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Kiss Lajos András

Az erkölcs, a jog és az állam kapcsolata 
Vlagyimir Szolovjov filozófiájában (I.)∗

I. Bevezetés

Anita	Schlüchter	a	19–20.	század	fordulóján	lezajlott	orosz	„jog-	és	erkölcsfilozófiai	vi-
tákat”	feldolgozó	munkáját	a	következő	megjegyzéssel	vezeti	be:	az	orosz	irodalom	és	
filozófia	iránt	érdeklődő	nyugati	értelmiségiek	mindig	is	evidenciának	tekintették,	hogy	
az	oroszok	szemében	az	erkölcs	magasabb	helyi	értékkel	rendelkezik,	mint	a	jog.1	Az	iga-
zság	az,	hogy	az	effajta	előítéletek	nem	nélkülözik	a	valóságos	alapokat.	Hiszen	gyakorta	
maguk	az	orosz	filozófiatörténészek	is	ezt	a	feltevést	erősítik.	Például	az	orosz	eszme-
történet	elismert	szakértője,	az	Izraelben	élő	Assen	Igantow,	a	jog	és	az	erkölcs	sajátosan	
orosz	viszonyát	a	következőképpen	foglalja	össze:	„Az	erkölcs	magasabban	áll,	mint	a	jog	
és	az	igazságszolgáltatás.	Az	a	vádlott,	akinek	tettét	nemes	motívumok	vezérelték,	vagy	
esetében	egy	szenvedő	és	szerencsétlen	emberről	van	szó,	méltó	a	szabadon	bocsátásra,	
még	ha	meg	is	sértette	a	tételes	jogot.	Ellenben	egy	’gonosz’	vagy	egoista	vádlottat	el	kell	
ítélni,	még	akkor	is,	ha	formálisan	nem	sértett	jogot.”2		
A	 valóság	 ezzel	 szemben	 az,	 hogy	 az	 effajta	 sommás	 állítások,	 ha	 van	 is	 igazság-

tartalmuk,	 mindenképpen	 eltúlozzák	 az	 orosz	 kultúra	 „moralizáló”,	 illetve	 a	 „joghoz	
ellenségesen	 viszonyuló”	 hajlamát.	 Az	 igazság	 az,	 hogy	 Oroszországban	 a	 jogi	 gon-
dolkodás	 és	 az	 államelmélet	 kérdéseinek	 vizsgálata,	 legalábbis	 ennek	 primer	 formái,

	 1 sChlüChter,	anIta:	Recht	und	Moral.	Argumente	und	Debatten	„zur	Verteidigung	des	Rechts”	an	der	Wende	
vom	19.	zum	20.	Jahrhundert	in	Russland.	Zürich,	2008.	Pano	Verlag,	11.	[sChlüChter,	2008].

	 2	 Idézi	sChlüChter,	2008.	11.	Alekszej	Pavlov,	az	egyik	1992-ben	írt	tanulmányában	szintén	hasonlóképpen	fogal-
maz:	„Az	orosz	tudatban	mélyen	gyökereznek	az	olyan	gondolatok,	miszerint	a	morál	prioritással	rendelkezik	a	
joggal	szemben,	illetve	hogy	az	emberi	cselekedeteknek	nem	a	törvény	betűjével	kell	megegyezniük,	hanem	azzal	
a	törvénnyel,	amit	az	Úristen	helyezett	az	ember	lelkébe.”	Pavlov,	aleKszeJ:	K	voproszu	o	szvojeobrazii	russzkoj	
filoszofii.	Vesztnyik	Moszkovszkovogo	Unyiverszityeta.	Szerija	7.	Filoszofija.	34.	Bogan	Kisztyakovszkij,	az	ere-
detileg	1909-ben	megjelent	A jog védelmében – Az értelmiség és jogtudata	című	elhíresült	 tanulmányában	hasonlóan	
vélekedik	az	orosz	nép	jogtudatáról:	„Az	orosz	nép	mindennapi	életéből	teljesen	hiányzik	mindenféle	 jogrend,	
s	az	orosz	értelmiség	épp	eme	mélyen	gyökerező	baj	következtében	oly	érzéketlen	a	jogi	eszmék	iránt,	s	emiatt	
oly	halvány	jogtudata	is.”	Bogdan,	KIsztyaKovszKIJ:	A	jog	védelmében	–	Az	értelmiség	jogtudata.	In:	KIss	Ilona	
(szerk.):	Az	orosz	forradalom	démonai.	Ford.	Vári	Erzsébet.	Budapest,	1990.	Századvég	Kiadó,	127.

  ∗	 A	tanulmány	a	KÖFOP-2.12-VEKOP-15-2016-00001	azonosító	számú,	„A	jó	kormányzást	megalapozó	közszol-
gálati-fejlesztés”	című	kiemelt	projekt	Ludovika	Kiemelt	Kutatóműhely	Programjának	Államelméleti	alapkutatás	
2016-2018	(2016/86	NKE-AKFI)	elnevezésű	alprogramjának	keretében	a	Nemzeti	Közszolgálati	Egyetem	meg-
bízásából	készült.	
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Az	erkölcs,	a	jog	és	az	állam	kapcsolata	Vlagyimir	Szolovjov	filozófiájában

már	az	ismert	történelem	hajnalán	−	azaz	az	írásbeliséggel		kezdődően	−	kitüntetett	figye-
lemben	részesült,	természetesen	azzal	a	megszorítással,	hogy	a	bizánci	jogtradícióhoz	való	
kötődés	erősebb	volt,	mint	a	nyugati	típusú,	azaz	a	római	jogi	gondolkodás	hatása.3	
A	11.	században	Ilarion	Elmélkedések a „törvényről és a „kegyelemről”	című	munkájában	a	

tudós	metropolita	az	emberi	együttélés	két	elvét	állítja	egymással	szembe:	Mózes	törvé-
nyét,	amelyet	formális	törvénynek	tekinthetünk,	illetve	az	isteni	kegyelem	törvényét.	Mi-
ként	Anita	Schlücher	írja,	az	iménti	oppozíció	mellett	újabb	ellentétpárok	is	megjelennek	
Ilarion	művében.	„Egymás	antitéziseiként	Ilarion	párhuzamba	állítja	egymással	az	Ó-	és	
az	Újszövetséget,	a	rabszolgaságot	és	a	szabadságot,	még	pedig	olyan	formában,	hogy	az	
ószövetségi	törvény	a	szolgaságba,	míg	az	Újszövetség	szeretettörvénye	a	szabadságba	
vezet.	Ilarion	prédikációjában	a	történelmi	fejlődés	sajátos	formát	ölt:	a	kegyelem	princí-
piuma	és	ezzel	együtt	a	keresztény	igazság	egyre	inkább	kiteljesedik,	ellenben	a	’formális	
törvény’	fokozatosan	háttérbe	szorul.	Amellett,	hogy	Ilarion	prédikációnak	komoly	iro-
dalmi	értéke	van,	illetve	hogy	ez	a	munka	Vlagyimir	fejedelem	melletti	dicsérő	beszédként	
is	értelmezhető,	jogfilozófiai	szempontból	abban	áll	a	jelentősége,	hogy	Ilarion	szembeál-
lítja	egymással	a	formális	(emberi)	törvényt	és	a	kegyelem	(isteni)	törvényét,	illetve	hogy	
a	formális	törvény	szinte	teljesen	negatív	értékelést	kap.”4	Nem	kétséges,	hogy	az	Ilarion-
féle	kegyelem-felfogás	hosszú	évszázadokra	meghatározta	az	orosz	irodalmi	és	társadalmi	
gondolkodást.	Még	nyolcszáz	évvel	Ilarion	után,	a	tizenkilencedik	század	közepén	zajló	
szlavofil/nyugatos	vitákban	is	tennen	érhető	ez	a	hatás.	A	szlavofil	Konsztantyin	Aksza-
kov	1855-ben	a	II.	Sándor	cárhoz	írott	memorandumában	a	következőképpen	jellemezte	
az	orosz	állapotokat:	„Az	ilyen	egyszerű,	természetes	és	homogén	viszonyok	alapján	élő	
(társadalomban)	a	törvényeknek	is	ezeket	a	viszonyokat	kell	kifejezniük,	vagyis	nem	kell	
a	törvényeknek	művi-formális	jelleget	ölteniük.	Ezzel	ellentétben	két	hagyományból	kell	
kiindulni:	a	mindennapi	tradícióból	és	a	belső	meggyőződésből.	Ezen	tradíciók	a	maguk	
szellemiségében,	összetételükben	és	alkalmazási	formáikban	inkább	bensőséges	karakter-
rel	bírnak,	mintsem	hogy	azt	a	külső	(formális)	jogot	jelenítenék	meg,	amely	igazságosság	
külső	és	 látható	 formáját	−	 s	 a	betű	 szerinti	 értelmében	vett	 a	hagyomány	 szentségét	
−	 logikai	következtetéssé,	az	erkölcsi	imperatívuszt	pedig	külső	haszonná	silányítja.	Én	
természetesen	nem	az	egyik	vagy	éppen	a	másik	konkrét	 törvényről	beszélek,	hanem	
az	egész	(jogfelfogásról),	hogy	úgy	mondjam,	az	óorosz	jog	hajlamáról	(tendenciájáról).	
Ebben	a	hagyományban	a	belső	igazságosság	(szpravegylivoszty)	midig	túlsúlyban	volt	a	
külső	formalitással	szemben.”	5													
Érdekes,	hogy	a	szlavofilek	a	„vnutrennaja	pravda”	(belső	igazság)	fogalmát	ugyanab-

ban	az	értelemben	használják,	mint	a	„vnutrennaja	szpravegylivoszty”	(belső	igazságos-
ság)	kifejezést,	s	ezzel	az	óorosz	„pravda”	fogalmának	ambiguitását	is	jelezni	kívánják.6

	 3 IlarIon:	Elmélkedés	a	„törvényről	és	a	„kegyelemről”.	(Részletek).	In:	IglóI, endre	(szerk):	Az	orosz	irodalom	
kistükre.	Ilariontól	Ragyiscsevig.	Budapest,	1981.	Európa	Könyvkiadó,	37–39.	Ilarionnál	alapvetően	biblikus	ér-
telme	van	a	„törvény”	fogalmának,	s	nem	tisztán	jogi.	A	római	jog	a	bizánci	jog	közötti	történeti	összefüggések	
néhány	kérdéséről	lásd	halem,	Friedrich	von:	Recht oder Gerechtigkeit?	Rechtsmodelle in Ost und West von der Antike bis 
zur Moderne.	Köln-Weimar,	2003.	Böhlau	Verlag.

