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Természetjog és morálfilozófia 
 
1.1 lecke – 15 perc 
 
Bevezetés:  
A politikai autoritás történeti legitimációi az antikvitásban és a középkorban 
 
Korunk társadalmai – minden számottevő különbségek ellenére is – modern demokráciákként 
definiálják magukat. Ennek legfontosabb eleme a politikai autoritás és szuverenitás 
szerződéselméleti alapja. A politikai közösséget egymással szerződő felek 
gondolatkísérletével modellezzük. 
 
Nem csak korunk társdalmaira, hanem a történelem során megvalósult emberi együttélés 
bármely formájára az jellemző, hogy politikai közösségről akkor beszélünk, ha megfigyelhető 
benne a politikai alá-és fölérendeltség. A politikai autoritás önmaga nem más, mint ezen alá- 
és fölérendeltség puszta ténye. Az egész európai politikai gondolkodás alapvető 
meggyőződése – minden korban, az antik görögségtől kezdve a mai napig –, hogy politikai 
közösség csak politikai autoritás mentén, azaz a politikai alá- és fölérendeltség mellett 
létezhet. Ez legitimál minden, az alattvalókkal szemben alkalmazott politikai kényszert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politikai autoritás megalapozásának történeti kontextusa 
 
 
Antikvitás: A politikai autoritás morális legitimációja.  
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Az az uralkodó legitim, aki morálisan jó. Hogy mit jelent morálisan 

jónak lenni, arra nézvést már az antikvitásban is igen 
eltérő válaszokat adtak, így egészen mást gondolt 
erről Platón vagy Arisztotelész, a hellénizmuskori 
sztoicizmus vagy újplatonizmus, a római 

republikánus Cicero 
és a római sztoikus 
Seneca stb. Fontos, 
hogy az antik 

morálfilozófiai kísérletek nem 
szorulnak arra, hogy a politikai 

felülrendelést bevonják 
gondolatkísérleteikbe: e 
morálfilozófia kísérletek nem igénylik a politika szempontjának 
figyelembevételét, anélkül is magas színvonalú teoretikus tárgyalásai 

az emberi individuum erkölcsi aspektusainak. Azonban a politika tárgyalása minden esetben 
rendelkezik morálfilozófiai szemponttal. Az erkölcsi értékre vonatkozó morálfilozófiai 
gondolatmenetek mindig számottevően befolyásolják a politikai autoritásról alkotott képet, 
valósuljon ez meg akár egy intellektuális-individualista, akár egy közösségi-affektív jellegű 
erkölcsfilozófia keretein belül, hogy most csak Platón és Arisztotelész legismertebb példáit 
említsük. Ha a politikai autoritás letéteményese kimeríti az adott erkölcsfilozófiai koncepció 
„jó” fogalmát, akkor az alatta álló politikai test erkölcsi minősége is kiváló lesz: ez biztosítja a 
politikai alá- és fölérendeltség igazolását. Akárhogy is vélekedjünk arról, hogy milyen 
struktúrája van a politikai közösségnek, vagy arról, hogy egyáltalán kik tartoznak bele a 
politikai közösségbe, a politikai autoritás legitimációja morálfilozófiai alapokon nyugszik.  
 
 
 
 
 
 
Középkor: A politikai autoritás teológiai legitimációja. 
 
 
A politikai autoritás legitimációja az eredendő bűnről alkotott keresztény teológiai 
koncepción alapul. Ez egy pesszimista antropológiai tanítás: az ember szeme elé az eredendő 
és átöröklött bűn mintegy fátylat borít, ami nem csak a világegész elméleti megismerésének 
gátja, hanem ellehetetlenít minden olyan erkölcsfilozófiai pozíciót, melyből kiindulva képesek 
volnánk a politikai autoritás legitimációjának akárcsak megkísérlésére is. E pesszimista 
antropológiai tanítás azonban 
antropológiai tanítás, azaz az ember 
intellektuális lehetőségeit oly 
nagymértékben korlátozó eme tényező az, 
ami az embert a teremtett világ más 
létezői fölé emeli. A politikai autoritás 
letéteményese azért alkalmazhat 
kényszert a politikai alattvalóval 
szemben, mert az eredendően bűnös 
természetű. Ez nem jelenti azt, hogy a 

Platón (Kr. e. 427-347) 
Róma, Musei Capitolini 

Arisztotelész (Kr. e. 384-322)  
Róma, Palazzo Altemps 

Cicero (Kr. e. 106-43) 
Róma, Musei 
Capitolini 
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bármely uralkodó ne volna eredendően bűnös, 
minden a politikai hatalom minden képviselője 
ugyanúgy osztozik az ember bűnös voltában, mint 
bármely alattvaló. A politikai autoritást azonban 
pusztán az alattvaló bűnös volta legitimálja – és ez 
az emberi történelem minden társadalmára 
univerzálisan igaz, akkor is, ha történeti vagy 
földrajzi okokból kifolyólag ezek némelyike esetleg 
nem érintkezett volna a kereszténységgel vagy a 
keresztény szempontból értelmezett zsidósággal. 
Voltaképpen kettős narratíva: mindig létezik egy 
szekuláris legitimációs elmélet vagy történet, ami 
alapján az adott uralkodó meg van győződve saját 
autoritásának legitimációjáról és amelynek alapján az adott 
alattvaló elfogadja ezt az autoritást. De ezek a legitimációs kísérletek elhibázottak: Isten 
minden társadalomban az alattvalók bűnös volta miatt engedi a politikai kényszer gyakorlását. 
E másik narratíva vagy tudatosul, vagy sem, azonban az alattvalók egyfajta eszkhatológiai 
előnyben vannak a politikai autoritás letéteményeseivel szemben, amennyiben a politikai 
kényszer elszenvedőiként nagyobb esélyük van arra, hogy tudatosuljon bennük saját bűnös 
mivoltuk; ezzel szemben az uralkodót elvakítja az az igazolás, melyre szekuláris hatalmát 
alapítja. A középkor talán legjelentősebb politikai alakulatának elnevezése arról tanúskodik, 
hogy már tudatosult a politikai autoritás legitimációjának üdvtörténeti perspektívája: a Szent 
Római Birodalom (Sacrum Imperium Romanum, Heiliges Römisches Reich) egyfelől szent 
(Heiliges), mert az eredendő bűn antropológiai adottsága miatt gyakorolhatja a politikai 
hatalmat, másfelől e politikai hatalom azonban szekuláris, és a Római birodalom 
folytatásaként tekint önmagára. Ami nagyon fontos azantikvitással szemben: az eredendő bűn 
antropológiai mozzanata minden embert bevon a politika testébe: nincs olyan ember, aki ne 
képezné politikai közösség részét.  
 

 
 
 
Kérdések: 
 
 

1. Mi legitimálja a politikai autoritást az ókori elméletek szerint? 
2. Mi legitimálja a politikai autoritást a középkori elméletek szerint? 
3. Mit fejez ki a Szent-Római Birodalom államnév? 

 
 
 
Irodalom: 
 
Bene László: Platón. Etika és politika, In: 

Boros Gábor: Filozófia (Akadémiai 
Kézikönyvek) 1.3.1.6. Budapest, 
Akadémiai, 2007, 85-90. 

 

A Szent Római Birodalom címere 
Jost de Negker fametszete (1510) 
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Bene László: Arisztotelész. Etika és politika, In: Boros Gábor: Filozófia (Akadémiai 

Kézikönyvek) 1.3.2.6. Budapest, Akadémiai, 2007, 128-138.  
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Simon József 
 
Természetjog és morálfilozófia 
 
1.2 lecke – 25 perc 
Bevezetés: A politikai autoritás történeti legitimációi: a modernitás 
 
Az előző leckében láthattuk a politikai autoritás antik és középkori legitimációjának 
paradigmáit. Ezen általános koncepciók mellett számolnunk kell más tendenciákkal is. 
 

1. Aquinói Szent Tamás és a 16. század kései skolasztikus gondolkodói visszaszorítják 
az eredendő bűn politikai szerepét, és azt vallják, hogy 1) az ember képes bizonyos 
természetes erkölcsi értékek felismerésére a természetes észhasználata által; 2) ezek 
a természetes erköcsi értékek és az ezeket kifejező természetes törvények az Isten 
által teremtett világ nagy harmónikus egészébe illeszkednek; 3) ez a harmónia 
megengedi azt is, hogy bizonyos természetes erkölcsi értékek a társadalmon belül 
bizonyos változáson menjenek keresztül; 4) az ember arisztoteliánus politikai állat, 
de az emberi természet teleologikus kibontakozása nem áll meg a politikai közösség 
létrehozásánál, hanem tovább kulminál az ember keresztény eszkhatológiai 
meghatározottsága felé. 

2. Ezt a tomista tanítást szkeptikus támadás éri a 16. században, mégpedig két felől, 
két teljesen más intellektuális háttér felől: 
a. protestantizmus: visszahozza az eredendő bűn antropológiájára alapozott 

legitimációját a politikai autoritásnak 
b. Machiavelli: történeti értékrelativizmus és politikai 

realizmus: nincs az értékeknek egy objektív, az emberi 
észhasználat számára elérhető és rekonstruálható 
természetes rendje. 

 
Niccolo Machiavelli 

Santi di Tito festménye  
16. század 2. fele 

Firenze, Palazzo Vecchio 
 
 
 
 
 
 
Újkor és modernitás: A politikai 
autoritás legitimációja a társadalmi 
szerződésen alapul.  
 
 
Történeti szempontból mind a középkori 
pesszimista antropológia, mind az antik 
erkölcsfilozófia elemei felbukkannak, de 
egészen más értelemben. Alapvetően 
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struktúra: a szerződés előtti állapotot természetes állapotnak tekintjük, míg a szerződés utáni 
állapotot pozitív jogi állapotnak nevezzük. A szerződés felfogása nagyban függ attól, hogy 
milyen elképzeléseket osztunk az ember természetes állapotáról.  
 
 

Természetes állapot 
 
 
 

Szerződés 
 
 
 

Társadalmi (pozitív jogi) állapot 
 

 
 
A klasszikus gondolatalakzat szerint az embert a szerződés előtt megilletik bizonyos 
természetes jogok és rá bizonyos természetes kötelességek hárulnak. Ezt az ember képes 
megismerni, a klasszikus locke-i megfogalmazásban egyfelől a Szentírás azt tanítja, hogy 
bármely embernek joga van bármit önmaga saját tulajdonává tenni, míg a természetes 
észhasználat segítségével értéktöbbletet teremtő munkát végzünk a fizikai természeten. Minden 
társadalmi konstrukció előtt adott a tulajdonhoz való jog és konstituensei: én, az értelemmel 
munkát végző ember, mint a tulajdonos jogi szubjektuma és a fizikai entitás – a hozzá járult, 
fizikailag meg nem jelenő értéktöbblettel együtt – mint tulajdon.  
 
A társadalmi szerződés voltaképp nem más, mint eme természetes szabadságjog megnövelése 
és erősebb garanciája. Átruházom a politikai felsőbbségre saját természetes tulajdonjogom 

védelmét, és magamra vállalom azt a kötelességet, hogy nem sértem meg 
mások tulajdonjogát. A politikai autoritás szuverenitása csak addig 
terjed, amíg ezen természetes szabadságjogokat képes biztosítani. Amint 
ez sérül, jogomban áll ellenállni e politikai 
felsőbbségnek és leváltani azt – ennek mértéke 
teoretikusról teoretikusra változik a radikális 
zsarnoköléstől kezdve az uralkodó leváltásáig.  
 
Jean-Jacques Rousseau                            Immanuel Kant 
 
Ez gondolat nagyon sok alakzatot ölt: a 18. 
században előre 

haladva a természetes állapot egyre inkább 
fiktív jellegűnek tűnik, és a 
szabadságjogok egyre inkább elérhetetlené 
válnak az eredeti szerződés előtt. Rousseau 
(1712-1778) és Kant (1724-1804) már 
arról beszélnek, hogy az ember morális 
természete először éppenhogy a társadalmi 
szerződés által fejlik ki: nem arról van szó, 
hogy adott volna egy merev természetes 
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állapot, és az ehhez való visszatérés a politika szférájának erkölcsi kritikai distanciáját rejtené 
magába, hanem arról, hogy az ember morális státusza egyáltalában csak a társadalmi szerződés 
által válik először lehetségessé. 
 
Ami lényeges, és az olyan eltérő gondolkodóra is egyaránt jellemző, mint Hobbes vagy Kant, 
hogy a társadalmi szerződéssel egyfajta a priori szuperstruktúrát húzunk a történetileg létező 
társadalom fölé. A szuperstruktúrában a szupert a latin prefixum „felett” és nem minőségi 
jelentésben értjük. A szerződéselméleti tradíció az individuumot, a politikai alattvalót úgy 
definiálja, mint e szuperstruktúra részét:  
 
 

1. az individuum a szerződő fél; általában 2 lépcsős szerződés: 
a. hatalom-legitimáló szervezetté szerződik embertársaival; 
b. politikai autoritást emel maga fölé a társadalmi szerződésben; 

2. az individuum, mint reprezentált a politikai hatalomban; 
3. az individuum, mint a politikai alattvaló: esetleges jogaival a politikai autoritással 

szemben és kötelezettségeivel, melybe a politikai kényszer elszenvedése is beletartozik. 
 
  
Itt érkezünk el egy lényeges ponthoz: hogyan viszonyul az egyes individuumok politikai-
közösségi élete a szerződéselmélet felettes struktúrája felől számukra kijelölt pozícióhoz? 
Ugyanis a társadalom egy vérbő interszubjektív élet tere, melyet gazdasági érdekek, nyelvi 
stigmatizációk, történetileg átöröklött kulturális elfogultságok stb. alakítanak. Nos, a 
társadalom reális életének e szétágazó, sokszor egymással szinte össze nem mérhető 
konstituenseinek talán legplauzibilisebb közös nevezőjét azok a jelenségek alkotják, melyek a 
politikai pszichológia és az általa hordozott erkölcsi meggyőződések tárgykörébe tartoznak. 
Becsvágyón kívánom gazdasági érdekeimet érvényesíteni, nem feltétlenül természetes 
szabadságjogok instanciációikét tekintek saját morálisan helyesnek gondolt cselekedeteimre és 
kulturális identitásomat a társadalom képlékeny pszichológiai terében képzem meg. Mindez a 
közösség kifejezett vagy implicit értékelése, feed-backje közepette: figyelembe veszem mások 
elvárásait, mégpedig sokféleképpen: elősegítem polgártársaim érdekeinek realizálását vagy 
tekintetbe veszem nyilvános megszólalásom rájuk vonatkozó hatásának lehetőségét; vagy 
éppen rám visszaháruló következményeit. Megkísérlem elkerülni, hogy stigmatizáció tárgya 
legyek, kerülöm a szégyen érzését, mely a kulturális normák megsértése által hárul rám. 
Ambiciózusan teszek eleget a társadalom elvárásainak, és stratégiákat dolgozok ki annak 
érdekében, hogy a társadalom által elvárt cselekvésem összeegyeztethető legyen gazdasági 
önérdekem éppily ambiciózus érvényesítésével.  
 
Egy dolog egészen bizonyos: az individuumnak a szerződéselméleti szuperkonstrukció által 
kijelölt pozíciója nem foglalja magába 
ezeket a társadalompszichológiai 
tartalmakat. A politikai szuperstruktúrát 
létrehozó szerződés modellje nem 
feleltethető meg az önérdekérvényesítés 
pszichés állapota által diktált gazdasági 
stratégiai gondolkodás ama elemével, 
hogy a másokkal való kooperáció során 
megállapodásokat kötök 
polgártársaimmal. A társadalom 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
5 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
gazdasági-pszichológiai dinamikájának legmagasabb instanciájában jelentkező egység – legyen 
az akár egy teljes társadalmi gazdasági struktúra egységesítése, akár egy homogén folyammá 
összeállt kulturális értékrend – soha nem azonosítható a szerződéselmélet szuperstruktúrájával 
– úgy e tradíció képviselői, mint ahogy e tradíció kritikusai szerint sem.  
 
 
 
 
A következő leckék e szerződés-elméleti paradigma kialakulását mutatják be. E folyamat egyik 
legfontosabb elméleti jelensége, hogy a pozitív-jogi állapot politikai-jogi struktúráját a 
természetjogi alapok morális szempontból is igazolják és legitimálják. A modern szerződés-
elméleti koncepció nem erkölcsi jellegű jogi és politikai elvárásai végsősoron morális alapokon 
nyugszanak. Jelen tananyag nem azt vizsgálja, hogy vajon e koncepció helyes-e, hanem e 
koncepció kialakulásának lépcsőfokait mutatja be Aquinói Szent Tamás filozófiájától John 
Locke gondolkodásáig. 
 
 
 
 
Kérdések: 
 

1. Mi a politikai autoritás legitimációs alapja a modernitásban? 
2. Mi az összefüggés természetjog és morálfilozófia között? 
3. Milyen viszony áll fenn a társadalom természetjogi magyarázata és a 

társadalompszichológia jelenségei között? 
 
Irodalom: 
 
Haakonssen, Knud: Natural Law and Moral Philosophy. From Grotius to the 

Scottish Enlightenment. Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 
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Természetjog és morálfilozófia 
 
2.1 lecke – 20 perc 
Aquinói Szent Tamás 1: a törvények típusai 
 

A szemelvények a Summa Theologiae Ia IIae részének 90-91. kérdéseiből származnak, 
 a magyar szövegalak saját fordításom – SJ 

 
Aquinói Szent Tamás politikai elméletének kontextusa a virágzó skolasztika alapvető kulturális 
élménye: Arisztotelész filozófiájának megismerése az arab hagyomány közvetítésével. Aquinói 
rehabilitálja a politika értékét Arisztotelész alapján: politika és politikai élet morálisan pozitív 
aktivitás, ami összhangban van Istennek az emberre vonatkozó szándékával. Azt, hogy egy 
ilyen szekuláris politikai elméletnek nem kell feltétlenül ellentmondásban állnia a keresztény 
kinyilatkoztatással, Aquinói híres tézise támasztja alá: A kegyelem nincs ellentmondásban a 
természettel, hanem tökéletesíti azt. Az eredendő bűn koncepciójára épülő ágostoni politikai 
legitimáció helyébe az az arisztoteliánus antropológiai tan lép, miszerint az ember politikai 
állat. Az ember esszenciálisan politikai természetének gondolata mentén fejti ki Aquinói a 
természetes törvény integráns és logikailag koherens elméletét, mely a legális, politikai és 
morális normák fontos forrása lesz.    
 
 
Aquinói természetjogi koncepciója a természetes morális törvény fogalmára épül. Ez utóbbi a 
törvények általános tipológiája alá esik, melynek felvázolása során Aquinói a törvény négy 
típusát különíti el: 
 

1. örök törvény 
2. természetes törvény 
3. emberi törvény 
4. isteni törvény 

 
Mielőtt ezen törvények egymáshoz való – Aquinóira oly jellemző módon harmonikus – 
viszonyát tárgyalnánk, vessünk egy pillantást arra, hogy hogyan definiálja a törvény fogalmát: 
 
 
 
 
 

 

 
 
Aquinói ama kitétele, hogy a törvény „az 
értelem elrendelése” nem csak azt adja 
tudtunkra, hogy a törvény racionális 

Summa Theologiae IaIIa, q. 90, a4:  
A törvény […] az értelem elrendelése a közös jóra 
vonatkozóan, melye az nyilvánít ki, aki a közösség 
gondját viseli. 
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jellegű. E tézis abba az általánosabb jellegű etikai kontextusba illeszkedik, hogy bármely célra 
irányuló cselekvés esetén  
 

 
 
Itt Aquinói politika-elméletének újabb centrális elemére bukkanunk, mégpedig a szintén 
Arisztotelésztől átvett teleológia-koncepcióra. Keresztény arisztoteliánus felfogása szerint a 
világegyetemet áthatja egy egyetemes célokság, mely nem más, mint Isten céljai az teremtett 
univerzum és az ember természetében. 
 
