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Frivaldszl<y |ános

esa
A iog interszubiektív iellege

természetios

orunkban nem igazán beszélünk már természetiogról. Inkább az
emberi jogok és Íflaga az ember, mint a iog forrása és érvényre jut-
tatója szerepel az etlkai elemre nagyobb súlyt Íektető iogÍeiíogá-
sokbanl . Hörcher Ferenc nagyon érdekes kísérletet tesz. A termé-

szetjog hagyományos értelmezésével szemben olyan dimenzióban tárja fel
a tetrnészetjog megjelenési lehetőségeit, amely két szempontból is szokat-
lannak tűnhet korunk embere számára. Először is, a természetjogot nem
az íLteÍs^Lbjektív szituációban szoktuk értelmezni. Másodszor, a |og való-
ságát általában nem szoktuk az emberek kozotti dimenzióban keresni, ha-
nem felettük ál1ó pozitív vagy íratlan forrásokban gondoljuk rögzítettnek.

A jogot olyan komplex valóságnak látom, amelynek csak egyi\ de reális
lehetősége az ínterperszonális szÍéra. Ezen kívtiLl azonban keményebb, in-
kább intézményestiLlt valósággal is rendelkeziJ<, melyet a jogtudomány és a
jogszocíológ1a _ saját szemszögéből és módszereivel _ vizsgá|. Most azon-
ban a jogrrak csak eryik dimenzióiával, az intersanbiektív valósággal Íoglal-
kozunk. Nem a szociológiai vary társadalomelméleti, hanem a ÍiozóÍiai
interperszonalitást Íogjuk vizsgálni'

Ebben a rövid hozzászóIásban a természetjogot kívánom az interszubiek-
tív síkhoz közelíteni, megnézni, hogy a természetjog ,,tetmészete" valóban
alkalmas-e erre, másrésztőI a jogot - a természetjogtól fuggetlenül - a két
ember kozotti relációban vizsgálom. Ezzeltermészetesen már el is árultam,
hogy a Hörcher-féle koncepció központi elemének a pragmatikus termé-
szetjog interszubjektív lényeget tekintem. A klasszikus és a középkori gon-
dolkodás utát^ gyakorlati jogi gondolkodás és a pragmatikus morál (nem
relativista!) a ,,modernség intermezzőját" követően újból teret nyer, ennek
kiemelkedő terepe pedig a személyközi valóság. A stabil emberi és vallási
értékekhez való pragmatikus interszubjektív viszonnrlás tehát korántsem

1 A katolikus egyháa uársada]mi tanítása is az emberi iogokról és az emberi méltÓságról
szól természetjog helyett.
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korunk ta|áLrnánya. A méltányosság és annak az ígazságossággal való kap-
csolata a iogi interszubjektivitás legÍőbb Íokmérője, ezétt is fogjuk behatób-
ban tanulmányozttiz .

Hogyan veszik eI a görogöl<rlé1

a z inter s zubi ektiuitá s
az egyén és a kol]ektiuitós között!

Max Scheler ír1a, hogy a megismerés görög ideáiában az ernber fokozatosan
kiemelkedik a közösségből, és így szemléli - passzívan _ az örök ideát3 . Ez
a típusú megismerés azonban az emberek közötti kapcsolatokat tekinwe
nem konstitutív. Hiányzik ugyanis az aktív, teremtő jelleg. A görögök is-
tenszeÍetete is a közösség a többiek felé indítja ugyan az embert, de nem
vezet el egy mélyebb, vitális közösségbe. Max Scheler továbbá arra is rámu-
tat, hogy a görög-indiai felÍogásban a Szeretet alapozódik a megismerésre -
a kereszténységnél éppen Íordíwa, a szeretefre alapozódik a megismerés _,

"s ily módon csakis izoláIő és elmagányosító erő lehet."a A görögök az
igazságosságot a Ínaga ideális mivoltában szemlélték, olyannyira ideális
volt, hogy nem is gondoltak ata, hogy megvalósítsák. Számuka az emberi
méltóság elérendő cél, nem kiindulóponts.

Arisztotelésznél az interszubjektív szféra, különösen az igazságosság
elemzésekor, nagyon is jogi és morális tartalmat nyer6. Az igazságosságot

2 Reflexiómba n az arísztote|iánus-tomista vonalat követem.
3 Kiss Laios András: Nyikolai Bcrgyaiev és Max Scheler a szcretctrőI, in' DimerrziÓk, Fclső_

Magy arországs Szemle, TIT Borsod_Ab atli-Zemplrén Megyei Szervezete l 99 5/2-3. 7 4. o.
a Max Scheler: Liebe und Erkenntnis. Franke Verlag, Bern, 1935. 21. o.
5 H. Bergson: Le due Íonti della morale e della religione, olasz Íord. Milano, L947.75. o.
6A gorogoknél a joggyakorlatban az interperszonális sík nem volt a iog konstitutív eleme,