	 4 sChlüChter,	2008.	31.
	 5	 Idézi	sChlüChter,	2008.	32–33.
	 6	 A	„prvada”,	„szpravegylivoszty”,	„isztyina”	stb.	fogalmak	történeti-etimológia	aspektusaira	a	következő	fejezetben	
térek	ki.	
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Kiss lajos anDrás

Az	erkölcs	és	a	jog	problematikájának	szisztematikus	vizsgálatára	a	19.	század	végén	
kerül	sor.	Az	okok	nyilvánvalóak	és	meglehetősen	ismertek.	A	század	végére,	legalábbis	
ami	a	gazdasági	élet	területeit	illeti,	Oroszországban	létrejönnek	a	kapitalista	viszonyok.	A	
nagyvárosokban	és	az	ipari	övezetekben	megszületik	a	modern	munkásosztály.	Az	egye-
temeken	és	a	legkülönbözőbb	értelmiségi	csoportokban,	politikai	mozgalmakban	állandó	
vitatémává	váltak	az	ország	szociális	és	kulturális	reformjának	lehetőségei,	illetve	a	vál-
tozás	lehetséges	irányai.	Mindezek	a	változások	a	jogfilozófiát	sem	hagyták	érintetlenül.	
Egyre	több	orosz	diák	tanult	német	és	francia	egyetemeken.	Az	1870-es	évektől	kezdően	
nemcsak	az	egyetemek,	illetve	jogi	karok	száma	ugrott	meg	Oroszországban,	de	számos	
jogtudományi	periodika	és	kiadvány	látott	napvilágot,	amelyek	nyilvános	fórumot	biztosí-
tottak	a	jogelméleti,	társadalomtudományi	és	morálfilozófia	viták	számára.7	Amíg	a	18-ik	
században	döntően	a	természetjogi,	a	19.	század	közepén	pedig	hegeliánus	álláspontok	
uralták	jogfilozófia	vitákat,	addig	a	század	végére	–	hála	a	külföldi	tanulmányutakról	vis-
szatért	fiatal	tudósoknak	–	már	a	jogpozitivista	és	az	újkantiánus	álláspontok	vették	át	
a	vezető	szerepet.8	Külön	érdekessége	a	századfordulós	jog-	és	morálfilozófia	vitáknak,	
hogy	a	szakjogászok	mellett	vallás-	és	morálfilozófusok,	illetve	írók	is	aktív	szerepet	ját-
szottak	 a	 széles	 értelmiségi	 körök	érdeklődésétől	 kísért	 és	nagy	nyilvánosságot	kapott	
diszkussziókban.9	
Tanulmányom	központi	magját	a	szabadfoglalkozású	filozófus,	Vlagyimir	Szolovjov,	

illetve	a	jogfilozófus	és	egyetemi	professzor,	Borisz	Csicserin	között	lezajlott	kontroverzia	
feldolgozása	képezi,	természetesen	időnként	a	szóban	forgó	vitákhoz	kapcsolódó	más	
gondolkodók	(írók,	filozófusok,	jogászok)	munkáira	is	reflektálni	fogok.10		
Mielőtt	rátérnék	az	erkölccsel	és	a	joggal	kapcsolatos	szolovjovi	nézetek	ismertetésére,	illetve	

bemutatnám	Csicserin	vitairatának	fő	téziseit,	mindenképpen	szükségesnek	tartom,	hogy	egy	
„fogalommagyarázatot”	magában	foglaló	rövid	fejezetet	is	beépítsek	tanulmányomba,	amely	
–	reményeim	szerint	–	sokat	segíthet	a	központi	mondanivaló	megfelelő	értelmezésében.																							

II. A jog és az erkölcs fogalmának etimológiai problémái 
az orosz kultúrában

Katharina	A.	Breckner	A pravda (igazság − igazságosság) és az isztyina (teoretikus igazság) haszná-
lata a 19. századi orosz eszmetörténetben	című	tanulmányában	−	jórészt	Nyikolaj	Mihajlovszkij	

	 7	 Schlüchter	 szerint	 az	 ezernyolcszázhetvenes	 években	 14	 jogtudományi	 folyóirat	 és	 periodika	 létezett	 az	 orosz	
egyetemeken.	

	 8	 Ugyanakkor	Kisztyakovkij	megjegyzi:	„Az	utóbbi	időben	újjászületett	a	természetjog	és	előtérbe	került	az	ösztö-
nös	jog	eszméje	is.”	KIss,	1990.	126.

	 9	 Ez	azért	nem	tekinthető	teljesen	orosz	sajátosságnak.	Ha	például	a	német	jogfilozófiai	vitákra	gondolunk,	ott	is	
azt	láthatjuk,	hogy	nemcsak	a	szakjogászok,	hanem	az	olyan	„bölcsészek”	is	fontos	szerepet	játszottak	ezekben	
a	diszkussziókban,	mint	amilyenek	Kant,	Fichte	és	Hegel	voltak	a	19-ik	században,	illetve	Ernst	Bloch	a	20.	szá-
zadban.	

10	 Kisztyakovszkij	az	imént	idézett	tanulmányában	egyébként	azzal	a	meglepő	állítással	szolgál,	miszerint	„sem	Csi-
cserin,	sem	Szolovjov	nem	alkotott	jelentőset	a	jogi	eszmék	terén.”	[KIss,	1990.	126.]	Az	igazság	az,	hogy	azóta	
eltelt	több	mint	száz	évben,	az	ebben	a	témában	született	orosz	és	nemzetközi	irodalom	lényegében	cáfolja	Kisz-
tyakovszkij	elsietett	értékítéletét.
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és	Pavel	Pesztyel	munkáira	támaszkodva	−	a	középkori	ószláv	egyházi	irodalomtól	a	19.	
század	végéig	követi	nyomon	a	jogi	és	az	erkölcsi	igazság	megnevezésére	szolgáló	orosz	
fogalmak	szemantikai	változásait,	illetve	ezek	meglehetősen	összetett	viszonyrendszerét.	
Breckner	–	elsősorban	Dieter	Kegler	immáron	klasszikus	munkáját	alapul	véve	–	először	
is	orosz	igazságfogalom	két	formájának,	a	pravda	és	isztyina	fogalmak	történeti/etimológiai	
alakváltozatait	mutatja	be.11	Az	orosz	egyházi	szláv	szövegekre	alapozott	kutatások	szerint	
a	mind	pravda,	mind	pedig	az	isztyina	szavak	esetében	kimutatható	a	héber,	illetve	a	görög	
hatás,	mivel	először	a	görög	kultúrában	járatos	zsidók	fordították	az	Ó-	és	Újszövetséget	
görög	nyelve,	majd	pedig	ezek	a	fordítások	jelentették	az	alapot	azon	szerzetesek	számára,	
akik	végül	egyházi	szlávra	fordították	a	Szentírást.	„A	görög	αλάθεια	kifejezés	egy	kimon-
dott	és	megismert	létet	jelent,	azaz	egy	metafizikai,	a	léthez	intim	módon	hozzátartozó,	
abszolút	igazságot	mond	ki.	Ezt	nagyon	gyakran	az	isztiyna	fogalmával	adták	vissza,	amire	
jó	példával	szolgál	János	evangéliuma,	ahol	is	az	igaság	a	kinyilatkoztatott igazságot	jelenti.	A	
kinyilatkoztatásban	nagyon	egyértelműen	mutatkozik	meg	ennek	az	igazságnak	az	egzisz-
tenciális	jellege,	s	innen	származik	a	’valóság’	és	’hitelesség’	ama	jelentése,	amely	az	orosz	
nyelvben	hozzáadódik	az	igazságfogalomhoz,	és	hogy	ezt	a	jelentéstöbbletet	a	szó	a	mai	
napig	megőrizte.	Ellenben	az	egyházi	szláv	emlékekben	található	szövegek	alapján	ki	lehet	
jelenteni,	hogy	a	pravda	fogalom	szinte	semmit	sem	tartalmazott	az	igazság-jelentésből.	A	
pravdát	a	δικαισύνμ	fogalmával	fordították,	és	igazságosságot,	a	jó	cselekedetet,	illetve	a	be-
szédben	és	a	cselekedetekben	megnyilvánuló	hitelességet	értették	rajta.	Akárhogy	is	van,	
de	az	biztos,	hogy	a	pravda	már	az	óoroszban	is	komplex	jelentésstruktúraként	létezett.”12		
Breckner	azt	mondja,	hogy	idővel	a	pravda	szó	az	„igazság”	fogalmának	értelmében	is	
használatos	lett,	de	az	isztyina	fogalommal	ellentétben	a	pravda-igazság	inkább	etikai,	mint	
kognitív	vonatkozást	fejezett	ki.	A	pravda	fogalmát	idővel	egyre	inkább	jogi	terminusként	
használták,	amely	a	szabad	cselekedetet	(azaz	a	szabad	akaratból	eredő	cselekedetet	–	K.	
L.	A.)	intézményesítette,	de	–	etimológiájának	köszönhetően	–	továbbra	is	megmaradt	
bizonyos	vallásos	„mellékíze”.	A	19.	században	az	isztyina	fogalmát	egyaránt	használták	
egyes	számban	és	többes	számban,	míg	a	pravdát	csak	egyes	számban.	A	pravda	szóban	
aztán	az	 igazság-igazságosság	értelme	kristályosodott	ki,	és	ez	a	fogalom	egyúttal	egyfajta	
vallási-metafizikai	egységet,	illetve	a	cselekvés	és	a	gondolkodás	egységét	is	kifejezte.	„A	
nyelvhasználatban	a	pravda jelentéshez	 a	helyes	megismerés	 és	 a	helyes	 cselekvés	 egy-
idejűségét	 is	hozzágondolták.	Olyan	szófordulatok	tartoznak	ide,	mint	narodnaja pravda	
(népi	igazság),	krisztyanszkaja pravda	(keresztény	igazság),	szvjataja pravda	(szent	igazság),	a	
pravda szocializma	(szocializmus	igazsága)	és	sok	más	ehhez	hasonló	kifejezés.”13	Ellenben	
a	19.	század	során,	vagyis	az	orosz	felvilágosodás	és	az	ehhez	kapcsolódó	előrehaladó	
szekularizációs	folyamatok	eredményeképpen	az	isztyina	elveszítette	a	hajdani	(például	a	
János	evangéliumában	is	előforduló)	jelentéstartalmát,	és	a	szó	jelentése	kognitív	episzte-
11 BreCKner,	KatharIna	A.:	Zum	Gebrauch	Pravda	(Wahrheit-Gerechtigkeit)	und	Istina	(theoretische	Wahrheit)	in	
der	russischen	Ideengeschichte	des	neunzehnten	Jahrhunderts	am	Beispiel	Nikolaj	K.	Michalovskij	und	Pavel	I.	
Pestel’s.	In:	Kusse	holger,	PlotnIKov,	nIKolaJ	(Hg.):	Pravda.	Diskurse	der	Gerechtigkeit	in	der	russischen	Ide-
engeschichte.	(Specimina	Philologiae	Slavicae),	München-Berlin,	2011.	Verlag	Otto	Sagner,	17–37.	Továbbá	lásd	
Kegler,	dIeter:	Untersuchungen zur Bedeutungsgeschichte von Istina und Pravda in Russischen.	Bern/Frankfurt	am	Main,	
1975.	Peter	Lang	Verlag.

