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A természetjogról
2. rész

Van-e létjogosultsága korunkban a természetjogi gondolkodásnak?
A természetjog nagy kérdése, hogya modem korban miként ala
pozható meg. Más eredményt kaphatunk, ha az etika, a jog, a po
litikai filozófia vagy a természettudományok, esetleg a szociológia
területén maradva alkotjuk meg. Az egyes tudományterületek
olyan eltérő érdeklődési szférákkal, módszerekkel és premisszákkal
rendelkeznek, amelyek eleve meghatározhatják a diszciplínán belül
megalkotott természetjog milyenségét. A szociológia például - több
nyire - a kollektivitást hangsúlyozza, az etika nem tekinthet el a
morálisan cselekvő egyén szubjektum-voltától, míg a politikai filozó
fia a helyes társadalmi és állami berendezkedés kapcsán fogalmazza
meg a természetjog instanciáit, ahogy azt a klasszikus, de a felvilágo
sodás kori természetjogi tanok is jól mutatják. A teológiai filozófia kere
tében kifejtett természetjog pedig végső soron az Abszolútumban gyö
kerezteti az emberi lét és együttélés végső érvényét és valóságát.

A filozófián belül a szekularizált ontológia elsődlegességének

hangsúlyozása az etika és a személy másodlagosságát eredmé
nyezheti (legalábbis ez Mounier kritikája Hegellel és Heideggerrel
szemben), ami eldologiasításhoz és totalitarizmushoz vezet. A
személy túlhangsúlyozása viszont a társadalom viszonylagos ob
jektivitásának megragadhatóságát teszi lehetetlenné, hiszen a 
személy horizontján belül megjelenő - személyköziség még nem
társadalom. l Kitűnő társadalomalakító program lehet a társadal
mat az interperszonális szeretet cselekvési stratégiáira alapozni,
de ez - a földi élet jelen körülményei között - nem képezheti a
jog és annak érvényességének alapját, bár a természetjogászok
nagy része szerint a szeretet nem szakítható el és nem is állítható
szembe a joggal, s felfogásukban a szeretet mint társadalomalkotó
erő általános hajtóerőként és erényként is megjelenik. A személy
valódi személyisége a szeretetben bontakozik ki, ami egyben az
emberi természetben immanens módon benne rejlő morális tör
vényszerűség is, így ez a természetes erkölcsi törvényen keresztül
a természetjogot is valamiféleképpen belülről - vagy inkább "fe
lülről" - informálja. Azonban az emberi természet lényegét kife
jező természetes erkölcsi törvény maximális tartalmi megvalósítá
sa ritkán jön létre, bár bizonyos morálisabban elkötelezett - te
hát nem annyira jogászi - természetjogi tanok az erkölcsi tökéle
tesedést egyértelműen természetjogi követelménynek tartják. Min
dennek megértéséhez két pontosítást kell tennünk: az egyik a sze
mély morálfilozófiai és jogi értelmének elkülönítése, a másik a jo
gi és a szeretet-reláció közőtti különbségtétel.
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1. Jogi viszony és szeretet-viszony

Jogok és
kötelezettségek

2A jogok és a
kötelezettségek

egymáshoz való
viszonyáról ld. Földesi

Tamás: Valamit
valamiért? A jogok és

kötelezettségek
harmóniája és

diszharmóniája.
Budapest, Korona

Kiadó, 1997.
3Nem csak és nem

elsősorban az
önszeretetre - melyet
például Grotius annyira

hangsúlyoz
természetjogában, és

mindennek alapjául tesz
meg -, hanem a

klasszikusok altruizmust
is természetszerűleg

magában foglaló
szeretet-fogalmára kell

gondolnunk.
<Irermészetesen,

elsősorban azokról a
morális tartalmakról van

szó, amelyek a
társadalmi-közösségi
emberközi együttélés

alapjaira vonatkoznak.