mivel nem volt morális dimerrzió (azon tul, hogy nem is volt jogi dimerrzió). Nem volt a sajá-
tosan iogi logika éwényesriüésének terepe, hanem az általánosabbanlétező diskurzus egyik al_
eseteként Létezett. |ogtudomány hiián az érvelésben a tudományos és a jogí diskurzus struktu-
rálisan nem krilönbözött egymástól. A iogi diskurzusban, mint ahogy a tudományos vÍtában
is, egymás érveit akarták teliesen szétzűzní, hogy ezáltal igyék győzelemre a saiátjukat.
Győzru kellett mind a jogr diskurzusban, hogy megrryerjék a pert, mind a tudományosban,
hogy a közvélemény a tételt, állíúst igazként fogadja el. Mivel nem létezett iogtudomány, a
megyőzés - lévén mindenÍéIe szakképesítés néllqili népbíróságról sző - a mindennapi szó_
készlettel történt, és alapvetően a bírók verbális meggyőzésére ,,ment ki"' A tudományban pe_
dig nem az objekív valóságot akarták megismerni és tényszerű bizonltékokkal alátámaszta-
ni, hanem a kiválasztott állásponthoz gyű;tottek meglehetősen önkényesen bizonyítékokat. A
,,valőságot" kívánták tehát órvként a bizonyítandó álláspont számára fe]használni. Így volt ez
a jogban is, ahol meglehetősen széles tárházát használták fel a bizonfltásnak. A meggyőzés
érdekében az érzelme|<re és az értelemre akartak mindenképpen hatni, ezért szüIetett meg a
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a legfőbb erénynek taftia, és másokkal szemben érvényesülőnek látja. Nála
tehát egyszerre morális és interszubjektív: ,,(...l az igazságosság jóformán
az egyetlen erény, amelyet mások javának tartanak; ti. a másokhoz való vi-
szonyunkban nyilvánul meg"7 , ezéttis az erények legmagasabbika8 . Azon-
ban ez utóbbi helyútt éppen a törvényekről szől Arisztotelész, és az abban
foglalt igazságosságot elemzi. A törvényeket olyanold<ént fogja Íel, amelyek
az államí közösség javát szolgálják, annak boldogságának elemeit bozzák
létre, illewe tartják fenn. Az etény és a gonoszság tárgyába tattozó dolgokat
ítnak elő, illewe tiltanak meg. Ezek után mondja Arisztotelész, hogy ,,az
igazságosságnak ez a Íotmája tökéletes erénynek nelrezhető ugyan/ de nem
á]talánosságban véve, hanem másokkal való viszonylatban"9. A törvény-
ben Íoglalt igazságossáEot, a materiálisan megfogalmazott etikai taltalmat
tehát az interszub j ektív dimenzióban látj a lehorgonyzottnak, megvalósuló-
nak. A törvény igazsága tehát az interszubjektív etikai igazságosságnak is
megÍelel' Előfordul azonban, hogy a torvény nem valósítja meg vagy nem
teszi lehetővé az emberek közötti teljes igazságosság megvalósítását, meg-
valósulását, eld<or pusztán etikai megÍontolásokból Arisztotelész a Rétori-
kában a morális igazságosságot t^rtja az ember szemszögéből (!) követen-
dőnek: ,,És hogy az igazát derék emberre az jelIemző, hogy inkább az ítat-
lan törvényhez alkalmazkodik és mellette taÍt ki, nerr' az írott mellett"lO '

A teljes, etikai igazságosság szituatív keresése nem jogosítÍel azonbarL atÍa,
hogy az írott törvényekkel szemben az íratlanhoz nyúljunk: ,,És hogy a leg-
jobb töruények éppen azt t/rt)ák, hory okosabbak akarjunk lenni a törvé-
nyeknél"tt. Ez éppen a tör|ÍéÍLy szerinti igazságosságnak elvébőI Íakad,
amely annak általánosságából ered, valamint a demokratikus jogalkotás

eszméjébőI és nem utolsósorban a törvény előtti egyenlőség tételébő], mi-
vel ,,minden, ami az egyenlőséggel ellenkezík, az egyuttal a törvénnyel el-
lenkezik"l2.

jogi döntésben a ,,iogos", a ,,iogfiagigaz".Ez a gyakorlat a jogot kiszámíthatatlanná, kevéssé

erkölcsössé tette, az interszubjektív dimenziót szakmai szempontból jogtalanította, és a mo_

ralirás fogyatékossága miatt is a jogiság tényleges kialaku]ása ellen hatott' L. Mario Btentone,

Mario Talamanca: Il diritto in Grecia e a Roma, Editori Latetza 1994, il]. G. E. R. Lloyd: De-
mokrácia, Í:i1ozóha és rudomány az őkori Görögországban, in. |ohn Dunn: A demokrácia,

Akadémiai Kiadó, Budapest, l995.
7Arisaotelész: Nikomakhoszi Etika, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1997. 1l30a. l49. o.
8,,Éppen ezén sokan a legmagasabb rendú erénynek tartják az igazságosságot: olyannak,

hory sem az esti, sem a hainali csillag nem lehet oly csodálatos, sőt közmondásképp szoktuk
mondogatni, hogy -a2 igazságosságban minden erény bendoglaltatik ". Nikomakhoszi Etika
1129b. 148. o.

e Nikomakhoszi Etika 1129b. 148. o.
10 Arisztotelész: Rétorika, Gondo]at |982, L375b- 76. o.
li Rétorika L375b.77. o.
12Nikomakhoszi Etika 1130b. 151. o.



r04 A JoG INTERszUBJEKTÍV JELLEGE És e rEnuÉszETJoG
T?

