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3-5. sz. 213-247.
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A két világháború közötti időszak a magyar jogbölcseleti gondol
kodás egyik legjelentősebb és legtermékenyebb korszaka. E ne
gyedszázad az európai jogi gondolkodásban is számos új fejle
ményt eredményezve alapvetően megváltoztatta a jogról vallott
korabeli nézeteket. A 19. századot uraló pozitivista szemléletmód
a századfordulót követően, a 20. század első évtizede után hege
món szerepében megingott, s egyre többen kezdték el hangoztatni
a természetjog rehabilitációjának szükségességét, illetve beszéltek
a természetjog aktualitásáról. A természetjog és pozitivizmus vitá
ja következtében nemcsak a nemzetközi, hanem a hazai irodalom
ban is új helyzet teremtődött. Ezen alig több mint két és fél évtize
des korszakból két, egymástól jól elkülöníthető álláspont érdemel
említést, melyek eltérő paradigmák mentén próbáltak választ adni
a modern jogfilozófia új kihívásaira.

A két markáns megközelítési mód közül elsőként kell megem
líteni az alapvetően pozitivista szemléletű - ez idő tájt a hazai
jogbölcseleti gondolkodást meghatározó - neokantiánus irány
zatot, mely számára az 1920-as évek végétől megkerülhetetlenné
vált a természetjog kontra pozitivizmus kérdésének újszerű meg
közelítése. A tárgyalt korszakban a sokszínűségéről ismert irány
zat legjelesebb hazai képviselői közül kiemelésre méltó Moór
Gyula "negatív, limitatív természetjogi felfogása",' illetve Hor
váth Barna azon gondolata, hogyajogpozitivizmus nem egyéb,
mint Ifa természetjogi doktrína különös válfaja".2 A másik alap
vető megközelítési mód a természetjogi tradíció részeseként vi
szonyult a vizsgált kérdéskörhöz. Ennek kapcsán szólni kell az
időben legnagyobb múltra visszatekintő - de még a szűkebb

szakmai közönség előtt is kevéssé ismert - korabeli ma~yar

neoskolasztikus természetjogi gondolkodás eredményeiről. A
vizsgált időszakban - annak is a második felében - Kecskés
Pál és Horváth Sándor keresztény (katolikus) filozófusok, teoló
gusok fogalmazták meg határozott véleményüket a természetjog
és a pozitív jog eredetéről, egymáshoz való viszonyáról, de emlí
tésre méltók Brandenstein Béla és Schütz Antal vonatkozó gon
dolatai is. A "katolikus természetjog" mellett mindenképpen
szólni kell egy alig-alig számontartott hazai jogbölcseleti gondol
kodó, Hegedüs József elméletalkotási törekvéséről, aki egy
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4Hegedüs József: A ter·
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JogálIam, XXXIV. évf.
(1935), 5-6. füz.

253-257.; A természet·
jog időszerűségéről. Tár

sadalomtudomány, XIX.
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207-218. és 300-309.;
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kérdések. Társadalomtu
domány, XXIII. évf.

(1943), 381-394.

Horváth Sándor

5Horváth Sándor (eredeti
neve: Horváth Imre) do
monkos rendi teológus,
filozófus, jog· és állam-

bölcseleti gondolkodó.
Életéről, munkásságáról

lásd Csefkő József:
Nagy magyar

szenttamáskövető.

(H. S.) Budapest, 1942:;
Magyar Életrajzi Lexikon.

I. köt. Akadémia Kiadó,
Budapest, 1981. 750.;

Hanák Tibor: Elfelejtett
reneszánsz. A magyar fi·

lozófiai gondolkodás a
század első felében.

Göncöl Kiadó, Budapest,
1993, 125-128.

6A természetjog rendező

szerepe. Jelenkor,
Budapest, 1941.

7Társadalmi alakulások
és a természeljog. Je

lenkor, Budapest, 1942.
(E tanulmányában, mely

jeles példája a

"szintétikus jogbölcselet" kidolgozására vállalkozva eljutott a
természetjog rehabilitációjához és egy sajátos szekularizált "mér
sékelt" természetjogi doktrína alapjainak a lerakásához," Az
alábbiakban a két világháború közötti - hagyományaiban legré
gebbi múltra visszatekintő - hazai neoskolasztikus keresztény
természetjogi gondolkodás eredményeit szeretném bemutatni.