12 BreCKner,	2011.	26–27.
13 BreCKner,	2011.	28.
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mológiai	jelentéstartományra	szűkült	le.	Persze,	mondja	Kegler	eszmefuttatásához	csat-
lakozva	Breckner,	ezek	a	finom	disztinkciók	a	19.	század	második	felétől	kezdődően	a	
mindennapi	nyelvhasználatban	korántsem	jelennek	meg	tisztán,	mert	az	isztyina	egyaránt	
kifejezhetett	erkölcsi,	vallási	vagy	éppen	kognitív	igazságot.14		
A	fentebb	már	idézett	könyvében	Anita	Schlücher	is	alapos	fogalommagyarázattal	in-

dítja	a	jog	és	az	erkölcs	viszonyához	kapcsolódó	századfordulós	viták	bemutatását.	A	Jog 
versus igazságosság	című	alfejezet	a	„zakon”	(törvény),	„pravo”	(jog),	„pravda”(jog,	igazság),	
„szpravegylivoszty”	(igazságosság)	kifejezések	jelentése	a	német	fordításokban	(s	ez	töb-
bé-kevésbé	érvényes	a	magyar	fordításokra	is)	nem	mindig	egyértelmű.	Ami	a	„zakon”	
(törvény)	fogalmat	illeti,	itt	még	viszonylag	egyszerű	helyzet,	mert	ezt	mind	az	oroszban,	
mind	pedig	a	németben	(nemkülönben	a	magyarban)	törvényként,	illetve	pozitív	jogként	
kell	érteni.	A	„pravo”,	illetve	a	„Recht”	mind	az	oroszban,	mind	a	németben	(hasonló-
képpen	a	magyarban)	már	kettős	értelmű	(természetesen	ezzel	együtt	kétértelmű	is),	mert	
egyrészt	jelentheti	a	pozitív	jogot	a	maga	egészében,	de	lehetséges	nem-jogi,	kiváltképpen	
morális	értelemben	is	használni.	„A	kettős	jelentés	abban	mutatkozik	meg,	hogy	a	foga-
lom,	a	félreértéseket	elkerülendő,	közelebbről	is	meghatározott,	úgymint	’polozsityelnoje	
pravo	 (’pozitív	 jog’)	vagy	 ’jesztyesztvennoje	pravo’	 (’természetjog’).	De	hasonló	ambi-
guitás	mutatható	ki	a	’pravda’	esetében	is.	Miközben	ez	a	fogalom	a	„russzkaja	pravda”	
megnevezésben	az	óorosz	 jogot	és	a	pozitív	 jogot	egyként	 jelenthette,	manapság	már	
az	„igazság’	értelmében	használatos.	A	’szpravegylivoszty’	etimológiailag	rokon	a	’pravo’	
és	a	’pravda’	fogalmakkal,	és	szemantikailag	oszcillál	az	etika	és	a	jog	területei	között,	de	
miközben	az	etika	szférájában	általánosnak	tekinthető	a	használata,	addig	a	tisztán	jogi	
igazságosságfogalom	(azaz,	ami	a	törvény	értelmében	igazságos)	 inkább	kivételképpen	
fordul	elő.”15	Ezt	az	etimológiát	a	következő	megjegyzéssel	kell	kiegészíteni,	mondja	Sch-
lüchter.	Az	orosz	gondolkodók	által	általánosan	képviselt	felfogással	ellentétben	a	„pra-
vo”	és	a	„pravda”	etimológiai	rokonsága	önmagában	még	nem	bizonyítja,	hogy	a	jogilag	
értelmezett	fogalomnak	szükségszerűen	összhangban	kell	lennie	az	erkölcsi	értelemben	
vett	igazságossággal.	„Nem	éppen	meggyőző	az	az	állítás,	hogy	itt	valamiféle	speciálisan	
orosz	jelenségről	lenne	szó.	A	németben	a	jog	(Recht)	és	az	igazságosság	(Gerechtigkeit)	
etimológiailag	úgyszintén	összefüggésben	állnak	egymással,	ellenben	az	angol	„law”	fo-
galom	nem	áll	semmilyen	rokonságban	a	„right”	fogalmával.”16	Ha	csak	az	etimológiai	
rokonságokat	vesszük	alapul,	mondja	Schlüchter,	akkor	nem	kapunk	egyértelmű	válaszo-

14	 A	huszadik	századi	orosz	vallásfilozófusok	(egzisztencialista,	perszonalista	változatban	egyaránt)	gyakran	szembe-
állították	egymással	a	logosz	és	a	ráció	fogalmát.	Amíg	a	logoszban	a	lét	teljességének	értelme	tárul	fel,	addig	a	ráció	
a	tisztán	instrumentális	és	kalkulatív	igazság	megnevezésére	szolgál.	Ez	az	oppozíció	némileg	emlékeztet	a	Heideg-
ger-féle	szellem-intelligencia	szembeállásra.	Heidegger	a	Bevezetés a metafizikába	című	munkájában	az	európai	tör-
ténelem	egyértelmű	hanyatlásának	jeleként	értékeli	a	szellem	fogalmának	felcserélését	az	intelligencia	fogalmával.	
„Döntő	 jelentőségű,	 írja	Heidegger,	 s	 szellem	átértelmezése	 intelligenciává,	puszta	értelmességgé,	ami	az	eleve	
adott	dolgoknak,	azok	lehetséges	átalakításának	és	kiegészítő	újraelőállításnak	meggondolására,	kiszámítására	és	
szemléletére	vonatkozik.	(...)	Az	így	intelligenciává	hamisított	szellem	ezzel	eszközszerepre	kárhoztatik,	eszköz	lesz	
valami	másnak	a	szolgálatában	(...).”	heIdegger,	martIn:	Bevezetés	a	metafizikába.	Ford.	Vajda	Mihály.	Budapest,	
1995.	IKON	Kiadó,	23.	Az	orosz	egzisztencialisták	lényegében	Heideggerhez	hasonlóan	gondolkodtak,	mikor	a	
pravda-isztyina	oppozícióban	a	lét	teljes	értékű	„igaz	igazságosságát”	állították	szembe	a	vértelen,	instrumentális	és	
kilúgozott	észjárást	(a	rációt)	megjelenítő	jogászi	és	tudományos	szemlélet	felszínes	vagy	látszatigazságával.	

15 sChlüChter,	2008.	30.
16	 Uo.
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kat.	Ez	már	abból	is	látható,	hogy	az	orosz	nyelvben	kimutatható	fogalmak	etimológiai	
rokonságából	egymással	ellentétes	következtetések	is	levonhatók.	Például	szembe	lehet	
egymással	állítani	a	„zakon”	(törvény)	és	a	„szpravegylivoszty”	(igazságosság)	fogalmát	
olyanképpen,	hogy	ebben	a	szembeállításban	a	pozitív	jog	és	az	erkölcsi	igazságosság	dia-
metriális	ellentéte	fejeződik	ki.	Mindezt	ki	lehet	egészíteni	a	jog	és	a	morál	oppozíciójával,	
amely	szélső	esetben	a	jog	(morális)	igazságtalanságának	tézisévé	is	fokozható.	Egy	másik	
tendencia	viszont	éppenséggel	a	„pravo”	és	a	„pravda”	egymáshoz	való	közelségét	hang-
súlyozza,	mondja	Schlüchter,	vagy	−	jórészt	politikai	kontextusba	helyezve	a	problémát	
−	azt	a	felfogást	erősítheti,	miszerint	a	jogot	hozzá	kell	igazítani	az	erkölcsi	értelemben	
vett	igazságossághoz.	Általában	persze	az	igazságot	morális	kontextusban	említik,	és	hoz-
zámérve	bizonyulhat	a	 jog	„jogosnak”	vagy	„nem	 jogosnak”.	Miként	arra	Petrazsickij	
egyik	tanulmánya	is	rámutat,	létezik	az	orosz	hagyományban	a	jogi	és	az	erkölcsi	fogalmak	
összekapcsolhatóságának	még	két	másik	speciális	esete	is.17	Az	első	a	keresztény	szeretetet	
morális	parancsként	értelmezi,	és	a	jognak	a	keresztény	elvekkel	való	egyesíthetőségének	
lehetőségeit	kutatja,	míg	egy	másik	felfogás	az	igazságosságot	az	úgynevezett	„szokásjog-
gal”	összhangban	próbálja	értelmezni.
Végezetül	Vlagyimir	Szolovjov	kései	jog-	és	erkölcsfilozófiai	munkájának	egyik	alfe-

jezetére	szeretnék	utalni,	amely	kifejezetten	a	jog	és	az	erkölcs	fogalmainak	etimológiai	
kérdéseivel	foglalkozik.	A	mű	Jog és erkölcsiség	címmel	megjelent	meg	1897-ben.	(Később	
természetesen	visszatérek	ehhez	a	munkához.)
„A	nyelvek	többsége	arról	tanúskodik,	írja	Szolovjov,	hogy	a	jog	és	az	erkölcs	meg-

