvalósult embert írja le, úgy ahogy az természete sze
rint való. Az ember, amikor döntési képességgel, szabadsággal
rendelkezvén ártó szándékkal önmaga vagy mások ellen fordul,
akkor olyan morálisan is értékelhető cselekedetet visz véghez,
ami az emberi megvalósulását gátolja önmagában és/vagy má
sokban. Az emberi természet, belső normativitását tekintve tehát
teleologikus," célra tartó, vagyis létezik egy olyan állapot, amely
helyesnek, egészségesnek minősül, és egy olyan irány, ameli'ben
az ember, éppen természetéből fakadó módon, kiteljesedhet.'

Az ember és a természet szoros együvé tartozása minden civi
lizációban a kultúra alapját képezi, és a jogról való gondolkodást
is meghatározza. A természet és az ember viszonyában az értelem
mint logosz jelenlétét észlelhetjük, amely minden dolgot belülről

rendez el. Ez a logosz, mint az ember és a természet belső viszo
nya, különös jelentőséget kap az ember és a szűk értelemben vett
természet kapcsolatában. Azonban ez a reláció is változik az
egyes civilizációkban, elég csak a sztoikusokra vagy Szent Tamás
természet-felfogására és természetjogára gondolni. Még szembetű

nőbb a különbség, ha ezeket a természetről a modem korban
va~ akár korunkban alkotott képpel vetjük össze. A modem kor
ban l a középkori felfogáshoz képest nem csupán a természet és
az ember viszonya, valamint a természet mint gondolati reflexió
tárgya változik meg, hanem az észről vallott felfogás is, tehát,
hogya - többnyire szubjektívként felfogott - ráció miként hatja
át a természetet. Talán a legjelentősebb változás éppen ez utóbbi
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Az emberi természet

12Gondolatainak
megértéséhez figyelembe

kell venni Derrida
dekonstrukcionalista s

végeredményben
antiteleologikus

szemléletél. Ezen optika
előnye, hogya nem

emberi lét perspektíváját
is feltá~a, ésa

természeti kömyezet
szempontjaira, s

következésképpen annak
,jogaira" is rávilág~;

Jacques Derrida:
A szellemről.

Bp., 1995, 74-79.
13A klónozás

kérdésében is
találkozhatunk

természetjogi - illetve
természetes erl<ölcsi
törvényre ép~elt 

érvelésekkel: pl. Széll
Kálmán: A génorvoslás
és a klónozás néhány

etikai kérdése.
1999, 3, 342-343.

14G. S. Kirl<
J. E. Raven 

M. Schofield:
A preszokratikus

filozófusok.
Bp., 1998, 288.

A természetjogi
gondolkodás alapjai

15yÖ.: Leo Strauss,
uo. 64-70.

területen mutatható ki, vagyis a logosz-értelem és ezzel összefüg
gésben az ember-lét-létezés-létező-természet fogalomcsokrokban.

Az ember tehát egyrészről része a természetnek, másrészről vi
szont kitüntetett alanya is annak, ahogy azt egyébként Derrida
sérelmezi is.12 Alanya, két szempontból is: nemcsak része annak,
hanem a cselekvés és a reflexió (szellem, ész, öntudat) által meg
is haladja azt; másrészről pedig a jog szempontjából, jogilag értel
mezhető cselekvésre csak az emberi személy képes, vagy leg
alábbis a jog nem szakítható el a jog számára releváns cselekvé
sek alapját képező (fizikai) személy(ek)től (jogi személyek eseté
ben sem). A természetjogi gondolkodás központi kérdései is mind
a helyes (igazságos) emberi együttélésre, valamint az emberi lét
meghatározó kérdéseire, azaz érintő cselekvésekre vonatkoznak
(például abortusz, eutanázia, biogenetika, klónozás'i' stb.). Az em
beri természet a maga teljességében nem külsődlegesíthető,meg
ragadható, szétszedhető, mesterségesen újrakomponálható vagy
mechanisztikusan reprodukálható. Az ember természete ugyanis
a természet részeivel szemben olyan valóság, mely nem képezhe
tő el és mindenekelőtt nem tárgyiasítható, mivel az ember: sze
mély (persona). A legutóbbi időkben újból felizzanak a viták mind
az etika, mind a jog terén az emberi természet mibenlétét illetően,

elég csak az újabban a figyelem középpontjába került ökológiai és
biogenetikai problémákra gondolni. Az emberi természet közvet
lenül nem megismerhető. Feltárásához alapos tudományos kuta
tómunkára van szükség: meggyőződésre, kitartásra és elszántság
ra - ahogy arra már Hérakleitosz is rámutatott14