Miért van az - merül fel a kérdés -, hogy bár Arisztotelész, szemben a
keleti gondolkodással, inkább az egyétt beÍelé forduló önkiteljesítésére he-
Iyezi a hangsúlyt, mégis az interszubjektív igazságosságnak szentel külonös
figyelmet, noha köztudott, hogy ez a relacionalitás, a Másik elismerését,
tehát a kiÍelé nyitást vonzza magával. Ez pedig a keleti ember számára nem
az önkitel|esedés, hanem éppen a szétszőrődás veszélyét rejti magábat (az

önuralom és az összeszedettség a keleti ember számára kardinális erények).
Ha most ezt összevetjük Max Scheler fenti megállapításával, akkor megál-
lapíthatjul9 hory nem az igazságos, hanem a bölcs a keleti ember eszmé-
nye. Az ember társas, kapcsolati dimenziójahoz szoÍosan kötődő jogról és

az igazságosságról természetesen van elképzelésü\ de ezek a létÍormák ,,a
Iétezés nem hiteles formái, amely nem érdemelhilonosebb Íigyelmet, mé8
kevésbé rnagaszta|áSt"l3. Röviden két elemzést vetek itt össze: Peschka
Vilmosét és Francesco D'Agostinóét. Két jogfilozófus, két merőben ellenté-
tes paradigma. Míg Peschka a jogvertikáks, hierarchikus szerkezetétizs-
gáLja, Francesco D'Agostino a jog horizontrí1rs, interszubjektív meghatáro-
zottsáBát emeli kozéppontba. Míg a m^gyaÍ iogfilozófus a marxista társa-
dalmi meghatározottságot tekinti a jog adott környezetének, az olasz jogtu-
dós a természetiogi, de legalábbis a perszonalista megközelitéstváIasztia'

Peschka Vilmos rámutat arra, hogy Arisztotelész a töwény, a pozitív jog

hegemóniájátvallja. A törvény megelőzí mind a bírói döntést, mind a mél-
tányosságotla. Tehát, míg Peschka Vilmos a valóságosan érvényesülő gö-
rög törvénypozitivizmusból vonja le következtetéseit, addig D'Agostino az
interszubiektivitásban, tehát a jog relacionalista jellegében látja a Niko-
makhoszi Etika halhatatlanságát. Ezt így is megfogalmazhatjuk, lrogy míg
Peschka a jog vertikális érvényességét hrizza aIá, a towény áitalánosan ér-
vényes jellegét, ahol az arisztotelészi méltányosság ktilönösségével csak
korrigálja a törvény általánosságából eredő ígazságtalanságokat, méltányta-
lanságokag addig D'Agostino szinte már közvetienül köti az igazságosságot
a méltányossághoz mint a jogiság lényegi tartalmához' Míg D'Agostino a
metaÍizlkai tartalmat a Másikhoz való viszonyban, illewe az igazságosság-
banlátja, addig Peschka Arisztotelész ígazságosság- és jogfelÍogásában rejlő
meta{izikumot visszaÍordítja a társadalomba, és mintegy materializáIja azt.
Nem tagadható, hogy Arisztotelész etlkájának van metaÍizikai alapja, és ez

- Peschka á,llításával ellentétben _ nem esik egybe a társadalmi meghatáro-
zottsággal.

A fentebb mondottak fuggvényében tehát kellőképp méltányolhatjuk, ha
egy keleti gondolkodó az Én-rőI a társsal való kapcsolatta helyezi a súly-

13 Francesco D'Agostino: Il diritto come problema teologico, Torino, 1995. 37. o.
14 Peschka Vi]mos: Az Etika vorrzásában - |ogudományi Értekezések, Akadómiai Kiadó,

1980. 15. o.
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pontot. Ezt a meg|átást azonban nem viszi végig következetesen Arisztote_
lész. Arisztotelész a Nikomakhoszi Etika Y' Íejezetében a szimmettia, a
középérték esztétikai, és tegyük hozzá, jogi szépségét kívánja ősszeegyez-
tetni az igazságosság ióval többet r's magában Íoglaló erényével. Világosan
mutat rá Heller Ágnes ata,hogy a mérték (metrios) az őkori görög társa-
dalmi életben ,,tattalmazza ('..) a másik ember tiszteletét"Ls, és egyben
közvetienül a cselekvés vezérlőjévé is válik. A probléma nézetem szerint
épp ez utóbbiban rejiik. Mert míg az erkölcsbeI)., az önmagamhoz való vi-
szonnrlásban mindenképpen irányadő a görögök által oly fontosnak tartott
mértékletesség - még az érzelmek kimutatása is szégyennek számított - és
az esztétikumban is az atányosság addig az interszubjektív dimenzióban
és különöserL az igazságosság gyakorlásábar' ez a gyakorlati megvalósulás
kerékkötőjévé válhat. Egyértelmű, hogy aközépérték és arányosság az igaz-
ságosság de kulönösen a jogi ígazságosság nélkülözhetetlen és legÍőbb mér-
céje. Ha viszont az igazságosság tágabb értelmét vesszük _ AÍisztotelész is
hangsúlyozza, hogy az igazságosságnak több jelentéSe van _, és úgy tekint-
jük, mint ámi,,nem csupán tésze az erénynek, hanem maga a teljes egé-
szében ielentkező eÍéIy", valamint, hogy ,,az igazságosság jőÍormán az
egyetlen etény, amelyet mások javának tartana\ ti' a másokhoz va|ó vi-
szonyrnkban nyilvánul meg'ta, akkor azt kell mondanunk, hogy az igaz-
ságosság j ogi kritériumának vonatkoztatási pontj a valamiképpen áttevődik
a Másik-ra, de legalábbis az interszubjektív síkra. Ilyen értelemben ki kell
lépnem magamból, és ,,interszubjektíve" kell léteznem, de mivel ez lehe-
tetlen, íry a Másikkal kell empatikusan azonosulnom. (Arisztotelész ezt az

,,empatív lépést" nem teszi meg.) |ogait és annak konkrét tartalmát csak
így ismerhetem meg és iuttathatom pozitív cselekvésemmel érvényre. Itt a
középérték és a mértékletesség, az ember közismerten onző volta miatt,
könnyen azzal járhat,, hory igazábóI csak ,,maga körül forog1', saját érdekét
és jogait tekinti. A görög szemléletnek itt mutatkoznak meg a korlátai...