Az emberre a szeretetben történő megvalósulás nélkül is érvénye
sek a természetjog normái, vagyis mint (általában vett) emberre
vonatkoznak rá a természetjog törvényei, ami egyrészről védettsé
get (jogokat), másrészről jogi kötelezettséget jelent. A jog lényegi,
fenomenológiai struktúrájából következik, hogy mint intézményes
és általános - vagyis mint mindenkire, az egyes emberek érdeme
itől függetlenül érvényes - jog, általában és általános érvénnyel
ismeri el az ember önmagában vett, feltétlen értékét. melyből az
embernek jogai, s a többi emberrel való viszonyában határozott kö
telezettségei is fakadnak.i Bár az ember - jó néhány klasszikus
természetjogasz szerint - természeténél fogva "hajlamos a szere
tetre"? nagyon sok esetben mégsem követi döntéseiben belső lé
nyegiségét, vagy éppen radikálisan azzal szemben cselekszik. Ezál
tal nem valósítja meg belső potencialitását és - egy meghatározott
értelemben - természete ellen cselekszik. Mindez morál-ellenes
cselekvésben, a kívánatos cselekvés elmulasztásában mutatkozik
meg. Az effajta cselekvési stratégia és életvitel az ember erkölcsi
szabadságában áll. A társadalom azonban - illetékességi szférájá
ban - húz egy határt, megálljt parancsol a morális normák áthá
gásának, ami már a tágabb értelemben vett jogi igazságosság terü
lete. Az ember élhet önző életet - bár ezáltal morális szempontból
elmarasztalhatónak, sőt erkölcstelennek is minősülhet -, de nem
cselekedhet jogtalanul, súlyos erkölcs-ellenes döntéseit és annak
következményeit nem kényszerítheti a többiekre. A társadalomnak
mint az egyének összességének jogában áll, hogya létet, sőt az
etikus létet - annak minimumát - fenntartsa, akár - szélsőséges

esetben - a jogos erőszakhoz való folyamodás árán is." Érvényt
szerezhet, illetve kötelessége érvényt szerezni az ember lényegéből

fakadó instanciák minimumának. Ez pedig az emberi együttélés
alapvető morális tartalmait, valamint az ember mint ember néhány
- szintén alapvető - igazságát foglalja magába. Ez utóbbi alatt
elsősorban az emberi személy méltóságára kell gondolnunk, vagyis
az emberi személyt védő jogi normákra, különösen azokra, ame
lyek az ember életét, szabadságát s erkölcsi integritását védik. Kü
lönbséget kell tehát tennünk a személy-mivolt erkölcsfilozófiai és
jogfilozófiai fogalma közott. Az utóbbi a feltétel nélküli elismerés
révén juttatja érvényre minden ember mint ember feltétlen értékét
- következésképpen egyenlő méltóságú személyként való elisme
rését -, hiszen a jog éppen jogisága, sajátos logikai természete által
teszi kötelezővé minden ember emberként való kötelező elismeré
sét, s ezt a követelményt adott esetben - megsértése eseten 
kényszerítő eszközeivel foganatosítja is. A személy-mivolt - bizo
nyos perszonalista gondolkodóknál - morálfilozófiai értelemben
egy megszerzendő minőség, arnivé az embernek válnia kell, mert
ez a létmód valósítja meg az ember belső lényegét. Ez akiteljesülés
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A személy
erkölcsfilozófiai és

jogfilozófiai fogalma

S-ralán éppen a jogi
perspektíva

kizárólagossága miatt
nem hajlandó Sergio

Cotta elfogadni a
személy és az

individuum közötti
perszonalista

különbségtételt. Sergio
Cotta: Dimio, persona,
mondo umano. Torino,

G. Giappichelli Editore,
1989, 66-71.

'v«. Domenico
Coccopalmerio:

Fortitudo iuris, persona
e diritto. Trieste,

Edizioni LINT, 1989.