Az örök törvény 

 
Az örök törvény átfogja a 
világ összes törvény-
szerűségét, ahogy az Isten 
elméjében fennáll. A világ 
fizikai folyamatai és az 
emberi gondolkodás által 
kiváltott cselekedetek is 
mind e törvényszerű-
ségeknek megfelelően 
folynak le. Mi emberek 
nem ismerjük teljes 
egészében az örök 
törvényt, de meg vagyunk 
győződve arról, hogy 
létezik egy ilyen isteni 
eredetű értelmes rend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summa Theologiae IaIIa, q.90, a1:  
[…] az értelem rendelkezik az akarat mozgatásának képességével […], mert amikor bárki 
akarata egy célra irányul, az értelem parancsol azon dolgokra vonatkozóan, melyek e 
célhoz vezetnek. 

Summa Theologiae IaIIa, q.91, a1 
Azt válaszolom, hogy a fent előadottaknak megfelelően azt kell 
mondanunk, hogy a törvény maga nem más, mint a gyakorlati 
értelem előírása abban az uralkodóban, aki valamely tökéletes 
közösséget kormányoz. Nyilvánvaló ugyanis, hogy ha 
feltételezzük azt, hogy világot isteni gondviselés irányítja, 
akkor elsősorban az isteni értelem kormányozza a 
világegyetem teljes közösségét. Ennélfogva maga a dolgok 
kormányzásának értelme Istenben  mintegy a világegyetem 
uralkodójában létezvén birtokolja a törvény értelmét. Mivel az 
isteni értelem semmit sem fog fel az időbeliségből, hanem örök 
fogalommal bír […], ezért az ilyesfajta törvényt öröknek kell 
nevezni. 
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A természettörvény 

 
Aquinói kérdése arra 
irányul, hogy miért 
kellene feltételeznünk 
valamely természetes 
erkölcsi törvény meglétét 
az örök törvényen túl, ha 
ez utóbbiról – Szent 
Ágoston szöveghelyére 
történő hivatkozással – azt 
mondhatjuk biztosítja a 
világ, és benne az ember 
tökéletes elrendezettségét. 
 

Mielőtt a kérdésre válaszolna, a skolasztikus tárgyalásnak megfelelően további érveket 
sorakoztat fel a majdan belátandó tézis ellen. Így az a tény, hogy az ember a természet más 
teremtményeivel szemben cselekedeteinek orientációjakor értelmére és akaratára támaszkodik, 
kiemeli őt egy egyetemes természettörvény hatálya alól. A szabad akarat megléte az emberben 
szintén olyan mozzanat, mely első pillantásra az ellen szól, hogy az ember számára létezzék 
valamiféle természetes erkölcsi törvény. 
 

 
 
A morális természettörvénynek az 
univerzum rendjéhez viszonyított 

Summa Theologiae IaIIae, q.90 a.2 
A másodikkal kapcsolatban így járunk el. Úgy tűnik, hogy 
nincs bennünk semmiféle természetes törvény. Az embert 
ugyanis elégségesen kormányozza az örök törvény, minthogy 
Ágoston is ezt állítja a Szabad akaratról című mű első 
könyvében: az örök törvény az, […] ami által az az igazságos, 
hogy minden tökéletesen elrendezett legyen. Azonban a 
természet nem bővelkedik felesleges dolgokban, ahogy nincs 
híján a szükségszerű dolgoknak sem. Tehát nem létezik olyan 
törvény, ami természetes volna az ember számára. 

Summa Theologiae IaIIae, q.90 a.2 
Válaszul azt kell mondanunk, hogy amint azt fent is állítottuk, a törvény, minthogy 
szabály és mérték, kétféleképpen lehet meg valakiben. Az egyik módon úgy, ahogyan 
abban, aki szabályoz és aki mércét állít, a másik módon úgy, ahogyan abban, akit 
szabályoznak és aki számára a mércét felállítják, mivel annyiban van szabályozva vagy 
annyiban van rá alkalmazva a mérce, amennyiben részesedik a szabályban vagy a 
mércében. Ennélfogva mindazt, ami az isteni gondviselés hatálya alá esik, az örök törvény 
szabályozza és állít fel számukra mércét, ahogy az a fentiekben előadottakból világos. 
Nyilvánvaló, hogy minden dolog annyiban részesül bármennyire is az örök törvényben, 
amennyiben ez utóbbi lenyomata által ösztönösen hajlammal rendelkezik saját 
cselekvéseire és céljaira. A többi dolgok között az értelmes teremtmény egy bizonyos 
másoknál magasabb rendű módon van elávetve az isteni gondviselésnek, amennyiben 
maga is részessé válik a gondviselésben, gondot viselve önmagára és másokra. 
Ennélfogva benne is részesül az örök értelem, ami által természetes hajlammal 
rendelkezik rá nézve kötelező cselekedetre és célra. Az örök törvénynek az értelmes 
teremtményben megvalósuló ilyen részesedését nevezzük természetes törvénynek. 
[…] a természetes értelem fényének segítségével megkülönböztetjük azt, hogy mi jó és 
mi rossz, ami a természetes törvényre tartozik, mely utóbbi az isteni fény lenyomata 
bennünk. Ennélfogva világos, hogy a természetes törvény az örök törvénynek az értelmes 
teremtményben megvalósuló részesedése. 
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feleslegességére adott tamási válasz tartalmazza a természettörvény klasszikus skolasztikus 
megfogalmazását. A természettörvény az örök törvénynek az emberre tartozó része. A 
megfogalmazás kissé furcsa, amennyiben a részesedés fogalmát használja. Platónnal 
ellentétben részesedés alatt Aquinói nem valamely partikuláris dolog részesedését érti a létezés 
univerzálisabb szintjén fennálló „ősképből”, hanem épp fordítva: ahogy az örök törvény 
részesedik az emberben, azt nevezzük természetes törvénynek. A gondolat világos: az ember 
értelménél fogva kiemelkedik a teremtett világ többi létezője közül – de e kiemelkedés nem 
jelenti azt, hogy lényegére ne vonatozna az univerzum örök törvénye. Az emberi értelem 
mintegy az isteni értelem megismétlődése a teremtett világban: e kitüntetett szerep miatt tűnik 
úgy, mintha az emberi cselekedeteknek – a stratégiai gondolkodás és a szabadság – miatt ne 
volna természetes mércéje. Azonban pontosan az erkölcsi jó és rossz megkülönböztetésének 
értelmi – a puszta ösztönökön túllépő – képessége biztosítja az ember lényegéből fakadó 
természetes törvényt.  
 
A természetes és az emberi törvény különbsége első megközelítésben abban áll, hogy míg az 
előbbi alatt a velünk született erkölcsi törvényeket értjük, addig az emberi törvények a velünk 
születettekből az értelem aktív használata által levezetett törvényeket jelentik. Az isteni törvény 
a kinyilatkoztatásban foglalt morális parancsok: ezekre azért van szükség, mert a 
természettörvény az ember korlátolt értelmi kapacitása szerinti tükröződése az örök törvénynek. 
Mindazt, ami a veleszületett és az értelem által megállapított erkölcsi törvényeken túl elősegíti 
az ember tökéletesedését, a kinyilatkoztatás isteni törvény hozza az ember tudtára.  
 
 
 
Kérdések: 
 

1. Milyen törvény-típusokat különít el Aquinói Szent Tamás? 
2. Mi a természettörvény Aquinói Szent Tamás filozófiájában? 
3. MI a viszonya az emberi szabadságnak a természetes morális törvényhez? 

 
 
 
Irodalom: 
 
Frivaldszky János: Természetjog. Eszmetörténet. Budapest, Szent István Társulat, 2001. 
Tattay Szilárd: Természetes jogok Aquinói Szent Tamásnál? Állam- és jogtudomány 58 (2017) 

/ 2, 70-84. 
 
 

 
 

 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3263829
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Simon József 

 
Természetjog és morálfilozófia 
 
 
2.2 lecke – 10 perc 
Aquinói Szent Tamás 2: Hitelezés vagy uzsora – a pozitív és természetes értékrend 
határán 

 
A szemelvények a Summa Theologiae IIa IIae részének 78. kérdéséből származnak, 

 a magyar szövegalak saját fordításom 
 
Az alábbi rövid leckében visszatérünk a természetes és az emberi törvény meg 
különböztetéséhez! Aquinói egy nagyon szemléletes példával illusztrálja ezt a Summa 
Theologiae egyik helyén, amennyiben azt a problémát vizsgálja, hogy vajon az uzsora mint a 
kölcsönzött pénzért felszámolt kamat bűn-e.  
 
 
Az egyik felvezető érv amellett, hogy nem volna bűn az uzsora, élesen megkülönbözteti az 
emberi és a természetes törvényt. 
 

 
 
Mintha pozitív jogi körülmények között Aquinói 
megengedhetőnek tartaná a kamat felszámítását. 
 
 
 
 
 

Aquinói általában vett válasza szerint a hitelezéskor sérül a pénzhasználat elvéül szolgáló 
egyenlőség elve, így az uzsorát nem tartja elfogadhatónak. Azonban mégiscsak 
megkülönböztethetjük a dolgok ama használatának két típusát, melyet áruba bocsátunk 
magukhoz a dolgokhoz hasonlóan. Az egyik esetben a dolog használata során maga a dolog is 
fogy: bor ivásakor maga a bor dologi mennyisége is csökken a használat során. Ez esetben a 
bor áruba bocsátásán túl annak használatáért is pénzt kérni annyi, mint kétszer eladni ugyanazt 
a dolgot – vagy másképpen: mint a nem-létezőt áruba bocsátani. Másfelől vannak olyan esetek, 
amikor jól megkülönböztethető a dolog és használata. Egy ház bérletbe adása során a ház 
tulajdonjoga és használati joga elválik egymástól: a ház mintegy nem fogy a bor példájára, 
amikor áruba bocsátják annak használatát. 
Első megközelítésben a pénz kölcsönzése 
azonban nem a második eset alá esik: a 
pénz használati csere-funkciója közben 
dologi valójában is elfogy a bor mintájára. 
Aquinói a pénzhasználatért felszámított 
kamat tiltását azonban fellazítja az emberi 
és a természetes törvény különbségének 
kontextusában: 
 

[a]z emberi dolgok körében az 
igazságosságot a polgári 
törvények határozzák meg. Ezek 
azonban hozzájárulnak az uzsora 
elfogadásához. Tehát úgy tűnik, 
hogy az uzsora nem tiltott. 
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Aquinói itt éles határt húz 
a természetes törvény által 
tiltott uzsora és a 
társadalmi körülmények 
között az emberi-polgári 
pozitív törvények által 
megengedett hitelezés 
között. A pénz természetét 
tekintve inproduktív, nem 

termeli újra magát, hanem el lesz fogyasztva cserefunkciója betöltésekor. Azonban nem-
természetes feltételek mellett hasznot termel: a hitelezés olyan társadalmi funkciója csak a 
természetes és a pozitív társadalmi-jogi állapot megkülönböztetése mellett válik láthatóvá.  
 
 
Kérdések: 
 

1. Vajon Aquinói szerint összeegyeztethető-e a természettörvénnyel a kamat 
felszámolása pénz-hitelezéskor? 

2. Vajon Aquinói szerint összeegyeztethető-e az emberi törvénnyel a kamat felszámolása 
pénz-hitelezéskor? 

 
Irodalom: 
 
Siegmund, Paul E.: Law and Politics, in: The Cambridge Companion to Aquinas, eds. Norman 

Kretzmann, Eleonore Stump. Cambridge, Cambridge University Press, 1993, 217-231. 
 
 

 

A harmadikra azt kell válaszolunk, hogy az emberi törvények 
bizonyos bűnöket büntetlenül hagynak a tökéletlenebb 
emberek állapota miatt, akiket sok hasznos dologban 
meggátolna az, ha minden bűn szigorúan meg volna tiltva a 
kilátásba helyezett büntetésekkel. Ennélfogva ez emberi 
törvény megengedi az uzsorát, nem mintha úgy vélné, hogy 
az megfelel az igazságosságnak, hanem azért, hogy ne 
akadályozza a többség hasznát. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Norman%20Kretzmann&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Norman%20Kretzmann&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Eleonore%20Stump&eventCode=SE-AU
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Simon József 

 
Természetjog és morálfilozófia 
 
3.1 lecke – 20 perc 
Francisco Suárez (1548-1617) – 1: a törvények típusai 
 
 
 

 
 
 
Francisco Suárez portugál gondolkodó a 
jezsuita rend tagja volt. Filozófiája a 
skolasztikus és a kora újkori gondolkodás 
talán legfontosabb közvetítője. 
Munkássága különösen jelentős a 
metafizika, az elmefilozófia és a 
jogfilozófia történeti fejlődésében. 
Metafizikai főműve 1597-ben jelent meg 
Salamcában Disputationes metaphysicae 
(Metafizikai disputációk) címmel. A 
jogfilozófia – és különösképpen a 
természetjogi gondolkodás – története 
szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
Tractatus de legibus ac Deo legislatore 
(Értekezés a törvényekről és a 
törvényhozó Istenről) című művét 1612-
ben publikálta a portugáliai Coimbrában. 
A továbbiakban ez utóbbi alapján 
mutatjuk be Suárez természetjogi 
felfogásának néhány alapvető 
jellegzetességét. A fordítások az 1612-es 
első kiadás szövegalakja alapján 
készültek.  
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A De legibus első, 1612-es kiadásának címlapja 
 
 
Suárez elmélete korábbi doktrínák szintézise, melyben 
katolikus teológiai problémák tükröződnek. Ezek között az 
a polémia bír kifejezett implikációkkal a természetjogi 
probléma területén, mely a William Ockham nevével 
fémjelzett nominalista-voluntarista és az Aquinói Szent 
Tamástól származó realista-intellektualista pozíciók 
ellentétében fejeződött ki.  
 Aquinói Tamáshoz hasonlóan Suárez is négyes 
megkülönböztetéssel él a törvényekkel kapcsolatban: így  
 
- örök,  
- természetes,  
- isteni pozitív és  
- emberi pozitív  
 

törvényekről beszélhetünk. Aquinóival szemben azonban jóval nagyobb hangsúlyt helyez a 
törvényhozó akaratára. A törvényt voltaképpen az jellemzi, hogy kötelező érvénnyel 
rendelkezik az ésszel és szabad akarattal rendelkező teremtmények számára – ennek elemi 
feltétele a törvényhozó akarata. Az ember sajátos léthelyzete szempontjából örök törvény csak 
gyenge értelemben vehető törvénynek. Egyfelől az örök törvény megfelel Isten általános 
akaratának vagy gondviselésének, mely a teremtményekre vonatkozik. Azonban e vonatkozás 
csak másodlagos jellegű, mert a teremtmények az örök törvényt csak oly hiányosan képesek 
felismerni, ahogy Isten lényegét általában. Az örök törvény nem ismerhető meg közvetlenül, 
mert a törvény ismerete és annak kötelező jellege időbeli hatásai e törvénynek: kinyilvánítása 
így a másik három törvényben valósul meg.  
 
A természetes törvény Suáreznél is az örök törvény alkalmazása az emberi morális természetre. 
Ezen leszűkítés intellektualista és voluntarista jellegét a 2. leckében vesszük szemügyre. 
 
Az emberi törvény egyfelől összhangban van a természetes törvénnyel, másfelől viszonylagos 
önállósággal rendelkezik azzal szemben. A morális teremtés természetével felruházott 
embereknek oly módon kell saját ügyeik intézése során megállapodniuk, hogy eközben több 
lehetőség közül választhatnak. Magát a megállapodást a természetes törvény írja elő. Azonban 
a megállapodás különös tartalma már az egymás között egyeztető felek dolga. Így az emberi 
szükségletek teszik szükségessé azt, hogy társadalmi hierarchiában éljen az ember, legalább is 
a család és bizonyos tágabb közösség 
kötelékében. Egy, a közjó realizálására 
szerveződő koherens társadalmi csoport 
megkövetel egy olyan tekintélyt vagy 
szuverént, aki törvényeket hozhat és 
helyezhet hatályba. Mindez nagy 
vonalakban megfelel a természetes 
törvénynek, azonban az olyan specifikus 
megállapodások, mint pl. a tulajdonjogra 
vonatkozó egyeztetés már az emberek 
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hozzájárulását igényli. Ebből következően a társadalom, politikai autoritás és privát tulajdon 
kérdéseit illetően Suáreznek egyfajta szerződéselméleti felfogás tulajdonítható. Azonban e 
társadalmi intézmények pusztán létezésüket tekintve természetesek: csak ama létmódjuk 
haladja meg a természetes törvény szféráját, mellyel különös formáikban mesterségeseknek – 
az emberi megállapodástól függőeknek – bizonyulnak.  
 
E nézet szöges ellentéte a korai protestáns nézetek: A társadalom és politikai kormányzat célja 
nem az, hogy kompenzálja a bűnbe esett ember ama elveszített képességét, hogy kormányozza 
önmagát, hanem az emberi természet tökéletesítésének formái.  
 
A természetes törvényt Suárez elhatárolja a ius gentiumtól és a ius civilétől is – ez utóbbi a 
sajátosan emberi törvény. Ius gentium tkp. szokásjog, ahogy azt a nemezetek között találjuk. 
Ennélfogva pozitív törvény, de nem civil törvény amennyiben nem egy szuverén nyilvánítja ki. 
Suárez a ius gentium területén fejti ki a háborúról és békéről vallott nézeteit, melyek sokban 
előlegezik a nemzetközi jog modern felfogását.  
 
 
 
Kérdések: 
 

1. Mi a címe Suárez jogfilozófiai főművének, és mikor jelent meg?  
2. Milyen törvény-típusokat különböztet meg Suárez Aquinói Szent Tamás nyomán? 
3. Miben tér el az emberi és a természetes törvény Suáreznél? 

 
 
Irodalom: 
 
Tattay Szilárd: Ész, akarat, szabadság: Természetjog és természetes jogok a későskolasztikus 

gondolkodásban, Budapest, Gondolat Kiadó, 2015. 
Tattay Szilárd: Suárez mint a modern racionalista természetjogtanok előfutára? Különbség 20 

(2020) / 1, 57-84.  
 
 
 
 
 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2921022
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2921022
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31781547
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Természetjog és morálfilozófia 
 
3.2 lecke – 25 perc 
Francisco Suárez (1548-1617) – 2: Intellektualizmus vs. voluntarizmus 
 
 
Amellett, hogy a törvény létmódját tekintve a törvényhozó és a törvénynek alávetett személy 
elméjében létezik, bizonyos médiumra is utalt. E tekintetben Suárez azt a hagyományos nézetet 
képviseli, hogy a törvény ugyanúgy ki van nyilvánítva az emberi értelemben, mint ahogy a 
Tízparancsolatban. Az emberi értelemben a természetes törvény egy olyan ítéletként létezik, 
mely megelőzi és irányítja az akaratot. A törvényhozó – azaz a természetes törvény esetében: 
Isten – elméjében a természetes törvény az akarat és az értelem egységeként áll fenn, mert ezek 
elválaszthatatlanok Istenben. Ezen egység ad alkalmat Suárez számára arra, hogy felvázolja és 
kibékítse a skolasztika két nagy vonulatának álláspontját, hogy áthidalja az intellektualista-
realista és a voluntarista-nominalista álláspontok különbségét.  
 
