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TERMESZETJOG. ESZMETORTENET

"A munka, amit kezében tart az Olvasó, sok év
tizedet váratott magára, mivel a term észetjog
történetét átfogóan bemutató könyv kiadására
több okból nem kerűlt, negyven évig pedig ele
ve nem is keriilhetett sor" - olvashatjuk a mű
hátlapján. Valóban, Frivaldszky János könyve
több szempontból is hiánypótlónak bizonyul.
Egyrészt azért, mert magyar szerzóként először
tesz kísérletet a természetjogi gondolkodás több
mint két és fél évezredes történetének monogra
fikus igényű összegzésére. a preszokra
tikusoktól a 20. századig. Másrészt pedig azért,
mert kü lönösen nagy hangsúlyt helyez az utób
bi időkben - s nem csak hazánkban - megle
hetősen elhanyagolt középkori keresztény ter
mészetjogi elméletek bemutatására. Maga a
könyv két szerkezeti egységre tagozódik: a
munka gerincét alkotó eszmetörténeti vizsgáló
dásokat követően a szerző a függelékben rövid
áttekintést ad arr ól, hogyan fogalmazódnak újra
a természetjog kérdései korunkban, s ezzel pár
huzamosan egy saját, önálló természetjogi kon
cepció felvázolására is kísérletet tesz.

A természetjog a szerző meghatározása sze
rint egy olyan, objektív és állandó valóságon
alapuló, általános és örök érvényű, igazságos és
helyes jog, mely állandó eszmeként. .kritikai
normatív ideaként lép fel a tételes joggal szem
ben , amely nem szegülhet szembe a ius
natum/énak a helyes értelmen alapuló parancsa
ival. "A természetjog eszméje mindaddig isme
retlen, amíg nem alakul ki a természet eszméje.
A természet fölfedezése a filozófia feladata.
Ahol nem létezik filozófia , ott a természetjogot
sem ismerik" - írja Leo Strauss klasszikus mü
vébe n (Természetjog és történe/em) . Hasonló kiin
dulási pontot fogad el Frivaldszky is, s hangsú
lyozza, a természetjogi gondolkodás mindig
egy átfogó, koherenciára törekvő filozófiai el
mé let keretében jelenik meg, mint annak a jogra
való alkalmazása. Eppen ezért helytelenít min
den olyan - a jogászok által gyakran követett
- felfogást, amely a természetjog eszméjét ki
zárólag a pozitív joghoz való viszonyában, a té
teles jog perspektívájából vizsgálja.

Amint a mű címe is jelzi, szerzője eszmetör
téneti rekonstrukcióra törekszik, ami áttételesen
arra utat hogy álláspontja szerint a természetjo
gi és a történeti szemléletmód összeegyeztet-
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hető. Frivaldszky egy helyen explicit módon is
visszautasítja a természetjoggal szemben gyak
ran felhozott azon vádat, mely szerint az ahisto
rikus jellegű, és nem tud mit kezdeni a történel
mi változás foga lmával. Ez a vád jogos a felvilá
gosodás kori természetjogi elméletekkel szem
ben, amelyekre a történeti jogi iskola megsem
misítő csapást rnért, ellenben nem állja meg a
helyét az arisztoteli ánus-skolasztikus termé
szetjog esetében, amely - bizonyos határok kö
zött - mindig is elfogadta az emberi természet
és következésképpen a természetjog változó jel
legét. Errő1 tanúskodik Aquinói Szent Tamás
klasszikus megállapítása is: "natura hominis est
rnutabilis" .