-, akárcsak a
természetjog szabályai és a gyakorlati morális tudás művészetealap
ján cselekvő ember vagy a bölcs törvényhozó esetében is. Azonban
még ezek után is azt fogjuk tapasztalni, hogy nem lehet azt teljes és
végleges módon feltámi. És itt kell a figyelmet felhívni arra, hogy a
természettudományos felfedezések egyre újabb és ujabb kérdéseket
vetnek fel a jogi szabályozás mikéntjére vonatkozóan is.

Azt tapasztalhatjuk, hogy minden kortárs természetjogász, lé
gyen az jogász vagy filozófus, de mások is, az emberi személyt
egyfajta .míszténumnak" tekinti. Ha ennek jogi konzekvenciáit
akarjuk megragadni, akkor az "emberi személy méltóságáról" kell
szólnunk.

A természetjogi gondolkodás úgy jelent meg a történelemben,
hogy a tapasztalható, látható jogi valóság krízisekor e valóság
mögött a filozófusok az ősibb, eredeti elveket keresték, melyek
foglalata mint változatlan és örök valóság a változónak létalapja
ként szerepel. A változó mögött tehát az állandó és következés
képpen az igazi jogot keresték, és e kutatás során a "természet"
fogalmához érkeztek el. A természet a legősibb - még a szoká
soknál, az "ősi út"-nál is ősibb -, következésképpen a legigazabb
és legérvényesebb valóság is.l S Ekképpen az emberi és közösségi
életet ennek megfelelően kell kialakítani, mert csak így valósitha-
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16yÖ.: Szent Ágoston:
Contra Faustum, XXII,

28; PL, XLII, 419.
17Mi nagyjából a

természetjogi korszakok
Leo Strauss-féle

felosztását fogadjuk el,
s így a

szókratikus-platonikus
arisztoteliánus-sztoikus

tomista természetjogi
tanitást nevezzük

"klasszikusnak". Vö.:
Leo Strauss:

Természeljog és
történelem. Ford.:

Láncz; András, Bp.,
1999, 107.

tó meg az ember közösségi és egyéni kiteljesedése. Márpedig a
földi élet célja a jó és boldog élet, s az ehhez vezető út az ember
eszes és erkölcsös természetének megfelelő élet. A "helyes érte
lem", azaz a latin recta ratio illetve a görög orthasz logosz - ko
rántsem pusztán bizonyos cselekvésektől tartózkodó magatartást
kívánó - természetjogi fogalma éppen ebben áll, hogy a ráció rá
csatlakozik és hozzáidomul az ember belső természetéhez és az
abból fakadó normákhoz. Az ember akkor él természete szerinti
életet, ha képes az emberi életet szolgáló javak között a megfelelő

harmóniát és rangsort kialakítani. Ez nem lehetséges, ha nem is
merjük el az erkölcsi jó primátusát a "kellemes" felett, a lélek el
sőbbségét a testtel szemben. Az ember, mivel erkölcsi lelkiisme
rettel s gyakorlati racionalitással rendelkezik, így képes belső logo
szát, természetébe írt törvényét aktív, felelős és konstruktív mó
don követni, és megtartani a cselekvésére vonatkozó természeti
normákat. A (természet)jog ezért tipikusan az emberek világára
jellemző valóság. Az állatok - mondja Szent Ágoston - ösztön
szerűen, a szükségszerűen, passzívan vannak az egyetemes örök
törvénynek alávetve, az emberek és az angyalok viszont a partici
páció, a részesedés által. Az angyalok teljesen részesednek abból,
és sohasem sértik meg előírásait, az embemek azonban - aki az
állatok és az angyalok között van, hiszen nem annyira tökéletlen,
mint az előbbiek, de nem is annyira tökéletes, mint az utóbbiak
- a racionalitására kell bíznia azt, ami az állatokkal egyesíti, és
Isten alá kell rendelnie azt, ami az angyalokkal egyesíti Őt.