Francesco D'Agostino már Arisztotelésznél felÍedezni vé|i az igazságos-
ságnak és a relacionalitásnak egy fontos sajátosságát, aszimmetrikus vol-
tát. Ez azt jelerlti, hogy |ogos elvárásaim nem mérhetőek a másik emberrel
szemben Íennálló kÓtelezettségeimhez, és igy azok teljesülésének hiánya
semmiképpen sem hatalmaz fel ana, hogy kötelezettségeimnek ne tegyek
eleget.

A legpregnánsabban az aisztote|észi méItányosság eiemzésekor válik vi-
lágossá, hogy mit is ielent a iogr igazságosság. (A méltányosság ugyanis a
kivétel erejével juttatia érvényre a jogot, úgy, hogy a tönrény általános sza-
bályozásában rejlő tökéletlenségeket korrigálja. A iogr igazságosság kitelie-

15 Heller Ágnes: Az aristotelési etika és az antik ethos, Akadémiai Kiadó, 1966. 297 , o,
ló Nikomakhoszi Etika l130a. 149' o.



106 A IoG INTERSZUBJEKTÍv JELLEGE És a rEmnÉszETIoC
lbrI

sítő|e tehát, és nem lerontója.} Lényegi azonosság van ily módon az igazsá-
gosság és a méltányosság között: ,,eIőszöt is, a méltányos dolog, minthogy
bizonyos igazságos dolognál jobb, természetesen maga is igazságos; másod-
szor pedig, nem olyan értelemben iobb az igazságosnál, mintha másszerű
dolog volna"l7. Valamilyen elvi kritérium folytán, amely mind az tgazsá-
gosság, mind a méltányosságlényegétképezi, a méltányosság éppen az ál-
talánosban {torvény} megjelenő igazságosságot kiigazítva az ,,itt és most"
teljesebb, tehát a konkrét esetben igazságost valósítia meg'. ,,Az igazságos
és a méltányos tehát azoltos, csakhogy, bár mind a kettő erkölcsös, mégis
többet ér a méItányosság/l8. Ha mind a kettő erkölcsos, és ha a méltá-
nyosság mégis felülmúlja adott esetben a törvényben megjelenő általános
és egyenlő érvényesülésből fakadó igazságosságot - AÍisztotelész mondja,
hogy ,,mert a méItányost igazságosnak tartják, a méltányos viszont törvény
nélktili igazságosság"l9 _, akkor mégis valami erkölcsösségi kritérium ie-
het az, amely végi| az egyedi esetben a ,,kiilönös igazságosságot" részesíti
előnyben. Ennek mérlegelhetősége természetesen egyrészről csak szituatíve
és interszubjektíve lehetséges - ahogy azt HöÍcher Ferenc is többször hang-
síIyozza _, de figyelemmel kell lenni az áItalátos igazságosság követelmé-
nyére is20. Peschka Vilmos elfogadja a ,,közép"-ről és az ,,egyetllő"-rőlva\ő
arisztotelészi Íejtegetéseket, és nem veszí észre, hogy a görög filozófus iga-
zábő| a méltányosságnál kerül bajba, amikor az igazságosságot túIságosan
is az egyenlőséghez, valamint ez utóbbit a kozépértékhez köti. Az ígazsá-
gosság mint egyenlőség és kozépérték csak a jogi Íormális igazságost vezé-
relheti. A méltányosság, bár szintén gyakorlati jogi eszkÖz, erős szubsztan-
ciális erkölcsiséggel rerrdelkezik. Valamilyen erkölcsiség révén, anely az
Igaz-hoz (Iogosz) kell hogy kapcsolódjon, adja az igazságosság konkrét tar-
talmát. A formális igazságosságtól eltérve a szubsztanciális igazságosság
nevében műkÖdik ez a jogi eszkoz.zL

lTNikomakhoszi Etika 1137b. 181. o.
r 8 Nikomakhoszi Etika I 137b. 181 . o.
19 Rétorika I374a.72. o'
20Arisztotelész szerínt ugyanis úgy kell az egyedi esetben dönteni, amelyről a törvónylrozó

- a törvény általánossága miatt - esetleg túlságosan leegyszerűsítőleg, nem megfelelően ren-
delkezett, mintha a töwényalkotó ott helyben személyesen maga döntene' (Nikomaklroszi
Etika 1137b. 182. o.)