nevezésére	használt	szavak	között	egyfajta	eredeti	és	belső	összhang	mutatható	ki.	A	jog	
fogalma	és	a	vele	váltakozva	használt	kötelezettség	fogalom	az	erkölcsi	eszmék	alapkor-
puszához	tartoznak,	és	ezek	a	fogalmak	a	fenti	eszmék	kifejezésére	szolgálnak.	Itt	olyan,	
mindenki	számára	érthető	és	ezzel	együtt	senki	által	nem	vitatott	fogalmakról	van	szó,	
mint	 például	 „Elismerem	 kötelezettségemet”,	 „Tartózkodom	mindenféle	 károkozásá-
tól”,	vagy	ami	ugyanezt	fejezi	ki:	„Mint	emberi	méltósággal	rendelkező	lény	(a	magam	
személyében)	jogot	formálok	arra,	hogy	tiszteljenek”;	„Kötelezve érzem magam	arra,	hogy	a	
rendelkezésemre	álló	erőforrásokon	belül	segítsem	embertársaimat	és	a	közjót	szolgál-
jam”.	Másképpen	fogalmazva:	elismerem,	hogy	az	elérhető	távolságon	belül	tartózkodó	
embertársaim,	de	ezen	túlmenően	az	egész	társadalom	jogot	formálhat	a	segítségemre	és	
a	szolgálatomra.	„Végezetül	pedig	kötelezve vagyok	arra,	hogy	akaratomat	összhangba	hoz-
zam	azzal,	ami	számomra	abszolút	jóként	jelenik	meg,	vagy	–	másként	fogalmazva	–	en-
nek	az	abszolútumnak	joga	van	arra,	hogy	vallási	kapcsolatot	várjon	el	tőlem	(innen	ered	
az	áldozat	eszméje	–	vagyis	ez	tekinthető	minden	Istendicsőítés	fundamentumának).”18									
Továbbá	a	nyelvek	többségében	az	erkölcsi	és	a	 jogi	fogalmakat	vagy	ugyanazzal	a	

szóval	fejezik	ki,	vagy	a	szavak	egyugyanazon	gyökből	erednek,	mondja	Szolovjov.	Az	
orosz	„dolg”,	a	latin	„debitum”,	nemkülönben	a	francia	„devoir”,	illetve	az	angol	„duty”	
és	a	német	„Schuld”,	„Schuldigkeit”	fogalmakat	egyaránt	használják	erkölcsi	és	jogi	és	
értelemben.	Az	ógörög	„δίχή”	és	„δίχαισύνή”,	a	 latin	„jus”	és	„justitia”	csakúgy,	mint	

17	 Idézi	sChlüChter,	2008.	31.	
18 solowJow,	wladImIr:	Recht	und	Gerechtigkeit.	Frankfurt	am	Main,	1971.	Vittorio	Klostermann,	52.	Ford.	Hans	
Helmut	Gäntzel.
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az	orosz	„pravo”	és	„pravda”,	a	német	„Recht”	és	„Gerechtigkeit”,	az	angol	„right”	és	
„righteousness”	szavak	csak	a	toldalékokon	keresztül	különböztetik	meg	a	jogi	és	az	er-
kölcsi	jelentéstartalmakat.	Ezen	túlmenően	a	héber	„sédek”	és	„sedeká”	szavakra	ugyanez	
érvényes.	Nincs	tehát	egyetlen	olyan	erkölcsi	vonatkozás	sem,	amelyet	ne	 lehetne	 jogi	
terminusokban	is	kifejezni.	Persze,	jól	tudjuk,	mondja	Szolovjov,	a	jogászoktól	nagyon	
távol	áll	a	„szeresd	ellenségedet”	imperatívusz	jogi	formában	történő	megfogalmazása.	
De	mégis	világos,	hogy	akkor,	amikor	a	legfőbb	erkölcsi	törvény	arra	kötelez engem,	hogy	
szeressem	az	ellenségemet,	akkor	egyúttal	az	ellenségemnek	joga van	az	én	szeretetemre.	
Mert	ha	visszautasítom	ellenségem	szeretetét,	akkor	én	jogtalanul	és	igazságtalanul	cselek-
szem,	és	megsértem	az	igazi	igazságosság,	vagyis	az	erkölcs törvényét.	Itt	mindkét	terminus	
(az	igazságosság	és	a	törvény)	egyaránt	fontos,	mert	a	kettőben	együtt	testesül	meg	a	jogi	
és	az	erkölcsi	princípiumok	valódi	egysége.	„Mert	mi	a	jog,	ha	nem	az	igazság	(pravda)	ki-
fejeződése	és	a	törvény	tartalma,	és	másrészről	az	összes	erény	visszavezethető	az	pravda	
értelmében	vett	igazságosságra,	illetve	az	igazságosságra	(szpravegylivoszty)	mint	erkölcsi	
értelemben	előírt	kötelességre.	Ilyenformán	e	két	fogalom	tartalma	nem	véletlenül	esik	
egybe,	hanem	mindkét	fogalom	lényegében	ugyanazt	az	értelmet	foglalja	magában.”19	
Majd	később	látni	foguk,	hogy	Szolovjov	−	az	imént	idézett	nagy	lélegzetű	tanulmá-

nyában	−	nem	véletlenül	fektetett	ekkora	hangsúlyt	a	jogi	és	erkölcsi	fogalmak	etimológi-
ai	rokonságának	bizonyítására.	Ennek	koncepcionális	oka	volt,	nevezetesen	az,	hogy	az	
orosz	bölcselő	ekkora	már	igyekszik	egyfajta	közbülső,	helyesebben	közvetítő	felfogást	
kialakítani	egyrészt	a	jogot	az	erkölcshöz	képest	úgyszólván	„semminek”	tekintő	Tolsz-
toj-féle	„jog-nihilista”	nézet,	másrészt	pedig	az	emberi	viszonyok	„jogi	szabályozást	ab-
szolutizáló”	(és	erkölcsi	rendszert	csak	nagyon	kevésre	tartó)	liberális	jogfilozófus,	Borisz	
Csicserin	álláspontja	között.	Mielőtt	a	vita	bemutatására	és	elemzésére	rátérnék,	először	
egy	általános	képet	szeretnék	felvázolni	a	jog	és	az	erkölcs	problematikáját	érintő	szolov-
jovi	gondolkodás	két	évtizedes	fejelődéséről,	kiindulva	a	1880-ben	befejezett	Elvont elvek 
kritikája	című	doktori	értekezésnek	a	szóban	forgó	kérdéskört	vizsgáló	részeiből,	hogy	ezt	
követően	az	1897–1898-ben	publikált,	A jó igazolása,	vagyis	az	életmű	csúcsának	tekintett	
átfogó	munka	elemzésére	térjek	rá.	Végezetül	megvizsgálom	a	fentebb	már	említett	Jog 
és erkölcsiség	címet	viselő	„vitairatot”,	illetve	ezzel	párhuzamosan	Borisz	Csicserin	átfogó	
Szolovjov-bírálatát	(Az erkölcs elveiről).

III/1. Az erkölcs, a jog és állam kapcsolatának értelmezése 
Vlagyimir Szolovjov korai munkáiban        

Vlagyimir	Szolovjov 1877-ben	előadást	tartott	az	„Orosz	Bölcselet	Kedvelői”	nevű	kul-
turális	egyesület	egyik	ülésén.	Az	előadás	A három erő címet	viselte.20	Az	előadó	központi	

19 solowJow,	1971.	52–53.	
20	 Magyarul:	szolovJov,	vlagyImIr:	A	három	erő.	Napút,	1999.	7.	sz.	10–19.	Ford.	Kiss	Lajos	András.	Vlagyimir	
Szolovjov	életművének	egészéről	néhány	éve	magyarul	is	olvasható	egy	kiváló	monográfia.	Lásd	farKas	zoltán:	
Vlagyimir	Szolovjov	– Az	első	rendszeralkotó	orosz	bölcselő.	Máriabesnyő,	2012.	Attraktor	Kiadó.	Az	utóbbi	
években	megjelent	egy	másik	korszerű	szellemben	írott	monográfia	is	Szolovjovról,	mégpedig	egy	lengyel	filo-
zófus	tollából.	A	munkának	van	orosz	fordítása	is.	KraszICKIJ,	Jan:	Bog,	cselovek	i	zlo.	Isszledovanyije	filoszofii	
Vlagyimira	Szolovjova.	Moszkva,	2009.	Progressz-Tragyicija	.
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gondolata	értelmében	az	emberi	történelem	kezdetektől	fogva	három	őserő	irányítás	alatt	
áll,	vagy	legalábbis	kellene állnia.	Az	első	erő,	azaz	a	muzulmán	világ,	mint	a	keleti	despo-
tizmus	ideál-tipikus	formája,	a	„kirekesztő	egység”	igézetétől	foglyul	ejtve	szervezi	meg	a	
társadalmi	élet	minden	szféráját	(állami,	kulturális,	jogi	és	vallási	életet	egyaránt).	„Egy	úr	
és	a	rabszolgák	bénult	tömege	−	ez	az,	ami	ennek	az	erőnek	a	végső	kiteljesedésé	jelenti.	
Ha	ez	az	erő	hegemón	szerepre	 tett	volna	szert,	 akkor	ez	az	egész	emberiség	halálos	
egyformaságba	és	mozdulatlanságba	való	merevedését	eredményezte	volna.”21	De	létezik	
egy	ezzel	diametriálisan	szemben	álló	erő	is,	mégpedig	a	nyugati	civilizáció	jelképezte	tör-
ténelmi	erő,	amely	éppenséggel	szétzúzni	kívánja	a	társadalmi	élet	„homogén	egységét”,	
és	szabadságot	kíván	adni	az	élet	partikuláris	egységeinek,	az	individuumok	sokaságának.	
„Eme	másik	erőnek	a	hatására	az	emberiség	individuális	egyedei	válnak	az	élet	kiinduló-
pontjává,	amelyek	aztán	önmagukból	kiindulva	és	kizárólag	önmagukért	cselekszenek.	
A	közösségi	(obscseje)	mint	olyan,	elveszíti	a	reálisan	létező	jelentését	és	valamiféle	ál-
talánosba	(otvlecsonneje),	tartalom	nélkülibe,	formális	törvénybe	fordul	át,	hogy	végül	
minden	értelmét	elveszítse.”22	Mindkét	erőből	hiányzik	a	belső	integritás,	és	mindkét	erő	
kirekesztő	jellegű:	„az	első	kizárja	az	individuális	formák	és	a	személyes	elemek	szabad	
sokféleségét,	a	szabad	mozgást,	a	progressziót,	a	második	viszont	tagadólag	viszonyul	az	
egységhez,	az	élet	magasabb	rendű,	közösségi	elvéhez,	s	szétzúzza	az	egyetemes	szolida-
ritást.”23	E	két	erő,	miután	befejezte	történelmi	küldetését	(hiszen	már	semmi	újjal	nem	
tud	szolgálni	a	világnak,	és	a	befolyása	alá	tartózó	népek	körében	el	is	elveszítette	a	hite-
lét),	szükségszerű,	hogy	átadja	helyét	egy	harmadik,	úgynevezett	integratív	erőnek,	amely	
mentes	 a	 fentebb	 vázolt	 szélsőségektől.	És	 az	 integrációhoz	 szükséges	 tulajdonságok	
„(....)	ez	kétségtelen,	a	szláv	néptörzs	jelleméhez	tartoznak,	különösképpen	pedig	az	orosz	
nép	nemzeti	karakterében	érhetők	tetten.	(...)	Csak	a	szlávság,	és	főképpen	Oroszország	
maradt	ment	ettől	a	két	alacsonyabb	fokú	potenciától,	ezért	éppen	ő	válhat	e	harmadik	
(erő)	közvetítő	ágensévé	(provodnyik).”24
Az	mindenesetre	figyelemre	méltó,	hogy	Szolovjov	Az egész tudás filozófiai	elvei	(1877),	