16 Az
ember köteles e természeti törvény alapján cselekedni, mivel csak
így képes természetének megfelelő boldog életet élni. A pozitív
jog felett rendelkező jogalkotónak s a bírónak kiemelt szerepe van
az emberek közölti együttélés természeijo9i elvek alapján való ren
dezésében. Ezt tanították a klasszikus korI természetjogászai, és ezt
mutatja a II. világháborút követő német igazságszolgáltatás példája
is.

E gondolkodási folyamatban tehát a természet mint örök és
változatlan alap a változó és esetleges jelenség-valóság megítélési
kritériumaként szerepel. Az ember alkotta törvénynek a termé
szetjog, s áttételesen az emberi természet belső struktúrájához kell
igazodnia, hiszen csak így részesül azon tulajdonságokból, me
lyek a jogiság lényegi elemeit adják.

2. A prudencia és a pragmatikus természetjog

A prudencia a
politikában, az

erkölcsben és a jogban

A "prudencia" erénye a klasszikus természetjogi gondolkodás el
szakíthatatlan alkotóeleme, s ma különleges reneszánszát éli a ter
mészetjogi megújhodás legkiemelkedőbb gondolkodóinak tanai
ban. A prudencia a természeti törvény általános útmutatásait adott
esetben konkretizálva vezet el a természetjogilag helyes döntéshez,
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18Lásd.: Horváth

Sándor: Örök eszmék
és eszmei magvak

Szent Tamásnál.
Bp., 1944, 222.

A hatalom ésa
polgárok viszonya

19Horváth Sándor:

Uo. 242.

20UO. 242.

és mivel a prudens döntési képesség a gyakorlati morális tudás
szférájában mozog, egyszerre valósít meg erényt és tudást." Mivel
a természetjogilag helyes választást szolgálja, egyszerre érzékeljük
jelenlétét és létjogosultságát a politikai, az erkölcsi és a jogi dönté
sek kialakításában. Mindegyikben másképpen jelenik meg azon
ban, minthogy a prudencia az adott társadalmi valóságok specifi
kus logikájának rendelődik alá. A politikában a természetjogilag
helyes döntést elősegítő jogalkotói illetve kormányzói prudentia po
litica más szempontokat tart szem előtt, mint az állampolgári poli
tikai illetve a jogi szférára vonatkozó prudencia. A politikának a
közérdeket érintő kérdések a tárgyai, a jog területén a közjog és a
magánjog határvonalai igazítanak el, az erkölcs szférájában pedig
a köz- és magánerkölcs viszonyai és azok belső logikája. A politika
területén - mint láthattuk - bonyolultabb helyzettel találjuk ma
gunkat szembe, minthogy a prudentia politíca kormányzó okosság,
tehát csak a hatalmat gyakorló erénye lehet.

Mi az mozzanat, amely a közjó alá rendelt politikai valóságsz
férát a - most nemcsak jogi, hanem (politikai) filozófiai értelem
ben vett - magánérdek (res privata) terrénumával összeköti, s mi
ért nem szegülnek szembe a kormányzott állampolgárok a hatal
mat gyakorlókkal? Másként: mi az egyén viszonya a társada
lomhoz? A politikum miként érinti a polgárokat? A választ abban
találhatjuk meg, hogya klasszikus természetjogi gondolat szerint
az állam természetes társadalmi képződmény, ahogy a hatékony
működését szolgáló tekintélytisztelet és hatalom is az. 19 A hierar
chikus szerveződés tehát önmagában nem természetellenes, ha
nem természetjog-szerint-való. A közjót szolgáló gyakorlati morá
lis tudás természetjogi előírása Horváth Sándor szerint első pa
rancsként azt írja elő, hogy a "kormányzó tisztelje alattvalóiban
az emberi méltóságot". Az állampolgár politikai okossága viszont
a tekintélytiszteletre van berendezve, és "mindaddig megmarad,
amíg a tekintély alanya, a kormányzó hatalom a természetjog ke
retében mozog,,20 - fogalmazza meg a klasszikus tomista állás
pontot Horváth. A természetjog a neotomisták szerint, a kölcsö
nös tiszteletből fakadó lelkiség és az ebből következő cselekvés
mód megparancsolásával így gondoskodott a közösségi tényezők

harmóniájáról. Mindebben kiemelkedő szerep jut a politikai okos
ság gyakorlati tudásának és erényének. A közjó konkrét meghatá
rozása, a törvényhozási tartalmak kialakítása azonban természetesen
nem csupán a hatalomgyakorlók feladata: a politikai közösség min
den tagjának valamiképpen szerepet kell kapnia benne.