L\ Az az elv érdekel minket, amely révén a törvény általánosságának igazságosságát a mól'
tányosság megbonthatia. Itt nemcsak arról van szó - mint ahogy azt Ződi Zso|t téte|ezi -,
hogy ,,az emberi cselekvések túl sokszínűek ahhoz, hogy a tcirvény mindegyiket előre játhat_

ná, s így a töwényhozó szándékosan használ hatÁrozatLal kiielentéseket, -követ el hibákat"".
|Ződi Zsolt: A görögök méItányosságkoncepciója, in. Publicationes Universitatis Miskolcierr_
sis, Sectio juridica etpolitica, tomus VIII. fasciculus 1-7. Misko]c. 1993. l77. o.) Ez termé_
szctescn igaz, azortban Arisaotelész fcnt idézett gondolatai az igazságosság és a móltárryosság
viszonyáról, vagyis lrogy a méltányosság egylényegű az igazságossággal, adott esetberr nrégis
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Az interszubiektiuitós a kozépkori iogban
Az aequitas mint az emberi kapcsolatok szabalyzóia

A középkort mint a személyes kapcsolatok rendszerét látjuk, ahol az egyén-
nel szemben a közösség primátusa érvényesirl22 .

A középkori iogásznak jogászként kell az embei kapcsolatol<ban felhelhető
aequius-t (méltányosság|23 praeceprum-okká (szabályoklú) formálr:ia. Ahogy
az aÍanymosónak kell a homokból kitermelnie a nemesfémet, ilgy kell az em-
beri kapcsolatok sokas ágábóI az implicite bennuk Ielrő igazságossági elveket
kiemebile és |ogi normává formálnia. Ez a Íolyanat Tnaga az igazságosság
(Calasso szerint ez a jogalkotó feladatal. Másutt azt olvassuk, hogy az igazsá-
gosság a méltányosság aktualizálása. Paolo Grossi szerint a kozépkori aequi-

tas egy olyan palló, amely a tények v]ágát köti össze a jogi Íormák világával,
vagyis a tények és az emberi konstrukciók világanak egysége. Az aequitas nrár

berrne van a tényekben, s egyben iog is. Csak arra vát, hogy lefordítsák, in-

terpÍetáliák/ ezt hiÍdetil< a glosszátoro\ de a kommentátorok is. A tények a
dolgok természetét, azok objektív valóságát jelentiJg melyek magukon hor-

dozzák Isten lenyomat^t.Isten mint a legÍőbb törvényhozó, a természetiogot
ültette az emberek szívébe, melyet a természet araszt magából, s melyet a

glosszátorok ius aequis.simum-nak hívnak2a. (Az aequitas lehetséges tartal-

mai: benignitas, humanitas, misericordia, clementia stb.)

Az emberek közötti cse]e]<vés mércéje

Az Ulpianus által összefoglalt három hagyományos iogelvet: ,,honeste vive_

re, altórum non laedere, suum cuique tribuere" (tisztességesen élni, a mási-

kat meg nem sérteni, mindenkinek megadni az őt illetőt) a keresztény tár-

sadaioÁ kritikusan szemlélte, két okból is. A,,honeste vivere" elve ugyanis

nem volt képes Íeloldani a ;ogrlag helyes és a morálisan tisztességes közötti
esetleges eiléntmondásokat. Ezen kívúl a //Suum cuiqu9" valamint a //non

laedere,, kitételek szűk látókörű, individualisztikus és kevéssé társadalmi

,,iobb', náa - másra is utalrrak. Az litalálos/egedi reláció ellenben elsősorban iogtechnikai
kérdés'

2zPaolo Grossi: L,ordine giuridico medievale, Editori Laterza, L995.84. o., valamint Bibó

Iswán: Válogatott tanulÍnányok III. Magvető Könyvkiadó, 1986. Az európai társadalomfejlő-

dés értelme 31. o. és még: facques Le Goff: La civiltá dell'occidente medievale, Piccola Biblio_

teca Einaudi, Torino, 1981. 307', 312. o.
23Francesco Ca]asso: Medio Evo del diritto. I. - le fonti, Giuffré Editore, Milano, 1954'

478. o.
zaPaolo Grossi uo. 179' o.
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jellegű megoldásokra vezethettek volna. Ez a |ehető legtávolabb állt a keresz-
tény társadalomÍelfogástól2s . Csak eryetlen szabály van, amelyhez a keresz-
tény társadalom szering mindenÍéle normának igazodnia kell, legyen azvallá-
si, erköIcsi vagy jogi, ez pedig az evangéliumi ,,arunyszabált'', vagyis - röüden

- a másiknak csak azt tenni, amit szeretnén\ hogy veltrnk is tegyenek (,,quo

quisque iubetur ahi Íacrre, quod sibi vult fieri, et prohibetur alii inÍerre, quod
sibi nolit fiei"|. Ezen szabály Íényénél, a társadalmi szolidaritás eszméjét tük-
rözve, a három római jogelv átálahl. Ilyen értelemben a iog és morál közötti
ellentmondás elképzelhetetlery mert ha ez előfordul, akkor az ÍLerr' töryén'
hanem a jog megronlása (,,non est lex, sed iuris comrptio"}. A,,suum cuique"
és az ,,alterum non laedere" eltávolodnak negatív megfogalmazásuktól, és
magasabb morális és emberi tartálmat kapnak, íry válnak igazán szociális
princípiumokka. Ery XIII. századi laikus jogász önti kiÍejező formulába a tár-
sadalmi magatartással szemben elvárt, jeIentősen megváitozott szemléletet,
mely nem a rossz elkertilésére, hanem aióraheIye.a' a hangsúlyt (,,non sufficit
abstinere a malo, nisi Íiat quod bonum est"l.26