valamint	Az elvont elvek kritikája (1880)	című	munkái	voltaképpen	az	 imént	 ismertetett	
előadásban	felvázolt	alapkoncepció	részletes	és	jól	átgondolt	kifejtésének	is	tekinthető.	
Amíg	Az	1877-es	magiszteri	értekezés	csak	nagyvonalakban	foglakozik	a	jog	és	az	erkölcs	
belső	összefüggéseivel,	addig	Az elvont elvek kritikája	című	doktori	értekezés,	amely	három	
évvel	a	magiszteri	értekezés	után	jelent	meg,	már	tág	teret	biztosít	a	joggal	kapcsolatos	
problémák	tárgyalásának.	A	szerző	a	munka	az	előszavában	megemlíti,	hogy	az	„absztrakt	
elvek	kritikáján”	keresztül	szeretne	eljutnia	a	„pozitív	egyetemes	egység”	megvalósításáig,	
mégpedig	 az	 etika,	 az	 ismeretelmélet	 és	 az	 esztétikai	 szféra	 területeit	 felölelve.25	Anita	
Schlüchter	fontosnak	tartja	megjegyezni,	hogy	a	Szolovjov	munkáiban	a	jog	helyi	értéke	
és	definíciója	szorosan	kötődik	a	szerző	által	„normálisnak”	(azaz	a	normáknak	megfe-
lelően	működő)	ideális	társadalom	eszményéhez.	Szolovjov	szilárd	meggyőződése,	hogy	
az	absztrakt	elvek	által	uralt	kor	kritikájának	köszönhetően	az	emberiség	egy	hatalmas	

21 szolovJov,	1999.	10.
22	 Uo.
23	 Uo.
24 szolovJov,	1999.	18.
25	 Az	elkészült	mű	csak	az	első	két	szféra	kérdéseit	vizsgálja.	
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szintézis	felé	közelíthet.	Mindenekelőtt	Szolovjov	azt	szeretné	világossá	tenni,	hogy	az	
morális	princípiumot	nem	lehet	absztrakt-racionalista	fogalmak	segítségével	meghatároz-
ni.	Ugyanis	az	erkölcsi	elvnek	konkrét	tárgyra	van	szüksége,	amely	csakis	egy,	Szolovjov	
által	„szabad	teokráciának”	elkeresztelt,	úgynevezett	normális	társadalom	alakjában	ölthet	
testet.	A	szabad	teokrácia	fogalmán	egy	döntően	morális	elvek	által	irányított	társadalmat	
kell	érteni,	amely	magában	foglalja	a	vallás,	a	gazdaság	és	a	jog	„alrendszereit”.	Szolovjov	
egy	igen	korai	munkájában,	Az egész tudás filozófiai elveiben azt	olvashatjuk,	hogy	a kollek-
tív	együttélés	szükséges	feltétele	a	közösség	materiális	szükségleteinek	kielégítése,	s	ezt	
a	funkciót	gazdasági	szféra	tölti	be.	Az	anyagi	javak	előállítása	során	az	ember	a	hozzá	
képest	külső	természettel	(vagyis	az	anyagi	világgal)	kerül	kapcsolatba.	A	külvilág	átala-
kítására	irányuló	viszonynak	egy	belső,	azaz	emberi	tevékenységet	koordináló	kapcsolat-
rendszeren	kell	alapulnia,	amit	politikai társadalomnak	vagy	államnak	(politeia,	res	publica)	
szokás	nevezni.	„A	gazdasági	társadalom	feladata	a	munka	megszervezése,	amíg	a	politikai	
társadalom	feladata	a	dolgozók	megszervezés	(…).”26	A	politikai	társadalom	természetes	
alapelve	a	törvény	vagy	a	jog,	mint	az	igazságosság	(szpravegylivoszty)	értékének	eminens	
kifejeződései.27	A	jog	s	a	törvény	konkrét	formái	azonban	szükségszerűen	történetiek,	
azaz	alá	vannak	vetve	a	fejlődés	és	a	változás	időről	időre	új	formákat	öltő	törvényszerűsé-
gének.	Ezért	a	társadalomban	szükségképpen	meg	kell	jelennie	egy	harmadik	organizáló	
princípiumnak	is,	mondja	Szolovjov,	ez	pedig	a	vallás.	A	vallás,	illetve	a	vallásnak	intézmé-
nyi	keretet	adó	egyház	–	mint	a	legfőbb	jó	(summum	bonum)	–	összevetve	a	gazdaság	és	
az	állam	szabályrendszerével,	már	nem	az	időlegesség,	hanem	az	örökérvényűség	kifejeződési	
formája.		Amíg	az	első	két	„alrendszer”	az	eszköz	funkcióját	tölti	be	az	emberi	együttélés	
gyakorlatában,	addig	a	harmadik	forma	már	öncél,	vagyis	magában-	és	magáért-való cél.28			

Az elvont elvek kritikája megismétli	az	előző	munka	vezéreszméjét,	miszerint	a	„szabad	
teokráciának”	az	egyház	szolgál	fundamentumául,	mert	csak	az	egyház	közreműködésével	
lehet	a	társadalom	számára	elengedhetetlenül	szükséges	abszolút	célokat	meghatározni.	
Az	állami-jogi	és	a	gazdasági	szférák	csak	materiális	és	formális	teret	biztosítanak	az	isteni	
elvek	megvalósulására.	Szolovjov	szerint	tehát	„a	jogot	csak	tisztán	formális	elvnek	lehet	
tekinteni,	amely	az	emberi	tevékenység	határait,	de	nem	annak	céljait	rögzíti.”29	Noha	a	
jog	és	a	jogrendszer	a	legfelsőbb	elvektől	függ,	és	a	vallási	szférához	képest	jóval	alacso-
nyabb	helyi	értékkel	rendelkezik,	a	szerző	mégis	jelentés	teret	szentel	a	jog	tárgyalásának.	
Abból	kell	kiindulnunk,	hogy	az	egyes	ember,	magára	hagyatva,	nem	képes	a	legmaga-
sabb	rendű	eszményeket	megvalósítani;	szüksége	van	a	többi	ember	segítségére,	éppen	
ezért	válhatott	a	társadalom	organizációja	a	szolovjovi	etika	egyik	központi	kérdésévé.	

26 szolovJov,	 vlagyImIr:	 Filoszovszkije	 nacsala	 celnovo	 znanyija.	 In:	 Szobranyije	 Szocsinyenyij	 Vlagyimira	
Szergejevics	Szolovjova.	Tom	pervij,	SZ.-Petyerburg,	1901.	234.	

27	 Ezek	alapján	csak	nagyon	feltételesen	tudom	elfogadni	Jelena	Pribitkova	azon	megjegyzését,	hogy	Szolovjov	„al-
kotói	periódusa	első	szakaszában”	úgy	tekintett	a	jogra,	mint	az	„erkölcs	maszkírozására”,	és	ezzel	együtt	Szolov-
jov	azt	sem	ismerte	el,	hogy	a	jog	és	erkölcs	között	valamiféle	„belső	kapcsolat”	létezne.	Ez	a	megjegyzés	annyiban	
igaz,	hogy	ebben	az	időszakban	Szolovjov	pozíciója	még	közel	volt	Tolsztoj	és	a	szlavofilek	„jognihilizmusához”.	
Azonban,	amint	az	a	feni	idézetből	is	kiderül,	Szolovjov	nem	vitatja	a	társadalom	jogi	szabályozásának	−	legalábbis	
relatív	érvénnyel	bíró	−	jelentőségét.	Lásd	PrIBItKova,	Jelena	anatolJevna:	Vlagyimir	Szergejevics	Szolovjov	o	
nravsztvennom	prizvanyii	prava.	Voproszi	Filoszofii,	2011.	8.	sz.	85–97.	Főképpen	a	99–100.	közötti	oldalak.	

28 szolovJov,	1901.	235.
29 sChlüChter,	2008.	57.
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A	társadalom	működéséhez	pedig	szükséges	feltétel	a	meghatározott	rend	megléte,	s	ez	
pedig	jogok	nélkül	nem	képzelhető	el.	„A	jogokat	pedig	csak	törvényeken	keresztül	lehet	
meghatározni,	s	a	törvények	pedig	csak	akkor	lehetnek	hatékonyak,	ha	rendelkeznek	az	
érvényesítésükhöz	szükséges	hatalommal.”30
A	könyv	első	fejezetei	az	különféle,	úgynevezett	empirikus	etikai	 irányzatok	(hedo-