A politikai intézményrendszer gyakorlati kialakításában a neo
tomista természetjog nem igazít el, csak azt írja elő, hogy érvé
nyesüljön a közösséget összetartó közjóra irányultság. A konkrét
módozatokra vonatkozóan nem rendelkezik, minthogy a politikai
okosság tprudeniia política) hivatott dönteni nemcsak az egyén
mint magánember, hanem a (gyakorlati) politikai döntés illetve a
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A tomista természetjog
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Bologna, 1993, 427.
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A sztoa filozófiája;

A sztoicizmus az Újkor
filozófiájában;

A természetes val/ás
és a természeljog.

208-226. Farkas Lőrinc

Imre Könyvkiadó, 1998.

döntésbefolyásolás szintjén is. A természetjog általános normái
ezeket a közelebbi meghatározásokat kifejezetten igénylik. A ter
mészetjogi előírások csak néhány, meglehetősen általános pozitív
(például közjóra törekvés) illetve negatív (az emberi személy "tár
sadalomfelettiségének" tiszteletben tartása, azaz annak meg nem
sértése) megfogalmazású normát tartalmaznak.

A politikai intézményrendszerben kialakuló konkrét helyzetek
ben, döntési szituációkban a klasszikus (jelen esetben Szent Ta
más-i) természetjogi rendszerben a politikai okosság semmi más
sal nem helyettesíthető funkciót tölt be. A prudencia erénye az
akaratot irányítja a cselekvő személyben, és a természetjog konk
rét megvalósítására törekszik azáltal, hogy az ember alapirányult
sá~aiban és létcéljában kifejezésre jutó célokhoz vezető utat kere
si2 az egyedi döntésben, azaz az okosság erénye a valóságos dol
gok (pontosabban: az ipsa res) melletti döntést jelenti, amely az
igazságosság aktusára épül.22 Az igazságosság erénye így morális
kötelezettséggé válik, minthogy az emberi lét és együttlét objektív
követelményeiből fakad. Ezt igényli morális és racionális termé
szete, valamint a természetjog belső logikája és szerveződése is.
Az egyén okossága vagy gyakorlati bölcsessége a természetjog
ilyen olvasatában elszakíthatatlan a helyes értelemtől (recta ratio),
mivel az okosság tulajdonképpen nem más, mint az emberi tet
tekben megnyilvánuló helyes értelem. Mi most elsősorban még
sem a magánember gyakorlati erkölcsi tudásával (prudentia monas
iica) és igazságos cselekvésével, hanem a természetjog és a pru
deneia politikai és jogi megnyilvánulásaival fogunk foglalkozni.

Arisztotelész és Szent Tamás természetjogi írásaiban sehol sem
fogalmazódik meg az a gondolat, hogy a természetjog tartalma
rendszerbe szervezetten, részletekbe menően meghatározható.i"
Ez a koncepció legalább három tényező miatt fel sem merülhetett
a tomista természetjogban:

a) a tomisták szerint csak az örök törvény bölcsessége tökéle
tes, az emberi megismerés ezzel ellentétben tökéletlen. A döntési
szituációban tehát szükség van a cselekvő aktív belevonódást kí
vánó gyakorlati morális megismerésére is;

b) a társadalom és az állam nem volt egységes, az állam nem volt
abszolutista, ami a modem korban a természetjogi kodifikációknak
táptalajt adott; a konstruáltság, a konstruálhatóság, és a mechanisz
tikusság messze állt az akkori világ- és társadalomképtől;

c) a tomista természetjog a respublica christiana korában szüle
tett, amelyben az egyházi és a világi hatalom, illetve a szerves
spontán társadalmi relációk egymással összeműködve próbálták
a természetjog elveit a társadalmi gyakorlatban megvalósítani.
Később, az újkorban, a racionalizáció, az emancipáció és az indi
vidualizáció előrehaladásával már nemcsak az ember önmagáról
alkotott képe módosul, hanem az ember istenképe sem marad
ugyanaz.24
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A felvilágosodás-kori természeljo§i tanok (16-18. század) apró
lékosan és rendszerbe szervezetten'' dolgozták ki a természetjog
normatív tartalmait. A rendszergondolkodás kerül középpontba:
az ész nem a hit és a moralitás által vezérelve válik - közelítően