 
 
Az intellektualista álláspont bemutatása: 

Suárez számos ellenvetést fogalmaz meg az intellektualista pozícióval szemben. Egyfelől 
különbség van egy kijelentés és a törvény 
között. Továbbá, a morális értékekre 
vonatkozó ítélet csupán morális tények 
megállapítása, ami önmagában még nem 
valamely cselekedet irányítása; ahhoz 
hogy az ítélet releváns legyen a 
cselekedetre nézvést, még valamit hozzá 
kell adnunk. Az intellektualista álláspont 
azt implikálja, hogy maga Isten is alá van 
vetve a természetes törvénynek, minthogy 

De legibus, II, 6, iii, Coimbra 1612, 120: 
[…] a természetes törvény nem olyan törvény, mely sajátos értelemben parancsolna, mert nem 
egy felsőbbség akaratának jele, hanem olyan törvény, mely azt jelzi, hogy mit kell cselekedni 
vagy mitől kell tartózkodni; hogy mi az, ami saját belső természete eszerint jó és szükségszerű, 
vagy mi az ami belsőleg rossz. Ezért sok szerző kettő törvényt különböztet meg: ezek egyike a 
jelző, míg másika a parancsoló törvény: és a természetes törvényről azt állítják, hogy az első 
módon létező törvény, és nem a második módon. […] Úgy tűnik, hogy e szerzők 
következésképpen megengedik azt, hogy a természetes törvény nem Istentől származik mint 
törvényhozótól, mivel az nem függ Isten akaratától, így Isten nem él annak erejével akkor, 
amikor a felsőbbség módján parancsol vagy tilt valamit. Sőt – amint azt Gregorius állítja, és 
aminek tekintetében sokan követték őt – még ha nem létezne is Isten, vagy még ha nem is volna 
Isten értelmes, vagy még ha nem is helyesen ítélné meg Isten a dolgokat, a törvény akkor is 
ugyanolyan értelmes volna, mint amilyen most, mert rámutatna a vétekre, mely az objektumban 
belsőleg áll fenn. 
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akarata feltételezi azt. Ha a jó értéke már eleve magában foglalja követésének kötelezettségét, 
akkor Isten is alá van vetve a természetes törvénynek. Ez azonban lehetetlen, mégpedig Suárez 
ama két meggyőződése miatt, melyek szerint a kötelezés felsőbbséget igényel, azonban az 
önmagának történő parancsolás értelmezhetetlen fogalom. 
 
A voluntarista 
álláspont 
bemutatása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suáreznek a vo-
luntarista állás-
ponttal szemben 
megfogalmazott 
kritikája jóval ki-
dolgozatlanabb 
annál, mint amit az intellektualista nézőponttal szemben megfogalmazott. Bizonyos bűnök 
azért vannak tiltva, mert bűnök. Ha csakis ezen az alapon esnek tiltás alá, akkor nem lehet a 
puszta tiltás a tiltott dolgok helytelen voltának elve, mert az okozat nem lehet az ok elve. Ennek 
következménye, hogy körben forgó lesz a tiltás és a rossz minőség viszonya (azért van 
megtiltva valami, mert az rossz, azonban épp azért rossz valami, mert meg van tiltva): ami 
tarthatatlan. Suárez egy a posteriori argumentációt is elővezet. Ha feltesszük, hogy a 
természetes törvény pusztán Isten akaratától függne és nem szorulna az értelemre, akkor 
elviekben lehetséges volna, hogy Isten megengedje az emberek számára azt, hogy gyűlöljék ő 
magát: „megengedhetné és így ez helyes lehetne” – hangzik a megfogalmazás. Azonban 
fogalmi ellentmondást tartalmaz az, hogy Isten helyes módon gyűlölet tárgya legyen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suárez: De legibus, II.6. iv, Coimbra 1612, 121: 
A másik tanítás szerint, mely az előző legszélső ellentéte, a természetes 
törvény helye teljes mértékben az isteni parancs vagy tiltás, mely Isten 
akaratából folyik, mint aki a természet teremtője és irányítója, és 
következésképpen ezen törvény ahogy Istenben fennáll pontosan az 
örök törvénynek felel meg, ahogy az parancsol vagy tilt bizonyos 
dolgokat. Bennünk azonban e természetes törvény az értelem ítélete, 
amennyiben jelzi számunkra Isten arra vonatkozó akaratát, hogy mit 
kell megcselekedni és mit kell elkerülni mindazzal kapcsolatban, ami 
megegyezik a természetes értelemmel.  
[…] [Ezen álláspont képviselői] hozzáfűzik, hogy a jó és a rossz elve 
mindazon dolgok körében, melyek a természetes törvényre tartoznak, 
teljes mértékben Isten akaratának függvénye, és még csak nem is akár 
maga az Isten értelmi ítéletéé, és nem is azon dolgok függvénye, 
melyeket az ilyen törvény tilt vagy parancsol. Úgy tűnik, hogy e 
tanításnak vagy az képezi alapját, hogy a cselekedetek kizárólag azért 
jók vagy rosszak, mert isten megparancsolja vagy megtiltja azokat; 
vagy az, hogy maga Isten valamit nem azért akar megparancsolni vagy 
megtiltani a teremtmény számára, mert az rossz vagy jó, hanem inkább 
azért jogos vagy jogtalan valami, mert Isten úgy akarta, hogy ilyenné 
legyen vagy ne legyen. 
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Ez a híres Ockham-paradoxon: 

 
 

 
William Ockham (1287-1347) 
ábrázolása egy 1341-ben lejegyzett 
kéziraton (Summa Logicae, MS Gonville 
and Caius College, Cambridge, 464/571, 
fol. 69r) 
 
 
Isten nem parancsolhatja meg azt, hogy az ember gyűlölje, mert az embernek a parancs 
teljesítése által implikált szeretete Isten felé felülírná a megparancsolt gyűlöletet. A 
természettörvény nem alapulhat kizárólag Isten beláthatatlan akaratán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdések: 
 

1. Mi a természettörvény késő-középkori intellektualista felfogásának lényege? 
2. Milyen kritikát fogalmaz meg Suárez ezzel szemben? 
3. Mi a természettörvény késő-középkori voluntarista felfogásának lényege? 
4. Miben áll az Ockham-paradoxon, és miért érv ez a voluntarista természettörvény ellen? 

 
 
Irodalom: 
 
Tattay Szilárd: Ész, akarat, szabadság: 

Természetjog és természetes jogok a 
későskolasztikus gondolkodásban, 
Budapest, Gondolat Kiadó, 2015. 

Tattay Szilárd: Suárez mint a modern 
racionalista természetjogtanok 
előfutára? Különbség 20 (2020) / 1, 
57-84. 

Ockham, Quodlibeta, III. Quaest. xiii. (Philosophical 
Writings. A Selection. Ed. by Boehner, London 1957, 147: 
Ha Isten megparancsolhatná ezt [hogy ő maga bizonyos idő 
szerint ne legyen szeretet tárgya – SJ] – és úgy tűnik, hogy 
ellentmondás nélkül képes volna erre –, akkor azt állítom, 
hogy az akarat e helyzetben nem volna képes előidézni egy 
ilyen cselekedetet, mert az akarat egy ilyen cselekedet puszta 
kivitelezése során is mindenek felett szeretné Istent és ennek 
következtében teljesítené az isteni előírást. Mert az, hogy 
Istent szeretni mindenek felett, azt jelenti, hogy mindazt 
szeretni, amivel kapcsolatban Isten azt akarja, hogy 
szeressük. Isten szeretetének ily módon fennálló puszta ténye 
miatt azonban nem hajtaná végre az említett isteni parancsot. 
Ekkor ugyanis Istent szeretve az ember szeretné és nem is 
szeretné Istent; valamint végre is hajtané isten parancsát, és 
nem is hajtaná végre azt. 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2921022
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2921022
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2921022
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31781547
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31781547
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31781547
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Természetjog és morálfilozófia 
 
 
 
3.3 lecke – 10 perc 
Francisco Suárez – 3: intellektualizmus és voluntarizmus között 
 
 
Suárez vegyíti a két szélsőséges álláspont elemeit. A természetes törvény ugyanúgy jelző, mint 
ahogy előíró-parancsoló jellegű is: jelzi, hogy mi jó és rossz önmagában és parancsolva 
kötelezettséget hoz létre az emberben a jó megcselekvésére és a rossz elkerülésére vonatkozóan. 
A természetes törvény tehát Isten természetének két, egymástól elválaszthatatlan aspektusát 
fejezi ki: Isten értelemes ítéletét a jóra és rosszra vonatkozóan, valamint akaratát, mely előírja 
a helyes magatartást.  
 
 
E témakör ismét felveti Isten jóra vonatkozó akarata szükségszerűségének kérdését. Az előző 
leckében láttuk, hogy Isten nem lehet kötelezettség alá vetve, mert a kötelezettsége valamely 
felsőbbséget követelne meg, ez azonban Istennel kapcsolatban lehetetlen. A kérdés így arra 
vonatkozik, hogy vajon Isten származtathat-e valamiféle kellés-jellegű kötelezettséget a jóra 
vonatkozó megismeréséből. Suárez itt nem foglal kifejezetten állást. Egyfelől Isten teljes 
mértékben szabad – dönthetett volna úgy is, hogy nem teremti meg a fennálló világot vagy nem 
a fennálló világot teremti meg. Úgy tűnik, hogy amikor Istennek választania kellett, hogy mely 
világot és ezzel együtt az értékek mely rendjét teremtse meg a sok közül, akkor mintha 
kötelezettség alá helyezte volna magát a lehetséges értékrendek közötti választáskor. Ha ezt így 
gondoljuk el, akkor az emberi értelem bejelenti igényét arra, hogy a maga egészében átlássa azt 
az örök törvényt, mely Isten cselekedeteit irányítja; és ne csak e törvénynek ama leszűkítését, 
mely természetes törvényként vonatkozik az emberre – ahogy azt Aquinói Szent Tamásnál 
láttuk (vö. 2.1 lecke!). Ekkor azonban nem látható be, hogy miért volna Isten mint törvényhozó 
az emberi moralitás egyáltalában vett alapja. Másfelől azonban a világ teremtésének eredeti 
állapotában Istenek talán mégsem állt szabadságában az, hogy tartózkodjon annak 
megtiltásától, hogy az ember belsőleg bűnös dolgot cselekedjen meg, vagy hogy ne parancsolja 
meg a szükségszerűen helyes cselekedeteket.  
 
 
Az emberi világban teljesen másként áll a dolog. Egyfelől Suárez tisztán voluntarista: az 
embereket Isten akarata kötelezi. Azért engedelmeskedünk a természetes törvénynek, mert 
félünk Isten büntetésétől. Egy ilyen 
büntetés azonban nem lehet része a 
természetes törvénynek, mert a 
természetfelettitől függ, ami másfelől a hit 
kérdése. Ez bizonytalanná teszi a 
hitetlenek morális álláspontját. Másfelől 
közel kerül az intellektualista állásponthoz 
is: a „jó” implikálja a „kell”-et: a 
természetes törvény előíró-parancsoló 
jellege annak demonstratív tartalmából 
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következik: Suárez ezt „természetes kötelezettségnek” nevezi. Ezzel viszont az volt Suárez 
problémája, hogy az intellektualista pozíció azzal a következménnyel járna, hogy az embereket 
képessé tenné arra, hogy kötelezettséget hozzanak létre saját maguk számára – ez kiiktatná Isten 
szerepét a morális elméletben.  
 
 
Suárez a ius naturale kifejezést használja, amihez mi ma mind a természetes törvény, mind a 
természetjog fogalmát asszociáljuk. Ő mindenesetre világos különbséget tesz jog és törvény 
között:  
 
 

 
 
 
 
 
Suáreznél tehát fellelhető 
az, amit ma szubjektív 
jogoknak neveznénk: 
olyan eszközök, 
melyekkel a természetes 
törvény által megállapított 

célok realizálhatóak. A szabadság és a tulajdon, azaz önmagunk és a világ feletti 
rendelkezésünk képességét fogják át, mely családi és tágabb értelemben vett társadalmi 
képességeket a természetes törvény és a szerződés-elméleti (vagy legalábbis kvázi szerződés-
elméleti) eszközök biztosítják. A személyes jogok tehát a természetes törvény által megengedett 
dolgok:  
 
„a természetes törvény nem csak azt mutatja meg, hogy mi szükségszerű, hanem azt is, hogy mi 
megengedett”.  
 
Vagyis: rendelkezünk szabadsággal, azonban ezt fel is adhatjuk vagy el is lehet tőlünk ezt venni, 
ha a természetes törvény ezt felülírja; a világ közös módon rendelkezésünkre áll, azonban fel is 
oszthatjuk és ki is sajátíthatjuk azt, ha a magántulajdon jobban szolgálja a közjót, és pontosan 
ugyanezen oknál fogva a törvényes autoritás meg is foszthat a magántulajdontól. E pozitív 
keretek között jelentkező jogokat mindaddig a természetes törvény biztosítja, amíg igényt nem 
tart intézményeink megszüntetésére. 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdések: 
 

1. Mit jelent az, hogy Suárez szerint a 
természetes törvény jelző és előíró 
is egyben? 

Suárez: De legibus, 2, 17, 2; 180: 
[…] a jog általában morális képességet jelent egy bizonyos 
dolog megszerzésére vagy az afölött rendelkezésre 
vonatkozóan […], ami az igazságosság sajátos tárgya. […] 
Máskor a jog törvényt jelent, mely a helyes cselekvés szabálya 
és a dolgokra vonatkozó bizonyos egyenlőséget alapít meg; ez 
utóbbi az elve magának az első módon felfogott jognak is […], 
mely elv maga a törvény. 
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2. A természetes törvény normativitása milyen értelemben függ az isteni büntetéstől való 

félelemtől? 
3. A természetes törvény normativitása milyen értelemben függ annak demonstratív 

tartalmától? 
 
Irodalom: 
 
Tattay Szilárd: Ész, akarat, szabadság: Természetjog és természetes jogok a későskolasztikus 

gondolkodásban, Budapest, Gondolat Kiadó, 2015. 
Tattay Szilárd: Suárez mint a modern racionalista természetjogtanok előfutára? Különbség 20 

(2020) / 1, 57-84. 
 
 
 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2921022
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2921022
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31781547
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Simon József 

 
Természetjog és morálfilozófia 
 
 
4.1 lecke – 15 perc 
Hugo Grotius – 1: A kései reneszánsz és a protestantizmus szkepticizmusa, mint az elmélet 
negatív előfeltételei 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hugo Grotius (Huig de Groot, 1583-1645) 
Michiel Jansz van Mierevelt portréja 1631-ből. 
 
Rijksmuseum Amsterdam 
 
 
Grotius a holland aranykor legjelentősebb jogtudósa. 
Remonstráns nézetei miatt el kell hagynia a 
Németalföldöt, így Párizsban 1625-ben publikálja A 
háború és béke jogáról (De jure belli ac pacis) című 
főművét: e munkájával veszi kezdetét az, amit modern 

természetjogi tradíciónak nevezünk.  
 

A magyar nyelvű szemelvényeket az alábbi kiadásnak megfelelően olvassuk: 
Hugo Grotius: A háború és béke jogáról,  

ford. Haraszti György, Brósz Róbert, Diósdi György,  
Budapest 1999, I-II. kötet 

 
 
 
 
 
Grotiusnak kettős elméleti kihívással 
kellett szembenéznie akkor, amikor 
természetjogi alapelveit a kései 
skolasztikus tárgyalástól eltérő módon 
szándékozta kifejteni. (Hangsúlyoznunk 
kell ugyanakkor, hogy a skolasztikus 
hagyománytól való távolságtartása 
ellenére őszinte csodálója Suárez 
természetjogi koncepciójának). E kettős 
kihívás a természetes morális értékekkel 
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kapcsolatos kortárs szkeptikus attitűdökből következett. A természetes moralitás létezését és 
egy ilyen természetes morális értékrend megismerhetőségét ugyanúgy tagadta a kései 
reneszánsz humanista szkepticizmusa, mint ahogy – teljesen eltérő teoretikus motívumok miatt 
– a protestáns gondolkodás is, mely utóbbi az eredendő bűn mindent átható antropológiai 
mozzanatára alapozta szkepszisét.  
 
 
 
 
A kései humanizmus szkepticizmusa 
 
 
A kései reneszánsz olyan gondolkodói, mint Michel Montaigne (1533-1592) szemszögéből a 
suárezi elmélet túl nagy kompetenciával ruházza fel az emberi értelmet az értékek természetes 
rendjének ismeretére vonatkozóan. Nem utolsó sorban a földrajzi 
felfedezések és az ebből következő kultúrák közötti 
összehasonlító vizsgálatok eredményeképpen olyan morális és 
vallási nézetekről szerzett tudomást a 16-17. századi európai 
értelmiség, melyeket aligha lehetett közös nevezőre hozni. Az 
ebből fakadó morális relativizmust erősítette fel az, hogy e 
divergens nézeteket az egyes cselekvők által szem előtt tartott 
individuális hasznosság alakítja ki. A skolasztikus természetjog 
problematikusnak mutatkozott, mert ellentétben állt azzal a 
morálfilozófiai szkepticizmussal, mely a kései reneszánsz és a 
protestantizmus gondolkodását jellemezte.  
 

Michel Montaigne (1533-1592) 
ismeretlen szerző festménye az 1570-es években 

 
 
 
 
Grotius az antik szkeptikus filozófus Karneadész alakja segítségével körvonalazza a reneszánsz 
szkepticizmus álláspontját: 
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Grotius pillanatfelvétele A 
háború és béke jogáról (1625) 
című mű Előszavában. A 
humanista szkepszis szerint az 
önérdekkövetés és elméleti 
mozzanatai (hasznosság-elv, 
temporalitás, szokásjog) 
általános jellemzője lerombolja 
természetjog egyáltalában vett 
lehetőségét. A modern 
természetjogi gondolkodás 
kezdete számára a legnagyobb 
kihívást e szkepticizmus 
meghaladása jelentette. 
 

 
 
 
 
A protestáns gondolkodás pesszimista antropológiája 
 
A protestáns szkepszis a skolasztikus felfogás kritikájából indult ki: Suárez és a katolikus 
tradíció túlságosan erős morális kontinuitást és függést feltételezett Isten és ember között. A 
protestánsok pontosan ennek ellenkezőjéből, az Isten és ember közötti morális 
diszkontinuitás eszméjét vallották, mely alapján nem volt lehetséges az emberi moralitás olyan 
koncepcióját kidolgozni, mely Istenre és az örök törvényre alapult – ahogy azt Aquinói Szent 
Tamás nyomán kidolgozták a kései skolasztikus filozófusok. Az Isten és ember közötti 
fundamentális szakadékot csak a hit képes áthidalni; másként fogalmazva: csakis a hiten 
nyugodhat az emberi moralitás. Így vagy kizárólag a kinyilatkoztatott Istenbe vetett hitnek kell 
irányítania az emberi életet, vagy teljesen evilági és emberi alapokra kell helyezni a helyes 
cselekedetek jutalmazását és a helytelen tettek büntetését.  
 

Hugo Grotius: A háború és béke jogáról, ford. Haraszti 
György, Brósz Róbert, Diósdi György, Budapest 1999, 
I. kötet, 10 (Előszó, § 6.) 
 
Amikor Karneadész támadást intézett az igazságosság, 
különösen pedig azt itt tárgyalt igazságosság ellen, nem 
talált erősebb érvet a következőnél: az emberek a 
hasznosság okából  írták elő maguknak a jogszabályokat, 
amelyek a szokásoknak megfelelően különbözők, és 
ugyanegy népnél is idő múltával gyakran változnak; 
természetjog pedig nem létezik, mert a természet az 
embereket éppen úgy, mint a többi élőlényt, önmaguk 
szempontjából hasznos célok elérésére ösztönzi; ezért 
vagy nincs igazságosság, vagy ha van is, a legnagyobb 
ostobaság, mert ha valaki mások érdekeire van tekintettel, 
önmagának árt. 
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Martin Luther (1483-1546) 
Lucas Cranach festménye, 1526 
Szent Anna templom, Augsburg 
 
 
Mivel nem lehetséges a cselekedetek racionális mérlegelése és 
azok súlyozása helyességük tekintetében ezért nem lehetséges az 
ember tettek általi folyamatos tökéletesedése sem, ahogy azt 
Suárez tanította. Martin Luther (1483-1546) számára ez egy 
olyan kötelesség-etika eszméjét, mely kizárólag a hiten alapult: 
semmiféle racionális esély nincs arra, hogy Isten előtt igazoljuk 
tetteinket; minden Isten előtti igazolásnak azon a hiten kell 
alapulnia a morális diszkontinuitás miatt, mely Isten kegyelmi 
adománya. A morális diszkontinuitás miatt e hitre alapozott 
kötelesség Istennel szemben végtelen és teljesíthetetlen. E 
végtelenség szinte ellehetetleníti a cselekedetek irányítását: nem 

rendelkezünk semmiféle kritériummal annak megítéléséhez, hogy mely magatartást válasszuk.  
 