nizmus,	eudaimomizmus,	utilitarizmus)	elégtelen	teljesítményeit	bírálja,	mondván:	ezen	
irányzatok	mindegyike	csak	deficites	formában	képes	univerzálisan	érvényes	etikai	nor-
mákkal	szolgálni.	Hiszen	hiábavaló	vállalkozás	lenne	az	erkölcsi	elvek	végső	normáit	az	
olyan	fogalmak	segítségével	meghatározni,	mint	amilyenek	az	élvezet	(naszlazsgyenije),	
a	szerencse	(csasztye)	vagy	éppen	a	haszon	(polza),	mivel	ezek	egyaránt	szolgálhatják	a	
normális	(azaz	normalizálható)	és	a	nem	normális	(azaz	nem	normalizálható)	célokat.31	
Schopenhauer	etikája	úgyszintén	empirista	elveken	nyugszik,	ezért	aztán	nem	alkalmas	az	
erkölcs	végső	meglapozására.	Ha	az	akaratot	tesszük	meg	az	erkölcsi	cselekvések	végső	
alapjának,	miként	azt	Schopenhauer	teszi,	akkor	ebből	a	nem-racionális	kiindulópontból	a	
legellentétesebb	következtetések	juthatunk.	„A	jó	és	a	rossz	egyaránt	megegyezhet,	illetve	
ellentmondhat	az	akaratnak.”32	Voltaképpen	Szolovjov	–	Kant	fogalomhasználatával	élve	
–	heteronóm	jellegűnek	tekinti	Schopenhauer-féle	akaratot,	márpedig	valódi	erkölcsi	érték-
kel	csak	a	szabad akarton	alapuló	(tehát	a	racionalitást	is	magában	foglaló)	alapuló,	azaz	
autonóm	emberi	cselekedet	bírhat.	
Ezt	követően	Szolovjov	a	másik	oldalt,	a	Kant-féle	etikai	racionalizmus	lehetőségeit	veszi	

nagyító	alá.	Mivel	„(…)	az	empirikus	morál	–	mindegyik	formájában	–	az	ember	erkölcsi	
cselekedetét	természete	faktikus	sajátosságából,	illetve	hajlamaiból	próbálja	levezetni,	vagyis	
a	morál	alacsonyabb	formáit	tekinti	az	emberi	törekvések	fundamentumának,	s	ebből	pró-
bál	levezni	minden	gyakorlati	cselekvést	(…)	ezért	sohasem	lesz	képes	eljutni	a	tulajdonkép-
peni	erkölcshöz,	és	nem	lesz	képes	megérteni	a	normális,	tehát	a	kötelességszerűségen	alapuló	
erkölcs	cselekedetek	jelentőségét.”33	Világos,	olyan	erkölcs	alapra	szükség,	amely	mentes	a	
fentebb	vázolt	empirikus	esetlegességektől.	S	úgy	tűnik,	éppen	a	kanti	etika	lehet	az,	amely	
egy	ilyen	biztos	alappal	szolgálhat.	Schopenhauerhez	képest	a	kanti	álláspontjában	egy	ra-
dikális	fordulat	jelenik	meg,	amely	lehetővé	teszi,	hogy	az	erkölcs	alapelveit	kiragadjuk	az	
akarat	szubjektivitásából,	és	az	erkölcsiséget	objektív	szintre	emeljük.	
Abból	érdemes	kiindulni,	hogy	Kant	etikája	alapvetően	ellentétes	az	erkölcs	hétközna-

pi	felfogásával.	Ugyanis	Kant	szerint	a	„kötelességszerű	cselekedetek”	még	nem	képesek	
teljes	értékűen	leírni	a	„valóban	jó	ember”	fogalmát.	Az	emberek	általában	úgy	gondol-
kodnak,	hogy	egy	cselekedet	csak	akkor	lehet	morálisan	értékes,	ha	az	a	cselekvőnek	az	
embertársai	iránt	megnyilvánuló	jóakaratú	beállítódásán	alapul.	Csakhogy	Kant	ezzel	ép-
pen	ellentétesen	gondolkodik:	az	altruizmuson	alapuló	cselekedetből	képtelenség	a	kate-
gorikus	imperatívusz	(a	meg	kell	tenned!)	abszolút	érvényességéig	felemelkedni.	Kant	Az 
erkölcs metafizikájának alapvetése	című	munkája	első	szakaszában	alapvető	különbséget	lát	a	
csak	kötelességszerű	cselekvés”	és	„kötelességből	fakadó	cselekvés”	között.	Ezt	a	különbséget	

30	 Uo.
31	 Lásd	 szolovJov,	vlagyImIr:	 Krityika	 otvlecsonnih	 nacsal.	 Szobranyije	 szocsinyenyij	 Vlagyimira	 Szergejevicsa	
Szolovjova.	Tom	vtoroje,	Vtoroje	izdanyija,	Sz.-Petyerburg,	1911.	24.	

32 szolovJov,	1911.	27.
33 szolovJov,	1911.	45.
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annak	az	„emberbarátnak”	a	példájával	illusztrálja,	akinek	„(…)	kedélyét	beárnyékolja	sa-
ját	nyomott	hangulata,	kioltva	benne	mindenfajta	részvétel	mások	sorsában”.	De	még	az	
ilyen	ember	is	képes	arra,	hogy	jót	tegyen	szorult	helyzetben	lévő	embertársaival.	Ugyan	
mások	baja	és	szenvedése	közvetlenül	nem	érinti,	mert	a	saját	problémáival	van	elfoglalva.	
„(…)	s	ekkor,	noha	már	erre	nem	hajlik,	mégis	kiszakítja	magát,	halálos	érzéketlenségéből,	
s	a	cselekedetet	nem	hajlandóságból,	csupán	kötelességből	teszi	meg	–	csakis	így	lesz	an-
nak	morális	értéke.”34	Vagyis,	ha	nem	az	érzelmi	hajlamból	fakadóan	tesszük	a	jót,	hanem	
tisztán	a	„kötelesség”	észparancsának	engedelmeskedve,	csak	az	ilyen	módon	végrehaj-
tott	cselekedetnek	van	morális	értéke;	Kant	tehát	csak	az	ilyen,	azaz	„racionalista	módon”	
átértelmezett	altruizmus	eszméje	lehet	méltó	az	ésszel	bíró	lények	számára.	
Köztudott,	hogy	ez	a	kanti	felfogás	mind	Schiller,	mind	pedig	Schopenhauer	szemében	

botránykőnek	bizonyult.35	Schopenhauer	szerint	a	helyzet	éppen	ennek	ellenkezője:	csak	
részvét	(Mitleid),	azaz	a	másik	ember	szenvedésében	való	„ösztönszerű”	részvétel	köl-
csönözhet	morális	értéket	egy	cselekedetnek.36		Miként	erre	Alexander	Haardt	is	rámutat,	
Szolovjov	első	lépésben,	mint	„jó	kantiánus”,	nem	fogadja	el	a	schopenhaueri	érvelését,	
a	következőket	mondja:	egy	cselekedet	csak	akkor	rendelkezik	valódi	erkölcsi	értékkel,	ha	
„minden	esetben	ugyanúgy	cselekszem”	egyetemes	törvénye	alá	tartozik,	s	nincs	kitéve	a	
cselekvő	„improvizatív”	érzelmi	és	hangulati	beállítódásnak.	(Szolovjov	egy	jó	évtizeddel	
később,	A jó igazolása című	munkájában,	már	sokkal	közelebb	kerül	a	schopenhaueri	fel-
fogáshoz,	amivel	−	többek	között	−	kivívja	a	racionalista	és	liberális	jogfilozófus,	Borisz	
Csicserin	ellenszenvét.)
Alexander	Haardt	felfogásával	ellentétben,	én	mégis	úgy	vélem,	hogy	Szolovjov	bizo-

nyos	megjegyzései	azt	támasztják	alá,	hogy	már	ebben	a	munkájában	sem	tartja	lehetet-
lennek	a	kanti	és	a	schopenhaueri	álláspont	kibékítést.	Ugyanis	Szolovjov	kifejezetten	utal	
arra,	hogy	az	erkölcs	Schopenhauer-féle	empirikus	meglapozása,	illetve	a	tisztán	racionális	
kanti	kategorikus	imperatívusz	egyáltalán	nem	zárják	ki	egymást.	„Hiszen	ha	az	erkölcsi	
princípiumot	kötelességként	vagy	a	kötelezettségként	határozzuk	meg,	olyan	általános	és	
feltétlen	törvényként,	amely	végső	soron	a	másik	iránti	részvét	pszichológiai	motívuma	
által	válik	erkölcsi	cselekvéssé,	úgy	ez	a	két	faktor	nem	mond	ellent	egymásnak,	legfeljebb	
arról	lehet	szó,	hogy	ez	a	két	faktor	a	cselekvés	két,	egymástól	különböző	oldalát	érinti:	a	

34 Kant,	Immanuel: Az	erkölcsök	metafizikájának	alapvetése.	Ford.	Berényi	Gábor.	Budapest,	1991.	Gondolat	Ki-
adó,	26.	

35 haardt,	alexander:	Personalität	in	Recht	und	Moral.	Vl.	Solov’evs	Begegnung	mit	Kant.	In:	haardt,	alexan-
der	/	PlotnIKov,	nIKolaJ	(HRSG.):	Diskurse	der	Personalität.	Die	Begriffsgeschichte	der	Person	aus	deutscher	
und	russischer	Perspektive.	München,	2008.	Wilhelm	Fink	Verlag,	173–174.	