A k ü lö nbőzö term észetjogi elméletek Fri
valdszky szerint alapjában véve aszerint osztá
lyozhat ók, hogy milyen koncepciót fogalmaz
nak meg az emberi természetről, ami sokban
függ a mindenkori filozófiai, vallási, szellemi
kontextustól és a tudományelmélet uralkodó
paradigmáitól. E szempont alapján három alap
vető term észetjog-típust különböztet meg:
biológiai-naturalista, teológiai és racionalista ter
m ászetjogot. Hangsúlyozza, hogy számos egyéb
figyelembe veendő kritérium is befolyásolja az
osztályozást, mint például a természetjogi el
méletek mögött meghúzódó világ- és terrn é
szetfelfogás, ismeretelméleti rend, észkoncep
ci ó, me tafizikai alapok stb. A term észetjogi
irányzatok korszakol ésakor Frivaldszky lénye
gében Leo Stra uss, illetve Michel Villey felosz
tását fogadja et mely klasszikus és modem ter
mészetjog között tesz különbséget. így a
"klasszikus" jelzőt nem a Samuel Pufendorf,
Christian Wolff és Christian Thomasius nevével
fémjelzett "észjogi", term észetjogi irányzat, ha
nem az ókori és középkori term észetjogi elmé
letek jellemzésére használja, tehát Szókratész,
Platón, Arisztotelész, a Stoa, Cicero, az egyház
atyák és Aquinói Szent Tamás természetjogi ta
nítását nevezi klasszikusnak. A modem term é
sze tjogot pedig a 16. századtót Femandes
Vasquez, majd pedig [ohannes Althusius és
Hugo Grotius munkásságától datálja . A klasszi
kus és a modem term észetjogi elméleteket sz á
mos alapvető szemléletbeli különbség v álasztja
el egymástól. A legfőbb eltérés talán abban ra
gadható meg a szerző szerint, hogy míg az ó- és
középkori természetjogi elméletek egy átfogó
isteni, illetve kozmikus világrendbe ágyaz öd
tak, és mind az emberi természetet, mind pedig
a természet egészét teleologikusan fogták fel



(vö. "a végső cél a természetes állapot, amelyre
minden egyes jelenség eljut létrejöttének befeje
zésével, és ezt az állapotát nevezzük természe
tesnek" - Arisztotelész: Politika), addig a mo
dern természetjogi felfogás - a modern, nem
teleologikus, kizárólag ható-oksági viszonyo
kon alapuló természettudomány premisszáiból
kiindulva, s egy lassú fejlődési folyamat ered
ményeként - a teológiát leválasztotta a filozó
fiárói, Istent az emberi világról, a természetet
metafizikai alapjairól, és végül az emberi létet
az erkölcsi normák világáról. A klasszikus ter
mészetjogászok az ember közösségi természeté
ből indulnak ki, és ezért a kötelességekre helye
zik a hangsúlyt, a modernek ezzel szemben egy
individualista antropológia talaján állnak, mely
a jogokat előnyben részesíti a kötelességekkel
szemben. Szintén fontos különbség, hogy míg
Arisztotelész és Aquinói Szent Tamás írásaiban
sehol sem fogalmazódik meg az a gondolat,
hogya természetjog rendszerbe foglalható,
részletekbe menően meghatározható volna, ad
dig a felvilágosodás kori természetjogi tanok
ban - az ész mindenhatóságába vetett hitből

kiindulva - egy matematikai alapú, zárt rend
szer kiépítésére törekedtek. E törekvés muní
ciózusan szerkesztett természetjogi kódexekben
öltött testet, és ezzel párhuzamosan az etika le
egyszerűsítésével és követelményeinek mini
malizálásával járt.