Elsőként a magyar neotomizmus egyik legkiválóbb képviselő

je, Horváth Sándor (1884-1956), a budapesti katolikus hittudo
mányi kar professzora ez irányú munkásságáról kell szót ejteni,"
aki tomista jogfelfogását rendszerezett módon A természetjog ren
dező szerepe" című "kismonográfiájában" fejtette ki. Említésre
méltó még a Társadalmi alakulások és a természetjol című - in
kább állambölcseleti tárgyú - terjedelmes tanulmánya, melyben
szintén érint jogfilozófiai tárgyú problémákat.

Horváth skolasztikus teológiai magyarázatok keretében vázol
ja föl a "természetjog rendező szerepé"-ről szóló tanát. Gondola
tainak kifejtése során alkalmanként megtévesztő módon használ
jogi alapfogalmakat (pl. nem tesz különbséget "törvény" és
"jog" között), illetve előszeretettel vezet be új, a jogtudományi
diskurzusban nem igen használt nyelvi fordulatokat, terminuso
kat (pl. az ember mint "joganyag"). Mindazonáltal híven követi
és hirdeti - erről tanúskodnak hivatkozásai - Szent Tamás té
teleit. Ennek megfelelően nyilatkozik az isteni akarattól függő

emberi intézményről: "Istentől, az örök törvénytől és annak ré
szesedő megnyilvánulásától, a természetjogtól, teremtett emberi
intézményei nem szakadhat.?" Az "örök isteni eszme" az örök
törvényben (lex aeterna) testesül meg, melyből az értelem segítsé
gével szűrhető le a természetjog (lex naturalis): "a természetjog
önmagában az emberi természet szabad megmozdulásait hajlam
szerűen irányító, öntudatossá vált szabvány (...) az örök törvény
megtestesülése, konkrét formája: az első objektív adottság, amely
Isten örök eszméjének hasonmása.':" Horváth viszonylag szoros
kapcsolatot feltételez az örök törvény és a természeti jog az em
bert közvetlenül befolyásoló hatása között: "az örök törvény is
tudatossá válik lelkünkben úgy, hogy ha nem is mint élőtudat,

de mint tudatalatti (subconscium) valóság a természettörvénnyel
együtt irányítja és átfogja egész tudatos erkölcsi életünket és a
tapasztalati jogrendezést."10

Aquinói Szent Tamás nyomán a természetjog kétféle fogalmát
különbözteti meg." "Tiszta természetjog"-nak nevezi a természet
útmutatását tartalmazó normákat, melyek elvi jelentőségűek,

változatlanok, időhöz és helyhez nem kötött igazságot fogalmaz
nak meg, s kiindulópontját alkotják minden konkrét szabálynak.
A "levezetett természetjog" a természet "utalásaiból" következ
tetésseI nyerhető konkrét útmutatás, s annyiban képvisel
részleges igazságot, amennyiben a tiszta természetjogra támasz-
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neoskolasztikus állam
bölcseleti gondolkodás
nak, szarnos helyen hi
vatkozik A tennészeljog
rendező szerepe című

művére. Jogbölcseleti
szempontból újdonságot
az írás nem tartalmaz.)

BA tennészeljog
rendező szerepe, 10.

9UO., 12.
10UO., 65.
llUO., 34.

12Aquinói Szent Tamás
a levezetett tennészeljo-

got alkalmanként
tételesjognak (lex positi
vum) mondja. Horváth a
levezetett természeljogot
"módosított", illetve "má
sodrangú" természeljog
nak is nevezi (i. m. 40.)

és példaként a népek jo
gát (ius gentium) említi

(i. m. 37.).
13A tennészeljog rende

ző szerepe, 35.
14UO., 33.