7Horváth Sándor
tomista természetjogi
koncepciója szerint a

szeretet az "emberi
törekvőképesség első,

alapvető

megnyilvánulása". Arra
a kérdésre pedig, hogy

a szeretet vagy a jog
viszi-e az embert a

közösségbe, így
válaszol: "Ezért mint

mozgató erőt a
szeretetet illeti meg az

elsőbbség, de mint
tárgy, tehát határozott

hajlandóság, jogi
viszonyokban fejezendő

ki, és így ezeké az
elsőbbség." Horváth

Sándor: Örök eszmék
és eszmei magvak

Szent Tamásnál. Bp.,
1944, 246-248.

viszont - vagyis hogy az ember azzá válik, ami természete szerint
való - az egyéni életutaktól és megannyi morális döntéstől függ.
A morálfilozófiai értelemben vett ember tehát természete szerint
eleve személy, és potencialitása révén ezen lényegiségét mint konk
rét egzisztencia képes kiteljesíteni, ugyanakkor az ehhez vezető út
az egyéni moralitás és az életstratégiák függvénye. A jog fenome
nológiai lényege folytán csak az általában vett ember méltóságát
tekinti, amely minden ember esetében egyenlő és feltétlen. A mo
rálfilozófia természetesen ugyanezt tekinti alapnak, azonban nem
áll meg itt, és az - interperszonális és társadalmi kapcsolatoktól el
nem szakítható - önkiteljesedés magasabb erkölcsi kritériumát ál
lítja a konkrét ember elé.5 Fontos azonban mindehhez hozzáten
nünk, hogy a jog távlatilag a személy mind teljesebb kiteljesedését
szolgálja, természetesen morális értelemben is. A természeijog tar
talmát egyre inkább megismerő és magáévá tevő pozitív jog 
például Jacques Maritain szerint - perspektivikusan egyre köze
lebb kerül a személy valódi természetének megismeréséhez, és
minden jogi aktusnak, legalábbis közvetve. ezt kell feltámia s ér
vényre juttatnia: az ember feltétlen értékét, méltóságát és az ebből

fakadó jogi konzekvenciákat." Ha az emberiség e megismerésben
elért már egy bizonyos szintre, akkor nem térhet vissza egy korábbi
szintre anélkül, hogy önmagával meg ne hasonulna.

A perszonalistákkal szemben azt kell tehát mondanunk, hogy a
társadalom s annak rendezőelvei egyfajta objektivitással (is) ren
delkeznek, melyek nem redukálhatóak le és nem is alkothatók
meg az egyes interperszonális viszonyokból. Pontatlanul fogalma
zunk azonban, ha azt mondjuk, hogy a "társadalom" és ennek
igazságossági elvei a természetjog elvei, hiszen a társadalomnak
nincsen "természete", még - úgy tűnik - természettudományos
értelemben vett szigorú törvényszerűségei sem léteznek - ahogy
azt a kortárs szociológusok némelyike elismeri -, egyedül az em
bemek van természete. Ez a természet pedig morális természet, s
magán hordozza a belső terv megvalósíthatóságának kihívását. A
morál természete éppen abban áll, hogy szabad döntés által va
gyunk képesek normainak és útmutatásainak engedelmeskedni,
vagy éppen ellenkezőleg: ellenszegülni az emberben ható gyakorlati
morális észnek.

A jog és az erkölcs kérdésére térve elmondhatjuk. hogy a ter
mészetes erkölcsi törvény a társadalmi kapcsolatok minimális és
maximális tartalmait is magában foglalja, de természetjogként a
pozitív jog számára kötelezően, morális értelemben a minimális
tartalmat szelgáltatja. Az emberi természet lényegét kiteljesítő er
kölcsi szerétet-reláció csak mint a tételes jog legtávolabbi cél-ori
entációja, mint az emberi kapcsolatok ideája létezik, azon túl,
hogy a szeretet tágabb, filozófiai-antropológiai értelmében az em
beri törekvőképesség, az emberi lét és mindenekelőtt a termé
szetes közösségi lét, s így a jog alapját is képezi? A pozitív jog
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Jog és erkölcs

BA tényszefŰség

nagyon fontos eleme
volt a koraközépkori, de

egyáltalán a középkori
jogfejlődésnek. Vö.:

Paolo Grossi: L'ardine
giuridico medievale.