- tökéletessé a megismerésben és a cselekvés irányításában, ha
nem a matematikai alapú, zárt rendszer révén. Ezt a fajta ész-fel
fogást kívánták a jogi logikára is ráfeszíteni." Nem a rugalma
sabb, ember-közelibb gondolkodást27 alkalmazták, amely a pru
dencía'" megismerő és cselekvő tudásával áll rokonságban. A tár
sadalmi szerződéselméletekmesterségessége, az abszolutista ural
kodó tételes jogot tartalmazó kódexei és a természetjog normatív
tartalmainak aprólékos, tablószerű kimunkálása - mind azonos
meggyőződésekben gyökereznek. Ezek: a társadalmi valóság
konstruáltsága, konstruálhatósága; a tökéletes megismerhetőségbe

és szabályozhatóságba vetett hit: a (matematikai) ész-koncepció és
természet-látás. A jog elszakad a metafizikától és a gyakorlati mo
rális bölcsességtől, a pragmatikus logikától, és az elvont ész, az
elvont etika és a szuverén hatalmi akarat termékeként vagy a ter
mészeljogász íróasztala mellett készített, felvilágosult szerkeszt
ményeként tárul elénk. A természettudományos felfedezések új mó
don láttatták a természetet és a társadalmat, a pozitivista szernlé
let pedig még a természeljogi gondolkodásra is hatott. A szuve
rén és önálló nemzetállamoknak a szétesett vagy már alkalmatlan
jogrendszer helyén teljesen új, más szernlélet szerint kellett új tár
sadalmi körülmények között más rendszerű jogot alkotniuk.

Az utóbbi évtizedekben az etikában, a filozófiában, de a jogi
gondolkodásban is a pragmatikus szemlélet tört előre. Finnis
vagy Fuller természetjoga is a jogalkotó gyakorlati jogi kérdéseire
ad gyakorlati választ, s az etikai momenturnok is ennek rendelőd

nek alá. A természetes erkölcsöt és a természeljogot tárgyaló írá
sokban is a gyakorlati morális tudás képezi az elmélet központi
elemét.29 Daniel Mark Nelsonnak az egész tamási etikai-termé
szetjogi tanítást újraolvasó és a prudenciális cselekvést közép
pontba állító írása o is ebben az irányban tett figyelemreméltó kí
sérletnek tekinthető. A szubjektumfilozófia a világ és annak nor
máinak emberközeli élményét alapozta meg, a modernség végére
pedig a tapasztalható világ minden kérdését már a szubjektum il
letve a szubjektumok relációjának szemszögéből fogalmazta újra.
A posztmodern kor nem hisz az eleve elrendező, átfogó igazság
ban, metadiskurzusokban; ha azok a diskurzusokban még élnek,
akkor mindenképpen nyelvileg dekonstruálandóak. Tehát mind a
valóság, mind a megértés, mind az érvényesség a mikro-dimenzió
irányába tolódott el. Érvényességen a tudományos megállapítás
érvényességét és a normák (morális és egyben jogi) érvényességét
is értenünk kell. Csak az van, ami a szubjektumok szempontjából
van, és természetesen csak az lehet érvényes, ami van.
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A természetjogi gondolkodásban John Finnis jogfilozófiai mun
kássága képviseli leginkább a pragmatikus szemléletet. Elméleti
rendszerébe nem vesz fel metafizikai-spekulatív természet-fogal
mat/ mivel a modemitás a metafizikai szemléletmódot és gondol
kodást szerinte gyökereiben cáfolta és hiteltelenítette. A természet
jogát az emberi cselekvésre és ennek mércéjére, a gyakorlati ész
szerűségre fókuszálja, így az emberi döntés gyakorlati kérdései
kerülnek természetjogi rendszerének középpontjába." A termé
szetjogról alkotott koncepció is gyökeresen megváltozik tehát, mi
vel mostantól a természetjog a jogi jelenségeket a gyakorlati ész
szerűség fényében értelmezi és értékeli. A természetjog - Finnis
elméletében - a jog világában a gyakorlati (józan) értelem felté
teleit és elveit dolgozza ki. A természetjogi tanok elsődleges funk
ciója tehát nem a metafizikailag megalapozott természet-fogalom
ra való - teoretikus-rendszerképző - építkezés, hanem a mód
szeres és következetes tartalmi értékelés, hiszen a jogban szokásos
és használatos érvelésmintákat, gondolkodás- és igazolásformákat
teszi vizsgálatának tárgyává.