15Horváth a "tapasztala
ti", "tételes" vagy "pozi
tív" jog két válfaját kü-

lönbözteti meg (i. m.
12.). Egyrészt az "isteni"
vagy másként "pozitív is

teni jog"-ot (i. m. 60.),
másrészt beszél az "em

beri" jogról, mely "pol
gári" és "egyházi" jog

formájában jelenhet
meg. Érdemes idézni az
isteni jog és az egyházi
jog definíciószerű meg-
határozását: "Az isteni

jog végső célja az lsten
szeretetére való nevelés,

az ebben való egység
és béke, az egyházjog

kodik.12 Horváth szerint a természetjogi normák valójában egy
átfogó parancsban "egyesülnek": "Cselekedj ésszerűen!" A gya
korlati élet legfőbb irányító tételeként - a tamási tanokat követ
ve - ekképp szól: "Tedd a jót, kerüld a rosszat!" A jog világá
ban is ismert elv pedig így módosul: "amit nem kívánsz magad
nak, azt mással szemben se tedd!,,13

A természetjog szükségességének okait, valamint hatásmecha
nizmusát a skolasztikus hagyománynak megfelelően indokolja:
"Az emberek mint joganyagnak a romlottsága és a rosszra való
hajlandósága alapozza meg C..) azt a nagy természetjogi követel
ményt, hogy minden törvényhozás és jogrendezés célja elsősor

ban az, hogya közjót biztosítsa, másodsorban pedig, hogy az
embereket erényessé tegye, a jóra szoktassa.v" Horváth úgy véli,
hogy az emberi természet vezetésre, nevelésre szorul, s ennek
igénye teremti meg a természetjog szükségszerűségét. A min
dennapokban azonban meghatározó szerepe van a pozitív jog
nak, vagy ahogyan előszeretettel nevezi "tapasztalati jognak" .15
Horváth kissé körülményesnek tűnő megfogalmazásából is kitet
szik a tomista értelmezés lényege: "Ha C..) a jogot, mint tényt,
pozitív adottságot a történelemben föllépő jelenségek között
megtaláljuk, akkor a jogtudomány és kutatás anyagát már nem
kell keresnünk C.,) úgy adja a valóságos élet, a történelmi szük
ségesség, az emberi viszonylatok változatossága, rendezésük kü
lönféle módja a jogot, mint jelenséget, dolgot.r " Horváth explicit
módon is megfogalmazza, hogy a "keresztény szellemű tudo
mány" sem zárkózik el a jogrend pozitív szemléletétől, bár kissé
neheztelőert megjegyzi: "Az a pozitivizmus és materializmus,
amely a többi tudományban uralkodik, a jogra kiterjeszthető, és
amint eltünteti az eszméket és az eszmei kapcsolatokat a termé
szet adottságaiból, úgy tüntetheti el azokat a jog világából is.,,17
A jog monista szemléletének elfogadásában egészen odáig el
megy, hogy "bizonyos mértékig igazat adhatunk a pozitivizmus
nak, amely az ember tapasztalati adottságaival számol s ezekre
alapozza a jog létét és értelmezését.v " A megértés a jogi poziti
vizmussal szemben azonban valóban csak "részleges", hiszen a
tomista hagyományoknak megfelelően foglal állást a pozitivista
(materialista) felfogásról, mely az államtól mint "legfóob való
ságtól" függő ember és jogrend "vigasztalan" képét stigmaként
hordozó "állam-abszolutizmus"-ban ölt testet. Horváth élesen el
határolja ettől az általa képviselt neoskolasztikus nézőpontot: "A
keresztény filozófia ebből amegalázó helyzetből emeli ki az em
bert, mikor kimutatja, hogy vannak az államtól független, az ál
lami létet nemcsak időbelileg, hanem méltóságszerint is megelő

ző viszonylatai, amelyeket az államérdek nem törölhet, de még
föl sem ölelhet, amelyeknek a rendezése tehát más, államon kí
vüli, sőt államfölötti szempontok szerint történik. Mindaz, ami
ezeket a viszonylatokat az emberben megalapozza, az ember ter-
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célja és éltetö eleme
pedig a Krisztushoz való

irányítás, a benne való
egység és béke, ennek

az eszköze pedig a
Megváltó kegyelmében

és szeretetében való
éleI." (i. m. 71.)