36	 Schopenhauer	szerint	az	erkölccsel	ellentétben,	amely	pozitív	beállítódásként	értelmezhető,	a	jog	fogalmát	csak	
annak	negációjából	magyarázhatjuk.	Azaz	csak	a	jogtalanságból	kiindulva	magyarázható	a	jog.	A	jog	eredendően	
reaktív:	válasz	a	jogtalanságra.	Ha	például	hagyom	éhen	halni	egy	embertársamat,	miközben	én	bőségben	élek,	
akkor	ez	morálisan	 lehet	visszataszító	cselekedet,	pontosabban	nem	cselekedet,	de	azért	még	nem	 jogtalanság.	
Ugyanis	az	illetőt	nem	akadályoztam	meg	abban,	hogy	táplálékkal	lássa	el	magát.	Legfeljebb	annyit	lehet	mondani,	
hogy	az	ilyen	érzéketlen	ember	hajlamosnak	mutatkozik	a	jogtalanság	elkövetésére	is.	Ilyenformán,	ugyan	a	maga	
módján,	de	Schopenhauer	is	összekapcsolja	egymással	a	jogot	és	az	erkölcsöt.	Amúgy	Schopenhauer	Kant	jogfel-
fogásáról	nem	éppen	hízelgő	véleményt	fogalmaz	meg:	„Csak	Kant	aggkori	gyengüléséből	magyarázhatom	az	ő	
egész	jogtanát,	mint	egymást	előcitáló	tévedések	szövevényét,	valamint	azt	is,	hogy	a	tulajdonhoz	való	jogot	az	első	
birtokbavétellel	akarná	igazolni.”	In:	sChoPenhauer,	arthur:	A	világ	mint	akarat	és	képzet.	Ford.	Tandori	Ágnes	
és	Tandori	Dezső	Budapest,	1991.	Európa	Könyvkiadó,	442–443.	
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materiális	és	a	formális	oldalt.”37	Továbbá,	folytatja	érvelését	Szolovjov:	„(…)	az	erkölcsi-
ségben,	csakúgy,	mint	minden	egyébben,	szükségképpen	jelen	van	az	anyag	és	a	forma,	és	
ebből	következően	az	erkölcs	racionális	princípiuma,	ami	feltéten	kötelezettséget	és	impe-
ratívuszt	jelent,	azaz	minden	értelemmel	bíró	lény	számára	általános	és	szükségszerű	tör-
vényként	jelenik	meg.	Ha	tehát	ez	a	helyzet,	akkor	ez	teljesen	összeegyeztethető	az	erkölcs	
ama	tapasztalati	elvével,	amely	–	mint	természetes	hajlam	–	a	szenvedő	lényekkel	való	
együttérzésben	érhető	tetten.”38	Nincs	rá	 lehetőségem,	hogy	végigkövessem	Szolovjov	
alapos,	de	olykor	kissé	nyakatekert	Kant	kritikáját,	ezért	most	csak	lényegre	szorítkozom.	
A	következőkből	érdemes	kiindulni:	ahhoz,	hogy	a	kanti	kategorikus	 imperatívuszban	
jelenlevő	általános	érvényűség	egyáltalán	belátható	legyen,	ehhez	igenis	szükségesek	bi-
zonyos	empirikus	feltételek.	Mindenképpen	szükség	van	más	empirikus	cselekvők	(azaz	
a	 többi	 ember)	 jelenlétre	 is.	Mert	 egyébként	 a	 feltétlen	parancs	nem	 lenne	 több	mint	
szubjektív belső akarat,	amelynek	a	külvilágban	nem	lennének	„tárgyai”,	és	ebből	egyenesen	
következne,	hogy	empirikusan	is	jelenlévő	embertársak	hiányában	az	akaratnak	nem	len-
ne	lehetősége	arra	(másrészt	értelme	sem	lenne),	hogy	konkrét	cselekvésekben	realizálód-
jék.	Az	észparancs	belátása,	illetve	a	belátáson	alapuló	cselekvés	csak	a	parancs	tárgyának	
tapasztalati	jelenlétén	keresztül	realizálódhat.	
Továbbá	problematikus	a	kategorikus	imperatívusz	másik	formulája	is,	amely	csak	az	

emberekre,	mint	ésszel	bíró	lényekre	teszi	kötelezővé	a	kategorikus	imperatívusz	érvé-
nyességét.	Ezen	a	ponton	Szolovjov	vitatja	Kant	ama	tézisét,	amely	szerint	„erkölcsi	ér-
tékkel	bírni	és	észlénynek	lenni”	egymással	felcserélhető,	 illetve	azonosítható	entitások	
lennének.	Szolovjov	ezért	felveti	annak	lehetőségét	is,	hogy	esetleg	az	állatvilág	tagjai	iránt	
–	akik	ugyan	nem	észlények,	de	az	emberkehez	hasonlóan	érző lények	–	is	lehetnek	erkölcsi	
kötelességeink.39	
A	társadalmi	kapcsolatok	intézményesülését	Szolovjov	olyan	folyamatnak	tekinti,	amely-

nek	van	egy	belső	(logikai)	és	egy	külső	(történeti)	aspektusa.	Ennek	a	folyamatnak	az	er-
kölcsi	fejlődés	is	integráns	részét	képezi.	Az elvont elvek kritikájának	XI.	fejezete	a	szubjektív	
etikából	az	objektív	etikába	való	átmenet	kérdéseit	tárgyalja.	Egy	értelemmel	és	ésszel	bíró	
lény	számára	–	mint	amelyen	az	ember	–	a	„jó”	cselekedet	csak	akkor	rendelkezhet	valódi	
erkölcsi	értékkel,	ha	a	cselekedet	meghaladja	a	belső	érzület	szubjektív	szintjét,	és	egy	objek-
tív,	azaz	közösségi	elismerés	szintjére	emelkedik	fel.	„Az	erkölcsi	tevékenység,	mint	tudjuk,	
egy	feltétlenül	érvényes	általános	formával	rendelkezik,	vagyis	ennek	tárgya	minden	olyan	
élőlény,	amely	öncéllal	rendelkezik,	vagyis	 létezése	csak	a	célok	birodalmában	nyer	értel-
met.”40	Ilyenformán	az	erkölcs	valódi	értelme	csakis	egy	magasabb	rendű	objektiváció,	azaz	
társadalmiság	szintjén	jelenik	meg,	tehát	az	erkölcsi	tevékenységet	„ki	kell	vezetni”	az	izolált	
és	személyes	élet	intim	teréből.	„Innen	válik	világossá,	hogy	ez	az	objektív	erkölcsi	tevékeny-
ség	teljes	realizációja	előfeltételezi	a	tudatos szándék alapján létrehozott	vagy	normalizált	társadalom	
meglétét,	következésképpen	az	objektív	etika	feladata	ennek	a	normálisnak	tekinthető	társ-
dalomnak	–	mint	a	legmagasabb	rendű	gyakorlati	eszménynek	–	meghatározásában	áll.”41	A	

37 szolovJov,	1911.	65–66.
38 szolovJov,	1911.	66.
39	 Ilyen	értelemben	Szolovjov	személyében	az	ökológiai	etika	egyik	ősét	is	tisztelhetjük.	
40 szolovJov,	1911.	116.
41	 Uo.
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könyv	XIV.	fejezete	az	objektív	etika	elemi	szintjét,	a	gazdasági szféra	specifikumait	elemezi.	
Nyilvánvaló,	hogy	az	anyagi	javak	megléte,	illetve	megtermelése	elengedhetetlen	előfeltétel	
ahhoz,	hogy	egy	társadalom	harmonikusan	működődjön.	A	civilizatórikus	előrehaladás	ma-
gában	foglalja	a	munkaformák	differenciálódását	(a	munkamegosztást)	és	a	jogilag	is	értel-
mezhető	tulajdonviszonyok	kialakulását.	Ilyenformán	a	gazdaság	világában	a	magántulajon	
szerepének,	illetve	értelmezésnek	és	értékelésének	kitüntetett	szerepe	van,	s	Szolovjov,	aki	
mindennek	nagyon	is	tudatában	van,	nem	tagadja,	hogy	a	tiszta	magántulajon	létrejötté-
nek	alapvető	szerepe	volt	a	az	emberiség	gazdasági	és	civilizációs	fejlődésében.	Másrészt	az	
sem	tagadható,	hogy	a	modern	kapitalista	viszonyok,	azaz	a	magántulajon	tiszta	formáinak	
megjelenése,	egy	sor	konfliktust	is	eredményezett.	A	tulajdonnal	nem	rendelkező	és	sanyarú	
körülmények	között	tengődő	proletariátus	megjelenését,	az	eldologiasodott	társadalmi	vi-
szonyokat,	az	ipari	nyersanyagok	megszerzéséért	folyatott	háborúkat	stb.	A	szocialisták	és	a	
kispolgári	szocialisták	(Saint-Simon,	Fourier,	Lassalle)	a	magántulajdonosi	viszonyok	kitelje-
sedésben	látták	minden	baj	okát,	és	vagy	annak	korlátozásáért,	vagy	teljes	megszüntetéséért	
álltak	és	állnak	ki.		„A	gazdasági	szféra	területén	megjelenő	nem	normális	jelenségekre	rámu-
tatva,	a	szocialisták	(...)	három	faktor	kiiktatását	szeretnék	elérni.	Ezek	közül	a	legalapvetőbb	
a	személyes	magántulajon,	amellyel	kapcsolatban	némelyek	(a	voltaképpeni	szocialisták)	azt	
vallják,	hogy	csak	annak	örökülhetőségét	(dominium)	kellene	megszüntetni.	Ugyanakkor	nem	
szüntetnék	meg	a	saját	munkán	alapuló	tulajdont	(possessio).	Megint	mások	(a	kommunisták)	
követelik	eme	utóbbi	tulajdonformának	a	megszüntetését	 is,	s	a	személy	számára	csak	a	
közösségi	tulajon	javainak	időleges	használatát	(usus)	engedélyeznék.”42	
Voltaképpen,	mondja	Szolovjov,	a	polgári	társadalom	és	a	magántulajdon	apologétái	ugyan-

abba	a	hibába	esnek,	mint	a	magántulajdon	tagadói,	a	szocialisták.	Mindkét	tábor	egy	redukci-
onalista	ember-	és	társadalom-felfogásra	épít.	Azt	feltételezik	ugyanis,	hogy	az	ember	lényege	
homo oecomomicus	mivoltában	lelhető	fel,	ami	azonban	vaskos	tévedés,	mondja	az	orosz	filozó-
fus.	„A	szocializmus	egy	elvont	elvet	fejez	ki,	mégpedig	azért,	mert	kizárólag	mint	gazdasági	
szereplőre	tekint	az	emberre,	és	figyelmen	kívül	hagyja	az	emberi	létezés	minden	más	aspektu-
sát.”43	Mivel	a	szocializmus	nem	képes	univerzális	értelmezési	keretbe	foglalni	az	emberi	létezés	
alapkérdéséit,	szükségszerűen	belső	ellentmondásokba	bonyolódik,	amiből	csak	egy	radikális	
nézőpontváltással	lehet	kitörni.	A	perspektívaváltásnak	azon	a	felismerésen	kell	alapulnia,	hogy	
a	természetes	organizmusokkal	ellentétben	(Szolovjov	a	növény-	és	állatvilágot	sorolja	ebbe	
a	körbe)	a	szabad	organizmusok	(vagyis	az	emberek)	nem	egy	zárt	és	befejezett	tényvilág ele-
meiként	léteznek,	hanem	egy	átfogó	egység	tevékeny	részei,	s	ebből	következően	individuális	
célkitűzéseiket	csak	az	egész	emberiség	fejlődéslehetőségeihez	hozzákötve	valósíthatják	meg.	
„Ennek	a	fejlődésnek	a	végeredménye	tehát	nem	tény,	hanem	eszmény.”44	
Ilyenformán	 az	 objektív etika immanens logikája	megköveteli,	 hogy	 a	 gazdaság	 vi-

lágából	magasabb	rendű	szférákba	lépjünk	át,	ami	csakis	a	jog	és	az	állam	felségte-
rületeit	 jelentheti.	Az	ember	mindenekelőtt,	mondja	Szolovjov,	„(...)	nem	kizárólag	
az	érdekek	szubjektuma	és	az	értékek	képviselője,	hanem	mindenekelőtt	a	jogok	és	