 
 
 
 
 
Kérdések: 
 

1. A szkepticizmus mely formái jelentek meg a skolasztikus természetjogi tradíció 
kritikájaként? 

2. Hogyan kritizálja a természetes-objektív morális értékrendet a kései reneszánsz 
gondolkodása? 

3. Hogyan kritizálja a természetes-objektív morális értékrendet a protestantizmus 
gondolkodása? 

 
 

Irodalom: 
 
Haakonssen, Knud: Natural Law and Moral Philosophy. From Grotius to the 

Scottish Enlightenment. Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 
Tuck, Richard: Natural right theories. Their origin end developement. Cambridge et al., 

Cambridge University Press, 1979. 
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Simon József 

 
Természetjog és morálfilozófia 
 
4.2 lecke – 15 perc 
Hugo Grotius – 2: A jog definíciói 
 
 

A magyar nyelvű szemelvényeket az alábbi kiadásnak megfelelően olvassuk: 
Hugo Grotius: A háború és béke jogáról,  

ford. Haraszti György, Brósz Róbert, Diósdi György,  
Budapest 1999, I-II. kötet 

 
 
A jogos háború meghatározásához Grotius előbb a jog kifejezésének különféle jelentéseit veszi 
szemügyre. 
 
 

 
 
 
 
A jog tehát olyan 
cselekvés-típus, mely nem 
sért másokat oly módon, 
hogy a társadalmi 
viszonyok felbomoljanak. 
E negatív, a mások 
sértéséből levezetett jog 
feltételezi a jog második 
jelentését, mint a személy 
egyfajta sajátosságát, 
morális minőségét. 
Grotius ez utóbbit az 
emberi természet két 
alapvető sajátosságából 
vezeti le: az 
önfenntartásra irányuló 

ösztönből és a helyes (honestum) megállapítására vonatkozó értelmes ítélet képességéből. Ez 
utóbbi ítélet tárgya a másokkal való 
együttélés értékeként felfogott helyes, 
melynek kivitelezésére ugyancsak 
természetes hajlammal rendelkezi az 
ember. A jog voltaképpen az 
önérdekkövetés és a szociabilitás együttes 
gyakorlatának képessége. (A jog mint 
törvény harmadik meghatározására a 
következő leckében térünk vissza!) 
 

Grotius: A háború és béke jogáról, 30 (I, 1, III) 
[Első jelentésében] a jog itt éppen azt jelzi, ami igazságos, 
éspedig inkább tagadó [negatív], mintsem állító [pozitív] 
értelemben, úgyhogy jogos az, ami nem igazságtalan.  
Márpedig igazságtalan az, ami az eszes lényekből álló 
társadalom természetével ellentétes […] 
 
Grotius: A háború és béke jogáról, 31 (I, 1, IV) 
A jognak ettől az értelmétől eltér az ebből származó másik 
jelentése, amely a személlyel kapcsolatos. Ebben az értelemben 
a jog a személy erkölcsi minősége, amely lehetővé teszi a jogos 
birtoklást vagy cselekvést. […] 
 
Grotius: A háború és béke jogáról, 33 (I, 1, IX) 
A jognak van még egyharmadik értelme is: e szerint egyértelmű 
a törvénnyel, amennyiben a „törvény” szót a legtágabb 
értelemben vesszük, vagyis úgy tekintjük, mint az erkölcsi 
cselekvések szabályát, amely a helyességre kötelez.  
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A természetjog szigorú fogalma 
alá tartozik tehát minden olyan 
cselekedet, mely nem sérti más 
személy „sajátját”, ami másfelől 
azt jelenti, hogy a természet 
szerint jogosnak tekinthető a 
személy minden olyan „sajátja”, 
mely nincs ellentmondásban 
mások „sajátjaival”.  
 
 
 
 
 
Grotius fő gondolata a reneszánsz morális szkepticizmussal és a protestáns morális 
diszkontinuitással szemben az, hogy ha elfogadjuk az önérdekkövetés és a szociabilitás ezen 
univerzális értékeit, akkor az ember képes lesz alapvetően morális módon társadalomban élni. 
Ha azonban nem fogadjuk el e tanítást, akkor nem lehetséges semmiféle morálisan igazolt 
társadalom. Az önérdekkövetés individuális stratégiájának általánossága nem lehetetleníti el a 
természetjog eszméjét, hanem pontosan az önérdekkövetés lesz az egyik olyan antropológiai 
konstans, mely természetjogot konstituálhat. Az önérdekkövetésben inherens hasznosság-elv 
nem relativizálja az értékek természetes rendjét, hanem maga lesz az a természetes érték, mely 
a szociabilitás sajátosságával kiegészülve biztosíthatja a társadalom természetjogi értékrendjét.  
 
 
Ráadásul nem csak arról van szó, hogy a társadalom csak így gondolható el a priori 
szükségszerűséggel, hanem arról is, hogy az emberi történelem is megerősíti e tézist, ahogy az 
a történetírók szövegeiben a posteriori , azaz tapasztalat útján rendelkezésünkre áll. 
 
 
Mindez a szűk, tökéletes jogok értelmében vett képesség (facultas), ami a társadalmi élet 
morális minimumát alkotja. Ezen túl Grotius beszél az alkalmasság (aptitudo) értelmében vett 
jogról is, melyeket tökéletlen jogokként definiál. Értelmes lényekként alkalmasak vagyunk 
olyan értékek megismerésére is, melyek túlmutatnak a közösségi lét minimumának 
biztosításán; ilyenek például a kiegyenlítő 
és osztó igazságosság, melyeket pozitív 
törvényekké formálnak a kormányzatok.  
 
 
A jog nem csak az, amivel a személy 
rendelkezik, vagy az, amivel történő 
rendelkezésre igényt formálhat, hanem 
kifejezetten a személy egyfajta képessége 
arra, hogy megítélje azt, hogy mivel 

Grotius: A háború és béke jogáról, 31 (I, 1, V)  
A képességet (facultas) a jogtudósok az egyén 
„sajátjának” (suum) nevezik; mi a továbbiakban ezt 
„tulajdonképpeni vagy szoros értelemben vett jog” 
elnevezéssel illetjük. 
 
Ez magában foglalja  

1. mind az önmagunk feletti hatalmat, amelyet 
szabadságnak neveznek, mind a mások feletti 
hatalmat, amilyen az atyai hatalom vagy az úr 
hatalma a szolga felett; továbbá 

2. a tulajdont […] úgyszintén 
3. a követelést, amelynek a szembenálló fél 

tartozása felel meg. 
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rendelkezik, vagy hogy mi az, aminek birtoklására igényt tarthat. E képesség egyfajta morális 
érzék.  
 
 
 
Kérdések: 
 

1. Melyek a jog hármas definíciójának elemei Grotiusnál? 
2. Az emberi természet mely két sajátossága alkotja a természetjog alapját a személy 

minőségeiként? 
3. Mi a különbség a képesség (facultas) és az alkalmasságként (aptitudo) felfogott jogok 

között Grotiusnál?  
 
 
Irodalom: 
 
Haakonssen, Knud: Natural Law and Moral Philosophy. From Grotius to the 

Scottish Enlightenment. Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 
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Természetjog és morálfilozófia 
 
4.3 lecke 
Hugo Grotius – 3: Természetjogi normativitás és az etiamsi daremus-érv 
 
 

A magyar nyelvű szemelvényeket az alábbi kiadásnak megfelelően olvassuk: 
Hugo Grotius: A háború és béke jogáról,  

ford. Haraszti György, Brósz Róbert, Diósdi György,  
Budapest 1999, I-II. kötet 

 
 

 
A háború és béke jogáról  
első kiadásának (1625) címlapja 
 
 
 
 
 
 
 
A társadalom alapegységei tehát a természetes jogokkal 
rendelkező individuumok, akik puszta önérdekük követése 
és szociális hajlamaik között egyensúlyoznak akkor, 
amikor szerződéses viszonyba kerülnek másokkal a 
tulajdon vagy a politikai autoritás jelenségeit illetően. 
Kötelezettségeket állapítanak meg és a megállapodás 
sértését szankcionálják.  

 
A kérdés nyilván az, hogy milyen eszközök engedhetőek meg az önérdekkövetés érdekében 
úgy, hogy azok összeegyeztethetőek legyenek mások ugyanilyen irányú törekvéseivel. A javak 
extrém szűkössége egyes esetekben felülírhatja a természetes kötelezettségeket.  
 
 
 
A természetes jogoknak megfelelő cselekvést a jog harmadik értelmében vett törvény írja elő, 
idézzük fel Grotius megfogalmazását az 
előző leckéből! 
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E megfogalmazás az első 
két, egymással összefüggő 
jog-definíció tartalmi 
jellegétől eltérően a 
kötelezettség normatív 
jellegének problémájára világít rá. Ebben az értelemben a természetjog eszméjében foglalt 
önérdekkövetés és szociabilitás eszméihez a normativitás mozzanata társul. A jog itt törvény: 
nem csak arról van szó, hogy az emberi természet holisztikusan az individuum önfenntartásának 
ösztönével és a társiasság hajlamával rendelkezik, hanem arról is, hogy törekednünk kell 
önfenntartásunkra és társas viszonyaink kiépítésére. Az ember nem csak tényszerűen, de facto 
önérdekkövető és szociábilis természetű, hanem ezen sajátosságok követésére kifejezetten 
kötelezett is. Új köntösben jelennek tehát meg tehát a kései skolasztikus természetjogi 
gondolkodás intellektualista és voluntarista szélső pozíciói. Grotius a természetjognak az első 
két jog-definíció során felfedett intellektuálisan hozzáférhető tartalmait a kötelezettség 
voluntarista normativitásával ruházza fel a harmadik jog-definícióban bevezetett törvény-
fogalommal.  
 
 
Bár e törvényeket Isten írja elő, mégis önmagukban kötelező érvényűek: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ugyanezt a gondolatot találjuk meg A háború és béke jogáról Bevezetésének talán leghíresebb-
hírhedtebb passzusában is: 
 
 
Láttuk (vö. 3.2 lecke!), hogy 
Suárez a kései skolasztika 
természetjogi felfogásának 
intellektualista állás-
pontjának kifejtésekor 
kifejezetten támaszkodik 
arra, hogy a természetes 
erkölcsi értékek objektivitását oly módon 
mutassa fel, hogy azok függetlenek Isten 
létezésétől.  

Grotius: A háború és béke jogáról, 34 (I, 1, X) 
[e] jellegzetesség ezt a jogot nemcsak az emberi jogtól 
különbözteti meg, hanem a tételes isteni jogtól is. Ez az utóbbi 
ugyanis nem azt írja elő vagy tiltja, ami már önmagában és 
saját természeténél fogva is kötelező vagy meg nem engedett, 
hanem tilalom és parancs felállításával tesz valamit meg nem 
engedetté, illetve kötelezővé. 

Bev. 11 
Amit eddig elmondottunk, az helytálló volna akkor is, ha 
feltennőnk (etiamsi daremus) – márpedig ezt a 
legnagyobb bűn elkövetése nélkül még feltételezni sem 
lehet –, hogy Isten nem létezik, vagy nem törődik az 
emberek dolgaival. 

Grotius: A háború és béke jogáról, 33 (I, 1, IX) 
A jognak van még egyharmadik értelme is: e szerint 
egyértelmű a törvénnyel, amennyiben a „törvény” szót a 
legtágabb értelemben vesszük, vagyis úgy tekintjük, mint az 
erkölcsi cselekvések szabályát, amely a helyességre kötelez. 
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Rimini Gergely ábrázolása  
egy 17. századi metszeten 

 
 
Vajon mit tesz hozzá Grotius ehhez a Rimini Gergelytől 
(Gregorius de Arminio, 1300-1358) származó gondolathoz? A 
skolasztikus alapgondolat az volt, hogy az ember képes 
smegítélni a helyes és a helytelen közötti különbséget saját 
természetes értelmének használata által – azaz Isten segítsége 
nélkül –, azonban az ily módon felismert értékekre csak úgy 
képes kötelező érvényűként tekinteni, ha azok Isten kifejezett 
parancsának tartalmait alkotják. Grotius úgy véli, hogy az 
emberek a vallás nélkül is képesek jogaik érvényesítésére és így 
arra is, hogy szerződés-jellegű kötelezettségeket alapítsanak 
meg a társadalmi rend érdekében. Isten csupán hozzáadott 
jogforrás a keresztények számára – bár Grotius meg volt 
győződve arról, hogy a kereszténység alapvető morális meggyőződései összhangban vannak a 
moralitás racionális megközelítésével. Ezzel együtt kifejezetten tagadja, hogy a természetes 
törvény azonos volna akár az Ó-, akár az Újszövetség morális tanításával. A gondolat tehát az, 
hogy nem csak a természetjog intellektuálisan hozzáférhető tartalma (skolasztikusok: az örök 
törvény ama része, mely természetes törvényként releváns az ember számára; Grotius: az 
önfenntartás és a szociabilitás sajátosságai), hanem a természetjog mint természetes törvény 
kötelezettség-mozzanata sem függ prima facie Isten létezésétől.  
 
 
 
 
 
Kérdések: 
 

1. A természetjog mely vonását olvashatjuk ki Grotius harmadik jog-definíciójából? 
2. Feltételezi-e Isten akaratát a grotiusi természetjogban implikált kötelezettség? 
3. Mi a különbség az etiamsi daremus-érv skolasztikus és grotiusi alkalmazása között?   

 
 
Irodalom: 
 
Haakonssen, Knud: Natural Law and Moral Philosophy. From Grotius to the 

Scottish Enlightenment. Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 
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Természetjog és morálfilozófia 
 
5.1 lecke 
Hobbes – 1: a szenvedélyek filozófiája és a természetes állapot  

 
A szemelvények forrása: 

Thomas Hobbes: Leviatán: vagy az egyházi és világi állam formája és hatalma.  
Ford. Vámosi Pál, Budapest: Kossuth Kiadó, 2001, I-II. kötet 

 
 

Thomas Hobbes  
John Micheal Wright portréja (1669 körül) 
National Portrait Gallery, London 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hobbes politikai és morális nézetei az 
elméleti filozófia területén megfogalmazott 
tanításán alapulnak. A politikai normativitás 
előfeltétele az a leíró jellegű morális 
pszichológia, mely maga is a megismerés 
általános koncepciójába illeszkedik. Amikor 
Hobbes a természetjogi nyelvezetet 
használja a társadalom analízise során – 
másként fogalmazva: a Grotius által 

kezdeményezett tradícióhoz kapcsolódik –, akkor e hagyományhoz a reduktív jellegű 
ismeretelmélete alapján artikulált morális pszichológia felől érkezik.  
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Descartes-tól eltérően Hobbes élesen elutasította a mentális tartalmak szubjektumaként 
felfogott megismerő én ontológiai tételezését. Hobbes számára mindaz ami létezik anyagi 
jellegű: az emberi tudat minden sajátossága redukálható az anyagi létezés jellemzőire. Az anyag 
legfőbb sajátossága a mozgás és ennek kiegészítéseként az anyagi test tehetetlensége: egy 
mozgó test nem képes saját mozgását befolyásolni, egy ilyen beavatkozáshoz mindig egy másik 
testre van szükség, mely maga is mozog. Ily módon az anyag mozgásának megszüntetése 
lehetetlen: a látszólag nyugalomban lévő test egy – vagy több – test akadályozó hatása miatt 

nem mozog, azonban 
mindig rendelkezik egy 
belső impulzussal, mely a 
gátló hatás elvételével 
ismét mozgásba lendíti a 
testet. Az emberi 
megismerés – úgy az 
affektív, mint ahogyan a 
mentális világ-
reprezentáció szintjén – 
sem más, mint alapvetően 
tehetetlen testek 
mechanikus egymásra 
hatása. A szenvedélyek 

voltaképpen nem mások, mint az érzékszervek afficiálódásakor az idegrendszeren keresztül a 
szívbe eljutó mechanikus kauzalitás eredményei. A szív önnön tehetetlenségénél fogva 
ellenállást fejt ki e mozgásra, és a szív ennek eredményeképp létrejött mozgását reprezentáljuk 
érzékelésként. Ugyanígy: az érzékszervek afficiálódásakor az idegrendszeren keresztül az 
agyba eljutó mechanikus mozgás ellen az agy önnön anyagi természetéből fakadóan ellenállást 
fejt ki: az agy ilyetén létrejött mozgását reprezentáljuk mentális tartalomként. A mentális 
tartalmak puszta reprezentációk, és ekként voltaképpen nem léteznek: ami létezik, az az agy 
mozgása.  
 
 
 
 
A hobbesi társadalom-
elméletnek van még egy 
nagyon fontos előfeltétele 
az elméleti filozófiai 
területén: a nyelv kérdése. 
A nyelv azt a funkciót 
tölti be Hobbesnál, hogy a 
gondolkodást mintegy kiszakítsa eme 
mechanikus összefüggésből. Akár privát 
nyelvről – nyelvi jelekről, mint 
mnemotechnikai ismertetőjegyről –, akár 
kommunikatív nyelvről – nyelvi jelekről, 
mint a közlés eszközeiről – van szó, ezek 
képesek arra, hogy olyan asszociatív 
láncokat hozzanak létre, melyek 
kiemelkednek az agy egyébiránt erős 

Hobbes: Leviatán, I, 76: 
Az érzet oka a külső test vagy tárgy, amely közvetlenül, mint 
az ízlelés és tapintás esetében, vagy pedig közvetve, mint a 
látásnál, hallásnál és szaglásnál hatást gyakorol az egyes 
érzékeknek megfelelő szervekre. Ezt a benyomást az idegek, 
valamint a test más közvetítő szálai és hártyái tovább vezetik 
az agyhoz és a szívhez, s itt a szív ellenállását, ellennyomását 
vagy szabadulási törekvését váltja ki. Mivel ez a törekvés 
kifelé irányul, nekünk úgy látszik, mintha valami külső dolog 
volna. Ezt a látszatot vagy képet nevezzük érzetnek […]. 

Hobbes: Leviatán, I, 87: 
[Az emberi elme összes képességei] mind a szavak és a beszéd 
felfedezéséből fakadnak. […] az emberi agyvelőben az érzeten, 
a gondolatokon és a gondolatmeneten kívül más mozgás nem 
játszódik le, jóllehet e képességeket a beszéd és a módszeresség 
segítségével olyannyira tökéletesíthetjük, hogy révükön az 
embert minden más élőlénytől meg lehet különböztetni. 
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mechanikai működésének szabályszerűségei alól. Az agy mindig fizikai módon, saját anyagi 
mivoltának törvényszerűségei szerint működik, ám a gondolkodás és a megismerés új 
perspektíváját nyitja meg a nyelv ama képessége, hogy e mechanikus működést saját szabályai 
szerint szervezze meg. A nyelv nem pusztán az empirista ismeretelmélet keretein belül létrejött 
privát mentális tartalmak kifejezése, és nem is a racionalista ismeretelmélet alapján álló 
univerzális-természetes jelrendszer. A kommunikációban megképződő jelentések többletként 
adódnak a privát világreprezentációhoz, de ez a többlet „nem éri el” a természetes-univerzális 
nyelv metafizikai jellegű univerzális szemantikáját.  
 Az ember – aki természetesen elsősorban ugyanúgy fizikai létező, mint bármely más 
dolog – rendelkezik egyfajta humán inerciával. E sajátosan az emberre jellemző mozgás és 
tehetetlenség vitális és animális mozgásokban nyilvánul meg (Leviatán 6. fejezet). Minden 
akarati mozgás voltaképpen animális mozgás, melynek alapjául a képzelet, mint az emberi test 
humán inerciájának eredménye szolgál. E „kezdeti, kis mozgások”-at, a humán inercia 
jelenségeit nevezi Hobbes törekvésnek.  
 