16UO., 20.
17UO., 20.
16UO., 24.

19UO., 25-26.
20UO., 18.

21UO., 25.

22UO., 76.
(18. lábjegyzet)

23UO., 17-18.

24UO., 61.
25Kecskés Pál római ka
tolikus pap, teológus, fi·

lozófus. Életéről, mun
kásságáról lásd Magyar

Életrajzi Lexikon. III. köt.
Akadémia Kiadó, Buda
pest, 1981, 376.; Hanák

Tibor: i. m. 131.

Kecskés Pál

mészeti jogához tartozik, mint tapasztalati jog határait megvonó
tényező C..) nemcsak különnemű jogrendekről kell beszélnünk,
hanem az alsóbbrangúnak tisztelnie is kell a felsőbbet és sajátos
jogrendezésénél tekintettel kell lenni ennek igényeire, a benne
uralkodó szabvényokra.r "

A természetjogi és pozitivista megközelítés megkülönböztető

lényegét abban látja, hogy "egészen más szemmel nézzük a jog
rendet és másként viselkedünk vele szemben C..) ha a hatalmi
tényezőt a nyers, tisztán emberi erőszakban látjuk, ami ököljogot
alkothat, mintha azt szellemi, sőt végeredményében transzcen
dens, az egyes és az általános emberi természet fölötti okban ke
ressük.v" Következetes skolasztikus gondolkodóként a normák
világára vonatkoztatva evidenciaként fogalmazza meg, hogya
"személyközötti viszonyokat csak személyfölötti tekintély szabá
lyozhatja.v" A pozitivizmus legnagyobb tévedését is ebben véli
fölfedezni, hiszen "mint bölcseleti állásfoglalás abban hibázik,
hogy C,.) nem ismeri el az ember magasabb eredetét, Istenhez
való viszonyát és Istentől származó természeti adottságait.,,22 A
tételes jog követése csak úgy képzelhető el, ha erre nem csupán
a pozitív jog alkotója és alkalmazója kötelez bennünket, hanem
lIa tapasztalati jogot meg kell előznie valami általánosabb, min
dent felölelő hajlandóságnak, amely az embert alkalmassá teszi
arra, hogy még olyan terhet is magára vállaljon, aminőt a jog
rend rótt rá. A tapasztalati jogrend így vezet el bennünket a kí
vüle, sőt fölötte álló tényezőkhöz, amelyek révén érthetővé és el
viselhetővé válik.,,23 Horváth szerint a természetjog képviseli a
pozitív jog megalapozását, azt az általános értéket, amelyre a
konkrét szabályok visszavezethetők.A tapasztalati jogban egyet
len tartalmi vonás sem lehet, amelyet nem a természetjogtól köl
csönözne. A természetjog és a pozitív jog e szoros kapcsolata
megerősíti Horváthot abban a véleményében, hogy a természet
jog is ugyanúgy jogi jelleggel bír, mint a tapasztalati jog: "Bár
milyen szerelmesek legyünk is a pozitív jogba, a természet utasí
tásaitól a 'jogmibenlétet' nem tagadhatjuk meg csak azért, mivel
ez nem illik a tapasztalati jog kaptafájára. Az, amiben valaminek
léte, mibenléte és értéke gyökerezik, sokkal tökéletesebben birto
kolja a szóban forgó vonásokat, amint az, ami csak részesedik
azokban.r " Csupán a szabályozás szintje és módszere tekinteté
ben érdemes a két normarendszer közötti működésbeli különb
ségről beszélni.

Horváth mellett Kecskés Pál (1895-1976)25 budapesti teológus
professzor volt az időszak azon jelentős neoskolasztikus gondol
kodója, aki két említésre méltó publikációjában igen didaktikus
módon tárgyalja a természetjog mibenlétét és viszonyát a pozitív
joghoz. Egyik fő művének számító, A keresztény társadalomelmélet
alapelemei című vaskos monográfiájában lIa társadalom etikai
alapjai" címszó alatt egyalfejezetnyi részt szentel a természetjog
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26Szent István-Társulal,
Budapest, 1938,

110-122. (Rövidített
összefoglalását lásd a
szerzőtől: A keresztény

társadalomelmélet irány
elvei. Actio Catholica Or

szágos Elnöksége,
Budapest,

é. n. [1944], 42-51.)
27Magyar Szemle,

XXXVIII. köt. (1940), 5.
(153.) sz. 321-328.

Az antik-keresztény
természetjogi

hagyomány
érvényessége

2BUO., 322.