3. A személy és a társadalom: társas lénytől az elismerő-kapcsolatig

A ius mint jogosultság

A személy jogai és
kötelességei

32Az. universitas
fogalomnak a modem

természetjogban
társadalommal való

helyettesítésére ld. Louis
Dumont: Tanulmányok
az individualizmusról.

Pécs, 1998, 73-77.

A 16. században a ius mint jogosultság már határozottan elkülönül
a iustól mint helyestől és mint jogtól. A következő században már
nem annyira természetjogról olvashatunk, hanem inkább termé
szeti jogosultságokról értekeznek a szerzők. Nem a helyes és igaz
ságos cselekvésre kötelező természetjogi normák és azok rendszere
az elméleti reflexiók tárgyai, hanem olyan dolgok birtoklására és
megtételére vonatkozó igények és ezek elismertetése, amelyek 
legalábbis feltételezetten - egy eszményi állapot eszményi embe
rének esetében, azaz a természeti állapotban állnak fenn. Ez a 
három évszázadot uraló - jogelmélet arra volt hivatott, hogy az
emberek természetes jogosultságait igazolja.

Nem meglepő/ ha a modem korban, főleg a 20. században, egy
megváltozott, szekularizált és individualizálódott társadalomban
a természetjog - amely a (keresztény) középkorban az egész tár
sadalmat mint rendek (ordo) egységét universitaskéne2 fogta át hi
erarchikus rendben az örök isteni törvényig bezárólag - vissza
szorul az emberi személybe. Teljes erejével a némileg újrafogal
mazott személyt s annak jogait védi, de egyben kötelességeit is
hangsúlyozza. Minderre jó példa Viktor Cathrein és Jacques Ma
ritain tomista alapokon megfogalmazott természetjoga. A század
fordulótói kezdve kialakuló tudományágak és különösen a pszi
chológia és a filozófia új irányzatai révén az emberi gondolkodás
már képes volt az embert és annak világát adekvát módon meg
ragadni, oly módon, hogy a normatív (társadalmi) elvárásrendsze-
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Az emberi méltóság

reknek - és az ahhoz tartozó struktúráknak - az előbbihez való
viszonyát is immáron elméletileg kielégitő módon tárgyalhatták.

A perszonalizmus és a természetjog 19-20. századi egymásra
találása csak átfogóbb történelmi-társadalmi és kulturális folya
matok összefüggésrendszerében érthető meg. Fölfedezték, hogy a
relacionalitás az ember természetének szerves része, és nem egy
fajta mesterséges, külsődleges vagy járulékos attribútuma 
ahogy azt a különböző szaktudományok az emberi létezés egyes
területein (a biológiai-természeti dimenzión túl a pszichológia, a
kultúra és a cselekvés, az öntudat és a nyelv szférájában) elégsé
gesen be is bizonyították.

A személy-központúság mint perszonalizmus, némileg mást je
lentett a közösség primátusát valló középkorban, mint a 20. szá
zadban. A személy mindig személyközi létmódot jelentett, de az
zal a különbséggel, hogy a középkori személy a természetjog által
szabályozott közösségi rendben teljesedett ki (bár a személy 
túlvilági rendeltetése révén -, a politikai közösség fölé emelke
dett); századunkban viszont a személy a totalitás által33 veszé
lyeztetett helyzetbe került, (így) a természetjog spontán módon
kelt az örök és abszolút értékekkel rendelkező emberi személy vé
delmére. Jó példa erre Radbruch háború utáni fordulata. Mód
szertani dualizmusa és relativizmusa ellenére - a hitleri diktatú
ra tapasztalatai alapján - az alapvető emberi jogokat is a jogesz
méhez társítja, és úgy tartja, hogy az emberi jogok teljes tagadása
egyértelműen igazságtalan és jogtalan jogot eredményezj"

