
A természetjog
újjászületése
A társadalmi tiltakozás természetrajzához

„[O]mne enim agens agit propter finem, qui habet rationem
boni. […] Hoc est ergo primum praeceptum legis, quod bonum
est faciendum et prosequendum, et malum vitandum.”
Tommaso d’Aquino: Summa Theologiae Ia–IIae q. 94 a. 2.

„Néha visszagondolok arra a napra Mrs. Fullmernél. Felme-
rül bennem, vajon helyesen cselekedtem-e. Nem tudom. Mi az,
hogy helyes? Egy rendőrségi tudósító egyszer azt mondta,
hogy amikor belépünk egy rendőrőrsre, akkor egy másik
világba lépünk be, ami helyes és helytelen felett áll. Nincs
igazán ellenemre, hogy így éljek, szótlanul, sok beszéd nélkül.
De néha, olykor-olykor eszembe jut, amikor velem voltál.”

Noah Buschel: Az eltűnt személy

A természetjogi szemlélet megértésének középpontjában az ember
kilétére vonatkozó kérdés áll, amely a filozófiai antropológiának az
emberlét egészéről adott leírásához vezet vissza. Az antropológia és
az etika között ívelő gondolati összefüggés akkor érthető, ha e leírás
normatív utalások formájában képes feltárni azokat a keretfeltétele-
ket, amelyek a teljességre irányuló emberi lét dinamikájához szük-
ségesek. Ezen keresztül lehetséges azon erők azonosítása és megér-
tése, amelyek negatív módon akadályozzák, vagy pozitív módon
elősegítik e teljesedés folyamatát. A természetjogi eszme lényegének
hátterét e normatív tartalmak létére és feltárhatóságára vonatkozó elő-
feltevés adja; akkor is, ha a feltárhatóságnak és a normatív igénynek
léteznek kiemelten hangsúlyos ontológiai, episztemológiai vagy mo-
rális korlátai, elsősorban e dinamika személyes és szabad jellegéből
következően.

Maga az előfeltevés azonban nem üres opció. Olyan indokokra tá-
maszkodik, amelyek beállíthatók a gondolati és tapasztalati igazol-
hatóság horizontjába, amennyiben a célra rendelt emberi lét teljesü-
lése mindig bizonyos alapvető illetve személyes feltételekhez kötött.
Ha minden cselekvő egy olyan cél végett tevékeny, amely rendelke-
zik a jóság értelmével, akkor az emberi természetből elvben kiolvas-
ható legfőbb természetjogi alapelv e jó megtételére („tedd a jót!”) és a
rossz elkerülésére („kerüld a rosszat!”) szólít fel. Bár mennyire formá-
lis legyen, több okból is komoly gondolati tartalmat hordozó elvről
van szó. Egyrészt magyarázatot ad az általában vett tevékenység ere-
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detére, amennyiben a létezést átható hiány és az élet kontingenciája
— normál esetben és többnyire — aktivitásra ösztönöz.1 Másrészt fel-
hívja az ember mint animal rationale figyelmét a saját értelmes termé-
szetének megfelelő létezés és cselekvés szükségességére, továbbá
arra, hogy a feltételek és ezen keresztül a célok relativizálhatóságának
megvannak a maga korlátai, ami elégséges alapot szolgáltat a jót a
rossztól elkülönítő határvonal létének feltételezésére.

Nem ad azonban pontos és részletes tartalmi leírást erről a ha-
tárról; akkor sem, ha magához az elvhez egy konkrét szociokultu-
rális hátteret rendelünk hozzá. A morális („+”), az immorális („–”)
és az amorális („ø”) cselekedetek választóvonalai nem definiálha-
tók egyértelműen, bár egy homogén háttér feltételezhetően növeli
a konkretizált tartalmak hasonlóságának valószínűségét. Ehhez
járul az a tény, hogy bizonyos élethelyzetek során az ellentétes tar-
talmak transzponálódnak vagy egyenesen depolarizálódnak. E kü-
lönös transzcendencia akként korlátozza a jó és a rossz tartalmi
megítélhetőségét, hogy eközben nem zárja ki, sőt egyenesen fel-
mutatja a mérték végső relativizálhatatlanságát és az értéktartal-
makra vonatkozó személyes döntési szabadság korlátait.2

Harmadrészt feltűnő az elv egyszerre leíró és előíró jellege. Ha min-
den más létezőhöz hasonlóan az ember is a saját természetének meg-
felelő tevékenységet folytatja, akkor bizonyos értelemben minden cél
jónak minősíthető, amely emberi aktivitás tárgyát képezi. Őt azon-
ban azért lehet és kell felszólítani a természetének megfelelő tevé-
kenységre, mivel e természet specifikuma, hogy meghatározásra és
elsajátításra szorul. Mindezek okán a természetjogi elv az önreflexió
egy sajátos formája, amennyiben megvilágítja az emberi gyakorlat
normatív szabályozásának benső értelmét, és ezen keresztül lehetővé
teszi a törvényetikai logika („szabálykövetés”) meghaladását, amely
nélkülözhetetlen a felelős jellegű személyes viszonyok területén.