29A keresztény
társadalomelmélet

alapelvei, 111.

A jogi pozitivizmus
kritikája

kérdésének." Lényegében az itt olvasható gondolatokat ismétli
meg és részben egészíti ki a nem sokkal késóbb a Magyar Szem
le hasábjain megjelent Természetjog című tanulmányában.F Kecs
kés - szembe Horváthtal - kijelentéseit előszeretettel helyezi
elmélettörténeti kontextusba, és ennek során kívánja bebizonyíta
ni az európai műveltség kiemelkedő hagyományait megtestesítő

antik-keresztény természetjogi tradíció máig ható érvényességét:
"Jellemző vonása volt ennek az antik-keresztény természet
jog-elméletnek, hogy a természetjogot a tényleges jogrend alap
normájának tekintette, s a 'suum cuique', mindenkinek a magáét
megkövetelő alapelvből kiindulva, ebből bizonyos közvetlen,
nyilvánvaló tételeket vezetett le. Így állapította meg az élethez, a
testi épséghez, a becsülethez való jogot, az igazmondás, az ígé
ret megtartása, a szülők és elöljárók tiszteletének parancsát, a
hazugság, tolvajlás, gyilkosság, házasságtörés tilalmát. Ezeket
olyan elvekként jelölte meg, melyek az emberhez méltó társada
lom tisztességének elengedhetetlen feltételei s melyekkel a téte
les jog nem juthat ellenkezésbe anélkül, hogy rendelkezéséhez
méltatlan ne válnék. Az antik-keresztény felfogás tehát a termé
szetjog és a pozitív, tételes jog kapcsolatában a végső igazolási
alap és a változó élet viszonyának konkrét szabályát látta s eb
ben az a meggyőződés irányította, hogy az emberi élet változé
konyságának határt szab a lényegi követelmények maradandósá
ga; természetjog és tételes jog tehát, mint a két síkba helyezett
emberi élet szabálya, feltételezik és kiegészítik egymást. u 28

Ezzel a természetet "metafizikailag" értelmező felfogással
szembenállónak nevezi az újkori 06-18. század) "felvilágosodott
racionalista értelmezésű természetjogot", mely a természetnek
konkrét, empirikus értelmet adva, a természetjog fogalmát az
emberi természet valamilyen tapasztalati tulajdonságához kap
csolja. Úgy véli, hogya természetjogi gondolat zsákutcás fejlődé

séhez vezetett a felvilágosodás végkifejletének tekinthető francia
forradalom, mely "az önkényes jogalkotásnak bő teret engedett s
C..) az 'emberi jogok' nevében elkövetett erőszakoskodásai és
jogsértései jó időre lejáratták a természetjog tekintélyét.r" Kecs
kés szerint a 19. században hegemón szerephez jutó jogi poziti
vizmus kíméletlen harcot indított a ,,'metafizikai' agyrém"-nek
tekintett, minden tapasztalaton túl fekvő természetjoggal szem
ben: "A jogpozitivizmus a metafizika-ellenes korok jelensége,
mely minden közvetlen tapasztalaton túl fekvő elvet, lényegi
formát, maradandó törvényt megismerhetetlennek tart, s ezért
minden arra vonatkozó állítást, mint bizonyíthatatlan felvetést
elutasít. A pozitivizmus számára a valóság, a reális világ a konk
rét, közvetlen fogható adottság és ezt a valóság-fogalmat nyil
vánvalóan a közvetlen tapasztalati tényre korlátozódó természet
tudomány határozza meg. Minthogy pedig a konkrét tapasztalat
világában viszonylagos értékű törvényszerűségekkelkell megelé-
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gednünk, melyek csak addig tarthatók, míg a megfigyelés újabb
törvényt nem állapít meg, a pozitivizmus számára a valóság
egyetlen tartományában se létezik maradandó, örökértékű köve
telmény. Ennek megfelelően a jogot is konkrét, közvetlen meg
nyilvánulásánál maradva iparkodik értelmezní.v'"