Editori Laterza, 1995,
56-60, 74-75.

9Horváth Sándor:
uo. 248.

csak a kompetenciaszférájába tartozó etikai minimumot kéri szá
mon, de azt kényszerítő erővel, egyébként nem tarthatna igényt a
"jog" névre. Ez utóbbi esetben emberellenes módon szabályozná
az emberi kapcsolatokat, nem venné figyelembe az ember sajátos
ságát, belső valóját, méltóságát és személyközi-társadalmi jellegét,
amelyek jogra vonatkozó kritériumait a (döntően formális érte
lemben vett) igazságosság társadalmi-társas erénye foglalja magá
ba (mely igazságosság tehát voltaképpen az emberi természeten,
az emberi együttélés "természetén" alapszik). A jog így puszta
faktikusság'' lenne, semmilyen érvényességre sem tarthatna
igényt. Az ilyen jog kényszemorma, de nem kötelező norma, hi
szen a kötelező-erejűséghez meg kell felelnie a jogi szabály elis
merő - végső soron morális - struktúrájának. Az "elismerő vi
szony" pedig az emberi társas lét alaptermészetén alapszik, amit
a jog önnön struktúrája által kifejez és megerősít. Az erkölcsi ér
telemben vett szeretet a maximális elismerést jelenti, a jogi elis
merés pedig azt a minimumot, amit a pozitív jognak a jelenség
szférában akár a jogos (törvényen alapuló) kényszer alkalmazása
által is érvényre kell juttatnia. A személyköziség a keresztény ter
mészetjog szempontjából a szerető és a jogi viszonyulás feszültsé
gében adja az emberi lét realitását. A szeretet mint a teológiai
erkölcsi erények legmagasabbika áll az erényhierarchia csúcsán
- bár a természetjog vonatkozásában a szeretet nem caritasként,
nem természetfeletti adottságként jelenik meg, hiszen ez utóbbi
nem képezheti olyan természetes képződmény okát, mint az ál
lam, habár ha "az emberek lelkét ez a szeretet is eltölti, akkor ter
mészetes hajlandóságaik is egészségesebbek lesznek és könnyeb
ben irányíthatóak megfelelő céljaikra'" -, míg a jogi viszonyulás
igazságossága az elismerés legmagasabb fokát adja a többi emberi
relációval - személyes barátság, civil társadalmi szolidaritás, kö
zösségeket integráló politikai kapcsolatok stb. - szemben, ame
lyek bár lehetnek intenzívebbek, mégsem az egyetemes elismerés
alapján szerveződnek. Mind a jog, mind a szeretet az egyetemes
elismerés bázisán áll, de míg az előbbit a reciprocitás, a jogok és
kötelességek kiegyensúlyozott rendszere, vagyis a mérték határoz
za meg, addig az utóbbit a magasabb moralitás jegyében az
aszimmetria, azaz az elvárás-mentesség és a mérték-nélküliség jel
lemzi (vagyis definíciójából fakadóan még a jogsértővel és az
igazságtalannal szemben is érvényesülnie kell). A szeretet-reláció
a jogi-relációval együtt az egyetemes befogadás strukturális jegye
ivel rendelkezik, de mint norma az utóbbival ellentétben a Másik
teljes befogadását igényli. Amennyiben elfogadjuk a szeretet
ilyen, nem szubjektív, hanem objektív normán való alapulását,
vagyis morális értelemben vett kötelező erejét, és ha az elismerő

viszonyulás univerzálhatóságát tekintjük a legmagasabb erkölcsi
normának, akkor nem lehet kétséges, hogy a magasabb fokú uni
verzális elismerés jelenti az alacsonyabbnak a horizontját. A "ma-
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1°Sergio Cotta: /I diritto

nell'esistenza. Giuffré
Editore, Milano, 1991, 301.