42 szolovJov,	1911.	129–131.	
43 I.	m.,	134.	
44 gäntzel,	hans	helmut:	Wladimir	Solowjows	Rechtsphilosophie	auf 	der	Grundlage	der	Sittlichkeit.	Frankfurt	
am	Main,	1968.Vittorio	Klostermann,	19.
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a	kötelezettségek	szubjektuma,	vagyis	nemcsak	a	gazdaság	működtetője,	hanem jogi	
személy.”45	
Az	emberi	társadalomnak	tehát	meghatározott	rendre,	illetve	jól	áttekinthető	szabály-

rendszerre	van	szüksége.	„Az	igazságosság	definíciószerűen	azonos	a	jogok	megvalósu-
lásával.	A	jogokat	pedig	törvényeken	keresztül	lehet	realizálni.	Ahhoz	pedig,	hogy	ezek	
a	törvények	hatékonyak	legyenek,	a	végrehajtásukat	biztosító	hatalom	szükségeltetik.”46		
Ezt	a	hatalmat	nyilvánvalóan	az	állam	testesíti	meg,	amelynek	szükségszerű	attribútu-
mai	a	szabadság	és	a	törvény	előtti	egyenlőség.	„A	szabadság	ezért	elválaszthatatlan	a	
jogtól,	mivel	a	személy	mindig	csak	a	jog	határain	belül	tevékenykedhet	szabadon.	De	
az	egyenlőség	is	elválaszthatatlan	a	jogtól,	mert	ami	általános	norma,	az	egyúttal	min-
denkire	érvényes	törvényként	létezik.”47	Ha	Szolovjov	számára	a	normálisan	működő	
társdalomnak	a	pozitív	jog	a	feltétele,	úgy	a	társadalom	pedig	az	erkölcsi	cselekvések	
realizálásának	elengedhetetlen	feltétele.	Ilyenformán	−	ugyan	közvetve	−,	de	mégiscsak	
a	jog	az,	ami	lehetővé	teszi	a	morális	cselekvések	realizálást.	S	miként	Anita	Schlüchter	
mondja,	ezzel	el	is	érkeztünk	a	jog	lényegéhez.	Szolovjov	élesen	elválasztja	egymástól	a	
jog	lényegét,	s	annak	történeti	genezisét	és	fejlődését.	Nagyon	valószínű,	hogy	a	jogi	nor-
mák	létrejötte	a	közösségi	szellem	tudattalan	működéséhez	kapcsolható,	s	először	csak	
szokásjogként	létezett.	Ekkoriban	az	igazságosság	elve	a	„morális	ösztön”	közvetítésé-
vel	fejtette	ki	hatását.	A	jog	eme	primitív	változatát,	amely	a	társadalmat	alkotó	egyé-
nek	„néma	és	ösztönös”	konszenzusán	alapult,	idővel	az	individuumok	által	tudatosan	
alakított	és	objektív	formát	magára	öltő	jogrendszer	váltotta	fel.	A	néma	belső	egység	
helyére	a	tudatos	személyközi	kapcsolatok	léptek,	és	lassanként	kifejlődtek	az	első	szer-
ződésgondolatok	is.	„Mégis,	a	jog	keletkezésével	még	nincs	megmagyarázva	egy	ennél	
sokkal	fontosabb	kérdés:	miben	áll	a	jog	lényege?	Még	akkor	sincs	megválaszolva,	ha	
ezt	némelyek	−	s	itt	Szolovjov	a	történeti	jogi	iskola	képviselőire	utal	−	hamis	módon	
megválaszoltnak	tekintik.”48	Szolovjov	a	jog	lényegére	vonatkozó	kérdés	megválaszolá-
sa	során	lényegében	Kant	jogfilozófiájához	kapcsolódik,	miszerint	a	személy	fogalmá-
ból	kell	kiindulni,	mert	csak	a	személy	tud	„jogszubjektum”	lenni.	„Azt	mondani:	én	
jogokkal	rendelkezem	(...)	ugyanaz,	mint	azt	mondani:	én	személy	vagyok.”49		Továbbá:	
„A	dologgal	ellentétben	személynek	nevezzük	azt	a	lényt,	akinek	létezése	nem	merül	
ki	abban,	hogy	egy	 (hozzá	képest)	másik	 létező	számára	eszközként	szolgál.	Azaz	a	
személy	olyan	lény,	aki	magán-	és	magáért-való	célként,	tehát	önmagában	és	önmagért	
létezik;	olyan	létező,	akiben	minden	külső	hatás	feltétlen	ellenállást	vált	ki,	vagyis	egyál-
talán	nem	hajlandó	alávetni	magát	a	külső	indoktrinációknak,	és	ebből	következően	a	
személy	feltétlen	bensőségesség	és	a	szó	valódi	értelmében	szabad	lény,	tehát	nem	az	
liberum arbitrium indifferentiae	értelmében,	hanem	az	önmeghatározás	való	képesség	teljes	
és	igaz	értelmében	(..).”50	A	jog	tehát	nem	más,	mint	az	egyenlőség	eszméje	által	kor-
látozott	szabadság.	A	Szolovjov	által	használt	„pravo”	(jog)	fogalom	itt	nem	azonos	a	

45 szolovJov,	1911.	141.
46 sChlüChter,	2008.	57.	
47 I.	m.,	58.
48	 Uo.	
49 szolovJov,	1911,	152.
50 szolovJov,	1911.	152–153.	
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„pozitív	joggal”,	hanem	sokkal	inkább	megfelel	a	természetjog	fogalmának.	Azonban,	
miként	ezt	Anita	Schlüchter	is	hangsúlyozza,	az	orosz	filozófus	számára	a	természetjog	
nem	történetileg	értendő,	nem	valamilyen	ősállapotban	létezett	jogról	van	szó,	hanem	
ez	egy	szellemi	absztrakció,	amely	a	jog	lényegének	megragadásául	szolgál.51
A	jog	effajta	definíciója	csak	formális	és	negatív	jellegű,	mert	nem	következik	be-

lőle	semmilyen	pozitív	tartalom,	miként	az	államot	csak	negatív	egységként	határozza	
meg.52	Mindazonáltal	ez	teljesen	megfelel	a	korábban	mondottaknak,	miszerint	a	jog	
csak	eszköze	annak,	hogy	a	személyek	elérjék	kitűzött	céljaikat,	de	„(…)	ez	alapján	még	
nem	lehet	ítéletet	alkotni	a	célok	tartalmáról.”53	Szolovjov	szilárd	meggyőződése,	hogy	
az	emberi	cselekvések	végső	céljai	 a	vallás	 szférájába	vezetnek	át	bennünket,	 s	ezen	
úgynevezett	végső	célokhoz	képest	mind	az	erkölcs,	mind	pedig	a	jog	csak	eszközül	
szolgálnak.	Nem	kétséges	persze,	hogy	a	szimpátia	és	a	szeretet	valamiképpen	a	jog,	
de	még	inkább	az	erkölcs	szféráiban	is	megjelennek,	de	korántsem	a	maguk	ideális	és	
tiszta	formájukban.		Ugyanis:	„Valójában	az	helyzet,	hogy	a	jogelvnek	az	ember	erköl-
csi	 természetében	az	 igazságosság	elve	felel	meg,	amely	csak	alacsonyabb	és	negatív	
szintje	 a	morális	 értéknek	 (nravsztvennogo	dosztoinsztva)	vagy	az	erénynek.	Ennek	
magasabb	vagy	pozitív	szintje	az	együttérzésben	vagy	a	szeretetben	található,	s	ezeknek	
köszönhetően	a	fenti	értékek	már	nem	egymástól	elválasztva	léteznek,	hanem	egyfajta	
bensőséges	viszonyban	kapcsolódnak	össze,	mivel	ebben	az	összekapcsolódásban	már	
pozitív	cél	is	megjelenik.”54	Mindebből	világosan	kiolvasható,	hogy	Szolovjov	számára	
a	jog	nem	„magában-való	érték”,	hanem	abból	a	tényből	következik	az	értéke,	hogy	
–	mint	szükségszerű	eszköz	–	lehetővé	teszi	az	erkölcsi	cselekvéseket.	De	mivel	a	jogot	
nem	lehet	bármilyen	más	tetszőleges	eszközzel	helyettesíteni,	ezért	a	jog	„mégiscsak	
abszolút	jelentőséggel	rendelkezik”55	Éppen	ezért	a	szolovjovi	„szabad	teokráciában”	
a	jognak	megvan	a	maga	önálló	funkciója,	s	ezt	a	funkciót	az	erkölcs	nem	képes	átven-
ni.	Ilyenképpen,	miként	azt	Anita	Schlüchter	joggal	hangsúlyozza,	a	Szolovjov	már	az	
alkotói	korszaka	első	szakaszában	messze	túllépet	szlavofilek	„jognihilizmusán”,	amely	
egyébként	szükségszerűen	következett	általános	Nyugat-ellenességükből	és	racionaliz-
musellenes	beállítottságukból.	Igaz	ugyan,	hogy	Szolovjov	„védőbeszéde”	a	jog	mellett	
elsősorban	azt	szolgálta,	hogy	teoretikusan	jobban	meg	tudja	alapozni	az	erkölcs	tár-
sadalmi	funkcióját,	de	ettől	függetlenül	mindenképpen	el	kell	ismerni,	hogy	Szolovjov	
volt	az	első	olyan	filozófus,	aki	egy	jól	kidolgozott	rendszer	keretébe	a	 jog	szféráját.	
S	éppen	ezért	válhatott	Szolovjov	a	későbbi	orosz	 jogfilozófiai	viták	egyik	központi	
alakjává.	(Folytatjuk)

	

51	 „A	természetjog	fogalmát	az	jog	általában	vett	definíciójaként	kell	érteni.”	sChlüChter,	2008.	59.
52	 Szolovjov	azt	mondja,	hogy	az	államnak	nem	célja,	hanem	 funkciója	van.	Másrészt	azt	is	látnunk	kell,	mondja	az	
orosz	filozófus,	hogy	az	ember	természetesen	végigélheti	úgy	az	életét,	hogy	soha	nem	kerül	összeütközésbe	a	
joggal,	de	morális	értelemben	ettől	még	nem	lesz	„jó	ember”.	

53 sChlüChter,	2008.	59.
54 szolovJov,	1911.	157.
55 sChlüChter,	2008.	59.
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