Szent Tamás az igazsó.gosság dinamikáiáróL

Az igazságosság nem elwe adotg hanem a Íelek között Íolytonosan keresen-
dő, konstiturílandó. Arisztotelész és Aquinói Szent Tamás reális jogképe ép-
pen e dinamikáthíEzákaLá. Az interszubjektív igazságosság nem eleve adott,
amely a történeti tényállás torvény a]áva]ó szubszumálása révén magátő| ér-
vényesül, hanem ahhoz alkotó tevékenységre van szükség.Ezpedig nern kizá-
rólag sőt nem is elsősorban intellektuális teljesítmény - "hogy 

az ta|ánArisz-
totelésznél tűnne -, hanem vilális, akarati és döntésen alapuló cselekvés, sőt
,,|étmőd". Kilépni magamból és a Másikat elfogadva, megern'e keresni a sze-
mélykozi igazságosságot _ olyan twékenység ez, arrtely a jogkövetőt és a jogal-
kalmazót egyaránt teljes személyében igénybe veszi. Az egyoldalúság és a
megismerő tevékenység mímelése az igazságosság elvétésének kockázatával

2s Calasso uo. 471. o.
26A megismerés a szeretet által vá]hat csak tökéletessé a keresáény gyakorlatban (Fran-

ccsco D'Agostino: Il diritto come problema teologico, G. Giappichelli Editore, Torino 1995.
54' o.| Szcnt Tamás szerint eryetlen erény, így az igazságosság sincs prudentia nélktil
(Hörcher Ferenc ezt alaposan tárgyalja| . A szeretet és a prudentia eryütthatásban vannak, de a
szereteté az elsőbbség, mely formálja a prudentia-t is (|oseÍ Pieper: A négy sarkalatos erény,
Vigilia, Budapest 1996, uo. 42. o.|. Aquinói Szent Tamás e szeretet lényegi elemének tekinti
az unio affectus-t, a másikkal való eggyé válást. Ez nem érzelgősség, ,,a szeretet helyeslő aktu-
sa nem egyszerűen megállapítás; hanem a másik személyével mélyen azonosuló, őrá magára
irányuló akarati tet, az clfogadás aktusa" - íria |osef Pieper Szent Tamást kommentálva (|o-

sef Pieper: A szeretet, in. A szeretetről, Vigilia, Budapest 1987. 1 l 7-l 18. o. ).
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jár. A kölcsonös vagy csere-igazságosság keretében értelmezett szent támási
,,restitutio", helyreállítás is csak a személy elismerése és elÍogadás a áIta|, vala-
mint a szeretet igazságosságorientációia révén valósítható meg. Enélkül hon-
nan tudom, hogy - a körtilmények folytrín vagy emberi cselekedetek által -
milyen mértékben és milyen módon borult fel az interszubjektív üszonyolg
továbbá az igazságosság egyensúlya, s ami a legÍontosabb, nem tudom, mi-
ként állítsam helyre az igazságosságot. Helyreállításról,,,restitutio"-ról mind-
ezek nélkil nem beszélhettrnk. Az igazságosság nemcsak egy esztétikailag tö-
kéletes és csodálatra méltó erény, hanem, hogy értelme és tartalma legyen,
mindenekelőtt megvalósítandó. Itt van az elterés Arisztotelész és Szent Ta-
más, de áttalában a görög és a keresaény Íelfogás között. Mindenképpen iga-
zat kell adnunk Bergsonnalq aki szerint új lendtiLletre volt szükség aIlhoz,
hogy a másik személy teljes elismerése által ki tudjunk törni a klassákus em-
berképből a személykonstitutív interszubjektivitás felé.

A i o sl interszubi ektiuitós háttérb e
szoru]ása a modernitásban

A középkorban Isten volt minden valóság vonatkoztatási pontja, és a termé-
szetet is végső soron Istenhez kapcsolták. A leginkabb morfis tartalmú iogl
intézrrényt, a méltányosságot (aeqútas) a prágu töredék ismeretlen glosz-
szátora Istennel azonosítja. Ehhez képest a modem korban Isten mint vonat-
koztatási pont eltűng es helyette az ember (és az emberi e-sz), valanint a szu-
verén uralkodó vált a jogrendszer végső instanciájává. A jogaz, anit az uralko-
dó akként tételez. Abszolút nemzetállamok allandósultak, illewe - ennek mar-
káns ellentételezéseként _ a (polgári) természetjogi felfogásokkal terjedt el a jo-

gokkalrendelkező szabad, autonóm eryén értelmezése. A kodifi]<ációkkal a jog

államjoggá váLt, az együttélés szabílyu az ál]am által alkotott törvények sze-
rint formá]ódták, ez a gondolkodásban is a jogi pozitivizrrrus kialakulásához
vezetett. Az emberek közotti kapcsolatot pedig a szerződések rendezik, mely-
nek jogiságát az á]larn szti}ség esetén gyakorolt kényszerttó hatalma adja.