Horváth Sándor a
társadalomalkotó és

fenntartó szeretetet a

"természet körében"
keresi, és mint erényt a

.köziqazsáqqal", az
általános

emberszeretettel,
továbbá - ami most

fontosabb a számunkra
- a iustitia generalisszal

azooosqa. Ez utóbbit
iustitia legali9:lak, illetve
socialisnak is nevezi. A
szeretetet tehát a jó és
az igazságos általános

akarásához köti, ami
mint azáltalános Oó és
cél) java mindenképpen

elsőrendű. Horváth
Sándor: uo. 248-250.

ga sabb fok" nem jelenti azt, hogy megszünteti az alacsonyabb 
hogy Sergio Cotta kifejezését használjuk - "ontoegzisztenciális"
reláció specifikumát vagy annak specifikus erkölcsét, így a szere
tet semmiképpen sem szünteti meg az igazságosságot, hanem in
kább kiteljesíti azt. lO A kiteljesítés, vagy "tágabb horizontba helye
zés" a másik oldalról tekintve éppen a jog sajátlagos erkölcsének
elismerését és értékelését jelenti. Sergio Cotta - elfogadva az er
kölcsi és jogi viszonyulás kanti kritériumait - megállapítja, hogy
az elismerés univerzálhatósága alapján lehet az egyes morális re
lációk között objektív rangsort kiépíteni, a két univerzális elisme
rő viszonyulás - a jog és a szeretet - között pedig morális
szempontból az elismerés mélysége és a Másikra való irányultság
mikéntje a döntő. Hangsúlyozni kell, hogy a szeretet nem szünte
ti meg a jogi relációt és az igazságosság erényét, hanem tágabb ho
rizontba helyezi azokat. Aki az igazságosságot és a jogot meg kíván
ja szüntetni - akár a szeretet egyetemes normájára hivatkozva -,
biztosan nem emberi társadalmat épít, márpedig a földön csak ilyen
társadalom lehetséges és értelmes. A jog és a morál kanti egyetemes
törvényeinek objektív, tehát nem logikai-formális megalapozására
lenne szükség, amit a königsbergi filozófus elmulasztott megtenni.
Vagyis azt kell megnéznünk, hogy miért érvényesek ezek az egyete
mes törvények. A klasszikus természeijogi hagyomány az emberi
természet eredendően társas jellegére alapoz. Így nem tűnik vélet
lennek, ha a jogi viszonyulást és a jogi kapcsolatot - mint az ember
társas kapcsolatainak legfőbb szabályozó normarendszerét - nem
csak az igazságossággal hozzák elválaszthatatlanul szoros kapcsolat
ba, hanem nemegyszer ezeknek a szeretet magasabb erkölcsi köve
telményeivel való tágabb összefüggéseit is kijelölik.

2. Kortárs természetjogi és filozófiai irányzatok

A korábban felvetett probléma kifejtésér folytatva, kérdéses szá
munkra, hogy miként lehetséges a perszonalizmusból vagy a szub
jektumfilozófiából természetjogi elveket leszűrni, hiszen az előbbi