A normativitás alapvető szerepet játszik az élet faktuális elemei-
nek azonosíthatóságában és értelmezhetőségében. Egyedül akkor
lehet az emberi törekvéseket jóra történő irányulásként (inclinare ad
bonum) jellemezni, és egyáltalán a „jó”-t normatív antropológiai fo-
galomként értelmezni, ha az értelem képes az emberlét rendelteté-
sének feltárására, a különböző javaknak e végső célhoz illeszkedő
rendezésére (bona humana), továbbá a gyakorlati élet ezzel össz-
hangban álló vezetésére. Azonban a létezés alapstruktúráját átható
szabadság aláássa a természet definitív értelmezhetőségét. Az em -
ber számtalan alakot ölthet, miként azt a történeti ethosok sokféle-
sége is mutatja, ami megnehezíti e természettel együtt járó „örök”
állandók felismerésének lehetőségét. Különösen a felvilágosodás,
majd a historizmus reagált érzékenyen arra a kulturális sokkra,
amely felszámolta az univerzális teleológia lehetőségét, és rela ti -
vizálta a teleológiai értelemben vett „jó” normatív tartalmát. De már
az európai vallásháborúk keserű tapasztalata is rávilágított ar ra,
hogy a társadalmi térből hiányzó békéhez nem feltétlenül a külső

1A létrend minél
magasabb fokán áll egy

létező, annál kevésbé
stabil a rá jellemző lét.

A személynek például fo-
kozott nyitottsága követ-

keztében táplálkoznia,
gondolkodnia, akarnia,
tennie, szeretnie… etc.

kell ahhoz, hogy legyen.
Eközben nem látható

előre, hogy a lét fenntar-
tására, illetve a lét teljes-

ségére irányuló erők
találkozásából miféle

eredő következik.

2Az értéktartalmak
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a metafizika területén is.
Ezzel magyarázható, hogy

nem vagyunk képesek
egzakt módon rögzíteni a
szubsztancialitás kritériu-

mait, amelyek egyértel-
műen megmutathatnák,

hogy a létezés mely
elemei állnak össze vagy
különülnek el önálló léte-
zőként. A szervetlen és a
szerves világ tagoltsága,

továbbá az életfolyamatok
empirikusan észlelhető

sajátosságai nem szolgál-
tatnak elégséges támpon-
tokat. Az ontologikai elvek
érvényességének korláto-

zottságából következik
továbbá, hogy a valóság

a maga teljességében
elgondolhatatlan az ember

számára, miközben nem
tudja pontosan megadni
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erők alkalmazásán át vezet az út, hanem a „fejek és szívek” világán
keresztül, amennyiben az ember képes türelmesen fogadni az eltérő
rendeltetésfelfogásokból következő életvitelbeli különbségeket.
Ehhez azonban a tételes törvényekből álló jogrendnek kizárólag az
emberek közötti külső béke érvényesítésére kellett korlátozódnia, és
el kellett tekintenie azon erények törvényi kikényszerítésétől, ame-
lyek egy már meghatározott tartalmat hordozó rendeltetés teljesí-
téséhez szükségesek. Az emberek, legyenek akár egyazon csoport
tagjai, tartalmilag különböző célokra irányulnak, ráadásul ugyanazt
a célt is eltérő motivációk és indítékok alapján teljesíthetik. A meg-
valósult következmények és a mindenkori cselekedet külsődleges
sajátosságai nem feltétlenül láttatják a célokat tételező akarat indí-
tékait vagy a cselekvő alany akaratának benső moralitását, és így
nem adnak lehetőséget arra, hogy segítségükkel a tényleges cse-
lekvés a maga mélységében legyen megítélhető. Különösen nem az
egymástól távolodó és benső életük igazságának vonatkozásában
magukra maradó individuumok világában, ahol a modernitásra jel-
lemző fokozott reflexivitás részint megalapozza, részint azonban el
is bizonytalanítja a cselekvéshez szükséges bizonyosság tudatát.