Csupán az utóbbi időben - írja 1938-ban - figyelhető meg
némi "megértés" a természetjog eszméje iránt, melyben - más
és más módon - jelentős szerepe volt többek között a
neokantiánus Rudolf Stammler "helyes jog"-ról szóló tanának,
az újhegeli jogfelfogásnak és - a Horváth Barna által bevezetett
meghatározást átvéve, de a forrást meg nem jelölve - a Hans
Kelsen-féle " transzcendentális-logikai természetjogi elv" -nek. A
hazai kortárs filozófiai, jogbölcseleti gondolkodásban is a termé
szetjog eszméje iránti érdeklődést vél felfedezni: "Fokozódó
megértés nyilvánul hazai irodalmunkban a természetjog eszméje
iránt. Dékány István társadalombölcselete sok rokon vonást rnu
tat a természetjogi iránnyal, Moór Gyula a mérsékelt jogpoziti
vizmus s a skolasztikus természetjog ellentétének a kiegyenlíté
sére törekszik, Brandenstein Béla pedig a jogbölcseletnek a meta
fizikától való függése alapján látja igazolva Aristoteles és a kö
zépkori skolasztika természetjogi álláspontját.":" A természetjogi
szemléletmód elfogadása jellemzi még továbbá - Kecskés sze
rint - Hegedüs József jogbölcseleti álláspontját is a hazai iroda
Iomban.f

Az érintett hazai jogfilozófiai irodalomból kiemelkedően fon
tos fejleményének tekinti a Moór Gyula új " természetjog-elméle
tét", mely a "formalizmus leküzdésével jelentősen közeledik a
skolasztikus felfogáshoz: "Moór úgy ítéli meg, hogy a jogalkotó
hatalom korlátlanságának a tagadása a skolasztikus természetjog
legértékesebb és a modern jogelmélet számára is hasznavehető

alapgondolata. Ebből kiindulva a természetjognak negatív vagy
limitatív értelmet ad, amennyiben e fogalmon érti a társadalmi
hatalom számára általánosan és megváltozhatatlanul fennálló lo
gikai, fizikai, szociológiai és etikai korlátokat, melyek a tételes
jog szétverhetetlen határai (.oo) A természetjognak e negatív-limi
tatív értelmezésével tüntethető el Moór véleménye szerint a vol
taképpeni ütközőpont a természetjogi elv és a jogpozitivizmus
között (.oo)" Mindazonáltal kritikai észrevételeit is megfogalmaz
za az 1930-as évek közepétől a hazai jogi gondolkodásban nagy
hatást kiváltó elmélettel szemben: "valóság és érték közt a sko
lasztika szorosabb ontológiai kapcsolatot lát, mint Moór, mert a
skolasztika az empirikus világot a tökéletes valóság értékvilágá
tól hozza függésbe, melynek törvénye - az örök törvény 
nem csupán határfogalom-jellegűeszme, hanem az emberi cse
lekvés egész körét átfogó s azt pozitíve irányító norma.,,33 Mind
ezen fejlemények Kecskést megerősítik abban, hogy Szent Tamás
hét évszázados elméleti alapvetése "máig irányadó a keresztény
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36Természeljog, 328.

jogfilozófiában", illetve azon túl is termékenyítő hatást gyakorol.
Kecskés viszonylag részletesen foglalkozik a természetjog és

pozitív jog kapcsolatával, egymásrautaltságával. Abból a tomista
alaptételből indul ki, hogya társadalmi rend kívánja meg "a"
törvény részletezését és pontos körülírását. és ennek a feladat
nak a pozitív jog tesz eleget. Ennek során a tételes jog "kettős