ben az interperszonális viszonyok közvetlenül személyköziek, va
gyis nem társadalmiak, míg az utóbbi esetében az a probléma, hogy
a szubjektumból fel lehet-e támi az objektív önnön struktúráit. A
természeijog több dichotómia metszéspontján helyezkedik el: vé
gesség és végtelenség, individualitás és kollektivitás, ténylegesség
és potencialitás, test és szellem, személyesség és tárgyiasítottság,
egyediség és általánosság, törvény és cselekvés stb. Az egyes filo
zófiák csak bizonyos aspektusait ragadják meg sokszor magának
az egyébként filozófiailag vizsgálható valóságnak. A 20. századi ka
tolikus természetjog igyekezett a kortárs filozófiai áramlatokra re
agálva a klasszikus skolasztikus, elsősorban Szent Tamás-i termé
szeijogi tanítást revideálni. Mint tudjuk, a természetjogi tan a tamá
si eszmerendszer egyik központi elemét képezi. A katolikus gon-
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A megújuló katolikus
természetjog
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1995, 143-167.
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megalapozása
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Vecchio: Essenza del
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Internazionale di
Filosofia del Dirirto

1952, Fasc. I-II. 1-7.

dolkodókra az a feladat hárult, hogy felelevenítsék, újraértelmez
zék, illetve a kortárs filozófiai eredményekkel vegyítsék a tamási
természeijogi tanítást. Ezt azért tehették meg, mivel észlelték a ta
mási tan maradandó részei és az adott társadalmi-történeti koritex
tusra adott reflexió termékei közötti különbséget, ahol ez utóbbiak a
katolikus igazság szempontjából esetlegesnek tűntek. A természeijog
bizonyos elemei, illetve a természeijog kifejtésének bizonyos módjai
tehát korfüggőek,kulturálisan meghatározottak. Ezért lehetséges más
társadalmi körülmények között, más filozófiai áramlatok gondolati
konstrukcióit is átvéve ugyanazt a tartalmat kifejezni. Jó példa erre az
- miként az Francesco D'Agostino írásából is kiderül II -, ahogya
katolikus egyház társadalmi tanításában a természeijogi érvelést las
sanként átveszi az emberi jogokra való hivatkozás. Változó körülmé
nyek között természetesen a tartalom is némileg változik, vagy pon
tosabban: új kontextusba helyezve az elvek más megvilágításba kerül
nek. A tomizmus ily módon új filozófiai meglátásokkal ötvözve más
megvilágításba helyezett néhány, a természeijog szempontjából fontos
valóságot. Elég csak az emberi személy kiemelt szerepére, annak jo
gaira és kötelezettségeire, vagy a történetiség gondolatának a termé
szetjogba való ágyazására gondolnunk. De találhatunk radikálisabb
megoldásokat is, amelyek már csak alig-alig maradnak meg az eredeti
tomista eszmerendszernél.

A történeti példák azt mutatják, hogya kantianizmus is alkal
mas a természeijog megalapozására, ahogy az emberi személy ér
tékének tartalmi védelmére iS,12 miként azt Giorgio Del Vecchio
írásai is 13 bizonyítják. Korlátja viszont - többek között - az,
hogy a megismerés behatároltságát vallja, hiszen (mivel az alany
megismerésérőlvan szó) nem lehet eldönteni, hogy az ismeret ál
talános és szükségszerű mozzanata magából az objektív világból
ered-e, vagy csupán a megismerő alany tevékenységének tenné
ke. A hume-i szkepticizmust a kantianizmus nem tudta megha
ladni, és a szubjektivizmus, bár új horizontokat nyitott, számos
korábbi eredményt háttérbe szorított. A kanti modell a termé
szeijog több mozzanatát tekintve nem áll távol például John
Locke természetjogától. habár Kant módszertana, különösen pe
dig a kategorikus imperatívusz az általános és az objektív érvé
nyesség új megalapozását tette lehetővé. Nem véletlen, hogya fi
lozófiai, szociológiai, antropológiai megújításaként is felfogható
diszkurzív etika habennasi-kan-otto appeli tana Kantra (is) tá
maszkodik, amikor a jog érvényességét az egyetemes diszkurzus
révén kívánja megalapozni. A ráció és az érvényesség diszkurzív
módon történő átalakítása úgy képes az etikai tartalmakat megha
tározni, hogy közben nem szakad el a modemitás projektumától.
vagyis a racionalizációtól és az emancipációtól. A kérdés azonban
az, hogy nem terheljük-e így túl a szubjektumot és az interszub
jektivitást, hiszen ezek az elméletek számos olyan (természet)jogi
elemet vesznek fel, amelyek más természetjogi tanokban súlyos
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teológiai, metafizikai, ontológiai alappal bírnak. A diszkurzív eti
ka képviselőinek az ember interperszonális természetéről, a meg
ismerés diszkurzív módjáról és az érvényesség dialógikus elvéről