A iog mint zárt rendszer képe csak az Istenkép _ és vele összhangban a
természetfelfogás _ megváltozásáva]' jöhet létre, vagyis amikor Isten nem
élő szernéIy immár, aki létével átitatja az egész természeti és társadalmi
valóságot, így a jogot is, hanem csupán a racionális ész áItaI megismerhető
idea, személytelen valóság (például Spinozánáll, vagy (mint Descartes-nál)
egyÍajta garanciaÍogalom.z7 Spinoza Descartes-ot Íolytawa l<dolgozza a

27 Isten a tárgy mint a bennem lwő gondolati valóság lqilső Íizikai valóságával való egyczé-
sét garantalia'
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konstruálható etikát ( more geometrico ), társadalmi szerződéselméletében a
természetjog naturalista ÍelÍogását vallia. Világképében a szükségszerűség és
a geometriai ész uralkodik. A természetjog elszakad Istentől (Grotius), és az
emberhez kötött racionális természetjoggá válik. Kialakul az individuum, és
a személy-jelleg (személykozi kapcsolatban való létezés) háttérbe szorulásá-
val az interperszonalitás az egyénnek, valamint a konstruált relációknak adja
át a he|yét A matematikai alapú logikíban a tökéletesség pedig már nem
olyan erkölcsi tökéletességet jelentett, amelyet a jog a,,ius est ars boni et
aequi" (a jog a jó és a mélúnyos művészeté}-re fordított le, hanem a logikai
szabílyokimmanens tökéletességét. Tehát, amíg a klasszikusoknál a tökéle-
tesség hilső mérce (természet, dolog természete, Isten) alapián keresendő,
addig az axiomatikus gondolkodásban a módszer önmagában valő lezárt tö-
kéletessége kerul eiőtérbe. Amíg az axiomatikus pozitivista gondolkodásban
a méltányosság a tételes joghéz-apőtlója, addig a keresztény középkorban a
jogigazi lényege után való elméleti és gyakorlatt jogászi kutatás ösztöruőie.
A legnevesebb kozépkori jogászok aÍra amegállapításra jutottak, hogy a pozi-
tív jog hiánya vagy alkalmazhatatlans ága, vagyts az aequitas valősága, valami
magasabb _ vagy kúlső _ jogÍorrás t&én a jog igazí Íorrását táqa Íelr. Az
aequitas tehát nem hézagótló, esztétikai hibát kiiavítő eszközvolt egy zárt-
ságában tökéletes, így teljes jogi valóság Íelsílnén, hanem maga a jog. Az axi-
omatikus gondolkodással ellentétben az interszubjektív valóság nem volt
előre leképezhető, a tökéletesség az erkölcsi tökéletességre utaló, ,,jogilag ki_
elégítően jó" megoldást jelentette: alázatot gyakorolva nem a biztos tények
és szükségszeríiségek, hanem a ,,va|őszíníi" szerint orientálódtak. A topikai,
dialektikus érvelést alkalmazták, miveI Arisztotelész is ezt, és nenr az
apodiktikus logikát aján)otta, amelyet Leibniz akart a jogra ráltliznlz8 Az
emberek kozotti kapcsolatot tehát a szerződésekjelenti( rnelyek azért jogiaI<

és érvényesek, mert az íI|am kikényszerítheti őket. Az etika arnerő (geomet-
rikus gondolkodáson nyuryól emberi észen alapul, és a társadalmi berendez-
kedést is alkotott/fiktív társadalmi szeruődések rnagy at áz.zák.

P o sztmo dern i o8: kommunikóció vagy
inter s zubi ektív eksm et és

Míg a modern korra Isten szíint meg vonatkoztatÁsi pont lenni, most már
- egyes posztmodem gondolkodók szerint _ semmiÍéle kitüntetett (aszim-
metrikus) valőság, sem az igazság, serr' az ember nem rendező elv. A ,,hala-

z8varga Csaba: Előadások a iogi gondolkodás paradigmáiról, Osiris, Budapest 1998. 3o5-
31 1. o.
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dás" sem orientálhatja rná'r a jogo! mivel nincs cél sem (mint kitüntetett
írány|'

A személy eltűnésére ió példa Niklas Luhmann elmélete. Nála, ahogy az
ember eltűnik a szociális világból, az erkölcs is áttételekre kényszerúl. Az er-
kölcsöt az egyes társadalmi alrendszerek bináris kódján átsútwe tematízá|ja,
és így, a makrotársadalmi dimenzióból kiszoríwa, a szocialitás kömyezete_
ként felÍogott személyre, vagyis Luhmann szőhasrctálatával:,,pszichikai
rendszerre" korlátozza. A iog mora]itása igy a személytől elválasztódik. A
személyek nála nem forrásai a jognak. Csak mint,,funkciók hordozói" jelen-
nek meg és eltűnik jogalanyi mivoltuk. A jog rlem az alanyokat illeti, nem
azokból Íorrásozik. Luhmann nem az emberek jogára utal, hanem a rend-
szerelméletnek megfelel ően, a rendszermííveletek iogára29 .

o nto l ó giai hilö nb s é g v aÍl azor' luhmanni megáIlapít ás közö tt, mi s zeri nt
a kommunikációval kezdődik a társadalom30 és Martin Buber híressé vált
mondása között, miszerint ,,kezdetben van a viszony''3t . Az előbbi szerint
a szemé|y teljesen kiszorul a társadalomból, az utóbbi pedig személyre ala-
poz, kimondva, hogy az egylk ember léte feltételezi a másikét. Az első meg_
közelítésben - a posztmodernnek megfelelően _ a kommunikáció esetlege-
sen ,,történík" az emberben, a másodikban maga a viszony adja a két sze-
mély igazi identitását. Az elsőben az embernek nincsenek jogai, a másik-
ban szinte már a másik elismerése, a jogiság adja az interszubjektíve léte-
zőklényeg1 mivoltát. Hörcher Ferenc nem kevésbé plasztikus megfogalma-
zásában: ,,l...l a személyközi kapcsolatok és együttmÍíködés folyománya
az, arnit által áb an szemé|y azono s s ágnak neveznek. " 

3 2

Lehet-e a természetiog
aZ interczubj ektív igazs ógosság normói a

Itt most nem térhetrink ki a kulonboző természetiogok és az alapukul szol-
gáló természetfelfogások elemzésére, hanem csak az általunk deÍiniált ter-
mészetjogi felfogás keretében utalunk röviden a címben Íoglalt kérdés né-
hány szempontjára.