Így a nyelvhasználat tudatosságának kérdése is e problémakör felől közelíthető meg. Hobbes 
nagyra tartja az ember nyelvhasználatnak ama absztrakciós képességét, mely a matematikai 
definíciók létrehozásában nyilvánul meg a gondolkodás fizikai alapjaival szemben. A 
matematikai definíció-alkotással szemben a társadalmi nyelvhasználat sokkal nehezebb terület: 
az egyetlen esélyt egy társadalmi-morális jellegű természettörvény elméleti kidolgozására 
csakis a humán inerciából következő önfenntartás struktúrájának felvázolása nyújthatja.   
 
Az önfenntartás fizikalista megközelítése Hobbes számára eszközt nyújt a társadalomtól 
absztrahált egyén jellemzésére: 
 

 
 
A társadalmi 
nyelvhasználat leírásának 
kritikai távlatát ugyanis 
az önfenntartásra 
irányuló törekvés 
alapvető elmélete 
biztosítja. E kompetitív 
társadalomvízió egyik 
alapvető pillére a 
hatalomra vonatkozó 
törekvés, melynek 
továbbá alapvető 

jellemzői a versengés, bizalmatlanság és a 
dicsvágy.  
 

Hobbes: Leviatán, I, 168: 
Tehát az emberi természetben a viszálykodásnak három fő okát 
találjuk: először a versengést (Competition), másodszor a 
bizalmatlanságot (Diffidence), harmadszor pedig a dicsvágyat 
(Glory).  
Az első arra indítja az embert, hogy nyereségért, a második, 
hogy biztonságért, a harmadik pedig, hogy hírnévért törjön rá 
másokra. Az első azért alkalmaz erőszakot, hogy uralkodhassék 
mások személye, felesége és jószága felett, a második, hogy 
mindezt megvédje, a harmadik pedig semmiségek, egy szó, egy 
mosoly, egy eltérő vélemény vagy a lebecsülésnek bármilyen 
más jele miatt, amely vagy közvetlenül ellene irányul, vagy 
rossz fényt vet rokonaira barátaira, hazájára, foglalkozására 
vagy nevére. 
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A hobbesi mű itt még nem 
haladt előre saját pozitív 
elméletének kifejtéséhez 
(ezt a 5.2 és az 5.3 
leckékben foglaljuk 
össze), hanem az 
interszubjektív módon kialakult szenvedélyek kritikai leírását adja. Hobbes szövegét az teszi 
érdekessé, hogy a híres megfogalmazás, miszerint az emberek a „mindenki háborúja mindenki 
ellen” viszonyában állnak egymáshoz a természetes állapotban, interszubjektív viszonyok 
kifinomult ábrázolását implikálja. Az emberek társadalom előtti együttlétének kompetetív 
aspektusa a hatalom kiterjesztésében nyilvánul meg, míg az ugyanitt fellépő bizalmatlanság a 
hatalom megtartását célozza. A dicsvágy a humán inercia morális pszichológiájába ágyazza az 
individuumok egymásra vonatkozó, paradigmatikusan nyelvben kifejezett értékelését. A 
„mindenki háborúja mindenki ellen” állapotának leírásakor Hobbes mintha nem annyira azt az 
e tézissel szorosan asszociált képet fejezné ki, miszerint az individuumok egymás fizikai 
elpusztítására törekszenek, hanem sokkal inkább azon kompetitív jegyek felvázolására 
törekedne, melyek az a társadalom keretei között jelentkeznek. A hatalom kérdése már itt 
centrális jelentőségű: „Aki abban a hírben áll, hogy hatalma van, annak valóban hatalma van” 
(Leviatán, 135. o.), vagy: „hatalom mindaz a tulajdonság – vagy a híre –, amely valaki iránt 
sokakban szeretetet vagy félelmet ébreszt” (Leviatán, 136. o.). A társadalom interszubjektív 
terében „Embertársaink értékelésének külső megnyilvánulását […] megbecsülésnek vagy 
lebecsülésnek nevezzük” (Leviatán, 136. o.). Az ember közösségi cselekedeteinek egyik fő 
mozgatórugója a dicsvágy, mely az embert arra ösztönzi „hogy hírnévért törjön rá a másikra” 
(Leviatán, 168. o.). A társadalompszichológiai jelenségek teljes mértékben meghatározzák az 
egyén társadalmi minőségét, amennyiben csak ezen alapul az, hogy „az ember társadalmi 
értékét […] méltóságnak nevezzük”.  
 
Hobbes leírása az absztrakt társadalmi egyén individuális pszichés állapotairól – e nyers vízió 
– nem jelenti azt, hogy a mesterségesen létrehozott társadalom normatív módon elvárná e 
pszichés állapotok létrejöttét. Az absztrakt individuum tényszerűen megbecsül bármely 
cselekedetet, melyet a hatalom jeleként értelmez, még akkor, is, ha eme interpretációnak része 
a megbecsült cselekedet igazságtalanságának eszméje. De ez nem jelenti azt, hogy a hatalom 
jeleként értelmezett cselekedetet meg kell becsülni a természetes állapot által kikényszerített 
mesterséges értékrend normativitása szerint. A természetes megbecsülés tényszerű pszichés 
állapotban megvalósuló értékelő ítélete helytelen módon tulajdonít morális értékeket – 
igazságtalanságot vagy igazságosságot – a hatalom jeleként felfogott cselekedetnek – ezek 
ugyanis csak mesterséges körülmények között képesek szert tenni a lényegüket alkotó normatív 
jellegre. A természetes megbecsülés és 
ennek másik oldala, a természetes 
becsvágy „a mindenki háborúja mindenki 
ellen” állapotának része, ahol az 
önfenntartás kényszerű univerzalitása 
nélkülöz minden valódi értelemben vett 
normatív vonást. Ezért jellemzi 
civilizálatlanként Hobbes a Leviatán 10. 
fejezetében a kalózok és országúti rablók 
megbecsülését az antik világban. 

Hobbes: Leviatán, I, 168: 
Ebből világosan következik, hogy ameddig nincs közhatalom, 
amely mindenkit kordában tart, addig az emberek olyan 
állapotban élnek, amit háborúnak nevezünk, ez pedig mindenki 
háborúja mindenki ellen. 
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Kérdések: 
 

1. Mit nevezünk érzetnek Hobbes szerint? 
2. Miért funkciót tart fenn Hobbes filozófiája a nyelv számára? 
3. Mi jellemzi a természetes állapotot Hobbesnál? 

 
 
 
Irodalom:  
 
Ludassy Mária: A Leviatántól a polgári kormányzatig. Hobbes és Locke államelmélete. 

Rubicon 1996 /4-5, 30-33. 
Pettit, Philip: Made with Words. Hobbes on Language, Mind, and Politics. Princeton-Oxford, 

Princeton University Press, 2008. 
Raphael, David Daiches: Hobbes: Morals and Politics, London-New York, Routledge, 2004. 
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5.2 lecke – 20 perc 
Hobbes – 2: A természetjog koncepciója 
 

A szemelvények forrása: 
Thomas Hobbes: Leviatán: vagy az egyházi és világi állam formája és hatalma.  

Ford. Vámosi Pál, Budapest: Kossuth Kiadó, 2001, I-II. kötet 
 
Az előző leckében Hobbes nézetét láthattuk azzal kapcsolatban, hogy a teoretikus filozófia és 
önérdekkövetés mozzanatai hogyan érnek össze a természetes állapotban, majd az individuális 
morálpszichológia bizonyos elemeire mutattunk rá. Ennek kvintesszenciája a természetes 
állapot jellemzése a Leviatán 13. fejezetének híres mondatában:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Az individuum természetes joga csakis e léthelyzet felől artikulálható. Hobbes a Leviatán 14. 
fejezetében így jellemzi a természetjogot:  
  
 
 
Az egyént jellemző 
természetes jog kétarcú: 
pozitív aspektusan szerint 
kiterjed mindenre, ami az 
individuum önfenntartásához 
szükséges (ezt Hobbes latin 
nyelven írt műveiben a ius in 
omnia fogalmával adja vissza); azonban pontosan ezen általánossága miatt teljesen 
meghatározatlan is marad. Első megközelítésben úgy tűnik, hogy a természetjog 
általánosságának nem szabhat korlátot semmiféle természetes törvény, mely az emberi 
megállapodásoktól vagy az történetleg 
kialakult értékrendektől függetlenül gátat 
szabhatna az önfenntartáshoz való jog 
általánosságának, vagy amely ez utóbbit 
bizonyos határok közé szoríthatná. Az 
egyes emberek e korlátlan természetes 
jogukat gyakorolják: cselekedeteiket 
Hobbes víziója szerint elkerülhetetlenül és 
mindenekelőtt saját önfenntartásuk 
irányítja. Az emberi életet a 

Hobbes: Leviatán, I, 168-169: 
Ilyen körülmények között […] örökös félelem uralkodik, az 
erőszakos halál veszélye fenyeget, s az emberi élet magányos, 
szegényes, csúnya, állatias és rövid. 

Hobbes: Leviatán, I, 171: 
A természetjog, amit az irodalomban általában jus naturalénak 
neveznek, minden számára azt a szabadságot jelenti, hogy önnön 
erejét saját akarata szerint lényének, vagyis életének 
megoltalmazására [preservation: fenntartására – SJ] használhatja, 
s következésképpen mindent megtehet, amit e cél érdekében saját 
megítélése és értelme szerint a legelőnyösebbnek tart. 
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legkülönbözőbb vágyak kielégítése alkotja, és e kielégítés alapvető feltétele, hogy az 
individuum életben maradjon. Az emberek fizikai és szellemi képességei nagyjából egyenlőek: 
ha az önfenntartás során ezeket mindenki korlátok nélkül használatba venné, akkor totális 
kaotikus állapot következne be, amit Hobbes a híres „mindenki harca mindenki ellen” 
formulával fejez ki. Hobbes azonban úgy véli, hogy az önfenntartás feltétlen joga épp abszolút 
voltánál fogva bizonyos kiutat is biztosít e nyers természetes állapotból az ember számára. A 
„mindenki harca mindenki ellen” állapotának meghaladása érdekében az individuumok 
betartanak bizonyos előírásokat, melyek korlátozzák természetes, elviekben mindenre kiterjedő 
szabadságukat vagy jogaikat. Ebből ered a természetes törvény hobbesi általános jellemzése: 
 
 

 
 
 
 
A természetes törvény 
tehát nem a korlátlan 
természetjognak valamely 
objektív-morális értékrend 
felőli behatárolása, hanem 
az önérdekérvényesítés 
totális jellegének 
kiteljesedése. Nem az 

tiltja meg, hogy bizonyos dolgokat megcselekedjünk, melyeket egyébként saját 
önfenntartásunk érdekében megcselekednénk a természetes törvény híján, hanem olyan 
cselekedeteket tilt meg, melyek nem szolgálják önfenntartásunkat. Az a gondolat, hogy a 
természettörvény megfogalmazható az önérdekérvényesítés kulminációjaként, elégséges ahhoz 
a látszólag paradox tézishez, hogy az individuális életstratégia felől artikulált természetes 
törvény szociális viselkedést írjon elő. E formális jellemzésből adódik tehát a természetes 
törvény első tartalmi meghatározása:  
 
 
 
A béke és a háború 
mozzanatai azon 
jellemzőket fejezik ki, 
melyek az emberre a 
természetes állapotban 
egyfelől törvényként, 
másfelől jogként 
vonatkoznak.  
 
 
 
 
 
 

Hobbes: Leviatán, I, 171: 
A természeti törvény, lex naturalis az értelem által felismert 
olyan előírás vagy általános érvényű szabály, amely megtiltja 
nekünk, hogy olyasmit tegyünk, ami életünket kiolthatja, vagy 
ami a megoltalmazásra [preserving: fenntartásra – SJ] szolgáló 
eszközöktől megfoszt minket, továbbá, hogy elmulasszunk 
valamit, amivel véleményünk szerint életünket legbiztosabban 
megoltalmazhatjuk [preserved: fenntarthatjuk – SJ]. 

Hobbes: Leviatán, I, 172:  
Következésképpen az értelem előírása vagy általános szabálya, 
hogy mindenki békére törekedjék, ameddig csak annak 
elérésére reménye van, ha pedig erre nincs többé reménye, a 
háború minden eszközét és előnyét igénybe veheti és 
felhasználhatja. 
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Az emberek természetes 
jogai nem függnek 
semmiféle morális 
alapelvtől vagy 
törvénytől. Mégis, azáltal, 
hogy a természet 
törvényeit általánosan 
kötelező jellegűnek 

ismerik fel, az emberek különbséget állítanak fel a jog és a törvény között. A törvény az, ami 
korlátozza a jogot, a törvény az, ami bizonyos cselekvéseket előír az individuum számára, 
miközben számtalan más cselekvéseket megtilt. Abban a pillanatban azonban, ahogy sérül az 
egyén önfenntartása a törvény által előírt cselekedet által, az individuum önvédelmi joga 
helyreáll.  
 
Ez azt jelenti, hogy az egyén természetes jogainak nem felel meg semmiféle kötelezettség: az 
ember morális sajátosságát kizárólag önfenntartására vonatkozó jogai alkotják. Azonban azzal, 
hogy az emberek felismerik a természet törvényeit, az annak megfelelő jogok és kötelezettségek 
– azaz szerződéses viszonyok – megállapítását tűzi ki célul: ezeken alapul az emberi 
társadalom. A természetes törvények ez ily módon konstituált társadalom fenntartásához 
szükséges erényeket specifikálják. Ezek közül a legfontosabb, hogy „a megkötött 
megállapodásokat teljesíteni kell” (Hobbes: Leviatán, 183). 
 
 
Kérdések: 
 

1. Milyen természetes joggal rendelkezik az egyén Hobbesnál? 
2. Hogyan jellemzi Hobbes általában a természetes törvényt? 
3. Mit mond ki Hobbes első természetes törvénye? 
4. Mit mond ki Hobbes második természetes törvénye? 
 

 
Irodalom:  
 
Ludassy Mária: A Leviatántól a polgári kormányzatig. Hobbes és Locke államelmélete. 

Rubicon 1996 /4-5, 30-33. 
Pettit, Philip: Made with Words. Hobbes on Language, Mind, and Politics. Princeton-Oxford, 

Princeton University Press, 2008. 
Raphael, David Daiches: Hobbes: Morals 

and Politics, London-New York, 
Routledge, 2004. 

 
 
 

Hobbes: Leviatán, I, 172: 
Ebből az alapvető természeti törvényből, mely azt parancsolja 
nekünk, hogy békére törekedjünk, vezetjük le a második 
törvényt: mindenki önkéntesen mondjon le minden jogáról, 
feltéve hogy a többiek is így tesznek, ha ezt a béke és az 
önvédelem érdekében szükségesnek tartja, s másokkal 
szemben elégedjen meg annyi szabadsággal, amennyit ő 
másoknak saját magával szemben engedélyez. 
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5.3 lecke – 15 perc 
Hobbes – 3: Mesterséges kötelezettség  
 

A szemelvények forrása: 
Thomas Hobbes: Leviatán: vagy az egyházi és világi állam formája és hatalma.  

Ford. Vámosi Pál, Budapest: Kossuth Kiadó, 2001, I-II. kötet 
 
Hobbes diagnózisa szerint a minden eszközre jogot formáló önfenntartás épp eredeti 
célkitűzésének ellenkezőjét éri el: „az ember élet … rövid”. A megsemmisüléstől, a haláltól 
való félelem a mindenre vonatkozó természetes joghoz hozzáfűzi a természetes törvény 
eszméjét. Az ember de facto saját önfenntartására törekszik, de értelmes lényként felismeri, 
hogy hogyan kell cselekednie: meg kell teremtenie a béke állapotát. Jóllehet az ember – önnön 
természeténél fogva – megtehet bármit önnön létezésének fenntartása érdekében, azonban e 
lehetőségek egyike sem tartalmazza a normativitás, a kötelezettség mozzanatát. A kötelezettség 
nem az önfenntartás tény- és természetszerű adottságából fakad, hanem mesterséges, artificiális 
jellemzője az ember társulásra vonatkozó motivációjának. A szerződés mesterséges kötelezés. 
 
 
Az interszubjektív békére történő törekvés és ezzel együtt ama kötelezettség eszméje, hogy az 
ember puszta önfenntartás érdekében mondjon le önfenntartásához szükséges minden jogáról 
azt feltételezi, hogy egy társadalmi szerződés formájában megígérik a jogok átruházását és 
megtartják ígéreteiket. E természettörvény megsértése irracionális, azonban nem abban az 
értelemben, hogy az önfenntartás gyakorlati okosság vezérelte elvét sérti meg: önmagában véve 
az ígéret megsértése önfenntartásom érdekében állhat. Ebben az értelemben a szerződés által 
feltételezett ígéret betartása nem természetes. Hobbes társadalomfilozófiájában itt jut döntő 
szerephez a nyelv (lásd Hobbes 1 lecke!), melynek használata képessé teszi az embert arra, 
hogy maga mögött hagyja fizikalista módon meghatározott természetes izoláltsága állandó 
fenyegetettségét.   
 
 
Az ígéret nyelvi aktusa mesterséges kötelezettséget ró az individuumra arra nézvést, hogy 
mások jogait tiszteletben tartsa. Amíg az önfenntartás tézisére úgy tekintünk, mint amit az 
egyén fizikailag meghatározott természetének leírása eredményeként kapunk, addig semmiféle 
normativitás nem jellemezheti az embert. Ebben az értelemben mások jogainak elismerése 
amiatt, mert ezen elismerés önérdekünkben áll, még önmagában nem kötelező jellegű. Abban 
a pillanatban azonban, amikor kifejezett 
megígérem mások jogainak tiszteletben 
tartását – természetesen igényt tartva arra, 
hogy ezzel szimmetrikus módon mások is 
ismerjék el saját jogaimat –, túllépünk a 
humán tehetetlenségből következő 
természetes anarchia állapotán. A nyelvi 
performancia mesterséges kötelezettséget 
hoz létre. A természetes önérdekkövetés 
soha nem lehet kötelező; a természetes 
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önérdekkövetés csak leírható, de nem tehető kötelezettséggé, még akkor sem, ha úgy tűnik, 
hogy Hobbes első természettörvénye kifejezett kötelességgé tenné mindazon cselekedetek 
elkerülését, melyek nem szolgálják az egyén önfenntartását. A kötelezettség kizárólag 
mesterséges produktum, melyet elemi módon biztosít az, hogy a nyelv képes az ember 
fizikálisan meghatározott morálpszichológiai állapotán túllendülni, és ez utóbbi leírásán túl 
előírni azt, amit az ígéret performatív aktusa tartalmaz. Az ígéret megsértése tökéletesen 
összhangban állhat mindazzal, amit önfenntartásom a fizikai és az ebből következő 
morálpszichológiai leírás feltár, azonban kifejezetten ellentétes azzal, amire az ígéret 
kinyilvánítása kötelez engem.  
 
 
A puszta – minden objektív tartalomtól megfosztott – normativitás ezen eszméjének 
paradigmatikus modelljét Isten morális parancsai nyújtják. 
 
 
 
 
*értsd: azon természetes 
törvényeket, melyeket 
Hobbes a Leviatán 14 és 15. 
fejezetében sorol fel, ezek 
közül az első kettőt említettük 
az 5.2 leckében. 
  
Hobbes pontosan azért 
állítja azt, hogy az 
értelem által felismert 
természetes törvényeket 
az emberek helytelenül nevezik természetes törvénynek, mert ezek pusztán az emberi természet 
leírásának részei, azaz e leírás végkövetkeztetései vagy tantételei csupán. Ha az emberi 
szociabilitás csak az emberi természet leírásának része, akkor az soha nem lehet előíró vagy 
normatív jellegű. Hobbes hivatkozása Istenre és Isten parancsára azzal a funkcióval bír, hogy 
egy minden tartalmi-intellektuális mozzanattól független kötelezettség eszméjét szemléltesse. 
Ahogy egyfelől az ember önérdekkövetése során embertársaival de facto élhet békében, és 
másfelől e tényt tekinthetjük Isten parancsa szerinti életnek; úgy önfenntartása megvalósulhat 
fizikai vágyait kielégítő békés körülmények között és szerződésben vállalt kötelezettségek 
eredményeképpen is.  
 