viszonyba" kerül a természetjoggal. Egyrészt a társadalmi élet
kűlönböző részleteire vonatkozó szabályokat vezet le a termé
szetjogból, illetve e szabályoknak megfelelően meghatározza a
konkrét magatartást: "A pozitív jognak a természetjoghoz való
kettős viszonya tekintetében tehát az a különbség, hogya követ
keztetés útján (per modum conclusionis) levezetett elvek nemcsak
a pozitív törvényhozás erejénél fogva, de önmagukban is érvé
nyesek, ezért időfeletti érvényűek. A meghatározás útján (per
modum deierminaiionis) megállapított törvényeknek ellenben csak
a pozitív törvényhozás ad létet, ezek tehát változásnak vannak
alávetve. Minthogy azonban az utóbbiak is a természetjogi elvre
támaszkodnak s úgy tekintendők, mint annak hely és idő köve
telményeihez szabott meghatározásai, nem lehet szó azzal ellen
tétben álló változásról, csupán a kultúrviszonyoknak megfelelő

alkalmazásról. A tételes törvény sohasem juthat ellentétbe az er
kölcsi helyességet megállapító természetjoggal C..) Mindebből

látható, hogya tomista-skolasztikus értelmezésben a természet
jog nem egy merően ideális érvényű jogeszme, hanem a valósá
gos jogrend kiindulását képező jogi norma.r "

A természetjog abban különbözik a pozitív jogtól, hogy nem
képez "részletes jogi kódexet", de "normatív erejével a pozitív
jog tartaimát is szabalyozza." A klasszikus jogpozitivizmussal
szemben nem zárja ki a pozitív jog szükségességét, sőt a tamási
intencióknak megfelelően az élet sokszínűségének okán azt
egyenesen megköveteli. Azonban a (köz)hatalom, az állam nem
lehet korlátlan jogalkotó tényező, hisz kötve van a természet
rendjében megnyilvánuló követelményekhez, azaz a természetjog
hoz. Ily módon nem csupán a pozitív jog, hanem a jogot alkotó
állami hatalom is a természetjog alapján létezik és müködik."

Kecskés szerint a természetjogi elvíek) alkalmazása nem csu
pán teoretikus probléma. Erre jó példa a közösségi tudatot
ébrentartó szociális igazságosság szempontjait szem előtt tartó
"modern szociális törvényhozás", illetve a belső állami jogból
aligha levezethető nemzetközi kapcsolatok rendszere. Ez utóbbi
kérdésnek az 1940-es évek legelején vészjósló aktualitása volt:
"Az államok közti kapcsolat megbomlása a világháborúban a
nemzetközi jog eredetének, érvényének kérdését égető problémá
vá tette. Természetjogi nézőpontból tartós béke alig remélhető

addig, míg a hatalmi elv helyét el nem foglalja a közös, egyete
mes emberi értékek megbecsülését megkövetelő természetjogi
eszme elísmerése.v'" Vagyis a pozitivista szemléletmód nem
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eredményezhet megoldást a kialakult nemzetközi problémákra.
De ugyanígy különös jelentőséget ad a természetjognak - véle
ménye szerint - a "nemzeti kisebbségi kérdés". A "többségi ál
lam" részéről gyakran hiányzik az elemi nemzeti kisebbségi jo
gok biztosítása, sőt gyakori annak "elvitatása". Erre a modem
korban is aktuális problémára csak a természetjog tud megfelelő

választ nyújtani, amely az emberi természetben gyökerező, a ki
sebbségi tudatban elevenen élő "jogalapnak" tekinti a nemzeti
kisebbség jogait. De ide sorolja a kollektivizmus és individualiz
mus "ma válságszerűen tapasztalt ütközésé" -t is. Saját korának
legégetőbbnek vélt problémáira a sok évszázados hagyományo
kon alapuló - a "keresztény társadalomelmélet"-et megalapozó
- skolasztikus természetjogi gondolkodás adhat megfelelő meg
oldást, s nem véletlen - véli Kecskés -, hogy "a sokáig fele
désbe merült természetjog eszméje szellemi életünk láthatárán
ma ismét feltűnt."37