A személy a keresztény természetjogászok felfogásában miszté
rium - minthogy Isten képmása mind autonómiájában, mind
személyközi viszonyaiban. Az első tényből fakad a pozitív jog
korlátja, az utóbbiból pedig az igazságosság lényege. A személy
fogalmat - szögezzük Je a pontosításképpen - a perszonaliz
mus zsidó-keresztény (jog)filozófiai képviselőinek részére tartjuk
fenn, bár az emberi méltóság és a személyköziség törvényszerűsé

geinek megfogalmazásában a nyugati jogi gondolkodási hagyo
mány sokat köszönhet Immanuel Kantnak. Ö a jog számára jól
hasznosítható tételeivel és konstrukcióival sokkal nagyobb hatást
gyakorolt az emberi méltóság és az emberi jogok elméleti és gya
korlati jogi védelmének kialakítására, mint bármelyik más persz0

nalista gondolkodó. Nagy utat tett meg a nyugati civilizáció
Szent Tamás metafizikailag-ontológiailag megalapozott személyé
től a kanti emberfogalomig, bár Kant inkább csak áttételesen és
közvetve írja le az embert a jogban. Formális szemléletével a
(jog)elvek univerzálhatóságát tette lehetővé, ami - az ember esz
közként való felhasználásának tilalmával és az ebből fakadó, az
emberi kapcsolatokra vonatkozó jogi elvekkel együtt - az ember
jogi védelmének egyetemes érvényesíthetőségét alapozta meg. A
kategorikus imperatívusz - szögezi le Kant - csak akkor szűk

ségszerű, ha van valami, aminek létezése önmagában abszolút ér-
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tékű, ami önmagában vett célként meghatározott törvények alapja
lehet. Ilyen az ember a maga feltétlen értékében.

Az egységes világszemlélet s a metafizikai rend - korábbi 
empirikus széthullásával, az utóbbi évtizedekben a termé
szetjogászok egyre inkább a különbözőképpen megfogalmazott
interszubjektív viszonyban tárják fel a természetjogi tartalmakat.
Találkozunk olyan újkantiánus elméletekkel, amelyek bizonyos
kanti tételeket alapul véve az általános interszubjektív elismerést
tekintik a jog lényegi jellemzőjének. Nemegyszer szembeállítják a
jogi elismerő-viszonyulást a politika kizáró-relációjával; az elisme
rés ugyanannyira lényegi eleme a jognak, mint a kizárás a politi
kának. Az interszubjektivitás megjelenhet ezen túl a természetjog
alapelveinek hangsúlyozásával szemben a prudencia előtérbe állí
tásaként is. Ez klasszikus megfogalmazásában gyakorlati morális
tudást jelent, ami ily módon mozgékonyabbá teszi az etikát, kinyit
ván azt a helyzeti etika, az adott szituációban megtalált igazságos il
letve jogos, valamint a közösségi-történeti értékek érvényesülésének
irányába, a szabad értékteremtéssel a legteljesebb összhangban.

A természetjog stabil és hierarchikus szemlélete tehát átadja a
helyét a jog nem annyira közjogi, hanem interszubjektív - ami
többet jelent, mint polgári jogi - szemléletének (még az államok,
csoportok, jogi személyek közötti viszonyokban is az elismerő vi
szonyulást mutatják ki). Az emberi személy méltósága; a jog
strukturálisan elismerő logikája és ebből fakadó általánossága, kö
vetkezésképpen az egyenlőséget és így igazságosságot megvalósí
tó jellege; a pragmatikus természetjog; a prudencia, sőt, olykor a
szeretet fogalmai adják most már a természetjog interszubjektív
szemléletének kukskategóriáit. Külön említést érdemel a termé
szetjognak a diszkurzív etikával való érdekes, de egyelőre csak
ígéretes párosítása, ahol a diszkurzivitás nemcsak az igazságosság
alapelveit rögzítheti, hanem tartalmilag is a természetjog és az
emberi természet mibenlétét fejezi ki?5

Az interszubjektivitás dimenziójának a természetjog fogalmá
val való házasítása több különböző dolgot is jelent tehát az egyes
elméletekben: megjelenhet mint transzcendentális forma, mint az
emberi természet lényege, mint a jog normatív alapelve, vagy
mint a jogrendszer megalapozásának elve és módszere, továbbá
mint a természetjog tartalmainak meghatározása, vagy .akár mint
elismerő viszonyulás is, amely az ember interszubjektív termé
szetét alapulvéve mint a jogi viszonyulás lényegét jelenti, a jog
specifikumát más relációkkal (játék, politika, szeretet) szemben.
Megjelenhet azonban az igazságos, a jogos szituatív megtalálásá
nak módjaként, illetve a méltányosság és az emberi természet bel
ső összekapcsolásaként is, és végül, de korántsem utolsó sorban a
jogi norma kötelező erejének argumentatív igazolásaként is.

(ja lytatjuk)
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