Frivaldszky a függelékben körvonalazza sa
ját természetjog felfogását. (Némi szerkesztési
következetlenségből fakadóan egyébként itt
kap helyet számos eszmetörténeti tárgyú, a ter
mészetjogi elméletek általános jellemzésével,
osztályozásával és korszakolásával kapcsolatos
fejtegetés is, míg a szerző egyes természetjogról
alkotott nézetei a történeti részben lelhetők fel.)
E természetjogi koncepció sok vonatkozásban
igen közel áll a klasszikus természetjogi elméle
tekéhez. Nem tekinthető véletlennek, hogy
Frivaldszky itt idézi - egyetértőleg - Moór
Gyula, a magyar újkantiánus jogbölcselet egyik
legjelentősebb alakja azon megállapítását, mely
szerint a természetjogi elméletek közül a sko
lasztikus természetjog veszi fel a legnagyobb
eséllyel a harcot a jogpozitivizmussal szemben
(A természetjog problémája). Felfogása szerint a
természetjog csakis az ember interperszonális
természetére építhet, és logikai képtelenség a
természetjogot az ember individuális természe
tébőllevezetni.Az emberi természet továbbá lé
nyegét, belső normativitását tekintve teleologi
kus, célra tartó, tehát létezik egy olyan irány,
amelyben az ember kiteljesedhet. A természet
jog "természete" pedig abban áll, hogy - mivel
az emberi cselekvés világa nem a bizonyítható
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egyértelműségek, szükségszerűségek területe
- annak csak elsődleges elvei szükségszerűek,

és nem foglalható axiómatikus-deduktív zárt
rendszerbe. A természetjogi elméleteket általá
nosan jellemzi az a törekvés, hogya "Iét" (Sein)
és a "legyen" (Sol/en) merev - hume-i, kanti 
dualizmusát meghaladják, és a "legyen"-t a
"Iét" -ből vezessék le. A lét-legyen problematika
tipikusan modern kérdésfeltevés. A középkor
ban ez a kérdés ebben a formában fel sem me
rült, a természetjog egyszerre fejezte ki a "Iét"
és a "legyen" szféráit. A modern korban ez az
egység felbomlott, s az emberi létet leegyszerű
sítették, néhány összetevőre (Hobbes esetében
például a moralitástól elválasztott észhasználat
ra és bizonyos biológiai szükségletekre) redu
kálták. Eme erkölcsében és racionalitásában re
dukált emberi természetbőlmint létbó1 valóban
nem lehet legyen-tételeket származtatni, s így
nem szolgálhat a természetes erkölcs és a ter
mészetjog elveinek és tételeinek megalapozása
ként. Ehhez az ember klasszikus értelemben
vett létének rehabilitálására és újrafogalmazásá
ra van szükség a klasszikus természetjog nyom
dokain haladva. Végül, de nem utolsósorban
Frivaldszky kiemeIt hangsúlyt helyez a termé
szetjog interszubjektív, személyközi dimenzió
jára. E szempontot eszmetörténeti vizsgálódásai
során is következetesen érvényesíti. Elemzése
szerint az interszubjektivitás Arisztotelész filo
zófiájában jelenik meg először, s a személyközi
kapcsolatok hálójaként leírható középkor ter
mészetjogában teljesedik ki. Később az inter
perszonalitás a felvilágosult természeti közjogi
iskola hatására kívül reked a természetjogon,
majd a 19-20. században a perszonalizmus (sze
mélyközpontúság) és a természetjog egymásra
találása figyelhetőmeg. Korunkban az egységes
világszemlélet és a metafizikai rend széthullá
sával, egy szekularizált és individualista társa
dalom közegében a természetjog visszaszorulni
látszik az örök és abszolút értékekkel rendelke
ző emberi személybe. Ennek folyományaként a
természetjogászok a legutóbbi időkben az inter
szubjektív dimenzióra fókuszálják elméleteiket.
A kortárs természetjogi és filozófiai irányzatok
áttekintése után, műve végén Frivaldszky azt a
konklúziót vonja le, hogya klasszikus, tornis
ta-arisztoteliánus természetjog termékeny szim
biózist alkothatna a perszonalizmussal és Jürgen
Habermas diszkurzív etikájával, és hogy "e kettő

együtt adhatná a korunkban is vállalható inter
perszonalista-társadalmi természetjog gerin
cét" . E tétel részletes kifejtése egy későbbi ta
nulmány tárgya lehet. (Szent István Társulat,Bu
dapest, 2001)
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