Utalni kell még a hazai természetjogi tradíció kapcsán azokra
a filozófusainkra és teológusainkra, akik a két világháború kö
zött bölcseleti munkásságuk keretében, az előzőekhez képest
szerényebb terjedelemben fejtették ki jogról vallott felfogásukat.
Az érintettek közül említésre méltóak Brandenstein Béla
(1901-1989) és Schütz Antal (1880-1953) gondolatai, akik alkal
manként, természetesen nem rendszeralkotásra törekedve, véle
ményt formáltak a "jog szelleméről" vagy a "jog mivoltáról". Ér
demes idézni Brandenstein - az 1930-as, 1940-es évek magyar
filozófiai gondolkodásának nemzetközileg is számontartott kép
viselője - gondolatait. Az "ideálrealistá"-nak nevezett filozó
fus38 a jog szelleme kapcsán a következőket írja: "A jog a maga
egészében a szellemkategóriák hatalmas és bonyolult rendje: az
a magasabb érték, amellyel mint közvetlen forrásával legszoro
sabban összeszövődik az igazságosság. A tökéletes isteni jóság
ban rejlő isteni igazságosság az ősi jogadó forrás, az alanyi szel
lem természeti jogainak forrása; ezekre a természeti jogokra épít
az emberi igazságosság erkölcsi magatartása és szerintük törek
szik a társadalom jogotadó, törvényhozó szervezete a társada
lom pozitív jogrendjét kialakítani; ezt a pozitív jogrendet érvé
nyesíti azután végül - az erkölcsi igazsággal harmonizáló 
társadalmi jogbiztosító és jogszolgáltató igazságosság a jogrend
ben élő társadalom kormányzó és bíráskodó szervezetei útján
(...) Magának a pozitív jognak mint a legalitás, a pozitív jogsze
rűség 'megtestesülésének' és egyúttal elvének mindig természeti
leg jogszerűnek, morálisnak kell lennie: csak így helyes, csak így
'igazi' jog."39 Az isteni jóságban rejlő isteni igazságosság, mint a
jog "forrása" megfogalmazással Brandenstein jogfelfogása is be
simul a szerteágazó tomista hagyományokba.

Schütz esetében nem meglepő a Szent Tamás-i tanok követé
se, hiszen személyében a magyarországi neotomizmus egyik leg-
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sokoldalúbb rendszerező elméjét tisztelhetjük. Így az sem megle
pő, ha a sok kiadást megélt A bölcselet elemei című alapművében

ekképp fogalmaz: "Minden fönnálló jog a természetjogban gyö
kerezik és belőle táplálkozik C..) Tárgyi értelemben a természet
jog azoknak a jogi törvényeknek összessége, melyek az egész
emberiségre érvényesek C..) Ezeket a törvényeket a Teremtő ol
totta belé az emberekbe; amint eszének tényleges használatára
ébred, különös tanítás nélkül rájuk talál és különös bizonyítás
nélkül igaznak tal álja/"" Úgy vé li, hogy az uralkodónak tekint
hető pozitivista szemléletmóddal szemben "az utolsó emberöltő

ben egyre többen akadnak jogászok, kik a természetjogot leg
alább mint korlátozó, tiltó normát elismerik, mint határfogalmat,
mely megmondja, miből nem lehet soha jog..." 41

Az előzőekből is jól kitűnik, hogyaneoskolasztikus termé
szetjogi gondolkodás a magyar filozófiai és jogbölcseleti tradíció
fon tos részét képezi. Ha bár a kifejtett nézetek megformálására
nagy mértékben rányomta bélyegét, hogya vélemények megfo
galmazói nem jogászok (jogvégzettek), hanem olyan teológusok,
filozófusok voltak, akik "bölcseleti" munkásságuk részeként ér
tekeztek jogfilozófiai kérdésekről, mégis olyan hagyományt tes
tesítenek meg, melynek eredményeire a mai hazai jogfilozófiai
gondolkodásban is támaszkodni lehet.42 Olyan tradícióról van
szó, mely minden tekintetben méltó arra, hogy az utókor szá
mon tartsa. További feladatként fogalmazódik meg az elmélet
történeti kutatások számára a korábbi magyar neotomista jogből

cse1eti hagyomány újrafelfedezése.

Varga Imre:
Arpád-házi Szent Erzsébet

(Kelenföldi Szent Gellért
Plébánia)
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