 
Ha a kötelezés mesterséges „létmódja” leválik az ember fizikalista jellemzéséről, akkor 
problematikussá válik a kötelezettség 
reális motiváló ereje. Hobbes ugyanis 
fenntartja alapvető materialista 
meggyőződését akkor is, ha a kötelezettség 
mesterséges normativitását leválasztja a 
fizikai folyamatokról.  
 
 
 
 

Hobbes: Leviatán, I, 196: 
Az értelemnek e parancsait* az emberek általában törvényeknek 
nevezik, de helytelenül. Mert ezek csak végkövetkeztetések 
vagy tantételek arra vonatkozóan, mi az, ami az emberi 
életfenntartását és védelmét szolgálja. Ezzel szemben a törvény 
voltaképp annak a szava, aki jogosan parancsol másoknak. Ha 
azonban ugyanezeket a tantételeket Isten igéjével hirdetett 
tantételeknek tekintjük, akkor – mivel Isten jogosan parancsol 
mindenkinek – mégis helyesen nevezzük őket törvényeknek. 
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Hobbes materialista antropológiájából fakadóan azt állítja, hogy semmi sem könnyebb, mint az 
adott szóval ellentétesen cselekedni (különösen, ha ezt kívánja meg önfenntartásom). Az ígéret 
be nem tartása logikailag kétségkívül inkonzisztens: az individuum számára azonban e logikai 
inkonzisztencia egyáltalán nem bír elrettentő-motiválóerővel. Az ígéret megsértése ellen ezért 
olyan fizikai büntetést kell kilátásba helyezni, ami motiválja az individuumot az ígéret 
megtartására.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Másként fogalmazva: a büntetéstől való félelem és a kilátásba helyezett jutalom reménye olyan 
reális pszichés tényezők, melyek valós motiváló erővel rendelkeznek. A mesterséges kötelezés 
ezen természetes motiváló erőkre támaszkodik ahhoz, hogy saját normativitásának valós 
motivációt biztosítson. Ha valaki 
ígértet tesz, kötelezi magát egy 
cselekedet kivitelezésére. Ám e 
kötelezés csak pusztán verbális, hisz 
egyfelől kötelezettségként csak a 
fizikai oksági folyamatokat 
meghaladó nyelvi megnyilvánulás 
eredménye, másfelől azonban épp 
ezért nem bír valós motiváló erővel.  
 
Kérdések: 
 

1. Milyen létmód jellemzi az ígéretek által konstituált szerződést Hobbes filozófiájában? 
2. Elégséges-e a nyelvi formában megfogalmazott kötelezettségvállalás ahhoz, hogy 

reálisan motiválja az ígéretet kinyilvánító személyt? 
3. Mire támaszkodik a kötelezettség hobbesi eszméje? 

 
 
Irodalom:  
 
Ludassy Mária: A Leviatántól a polgári 

kormányzatig. Hobbes és Locke 
államelmélete. Rubicon 1996 /4-5, 
30-33. 

Hobbes: Leviatán, I, 212: 
[…] a szerződés puszta szó és lehelet, s csak annyi 
ereje van, hogy bárkit kötelezzen, féken tartson, 
kényszerítsen vagy megvédjen, amennyit a 
közhatalom kardja [public sword] […] kölcsönöz neki. 

Hobbes: Leviatán, I, 180: 
Mivel a szavak ereje […] túlságosan csekély ahhoz, hogy a 
megállapodás teljesítésére bírjon minket, az emberi természetnek csak 
két elképzelhető segédeszköze van arra, hogy erősebbé tegye: az egyik 
a szószegés következményeitől való félelem, a másik pedig az afelett 
érzett diadalérzet és büszkeség, hogy olyan embernek 
mutatkozhatunk, akinek nincs szüksége szószegésre. 
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Pettit, Philip: Made with Words. Hobbes on Language, Mind, and Politics. Princeton-Oxford, 

Princeton University Press, 2008. 
Raphael, David Daiches: Hobbes: Morals and Politics, London-New York, Routledge, 2004. 
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Természetjog és morálfilozófia 
 
6.1 lecke – 15 perc 
Pufendorf – 1: Művek az életrajz kontextusában 
  

 
 
Samuel Pufendorf (1632-1694) 
Joseph de Montalegre metszete 
a De jure naturae et gentium  
1706-os frankfurti kiadásában 
 
 
 
 
 
 
 
Még ha Samuel Pufendorf neve talán nem is cseng 
annyira ismerősen, munkássága megkerülhetetlen a 
természetjogi gondolkodás története 
szempontjából. Személyét nem csak műveinek 
eredetisége teszi fontossá e narratívában, hanem 
jogfilozófiai munkáinak recepciója is. Voltaképpen 
a 18. század politikai-jogi gondolkodását a konkrét 

gyakorlat szintjén átható racionális természetjog azon alapul, amit e német gondolkodó fejti ki 
a 17. század második felében írt műveiben. A 18. századi egyetemek jogi fakultásai a pozitív 
államrend természetjogi alapjait szintén Pufendorf művei alapján oktatták. Nevének és 
filozófiájának ismertsége a felvilágosodás eszméinek a romantika korszakához köthető 
felbomlása következtében kopik meg.  
 
 
 
 
 
 
Pufendorf 1632-ben születik a szászországi Dorfchemnitz kisvárosban. Felsőfokú tanulmányait 
a lipcsei (1650-1656), majd a jénai (1656-
1658) egyetemek jogi fakultásain folytatta. 
Lipcsében és Jénában már ekkor alkalma 
nyílt megismerni Grotius és Hobbes 
műveit, mint ahogy Descartes modern 
elméleti filozófiáját.  
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Diplomata bátyja közvetítése révén Svédország dániai nagykövete mellett kap állást 
Koppenhágában 1658-ban.  
 

 
Az Elementa jurisprudentiae universalis 

(Hága-Jéna 1660) első kiadásának címlapja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ekkor kitört svéd-dán háború eseményei 
közepette 8 hónapos fogságba kerül: itt írja meg 
Elementa jurisprudentiae universalis (Az általános 
jogtan elemei) című munkáját. Szabadulása után a 
művet 1660-ban Hágában és Jénában egyszerre 
publikálják. A társadalmat a matematikai 
axiomatikus módszer vizsgáló Elementa már nagy vonalakban tartalmazza Pufendorf jogi 
gondolkodásának minden fontos elemét. 1661 és 1668 között a heidelbergi egyetem újonnan 
alapított Természet- és nemzetközi jogi tanszékén oktat – ez volt olyan az első olyan egyetemi 
intézmény, mely nevében hivatalosan tartalmazta a természetjog kifejezést. Egy a német 
birodalom alkotmányáról szóló művét ért éles kritikák miatt 1668-ban elhagyja Németországot 
és a svédországi Lundt város egyetemén folytatja oktatói tevékenységét, ahol előbb a gyakorlati 
filozófia professzora lesz, majd 1670-től az egyetem rektori tisztségét tölti be.  
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Lundtban publikálja főművét, a De jure 
naturae et gentium (A természet és a 
nemzetek jogáról) címmel. Módszertani 
szempontból a De jure fontos újdonsága, hogy 
az 1660-as Elementához képest a mű 
apriorisztikus módszertana kiegészül a 
posteriori történeti argumentációval. A mű a 
természetjog olyan koncepcióját vezeti be, 
mely megfosztja azt a kinyilatkoztatott 
teológiához való direkt kapcsolatától, 
természetjogi alapokra helyezi az állam 
szuverenitását és a pozitív jogrendet és kifejti 
az ember mint jogi személy sajátosságait.   
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Pufendorf a monumentális mű természetjogi koncepcióját oktatási anyaggá formálja, és 1673-
ban De officio hominis et civis prout ipsi praescribuntur 
lege naturali (Az ember és polgár kötelességeiről, 
ahogy azt a természettörvény előírja) címmel jelenteti 
meg. A mű rövid idő leforgása alatt felbukkan szinte 
minden könyvtárban Angliától Erdélyig.  
 
 
1677-től folytatódik politikai karrierje: a svéd király 
udvari történetírójaként, valamint tanácsadójaként és 
államtitkáraként tevékenykedik. 1688-ban Berlinbe 
költözik, ahol a felemelkedő brandenburgi udvarban 
tölt be különböző politikai tisztségeket. Itt éri a halál 
1694-ben. 
 
 
 
 
 
Kérdések: 
 

1. Melyek Pufendorf fő művei a természetjog 
témájában? 

2. Melyik egyetemen működött az első olyan 
tanszék, melynek neve tartalmazza a 
természetjog kifejezést? 
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Természetjog és morálfilozófia 
 
6.2 lecke  
Pufendorf – 2: Az elmélet vonatkoztatási pontjai: Grotius és Hobbes 
 
 
Pufendorf politikai gondolkodása a természetjogi gondolkodás 17. századi történetének tágabb 
kontextusába illeszkedik. A német gondolkodó ugyanis nagy mértékben támaszkodik mindarra, 
amit a Hugo Grotius és Thomas Hobbes őt megelőzően kifejtett a természetjogi-kontraktualista 
társadalom-modellre vonatkozóan. A klasszikus tézis szerint Pufendorf politikai gondolkodása 
egyfajta középutat jelent a társadalom természetjog magyarázatát illető morális realista 
(grotiusi) és voluntarista-nominalista (hobbesi) opciói között. 
 
 

 
 
Kezdjük Grotiusszal! A De jure belli ac pacis (1625) 
bevezetésében Grotius kifejti a korai modernitás 
természetjogi gondolkodásának alapvető paradigmáját, 
melynek legfontosabb eleme az ember 
önérdekkövetésének és szociabilitásának egymásra 
vonatkoztatott sajátosságai. E sajátosságok 
univerzalitásának állítása voltaképpen a kései reneszánsz 
gondolkodás szkeptikus kihívására adott válasz Grotiusnál. 
A Montaigne és Charron neveivel fémjelzett késő-
reneszánsz kulturális relativizmussal szemben Grotius úgy 
vélte, hogy két morális érték képes kiállni a politikai-
morális értékrendek összehasonlításából kinövő 
szkepticizmus tesztjét. Minden társadalom az ember ama 
két elemi sajátosságára épül, hogy önfenntartására irányuló 
individuális érdekei szerint cselekszik, valamint, hogy 

természetes hajlandósággal rendelkezik a más emberekkel való együttélésre. Már Grotiusnál 
feláll e két tényező tipikus felvilágosodáskori víziója: az egyén szenvedélyszerű 
önérdekkövetését az ugyancsak individuálisan adott értelmes jellegű morális ítélőképesség 
fékezi meg és szelíditi meg olyanná, hogy figyelembe vegy mások saját önfenttartására 
vonatkozó törekvéseit, azaz létrejöjjön a társadalom, mint olyan. Annak ellenére, hogy 
Grotiusnál e két morális érték a történeti-a posteriori és az elméleti-a priori módszer együttes 
alkalmazása során kristályosodik ki, az 
önfenntartás és a szociabilitás értékei 
objektívek, melyet a De jure 
bevezetőjének híres-hírhedt kijelentésében 
úgy fogalmaz meg, hogy  
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Vagyis: még ha teljesen 
összhangban is van az 
isteni teremtéssel az 

ember önérdekkövetése és az azt befolyásoló szociabilitása, e sajátosságok mégsem azért 
jellemeznek normatíve minden embert, mert Isten saját szuverén akarata által úgy döntött, hogy 
ilyen sajátosságokkal ruházza fel az embert. Jóllehet mi keresztényekként meg vagyunk 
győződve arról, hogy társadalmi természetünk összhangban van Isten akaratával, az ember az 
isteni akarattól függetlenül tekintve is szociális lény.  
 
 
 
 

 
Hobbes Leviathan című 

művének címlapja az 1651-es első kiadáson 
 
 
 
 
Hobbes ezzel szemben tagadta bármiféle 
természetes-objektív morális érték adottságát – 
miközben Grotiusszal együtt úgy vélte, hogy a kései 
reneszánsz szkeptikus meggyőződésével szemben 
lehetséges elméletet adni a politikáról. Az ember 
bármilyen eszközt igénybe vehet önfenntartása 
érdekében: a természetes állapotban az embert nem 
jellemzi semmiféle szociabilitás, mely kordában 
tarthatná azt. Maga az önfenntartás sem objektív-
természetes érték, hanem a vele asszociált ius in 
omnia (mindenhez való jog) eszméjében pontosan a 
természetes értékek destrukciója fejeződik ki. A 
mindenki háborúja mindenki ellen e messzemenően 
kompetetív víziója olyannyira radikális, hogy ez 
csak egy mesterséges mechanizmus megalkotásával 
haladható meg, mely teljesen mértékben 
konstruktivista közösség-koncepciót 
eredményez. Mivel minden jog és morális 
érték az individuumok szerződésén alapul, 
valamint mivel az individuumoknak 
teljesen le kell mondaniuk saját 
önnfenntartásuk jogáról a szerződés során, 
ezért a konstituált politikai szuverén 
abszolút politikai hatalommal fog 
rendelkezni a társadalomban. A hobbesi 

Hugo Grotius: A háború és béke jogáról, ford. Haraszti 
György, Brósz Róbert, Diósdi György, Budapest 1999, I, 11. 
Amit eddig elmondottunk, az helytálló volna akkor is, ha 
feltennőnk – márpedig ezt a legnagyobb bűn elkövetése nélkül 
még feltételezni sem lehet –, hogy Isten nem létezik, vagy nem 
törődik az emberek dolgaival. 
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államnak nincs prima facie alapja az emberi természetben; csak annyiban gyökerezik mégis 
benne, amennyiben a specifikusan emberi természet teljes értéksemlegességét – értsd: a 
conditio humana messzemenő nyomorúságát – csak egy mesterséges közösség mesterséges 
létrehozásával haladhatjuk meg. A társadalmi-politikai-jogi intézmények teljes mértékben 
leválnak az emberi természetről, mert kizárólag emberi konstrukciók. A társadalom 
mesterséges volta azonban nem mond ellent annak, hogy a társadalmi interakciókat – a hatalom 
gyakorlása, a politikai reprezentáció, a jog érvényesítése vagy az autoritással szembeni 
kötelezettség jelenségeit – mechanikus úton írjuk le. A hobbesi vízióban az ember szociabilitása 
nem más, mint az a mesterséges társadalmi mechanizmus, melyet az önérdekérvényesítést 
korlátok közt tartó természetjogi instancia radikális hiánya követel meg.   
 
 
 
Kérdések: 

1. Mi jellemzi a kései reneszánsz gondolkodását a természetjogi témát illetően? 
2. Hogyan haladja meg Grotius a a kései reneszánsz felfogását? 
3. Mi a legalapvetőbb különbség Hobbesnak és Grotiusnak az emberi társulásra vonatkozó 

tanítása között? 
 
Irodalom: 
 
Palladini, Fiammetta: Samuel Pufendorf. Disciple of Hobbes. Leiden-Boston, Brill, 2019, 29-

31. 
Tuck, Richard: Natural right theories. Their origin end developement. Cambridge et al., 

Cambridge University Press, 1979. 
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Természetjog és morálfilozófia 
 
6.3 lecke – 20 perc 
Pufendorf – 3: Az önérdektől a kötelezettségig 
 

A szemelvények forrásai:  
Samuel Pufendorf: De jure naturae et gentium, Lundt 1672; 

valamint 
Samuel Pufendorf: Elementa jurisprudentiae universalis, Hága-Jéna 1660. 

A magyar változat saját fordításom – SJ  
 
Pufendorf az ember szociabilitásának természetjogi magyarázatában ugyanúgy el fogja vetni 
úgy a grotiusi morális realizmust, mint ahogy a hobbesi totális konstruktivizmust – miközben 
szociabilitás-tézise egyfelől kifejezetten természetjogi, másfelől kifejezetten voluntarista 
jellegű lesz. Ahogy Grotiusnál vagy Hobbesnál, úgy az ember Pufendorfnál is természettől 
fogva önérdekkövető entitás, de Pufendorf intencióit találóbban adjuk vissza akkor, ha azt 
állítjuk, hogy az embert egy alapvető önszeretet jellemzi. A német gondolkodó felfogásában az 
önszeretet nem egy kompetetív viszonyok között kényszerűen jelentkező jog, a bármit 
megtehetünk saját érdekünk kivitelezése céljából hobbesi tézisének megfelelően. A más általi 
megsemmisítéstől rettegő hobbesi szubjektum önfenntartását Pufendorf egy olyan önszeretet, 
egy olyan önmagáról való gondoskodás hajlamává szelídíti, mely senki másra nem tartozik 
inkább, semmint az egyénre magára. Saját szubjektumomat nem a másoktól való félelem 
kényszeríti arra, hogy az önfenntartásban és az önérdekkövetésben ismerje fel önnön legbelső 
lényegét, hanem az a conditio humanára vonatkozó ama belső meggyőződés ismerteti fel 
ugyanezt a belátást vele, hogy nem várhatom el mástól, hanem nekem magamnak kell saját 
létezésemet fenntartani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De jure 2,3,15 
Mindezek megállapítása után könnyű megtalálni a természet 
törvényének fundamentumát. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az ember 
olyan állat, mely mindenekelőtt saját fenntartását tartja szem 
előtt, önmagában véve azonban szűkösség jellemzi és képtelen 
fennmaradni a hozzá hasonlóak segítsége nélkül, valamint 
messzemenően alkalmas a kölcsönösen előnyös dolgok 
előmozdítására; ugyanő mégis gyakran rosszindulatú, szemtelen 
és könnyen haragra gerjed, a másoknak ártó cselekedetekre 
hajlamos és azok iránt fogékony.  
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Az így felfogott önérdek azonban nem 
zárja ki a társadalmi együttműködést. Saját 
legelemibb érdekem is előírja a másokkal 
való együttműködést – ez a gondolat a 18. 
századi gazdaságtan alapvető mozgatója, 
ahol az individuális gazdasági stratégiák 
kivitelezése lesz az össztársadalmi 
növekedés és jóllét mozgatórugója. 
 
 
Pufendorf diagnózisa nagy hasonlóságot mutat Hobbeséval az elszigetelt természetes 
individuum esendőségéről, akire puszta egyéni önfenntartása közben a következő jellemző: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az is közös nevezőre hozza a két gondolkodót, hogy már a természetes önérdekkövetés leíró 
szintjén megvalósul az egyének közötti kooperáció, anélkül, hogy azt normatív törvény és 
kötelezettség írná elő – jóllehet ez utóbbi szempont Pufendorfnál kidolgozottab formában lép 
elénk, és megelőlegezi a 18. század egyik legfontosabb társadalomfilozófiai elvét, a „láthatatlan 
kéz” gondolatát, melyet a skót filozófus és közgazdász Adam Smith nevéhez kötünk.   

 
 
*az emberi létállapot – kiegészítés a mondat első 
feléből (SJ) 
 
 
 
Az individuumok önérdekérvényesítő 
stratégiáinak eredőjeként felfogott 
társadalom eszméjéből azonban 
Pufendorf számára hiányzik egy fontos 

elméleti motívum: az önérdekek eredőjeként mintegy mechanikusan adódó közjó nem ad 
magyarázatot a közösség-alkotás normatív 
mozzanatára. Pufendorf szerint nem csak 
arról van szó, hogy az emberek 
önérdekérvényesítése de facto közösséget 
hoz létre, hanem arról is, hogy közösséget 
kell létrehoznia. Másként fogalmazva: az 
önérdekkövetés természetes törvénye és az 
ebből fakadó természetes jog nem ad 
kielégítő magyarázatot arra, hogy miért 
kell szociábilisnak lennie az embernek; 

De jure 2,3,15 
Az ilyen lelkes lény épen maradásához 
szükségszerű, hogy szociábilis legyen, azaz 
hogy a hozzá hasonlókkal való egyesülésre 
törekedjen, és azokkal szemben úgy 
viselkedjen, hogy azok ne ragadjanak fegyvert 
ellene, hanem sokkal inkább érdekükben 
álljon az ő számára előnyös dolgok védelme 
avagy előmozdítása. 