tett kijelentései mégis új utat mutatnak a jog racionális, az ember
társas természetének megfelelő, a jog érvényességét a poszt
klasszikus modernségben is elfogadható megalapozását illetően.

Nem találunk azonban választ az emberi jogok, az emberi sze
mély méltósága és a demokratikusan újraalkotott jog közötti vi
szany elméleti kérdéseire, illetve arra, hogy minden "igaz"-hoz
viszonyulóan igazságos-e, ami a vizsgált modellben jogos és igaz
ságos? Az "igaz" racionális megalapozására egyedül Karl-Otto
Apel tesz kísérletet Arisztotelész nyomán - jóllehet kevés ered
ménnyel'" -, mint ahogy nem jelent megoldást e kérdésben Ha
bermas hermeneutikai útkeresése sem, minthogy az "előzetes

megértés" haberrnasi koncepciója az érdek materializált fogalmá
nak rabja marad. A Faktizitiit und Geitung "diszkurzív joga" a
marxi fogalmi elemeket immáron meghaladva adja a jog átfogó,
reális, erkölcsi-társadalmi koncepcióját. Sok tanulsággal járna, ha
a jogot a perszonalista és a habermasi filozófiai rendszereket egy
bevetítve értelmeznénk. hiszen mindkettő az ember alapvetőerr

interszubjektív és morális jellegét vallja. Ugyanakkor a - balol
dali eszméktől sem idegenkedő - perszonalizmust a társadal
miassággal s a jogisággal lehetne kiegészíteni, és az ebből fakadó
elméleti konzekvenciákat kellene levonni, míg a Iürgen Habermas
elméletében gyenge lábakon álló személy fogalmat a perszonalis
ta eredmények alapján lehetne megalkotni. E kettő együtt adhat
ná a korunkban is vállalható interperszonális-társadalmi termé
szetjog gerincét. Fontos azonban, hogy - miként arra Otfried Höffe
írásaiban rámutat - a jog kommunikatív megalapozásánál ne fiktív
ideális kommunikációs helyzetből induljunk ki, mint ahogy azt a jog
és az etika kortárs elméletei teszik, mivel a transzcendentális mód
szer nem számol a személyközi viszonyok eredendően intézményie
sült l~llegével, ami ~z ~mber,antr.opoló~ai meghatáro~~ttság~ból fa
kad." A Szent Tamas-l tanbal mmdenkeppen rehabilitálandó a me
tafizika és a társadalomontológia néhány olyan eleme, amelyek a
természeti törvényre utalnak. A rawlsi és a kommunitarista elmélet
politikai filozófiája az arisztotelészi természetjog újraolvasásának ad
hatna új keretet - még akkor is, ha ez igen távol áll John Rawls in
tencióitól -, ami pedig az egyes társadalmakban reálisan, empiriku
san és kulturálisan jelen lévő jog mögöttes erkölcsi elveinek mibenlé
tére adhatna választ, hiszen mindaz, ami közös, a természetjog alapel
veire mutatna. Ezek az elvek az igazságosság és a személyiség azon
objektív elvei, amelyekbe - Helmut Coing szerint - a fenomenoló
giai módszer segítségéve I bepillantást nyerhetünk.