Jól követhető ez a változás a természetjog észjogi fordulatában,
amely ugyan továbbra sem kérdőjelezi meg a természetjogi elvek
létét, de másként tekint tartalmukra és eredetükre. A teleologikus emberi
természet adottságaiból levezetett klasszikus természetjogi elvek he-
lyébe az autonóm emberi ész által alkotott deontikus törvény lép. Ha
ugyanis nem vagyunk képesek határozott módon leírni az ember ter-
mészetét (natura humana) — minthogy e természet nyitott és történeti
jellegű —, akkor azoknak a normatív tar talmaknak az előírására sin-
csen lehetőség, amelyeket az emberi rendeltetés teljesítése, különböző
célok és cselekvésmódok formájában, rendszerint megkövetel. Ebben
a helyzetben a „jó” tartalma elveszíti általánosíthatóan normatív jelle-
gét, és ezzel a természetjogi elv első része („tedd a jót!”) korábbi funk-
ciójában az új kontextus alapján értelmezhetetlenné válik. Helyén egy
olyan fogalom („helyes”) születik újjá, amelynek tartalma a rendelte-
tés világossága helyett elsősorban a gyakorlati élet korlátaira vonat-
kozó belátással szolgál, amelyben e korlátok áthágása komoly vétség,
tiszteletben tartásuk azonban még nem feltétlenül erény. Azokról a
tiltás alá eső cselekedetekről van szó, amelyek ellenkeznek a morális
tisztelet követelményével, amely minden embert megillet fajra, nemre,
nyelvre, nemzeti hovatartozásra, vallásra, meggyőződésre, születésre,
vagyoni helyzetre vagy egyéb más körülményre vonatkozó tekintet
nélkül, ahogyan azt az ENSZ 1948-as nyilatkozatának második para-
grafusa említi; anélkül, hogy világossá tenné e tisztelet reális vagy reá-
lisan megkövetelhető alakját. A tiltott cselekedetek körülhatárolta mo-
rális minimum — nevezhetnénk tartózkodó jóságnak is — védelmét a
modern ethost követő tételes jogrend látja el. Döntő kérdés azonban,
hogy az újkori életformák milyen mélységig képesek a legalitáson és
az elvi deklarációkon túl a gyakorlatban is érvényre juttatni e morá-
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lis tisztelet követelményét, és ezen keresztül benső motívumokat szol-
gáltatni az állampolgárok önkéntes jogkövetéséhez.3 A tömegtársa-
dalmakat átható kultúra láthatóan nehezen képes ellenállni annak a
morális neutralizációnak, amely nem egyszerűen a szabadon hagyott
gyakorlat területét fenyegeti, hanem hatásaiban a második személy-
hez rendelődő felelősséget ássa alá.

A modern természetjog ugyan lemond arról az igényről, hogy tar-
talmilag általánosítható teleológiát rendeljen hozzá az emberi élet
dinamikájához, de továbbra is lényeges szerepe van azon tartalmi
keretek feltárásában, amelyek e dinamika kiteljesedésének feltétel-
rendszerét alkotják; továbbá bármely történeti korban vagy szocio-
kulturális térben képes az ember ellenében ható erők hozzávetőle-
ges azonosítására. Egy olyan világot, amelynek egyik lehetséges
súlypontjában nem az ember áll, többnyire a külsődleges erők foko-
zása révén lehet összetartani és igazgatni, miközben az így képződő
rend felettébb törékeny; és amikor a létezés partvonalai, a létező és a
kellő valóság eltávolodnak egymástól, a megnyíló távolság Rubiconná
mélyül. Az emberi megalázottság, a morális közöny és a társadalmi
világ fokozódó elégtelensége ekkor magában hordozza egy termé-
szetjogi revolúció lehetőségét, legyen az a társadalom tagjainak ösztö-
nös tiltakozása, a társadalmi változás világosan kifejezett igénye vagy
egyszerűen a lélek mélyéből feltörő csend hangja. A teljességre irá-
nyuló dinamika tagadására azonban mindig érkezik válasz.