Hobbes: Leviatán, I, 168-169: 
Ilyen körülmények között […] örökös 
félelem uralkodik, az erőszakos halál 
veszélye fenyeget, s az emberi élet 
magányos, szegényes, csúnya, állatias 
és rövid. 

Pufendorf: De jure, 2,3,15 
[…] rosszindulatú, szemtelen és 
könnyen haragra gerjed, a másoknak 
ártó cselekedetekre hajlamos és azok 
iránt fogékony. 

Elementa II, Obs. IV,5: 
[…] még ha semmiféle természetes törvény sem 
kényszerítene bennünket a közösség tiszteletben 
tartására, [a conditio humana]* akkor is annak 
spontán megalapítására ösztönözne, mégpedig 
az abból folyó előnyök miatt, valamint azért, 
hogy el lehessen kerülni azokat a hátrányokat, 
melyek a nem társias élet velejárói. 
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nem magyarázza a természettörvény normativitását. Önérdekkövetésünk alapján de facto 
kooperálunk másokkal, szociabilitásunknál fogva polgári közösséget kell létrehoznunk 
embertársainkkal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ama céltól vezérelve, 
hogy számot adjon a 
szociabilitás természetes 
normativitásáról – hogy 
miért kell is, hogy 
kooperáljunk egymással 
között azon túl, hogy 
ténylegesen együtt-

működünk –, Pufendorf előzetesen azt veszi szemügyre, hogy milyen sajátosságai vannak 
annak a természetes kötelezettségnek, melyre e kellést, e normativitást alapozhatjuk. Az 
általában vett kötelezettség két mozzanatot tartalmaz: a normatív törvénynek éppoly 
hatékonynak, mint amilyen meggyőzőnek kell lennie. Hatékonyságát tekintve a törvénynek 
szankciókra kell támaszkodnia: az engedelmesség elmaradása büntetést von maga után a 
felsőbbségtől. A természetes szuverénnek tehát rendelkeznie kell az engedelmesség 
kikényszerítésének eszközével – függetlenül a természettörvény intellektuálisan 
rekonstruálható tartalmától. A meggyőzés mozzanata másfelől azt fejezi ki, hogy az alattvalók 
legjobb érdekét kell szolgálnia a parancsnak. A természetes szuverénnek bölcsnek kell lennie 
és olyan szándékkal kell bírnia, hogy jó parancsokat adjon, képesnek kell lennie ama helyes 
okok (justae causae) intellektuális megragadására, melyek alapján megalkotja az általa 
hatályba helyezett törvényeket. 
 
 
A kötelezettség általános eszméje a természetes szabadság korlátozására vonatkozó kényszerítő 
hatalma és az ezen korlátozás alapjául szolgáló jó okok mozzanataival a természetjogi 
gondolkodás voluntarista és intellektuális jegyeit fejezte ki.  
 
Mindez a természettörvény hatálya aláeső alattvalók perspektívája felől azt jelenti, hogy ahhoz, 
hogy az emberek természetes kötelezettség alatt álljanak, kettős attitűddel kell viszonyulniuk a 
felsőbbséghez. Egyfelől rendelkezniük 
kell azzal a benyomással, hogy az 
engedelmesség sértését a felsőbbség képes 
szankcionálni, másfelől meg kell lenniük 
győződve a felsőbbség bölcsességéről és 
jóságáról. Amikor az emberi értelem 
felismeri e kettősséget (a kényszerítés 
voluntarista képességét és az 
intellektuálisan hozzáférhető jó okok 
alapján történő kényszerítést) egy 

De jure, 1,6,9 
A kötelezettséget egy biznyos felsőbbség vezeti be az ember 
elméjébe, azaz egy olyan valaki, aki nem csak azzal az erővel 
rendelkezik, hogy a vele ellenkezők számára valami rosszat 
helyezzen kilátásba, hanem akinek jó okai [justae causae] is 
vannak arra nézvést, hogy miért tarthat arra igényt, hogy 
akaratának erejével korlátozza számunkra a szabadságot. 
Miután egy olyasvalaki, akiben e két dolog megvan, 
kinyilvánította akaratát, szükségszerű, hogy az értelem 
képességével rendelkező személyben a tisztelet által mérsékelt 
félelem keletkezzék. Ez utóbbi eredete a felsőbség hatalma, 
míg az előbbié az okok megfontolása […] 
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felsőbbségben, akkor az ember a „metum reverentia temperatum”, azaz a tisztelettel mérsékelt 
félelem pszichés állapotába kerül. A természetes szuverén normatív szankcióitól való félelmet 
az a tisztelet mérsékli, melynek forrása ama meggyőződés, hogy a természetes szuverénnek 
intellektuálisan igazolható okai voltak a természettörvény bevezetésére.  
 
 
 
 
 
 
 
Kérdések: 
 

1. Mi jellemzi az önfenntartásra törekvő egyént Pufendorf szerint, és miben tér el felfogása 
Hobbesétól? 

2. Beszélhetünk-e az emberek közötti kooperációról a természetes állapotban Pufendorf 
szerint? 

3. Hogyan haladja meg az értelem a természetes önérdekkövetést Pufendorf elméletében? 
 
 
 
Irodalom: 
 
Craig L. Carr-Michael J. Seidler: Pufendorf, Sociality and the Modern State, in: Haakonssen 

(ed.): Grotius, Pufendorf and Modern Natural Law (Dartmouth, Ashgate, 1999), 133-157. 
Palladini, Fiammetta: Samuel Pufendorf. Disciple of Hobbes. Leiden-Boston, Brill, 2019, 29-

31. 
Saether, Arild: Samuel Pufendorf. The Grandfather of Modern Economics, in: Samuel 

Pufendorf und die europäische Frühaufklärung, hrsg. v. Fiammetta Palladini, Gerald 
Hartung, Berlin, Akademie Verlag, 1996, 238-252. 

Tuck, Richard: Natural right theories. Their origin end developement. Cambridge et al., 
Cambridge University Press, 1979. 

 
 

https://www.amazon.de/-/en/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Fiammetta+Palladini&text=Fiammetta+Palladini&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/-/en/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Gerald+Hartung&text=Gerald+Hartung&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/-/en/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Gerald+Hartung&text=Gerald+Hartung&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Természetjog és morálfilozófia 
 
6.4 lecke – 15 perc 
Pufendorf – 4: Értelem és szociabilitás 
 

A szemelvények forrása:  
Samuel Pufendorf: De jure naturae et gentium, Lundt 1672. 

A magyar változat saját fordításom – SJ 
Az előző leckében láttuk, hogy Pufendorf szerint az emberi értelem hogyan képes felismerni 
azt, hogy a szociabilitás természetes kötelezettség. A szociabilitás mindig az értelemre utalt, 
arra az értelemre, amely egyfelelő képes morális ítéletet alkotni az önérdekkövető 
szenvedélyekből fakadó cselekedetekre vonatkozóan, másfelől képes felismerni a szociabilitás 
Isten által hozott természettörvényének kötelezettségét. Bármennyire is úgy tűnik, hogy az 
értelem képessége a morális ítéletre közös jellemvonása Pufendorf és Grotius természetjogi 
gondolkodásának, a német gondolkodó elmélete mégsem a morális realizmus álláspontján áll.  
 
Az értelem nem az ember egy önmagában objektíve fennálló morális sajátosságát ismeri meg 
akkor, amikor társadalmi entitásként ismeri meg az embert. A puszta conditio humana első 
megközelítésben tökéletesen képes az emberi szociabilitást levezetni az egyéni 
önérdekkövetésből – ám az ember ilyen értelemben vett társadalmi sajátossága csupán a 
kooperáció természetes képességében áll, ami származtatott-másodlagos jellegű. Pufendorf 
talán legmodernebb elméleti lépése az, ahogy a de facto kooperáció kellés-mozzanatába 
lokalizálja az ember szociális jellegét. Másként: az értelem nem a morális értékek egyfajta 
természetes rendjét ragadja meg, hanem azt, hogy a kötelezettség, mint olyan, miért normatív 
jellegű általában véve. Az ember természetes szociabilitása pusztán abban áll, hogy a 
szenvedélyszerű önérdekkövetés által kialakított stratégiai együttműködés nem csak tényként, 
hanem normaként jelentkezik. A tényszerű kooperációként felfogott szociabilitással szemben a 
normatív szociabilitás már nem egy olyan emberi sajátosság, melyet az egyéni 
érdekkalkulációkból származtathatnánk. Az ember természettől fogva társadalmi lény, mert 
értelme képes egyéni érdekérvényesítésének kooperatív megnyilvánulásaihoz normatív igényt 
rendelni. E normativitás-mozzanat mindenekelőtt egy természetes szuverén által kirótt 
kötelezettség felismerésében áll, és csupán annyi intellektuális tartalommal rendelkezik, hogy 
Istennek „jó oka” volt a végtelen számú lehetséges természettörvény közül éppen ezt a 
természettörvényt kiválasztani. 
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Gottfried Wilhelm Leibnz (1646-1716) 
Christoph Bernhard Francke portréja (1695) 
Herzog Anton Ulrich Museum, 
Braunschweig 
 

 
 
 
 
Felvetődhet azonban az a kérdés, hogy 
egyáltalában miért van szükség 
természettörvényre? Másként fogalmazva: 
Isten úgyszólván miért nem „huzalozta be” 
egyszerűen az embereket úgy, hogy saját 
valódi, azaz közösségi jólétük 
előmozdításának megfelelően 
viselkedjenek? Mi értelme van az 
önérdekkövetésben megnyilvánuló 
természetes szabadság bevezetésének, ha 
azután rájuk a természettörvény 
limitációját helyezi? Pufendorf itt azzal 
érvel, hogy az emberi értelem mint az 
isteni teremtés része nem lehet felesleges: 

pontosan a morális ítéletet biztosító 

Leibniz kritikája: Pufendorf természetjogi 
tanítása körbenforgó. Egyfelől egy racionálisan 
teljesen megközelíthetetlen voluntarizmus 
képezi elmélete központi elemét, másfelől Isten 
mégiscsak bizonyos „jó okokra” hivatkozva 
állítja fel a morális természettörvényt, ami 
Leibniz szemében a morális értékek racionális-
intellektuális módon hozzáférhető metafizikáját 
implikálja. Leibnizcel ellentétben Pufendorf 
azonban úgy véli, hogy a szociabilitás 
természetes parancsa nem valamely természetes 
morális érték intellektuális belátásán alapul, 
hanem a de facto kooperációhoz vezető 
önérdekkövetés normatív mozzanata. 

De jure 2,1,5 
Sok nyilvánvaló oka van annak – 
származzanak ezek az emberi természet akár 
kiinduló, akár az arra következő feltételéből – 
, hogy a Teremtő miért nem akarta jóváhagyni 
az emberek számára az ilyen törvény híján 
lévő szabadosságot, és hogy miért nem illik ez 
hozzájuk. Az emberi természet méltósága és 
előkelősége, mely által meghaladja a többi 
lélekkel rendelkező lényt, azt követelte meg, 
hogy cselekedeteit bizonyos normához 
igazodjanak, minthogy egy ilyen nélkül azok 
rendje, helyessége és szépsége felfoghatatlan. 
Ennélfogva az ember számára az bizonyul a 
legméltóságteljesebbnek, hogy halhatatlan 
lélekkel bírjon, mely fel van ruházva  az 
értelem fényével, azaz a dolgok 
megítélésének és kiválasztásának 
képességével, valamint kiváló készségekkel 
rendelkezi más gyakorlati dolgokra 
vonatkozóan is. 
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értelem az, ami az emberi létezést az állat fölé emeli. Az értelem az emberi természet 
méltóságának kifejeződése.  
 
 
 
Az értelem szerepének hangsúlyozása tehát nem vezet a természetes értékek olyan 
realizmusához, mint amit Grotiusnál láttunk. Pufendorf elmélete szerint a természettörvény 
által az emberre rótt kötelezettség felismerése az értelem illetékességi körébe tartozik, azonban 
az értelem nem azt ismeri fel, hogy az emberi természethez mintegy a priori hozzátartozik a 
társiasság-szociabilitás sajátossága, hanem azt, hogy az embernek társiasnak kell lennie. 
Grotius etiam si daremus-érvét parafrazeálva: Nem arról van szó, hogy az értelem 
megismeréséből fakadóan az ember akkor is szociábilis lény, ha megengedjük Isten nem-
létezésének megengedhetetlen tézisét. Pufendorfnál e tézis úgy módosul, hogy az ember akkor 
is felismeri értelme által, hogy szenvedélyszerű szabadosságát a természetes kötelezettség 
puszta eszméje korlátozza, ha megengedjük Isten nem-létezésének megengedhetetlen tézisét. 
Ezért nem fogadja el Pufendorf maradéktalanul azt, ahogy Grotiusnál az etiam si daremus érv 
a kinyilatkoztatott vallástól független természetes értékek realizmusát implikálta. Az 
intellektuálisan felismert kötelezettség esseznciáját képező voluntarizmust nem lehet kiiktatni. 
Pufendorf megoldása az, hogy a természetes kötelezettség intellektuális felismerése egy 
természetes vallás és ezen vallás Istenének eszmjét implikálja.  
 
 Így 
 

- egyfelől a grotiusi intenciót fenntartva a természetes kötelezettség normatív jellegének 
magyarázata nem szorul valamely kinyilatkoztatott vallás Istenének parancsára 
 

- másfelől magyarázatot nyer az, amit Pufendorf szerint Grotius elmélete nem képes 
megmagyarázni: hogy miért normatív mégis a természettörvény. 

 
 
 
Kérdések: 
 
 

1. Mit ismer fel az értelem, amikor korlátozza az önfenntartás szenvedélyét Pufendorf 
elmélete szerint? 

2. Mire vonatkozik Leibniz Pufendorf természetjogi felfogásával szemben 
megfogalmazott kritikája? 

3. Miben különbözik az értelem által felismert pufendorfi természettörvény Grotius 
értékrealizmusától? 

 
Irodalom: 
 
Craig L. Carr-Michael J. Seidler: 

Pufendorf, Sociality and the Modern 
State, in: Haakonssen (ed.): Grotius, 
Pufendorf and Modern Natural Law 
(Dartmouth, Ashgate, 1999), 133-
157. 
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Döring, Detlef: Leibniz’s critique of Pufendorf. A dispute in the eve of the Enlightenment, In: 

Marcelo Dascal (ed.): The Practice of reason. Leibniz and his Controversies. Amsterdam-
Philadelphia, 2010, 245-272. 
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Természetjog és morálfilozófia 
 
5.5 lecke – 15 perc 
Pufendorf – 5: A morális létezők 
 
Az előző leckék során azt kísértük végig figyelemmel, hogy Pufnedorf elmélete szerint az 
önérdekkövetés és a szociabilitás mozzanatai hogyan artikulálják a kontingens 
természettörvényt az értelemmel rendelkező ember számára. 
 
 
 
 

 
 
A De jure naturae et gentium (Lundt 1672)  
című mű első kiadásának első sorai 
 
 
 
 
Némileg meglepő módon Pufendorf De jure naturae 
et gentium (A természet és a nemzetek jogáról) című 
1672-ben Svédországban megjelent főművét nem a 
természetjogi kötelezettség tárgyalásával kezdi, 
mely finoman lavíroz a grotiusi és a hobbesi 
természetjogi koncepciók között.  
 
A monumentális mű nyitó mondata az első filozófia 
diszciplínáját szólítja meg: 
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Az első filozófiára – vagy 
metafizikára – történő 
hivatkozásban és az e 
tárgyban elért 
előrehaladás elisme-
résében a teoretikus 
filozófia kartéziánus 
fordulata által megújított 
metafizika sejlik fel. E metafizika azonban elhanyagolta a morális létezőket (entia moralia) 
tárgyaló bölcseletet. A természetes létezőkre vonatkozó filozófia feltárja, hogy a kartéziánus 
elme miként ismeri meg a dolgokat, hogyan veti össze ismereteit egymással, és hogyan 
következtet az ismertből ismeretlenre. 

 
 
 
 
 
 
A De jure tehát a genuin természetjogi 
problematika – melynek tárgyalását a mű 
címe alapján előzetesen elvárnánk – 
helyett a morális létezők elméletét adja 
elő a politikai filozófia 
propedeutikájaként. Ezek a morális 
létezők egyfajta móduszok, melyeket az 

értelmes létezők adnak a fizikai dolgok és mozgások fölé, hogy ezáltal az ember akaratlagos 
cselekvéseit hathatólagosan irányítsák. A természetes szubsztanciák móduszaival szemben, 
melyeket Isten a teremtéssel ró a mechanikus világ dolgaira, a morális entitásokat az elme 
helyezi rá a fizikai dolgokra – ez utóbbit nevezi Pufendorf impositiónak, szó szerint „bele-
helyezés”-nek. Az elme impositiójának eredményeképp létrejövő morális entitások célja – a 
fizikai létezőktől eltérően nem az univerzum, hanem – az emberi élet tökéletessége. Ahogy a 
fizikai létezők eredeti létrejöttének módja a teremtés, úgy a morális létezők létrejöttére aligha 
találunk helyesebb kifejezést annál, hogy 
az nem más, mint impozíció. Nem a fizikai 
dolgok belső elvei hozzák létre ezeket, 
hanem a már létező és fizikai szempontból 
tökéletes dolgok és természetes hatásaikra 
lesznek „rá- vagy belehelyezve” az 
értelmes létezők akarata által, és csakis 
ezek determinációja hívja őket létezésre. 
És ezek bizonyos hatásokkal is felruházzák 

De jure, 1,1,1 
Az első filozófia feladata, amennyiben legsajátabb 
természetének meg kíván felelni, hogy a feltárja dolgok 
legszélesebb értelemben vett definícióit, és ezeket megfelelő 
módon bizonyos osztályokba rendezze, hozzákapcsolva 
mindazt, ami a dolog bármely nemének általában vett 
természete avagy feltétele. Azonban úgy tűnik, hogy ahogy a 
természetes dolgok körében ennek eleget tettek azok, akik e 
tudományágnak szentelték magukat, úgy az is világos a dolgok 
jelen állása szerint, hogy ugyanők nem foglalkoztak a morális 
létezőkkel az azokat megillető méltóságnak megfelelően. 

De jure, 1,1,2 
Nekünk itt most arra kell tekintettel lennünk, 
hogy miként van az akarat aktusainak irányítása 
céljából az attribútum bizonyos neme a 
természetes dolgok és mozgások fölé helyezve, 
melyből az emberi cselekedetek különös 
megegyezése ered, és hogy miféle dísz és rend 
származik ebből az emberi életre. Az ilyen 
attribútumokat nevezzük morális létezőknek 
(entia moralia) […] 
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őket, melyeket ugyanezek tetszésük szerint meg is semmisíthetnek anélkül, hogy a valóságban 
bármiféle fizikai változás bekövetkezne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A morális létezők 
klasszifikációját a fizikai 
dolgok analógiájára 
végezhetjük el. Jóllehet 
nem a szubsztanciák, 
hanem a móduszok 
osztályába tartoznak, fel 
lehet őket fogni a 

szubsztanciák szerint, mert egyes morális entitások alapul szolgálnak más morális dolgok 
fennállásának, méghozzá ugyanolyan elv alapján, mint ahogy a testi szubsztanciákban fennáll 
a mennyiség és a minőség. Ahogy bármely fizikai szubsztancia tételezi a teret, amint létezése 
megvalósul és fizikai mozgásait kivitelezi, úgy ennek analógiájára a morális dolgokról azt 

állítjuk, hogy valamiféle 
statusban (in Statu) léteznek, ez 
létezésük és hatásaik 
kivitelezésének feltétele. Ezért a 
Status természetét kifejezhetjük 
úgy is, hogy az feltételezett 
morális létező (ens morale 
suppositivum), a tér analógiájára, 
mely ugyanilyen feltételezett 
entitás a fizikai létezők 
szempontjából. Mégis jelentős a 
különbség is: a tér indifferens a 
benne fennálló fizikai dolgok 

létezésére nézvést, míg a morális status 
megszűnik, ha elvesszük a személyeket, 
akik őt alkotják.  