Kérdés, hogy pusztán az igazságosság természetének keresésé
vei a természetjog igazságosságával ekvivalens eredményt ka
punk-e. Az igazságosság epikureus, individualista-utilitarista,
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18Már amennyire a

"természeti állapot" tana
egyáltalán

"természetjog"-nak
nevezhető.

esetleg játékelméleti alapokon" történő meghatározása rövidre
zárja az emberi természet összetettségéből fakadó problémákat,
mivel az egyszerűbb utat választva a "megtisztított" és redukált
emberi természetet módszertanilag biztosabbnak (vő.: módszerta
ni individualizmus), tudományosabbnak, sőt, egyedül lehetséges
nek kiáltja ki.!7 A szerződéseiméietek bármiféle újbóli feleleveníté
se is csak annyiban dicséretes, amennyiben már nem öltenek 
profán - terrnészetjogi'" formát, s így végre a természetjog meg
szabadulhat e kétes házasság minden korábbi hozadékától.

A jogi és a politikai filozófia eszköztárába - a pozitivizmus kizá
rólagos uralmának elmúltával - újból visszatérhettek a klasszikus
erkölcsi mozzanatok, az említett társadalmi szférák azon mozzana
tai, amelyek a klasszikus természetjogászoknál a jog és a politika lé
nyegi, sőt, konstitutív elemét alkották. Gondoljunk mindenekelőtt a
közjó és az igazságosság fogalmaira vagy a politikai barátság újjá
éledt, bár átalakult verzióira. Egyelőre az még nem tisztázott, hogy
lehet-e az igazságosság elvei ről beszélni egy igazságos társadalmi
berendezkedés kapcsán a természetjogi gondolkodás felvétele nél
kül, bár bizonyos jelek arra mutatnak, hogy amennyiben az ideoló
giai gondolkodás szintjét meg akarjuk haladni és biztosabb filozófiai
megalapozást tartunk szükségesnek, akkor az igazságosság rawlsi
vizsgálatát ki kell bővítenünk. És nem csak azért, mert Kanthoz ké
pest szűkebb területen megfogalmazott igényekkel lép elő, minthogy
nem a jogrend létrejöttét, a jog érvényességét és a jogkövető maga
tartást kívánja általában leírni és azokat megalapozni, hanem tulaj
donképpen egy meghatározott társadalmi berendezkedés, a modern
(amerikai) liberális demokrácia jogrendjének védelmében ragad tol
lat, ami nehezen teszi elkerülhetővé elméletének ideologikus jellegű

ként való megbélyegzését. Márpedig a természetjog ideológiai célza
tú tudatos használatát a klasszikusok soha nem fogadták el. A ter
mészetjog az emberi együttélés legalapvetőbb igazságait és szabá
lyait fejezi ki normatív módon, a jog logikája által megfogalmaz
va. Az emberi együttélés további jogi szabályait, konkrét kulturá
lis-közösségi meghatározottsága it - ahogy azt már említettük 
elsősorban a jogontológia, a jogi fenomenológia illetve a jogantropo
lógia hivatott kutatni és feltárni, Korunk jogelméleti problémáiból 
mint például az abszolutizált és végletekig hajtott absztrakt em
beri jogok öncélú fegyverként való felhasználásából és ily módon
való lejáratásából, és ezzel a természetes morális együttélési for
mák és közösségek ellehetetlenülésének vagy egyenesen felbomlá
sának veszélyéből - az egyik lehetséges kiutat az újragondolt
természetjogi elképzelések jelentik, melyek túl az igazságos társa
dalmi berendezkedés kérdésén, olyan súlypontokat jelölnek ki és
olyan fogalmakat dolgoznak ki, valamint olyan régieket alakíta
nak újjá, amelyek a filozófiának ma is vállalható elemeit alkotják,
s egyszersmind át is mentik a természetjogi hagyományt egy új,
immáron posztmodernnek nevezett korba.
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