A természetjoggal szemben olyan kiÍogáso\ mint hogy állitőIag törté-
nelmen túli, nem igazi jog, nem is társadalmi valóság, hanem egyetemes,

örök és váItoztathatatlan vagy pedig teljesen szubjektív homályos erkölcsi

29 Bruno Romano: Filosofia e diritto dopo Luhmann, Bulzoni Editore, Roma 1996.
30 Cs. Kiss Laios, Karácsony András: A társada]om és a iog autopoetikus felópítése,

Tempus, Budapest 1994.24. o.
31 Martin Buber: Én és Te, Európa Könyvkiadó 1994.35- o-
32 Horkay Hörcher Ferenc: Egy pragmatikus természetiogi elmélet ÍeIé. Szápadvég, új ío-

lyam7. szám1997 tél 112. o'
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elvek összessége, elvont ideák világa stb., rnagát a valódiságát és érvényes-
ségét is vitatják. A természetjog ezzeI szemben az emberek közötti igazsá-
gosság rendie: ,,Strukturálisan nézve (...l a természetjogot igenis örök és
egyetemes tartalma\ néhány intézmény és kwéske szabáIy alkotia, de vi_
Iágos az is, hogy csak kevés, pontosabban köri.il nem határolható elwől van
sző, amelyek csak arra alkalmasak, hogy alapjaiban rendezzék eI az igazsá-
gosság szerint az emberi kapcsolatokat, de aÍra nem, hory azoknak olyan
átÍogó és megÍelelő iosi rendszert adjana\ amely az egyes történelmi és
kulturális helyzetekben szükségeltetik"33. Itt a pozitív jognak ,,kell lépnie".
Másik oldalról, a jog konlirét igazságosság szerint való érvényre iuttatását
olyan erkölcsi elveknek kell vezérelniü\ amelyek a szeretet Íogalma alá so-
rolhatóak be. Ha az ernbet természetét vessziik, akkor a szeretetben való
megvalósulása erkölcsi természete szerint való kiteljesedését jelenti (már
ha elfogadunk egy ilyen antropológiát). Ez azonban már túl van nemcsak a
pozítiv jogon, hanem a természetjogon is. Nem kötelez, hanem csak lehe-
tőséget teremt _ ahogy Hörcher Ferenc is fogalmaz. A polgáron múlik,
hogy él-e vele. A görög phronészisz vagy a prudentia morális gyakorlati tu_
dást jelent, mely az adott szituációban lelú az igazságos _ vaiamilyen mó-
don azonban mégiscsak azlgaz-hoz kötődő _ konkrét tartalmára. Nagy té-
vedése volt a haryományos természetiosnak, hory a lehetséges törvényho-
zás tartalrnaiban akarta onmagát meghatározni. A természetjog ezzel
szemben strukturális viszonnrlás, vagyis nem aÍra felel, hogy mit kell ten_
niük a szabad embereknek, hanem, hogy miként kell viszonyulrriuk egy-
máshoz. Az más kérdés, hogy a ,,hogyart" viszonyLrlás a tartalmakra is ki-
hatással van' Bizonyos tartalmak nem egyeztethetőek össze azza|, hogy az
emberek kölcsönösen elisrrrerik egymást egyenlőeknek, szabadoknak, fele-
lősöknek, ióhiszemben cselekvőknek, az etőszakot, csalást elutasítják stb.
(ilyen értelemben a rabszolgaság természetiogilag nem jogi kapcsolat).

A (poszt)modern korban a szemé|y - éppen veszéIyeztetettsége folytán -
úira kiemelt helyet kap néhány jogfilozófus elméletében. A jog interszub-
jektív jellege, a jog érvényesülésének vizsgá|atán túl, a iog Íorrásaként is ér-
dekes Íiozőhaí fejtegetéseküezve7-et. A iog szituatív és interszubjektív fel-
Íogásának adta Hörcher Ferenc jogf1|ozóÍiai és pragmatikus moráIÍIlozőfiai
aspektusból vállalható koncepciój át3a .

33salvatore Lener: Il concetto di diritto e il diritto naturale, in. Civiltá Cattolica 1980.
nov. 15. anno l31. n. 3130. 333. o. vÓ.: ,,Az emberi természet nem változatlan, mint ahogy
az isteni természet az. Ezért is van az, hogy a természetiog is v:íltozik a különboző emberi ál_
lapotok vagy korulmények szerínt" (Sum' Theol., Suppl', q. 4I, a'I.|.

3a A szent tamási prudentia joghlozőÍiai implikációiról több írás és könyv is szü]etett az
utóbbi idó'bery az egytk legérdekesebb: Daniel Mark Nelson: The priority of prudence, The
Pennsylvania State Universiry Press 1992' Az interszubjektiütásról való |ogszociológiailag ór-
vényes megállapításokhoz azonban más szempontok és dimenziók bevonására is szükség van.