A természetjogi hagyomány feltevése értelmében az emberi lét-
nek létezik egy olyan meghatározandó, de nem önkényes mértéke,
amely az emberi lét struktúrájából kiolvasható. Minden történeti
korszak elsődleges feladata, hogy emberi és társadalmi kondíciói-
nak megfelelően kísérletet tegyen az elv újrafogalmazására, továbbá
egyértelművé és gyakorlatban is hatékonnyá tegye azt a jóságot,
amely a humán lét kiteljesedésének alapvető feltétele. Amennyiben
igaz, hogy (α) egy létező tevékenységéből kiolvashatók létezésének
alapvető sajátosságai — „agere sequitur esse” —, és igaz, hogy (β) az
ember rendelkezik egy olyan alapvető figyelemmel, amely képessé
teszi őt arra, hogy a második személy érzéki jelenléténél mélyebbre
lásson — egészen a szükségletek, motivációk, célok, érzések, gon-
dolatok és történetek... etc. benső világáig —, azaz képessé teszi őt
arra, hogy az ösztönös törekvésekben feloldódó létezőkkel szemben
felismerje a létezés dinamikájához illeszkedő jóság mértékeit,4 kö-
zelebbről: a konkrét személy létének dinamikájához illeszkedő jóság
mértékét, akkor eljuthatunk az ember természetéből kiolvasható ter-
mészetjogi alapelv lehetséges megfogalmazásához: „figyelj a má-
sikra!” Ez a gyakorlati elv két leágazásra bontható: (α) negatív meg-
fogalmazása kíméletre történő felszólítás: „ügyelj, ne sértsd a másikat!”;
(β) pozitív megfogalmazása segítségnyújtásra történő felhívás: „tégy
a másikért!” A két imperativus alkalmazásának módja az életben gya-
korlott bölcsesség legnehezebb próbaköve, akkor is, ha a negatív
forma bizonyos értelemben prioritást élvez a pozitívval szemben:

3Ehhez első lépésként
újra kell gondolni az

alkotmányos alapjogok
rendszerét — ezen belül is
a negatív és pozitív jogok

egyensúlyát —,
továbbá ki kell dolgozni a

jogok és kötelességek
olyan rangsorát, amely

valóban képes az emberi
létezés dinamikáját

biztosító keretek megjele-
nítésére. Mély társadalmi

változásokhoz mindez
persze önmagában kevés.

4Az ösztönös törekvéseket
felmutató állat nem képes
tudatosan áldozatos vagy
önző viselkedésre, mivel

se a saját, se a másik javát
(bonum), tehát a létezés di-
namikájához rendelt jóság
mértékét nem látja. Ennyi-
ben az ösztön „vak”, ámde

nem iránynélküli. Az élő-
lény aktivitása ugyanis egy
olyan tapasztalati mezőhöz
kötődik, amelybe egy sajá-

tos „vitális határ” ékelődik
be. Ezzel magyarázható,

hogy az élőlény az „innen-
sőt” minduntalan a „túlsó”

függvényében érzékeli. Az
ember esetében az ösztö-
nös tevékenységek leépü-
lése, illetve a kötött figye-
lem felszabadíthatósága
újabb dimenziókat rendel

hozzá a tapasztalati mező-
höz, amely ezáltal alkal-
massá válik úgy a saját,

mint a másik alany világá-
nak tárgyias megjeleníté-

sére. Az ekként kiterjesztett
figyelem az érzéki-külsőd-

leges jelenlétnél mélyebbre
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„ha nem vagy képes, vagy nem akarsz segíteni a másikon, legalább légy kí-
méletes!” Az első személy ezen imperativust érvényesítő viszonyu-
lásmódjára a második személy indikativusa a válasz: (α) „tudom, nem
bántasz”; (β) „tudom, számíthatok rád”.

Olyan gyakorlati dialógus ez, amely újra és újra átjárót emel a
„kell” és a „van” között húzódó szakadék fölé, ha léteznek is áthi-
dalhatatlan, sophoklési távolságok. Mivel azonban az emberi létdi-
namika alapvetően személyes jellegű, ehhez tovább kell lépnünk a
természetjogi horizontot meghaladó szintre: a második személy iránti
felelősség felé, és azokhoz a tartalmakhoz, amelyek a személyes vi-
szonyok mélységének megfelelően konkretizálódnak — olykor
éppen szabályaink, ítéleteink vagy meggyőződéseink ellenében.
E pillanatokban talán minden úgy van, ahogyan lennie kell.

Veszprém, 2011 ősze

hatol. Mialatt azonban
természetünk lehetőséget
biztosít a „túlsó oldal” felé

történő közeledésre —
történjék ez logikai követ-
keztetés, intuitív elképze-

lés, közvetlen dialógus,
tartós együttlét... etc. révén
—, alig elképzelhető azon

utak és módok dinamikája,
amelyeken keresztül
a különböző létezők
kapcsolatot tartanak
fenn vagy építenek

ki egymással.
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Varga Mátyás: Nyitott rítusok..................................................................................................1.700,–
Kertész Imre: A megfogalmazás kalandja...............................................................................1.400,–
Beney Zsuzsa: Möbius-szalag...................................................................................................1.500,–
Balassa Péter: Az egyszerűség útjai, sötétben........................................................................1.300,–

Megvásárolható vagy megrendelhető 
a Vigilia Kiadóhivatalban és a honlapunkon:

1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.
Telefon: 317-7246; 486-4443; Fax: 486-4444;

E-mail: vigilia@vigilia.hu; Honlap: www.vigilia.hu
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