De jure, 1,1,3 
Ezek alapján úgy definiálhatnánk leghelyesebb módon a 
morális létezőket, miszerint ezek bizonyos olyan móduszok, 
melyeket értelmes létezők helyeznek a fizikai dolgok és 
mozgások fölé [superadditi] ama célból, hogy az ember 
akaratlagos cselekedeteinek szabadságát mindenekelőtt 
irányítsák és mérsékeljék […]. Űgy tűnik helyesnek 
számunkra, hogy a létezőt a legáltalánosabb módon inkább 
szubsztanciára és móduszra lehet felosztani, semmint 
szubsztanciára és járulékra. Továbbá,  ahogy a móduszt 
megkülönböztetjük a szubsztanciával szemben, úgy 
önmagában nyilvánavaló, hogy a morális létezők nem léteznek 
önállóan, hanem csakis a szubsztanciákon és ezek mozgásain 
alapulnak […]. Egyes móduszok magából a dologból lépnek 
elő mintegy természetesen, míg más móduszokat az értelem 
képessége helyez a fizikai dolgok és móduszok fölé. 

De jure, 1,1,6 
Jóllehet a morális létezők nem önmagukban léteznek, 
valamint általában véve nem a szubsztanciák, hanem a 
módsuzok osztályába kell sorolnunk őket, mégis úgy 
véljük, hogy a szubsztanciáknak megfelelően foghatjuk 
fel ezeket, mivel bennük ugyanolyan elv szerint 
alapulhatnak közvetlenül más morális létezők, mint 
amilyen elv szerint a testi szubsztanciákban minőség és 
mennyiség áll fenn. Ahogy a fizkai szubsztanciák 
bizonyos értelemben mintegy feltételezik a teret, 
melyben természetesen birtokolt létezésüket tételezik és 
fizikai mozgásaikat kivitelezik, úgy ezek analógiájára a 
morális személyekről is a leghelyesebb módon állítjuk és 
fogjuk fel azt, Status-ban léteznek, melyet amazok 
feltételeznek mint amelyben kivitelezik aktivitásaikat és 
hatásaikat. Ennélfogva a Status természetét helyesen 
fejezzük ki úgy, hogy az nem más, mint feltételezett 
morális létező, mégpedig a [fizikai] tér analógiája miatt.  
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Kérdések: 
 

1. Hogyan jönnek létre a morális létezők? 
2. Miben különböznek a morális létezők a fizikai létezőktől? 
3. Milyen analógiát állít fel Pufendorf a fizikai tárgyak tere és a moráis létezők statusa 

között? Mi mégis a különbség a kettő között? 
 
 
 
Irodalom: 
 
Craig L. Carr-Michael J. Seidler: Pufendorf, Sociality and the Modern State, in: Haakonssen 

(ed.): Grotius, Pufendorf and Modern Natural Law (Dartmouth, Ashgate, 1999), 133-157. 
Schneewind, Jerome B.: Pufendorf’s Place in the History of Ethics, Synthese 72 (1987), 123-

155. 
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Természetjog és morálfilozófia 
 
6.6 lecke – 20 perc 
Pufendorf – 6: A morális tértől a kötelezettség morális minőségéig 
 
A fizikai tárgyak térben elfoglalt helye analógiájára a statust el lehet gondolni egyfelől 
meghatározatlanul (indeterinate) amennyiben morális minőségek eredménye (ex qualitatibus 
moralibus); másfelől meghatározottan (determinate), amennyiben valamely morális 
mennyiségre vagy összevetésre vonatkozó szempontot foglal magába. Meghatározatlanul az 
ember statusa vagy természetes állapot vagy hozzájáruló (advenitius – pozitív jogból 
következő) állapot. Az ember meghatározatlan természetes morális statusát nem azért 
nevezzük természetes állapotnak, mert az az ember lényének fizikai elvei szerinti módusz, 
hanem azért, mert létezését biztosító impozíciója nem függ az akarattól: az ember morális 
természetéből fakad, melyet Isten helyezett belé. A teljes morális-politikai létszféra az emberi 
elme (és nem pusztán fizikai szükségletei epikureus kulminációjának) szabad akaratú 
impozíciója, kivéve azt a tényt, hogy természetes képességgel rendelkezik erre az impozícióra.  

A fizikai szubsztanciák analógiájára a morális térben morális személyek állnak fenn, 
akik különböző sajátosságokkal rendelkeznek, melyek rendre affektív és érték (aestimativum) 
jellegűek.  
 

 
 
 
Morális minőség és 
mennyiség mint a morális 
személy sajátosságai.  
 
 
 

 
 

A tér mechanikai szerkezete és a morális-civil status közötti párhuzam tehát azt is implikálja, 
hogy a morális minőségek kauzalitása és a mennyiség szerinti fokozatossság elveit is 
bevezessük a társadalom ontológiájába. Pufendorf elsősorban a hatalom (potestas), a jog (ius) 
és a kötelezettség (obligatio) jelenségeit érti a civil-morális minőségek alatt (De jure 1,1,18-
21).  
 
 

 
* Pufendorf további meg-különböztetéseket is 
bevezet, így a formális és operatív morális 
minőségek fogalmait is, ez számunkra most nem 
fontos. 
 

De jure, 1,1,17 
Az első sajátosságok szerint a személyek bizonyos elv alapján 
hatást szenvednek el, míg az utóbbiak alapján lehetséges a 
személyek és a dolgok értékelése. Az előbbiek a minőség, míg 
az utóbbiak a mennyiség legtágabb értelemben vett jelentése alá 
tartoznak. 

De jure, 1,1,19 
Operatív* morális minőségek aktív vagy passzív jellegűek. Az 
előbbiek legnemesebb fajtái a hatalom, a jog és a kötelezettség. 
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A hatalom definíciója. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A kötelezettség témájával ér össze a klasszikus 
természetjogi kérdésfelvetés a morális entitások 
tanításával Pufendorfnál. A morális személyek és a 
morális minőségek – mint az értelem által intencionált 
társadalmi mező egységei – egy teljesen új létszférát 
nyitnak meg a szenvedélyszerű önérdekkövetés felett. A kötezettség e definícióját követő 
sorokban Pufendorf a hatalom, jog és kötelezettség teljes társadalmi szférát átható morális-civil 
minőségei mellett felsorol bizonyos „szenvedélyszerű morális minőségek” -et is, amelyeket 
„úgy fogunk fel, hogy azok bizonyos módon hatást gyakorolnak az emberek ítéletére”, ezek: 
becsület (honor), gyalázat (ignominia), tekintély (auctoritas), komolyság (gravitas), 
feddhetetlenség (claritas), homályosság (obscuritas) stb. (De jure, 1,1,21) Pufendorf eme, a 
társadalompszichológia irányába tett megjegyzése ellenére a morális minőségek alapvetően a 
deduktív módszerrel dolgozó politikai filozófia alapjelenségei: 

 
 
 
A társadalom pozotív jogi 
állapotának keretei között 
jelentkező kötelezettség, 
jog és hatalom nem 
eredeztethető az 
önérdekkövető egyéni 

stratégiák eredőjeként. A tiszta 
természetjogi kötelezettség, és nem a 
társadalom pszichés tényezőinek (szégyen, 
ambíció vagy elismerés) feltárása teszi 
lehetővé a társadalomról alkotott 
elméletet.    
 

De jure, 1,1,19 
A hatalom az, ami által valaki legitim módon és hatásosan 
képes megcselekedni valamit. E hatás voltaképpen az, hogy a 
másik személyre valami megcselekvésének kötelezettségét 
rójuk, vagy hogy a másik személy által kivitelezett 
cselekedeteket jóváhagyjuk vagy nem gátoljuk; vagy hogy 
érvényt szerzünk valaki más arra vonatkozó képességének, 
hogy megtegyen vagy birtokoljon valamit – mely képességnek 
előzetesen híján volt.  
 

De jure, 1,1,21 
Kötelezettség az, ami által 
valakinek morális szükség-
szerűséggel kell bizonyos 
magatartás tanusítania, jóvá-
hagynia vagy eltűrnie. 

De jure, 1,2,8:  
Tehát sajátos értelemben vett bizonyításokat a morális 
minőségekkel [circa qualitates morales] kapcsolatban vezetünk 
a morális dolgok szférájában, amennyiben ezekre érvényes az, 
hogy bizonyosan megilletik a cselekedeteket és a személyeket 
[…] amikor azt vizsgáljuk, hogy vajon egy ilyen cselekvés 
jogos vagy jogtalan, hogy vajon egy ilyen – általában elgondolt 
– személyt megillet-e egy ilyen jog vagy egy ilyen 
kötelezettség. 
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A morális létezők impozíciója nyitja meg Pufendorf számára azt filozófiai teret, ahol a 
természetes kötelezettség mind Grotiustól, mind Hobbestól distanciált elmélete lehetővé válik.  
 

- Hobbes szempontjából azt mondhatjuk, hogy a morális létezők elmélete egyfelől 
biztosítja a természetes jogok és kötelezettségek Hobbes által tagadott fennállását, teszi 
azonban ezt úgy, hogy a morális létezők elmélete másfelől fenntartja a jogi kötelezettség 
normativitásának Hobbes által mindenekelőtt vallott voluntarista jellegét.  

- Grotius szempontjából azt mondhatjuk, hogy egyfelől a morális létezők elmélete 
felszámolja a Grotius által képviselt morális értékrealizmus álláspontját, teszi ezt 
azonban úgy, hogy az morális létezők elmélete másfelől fenntartja a pozitív társadalmi 
állapot Grotius által meghirdetett természetjogi távlatát. Az ember kizárólag morális 
személyként ismerheti fel természetes kötelezettségeit. 

 
Pufendorfnak nem állt szándékában egy átfogó erkölcsfilozófiai elmélet kibontása akkor, 
amikor bevezette a morális létezők és morális minőségek kifejezéseit. Másként fogalmazva: e 
terminológia bevezetése kifejezetten társadalom- és politikai filozófiai célokat tartott szem 
előtt. Mégis: a pozitív jogi-politikai-társadalmi viszonyok a priori elmélete bizonyos 
morálfilozófiai előfeltevéseken nyugszik. Az ember természettől fogva képes saját 
szenvedélyszerű önfenntartásának meghaladására, mégpedig értelme használata által. Az 
ember értelme használata által a morális létezés szféráját helyezi a mechnikus jellegű fizikai 
világ fölé. Bármily ingatag is e létszféra állapota, pusztán az által, hogy az értelem a priori 
impozícióján alapul, alkalmas arra, hogy a társadalom teljesen egészéről elméletet alkossunk. 
Az értelem által intencionált társadalmi létszféra elméleti és gyakorlati kulcsa az, hogy az 
értelem képes a kötelezettség puszta eszméjének felismerésére. Amint az értelem képes a 
természetes individuum szabadosságát kötelezettség alá helyezni, abban az elméleti pillanatban 
képes lesz a társadalmat strukturáló kötelezettség-komplexumok létrehozására is.  
 
Kérdések: 
 

1. Melyek a legfontosabb morális minőségek Pufendorfnál? 
2. Levezethető-e a szociabilitás kötelezettsége önfenntartásom egyéni érdekéből? 
3. Milyen értelemben tekinthető a morális létezők elmélete erkölcsfilozófiának 

Pufendorfnál? 
 
Irodalom: 
 
Craig L. Carr-Michael J. Seidler: Pufendorf, Sociality and the Modern State, in: Haakonssen 

(ed.): Grotius, Pufendorf and Modern Natural Law (Dartmouth, Ashgate, 1999), 133-157. 
Haakonssen, Knud: Natural Law and Moral Philosophy. From Grotius to the 

Scottish Enlightenment. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1996. 

Hochstrasser, Timothy J.: Natural Law 
Theories in the Early Enlightenment, 
Cambridge, Cambridge University 
Press, 2000. 

Palladini, Fiammetta: Samuel Pufendorf. 
Disciple of Hobbes, Leiden-Boston, 
Brill, 2019. 
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Schneewind, Jerome B.: Pufendorf’s Place in the History of Ethics, Synthese 72 (1987), 123-

155. 
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Természetjog és morálfilozófia 
 
7.1 lecke 20 perc 
Locke – 1: Empirikus tudás és erkölcsi természettörvény 
 

A szemelvények forrása: 
Locke, John: Értekezés az emberi értelemről,  

ford. Vassányi Miklós és Csordás Dávid, Budapest, Osiris Kiadó 2003. 
 
 
 

John Locke (1632-1704) 
Godfrey Kellner portréja (1697) 
Hermitage, Szentpétervár 
 
Locke – Hobbeshoz hasonlóan, de Grotiustól és 
Pufendorftól eltérően – olyan gondolkodó, akinek 
természetjogi koncepciója kidolgozott filozófiai elméletbe 
illeszkedik. Az Értekezés az emberi értelemről című 
művében kifejtett ismeretelmélet és ezen ismeretelmélet 
által implikált kritika jelentős szerepet játszik a 
természettörvénnyel kapcsolatos locke-i dilemmák 
megfogalmazásában.  
 

Az Értekezés első  
kiadásának (1689) címlapja 

 
 
 
 
 
 
 
Minden ismeretünk tapasztalati eredetű, amennyiben vagy  

- érzékelés (sensation), azaz visszavezethető a külvilágról 
szerzett érzéki adatokra 

- reflexió (reflection): magasabb rendű megismerési 
aktusainkról alkotott tapasztalat 

 
Nem empirikus tudásunk az empirikusan 
megszerzett ismeretek egymásra 
vonatkoztatásából fakad. Az érzékelés és a 
reflexió együttesen bonyolult struktúrájú 
ideákat, ismereteket eredményez. Vannak 
olyan ismereteink is, melyek tárgya az 
ismeretek közös sajátosságai: ezek egyike 
a módusz. Így beszélhetünk arról, hogy a 
kiterjedés: a tér egyszerű ideájának 
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egyszerű modusza: nincs olyan tárgy, ami megfelelne e módusznak a megismerőképességemen 
túl, mégis minden érzéki megismerésem kiterjedtként tárja elém a külvilág dolgait; a kiterjedés 
mintegy móduszként kíséri a testi dolgokról alkotott ideáimat.  
 
Locke beszél ún. kevert móduszokról is: ezek kialakításában a nyelv játszik döntő szerepet. 
Míg más ideák esetében egy belső, privát – bonyolult és talán átláthatatlan módon keletkezett 
– mentális tartalom az, amit utólagosan kifejezhetünk nyelvi formában is, addig a kevert 
móduszok esetében előbb van meg a nyelvi kifejezés, melyet utólagosan töltünk fel 
tartalommal. A kevert móduszok általában gyakorlati fogalmainknak felelnek meg: 
kötelezettség, részegség, hazugság, gyilkosság. Nyilvánvalóan bizonyos előzetesen meglévő 
egyszerű ideákból alkotjuk meg ezeket, mint az egyszerű ideák összetételeit. Azonban pontos 
definíciójuk utólagos emberi döntés – mégpedig akaratlagos-konszenzuális döntés – 
eredménye. A kevert móduszok ideái tehát nem a megismerőképesség olyan működéséből 
erednek, mint a tér ideája, egy mennyiség folytonos hozzáadásával, vagy a tartam mint ideáink 
szukcessziójának távolságáról alkotott ideánk, hanem a nyelv felől származnak. Előbb van 
meg a gyilkosság szavunk: az általa kifejezett ideát azután különböző ideák társításával egyre 
pontosabbá tesszük. Tapasztalunk egy gyilkosságot, de a puszta érzékelés és reflexió csak a 
tapasztalat tér-időbeli feltételeit biztosítja (mégha mégoly strukturált módon is). Majd a 
társadalmi kommunikáció és intézményrendszeri nyelv kidolgozza a maga gyilkosság-
fogalmát: elkezdünk önkényesen ideát alkotni a gyilkosságról, az önkényesség célja pedig a 
nyilvános nyelv tisztázása: jogi-politikai kategóriák. 
 
Létre kell hoznunk olyan fogalmakat, melyek alapján képesek vagyunk osztályozni a 
társadalmi-gyakorlati szempontból releváns eseményeket: ezek nélkül ellehetetlenül a közösség 
rendjének stabilitása és a közösségen belüli kommunikáció. Locke Pufendorfhoz hasonlóan úgy 
véli, hogy a morális jelenségeket a morális cselekvők hozzák létre és helyezik annak a fizikai 
világnak a dolgai „fölé”, mely fizikai világ a morális-politikai jelentéstulajdonítás nélkül érték-
semleges. Ami Pufendorfnál a morális létezők szférája, az Locke-nál a „kevert móduszok” 
elmélete: a morális ideák olyan összetett ideák, melyeket egyszerű ideákból alkotunk meg. A 
morális kevert móduszok összetételének célja, hogy általuk gyakorlati és társadalmi 
eseményeket értsünk meg és ezáltal megkönnyítsük magatartásunk kialakítását.  
 

 
 
Azonban hogyan lehetséges természetes törvény 
akkor, ha minden ismeretünk végsősoron 
empirikus eredetű? Vajon nem arról van szó, hogy 
empirikus módon csak történtileg kialakult 
értékrendeket ismerhetünk meg, melyek már eleve 

a társiasság pozitív, a természetes 
állapotból kiemelkedett kontextusában 
jöttek létre? Locke válasza szerint 

Értekezés, 1,3,13; 70: 
Módfelett nagy különbség választja el 
ugyanis a velünk született 
törvényeket a természet 
törvényeitől; azokat tehát, amelyeket 
elménk létrejöttekor belénk 
bélyegeztek, azoktól, amelyeket nem 
tudunk eleve, de természetes 
tehetségünk használatával és illő 
alkalmazásával megismerhetünk. 
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lehetséges a priori természettörvény akkor is, ha a természetes morális értékrend ismerete nem 
születik az emberrel. 
 
 
Az erkölcsi tudás paradigmatikus párhuzama a matematika, mely akkor is érvényest tudást 
képes biztosítani tárgyairól, ha ezen absztrakt tárgyak sehol sem realizálódnak valós fizikai 
entitásokban. 
 
 
 
 
 
Mivel a moralitást ember 
alkotja meg, ezért a morál 
tudománya demonstratív 
tudomány lehet a 
matematika mintájára: a 
deduktív bizonyítás nem 
más, mint előzetesen 
definiált ideák társítása 
egymással. A morál 
tudománya tehát egy 
formálisan koherens 
hipotetikus-deduktív 
rendszer. 
 

 
 
 
 
 
A bizonyítás nem más, 
mint a morális ideáknak a 
törvényre való 
vonatkoztatása. Egy 
szabálynak ahhoz, hogy 

törvénnyé legyen, egy olyan törvényhozóra van szüksége, ki hatályba helyezi azt: büntetheti 
megszegését és jutalmazhatja betartását. Locke három csoportra osztja ezeket: 
 

Értekezés, 4,4,8; 640: 
Elvégre a matematikusok semminemű fejtegetése a kör 
négyszögesítéséről, a kúpszeletekről vagy a matematika 
bármely más területéről nem tárgyalja az illető alakzatok 
létezését; hanem bizonyításaik, melyek ideáiktól függenek, 
ugyanolyanok, akár van a világon egyetlen négyzet vagy kör 
is, akár nincsen. Hasonlóképpen, az erkölcsi eszmefuttatások 
igazsága és bizonyossága is elvonatkoztat az emberek 
életétől s a tárgyalt erények e világi létezésétől; ámde Tullius 
Kötelességei még nem kevésbé igazak attól, hogy nincs 
olyan ember a világon, aki pontosan betartja az ott megadott 
szabályokat, és az erényes ember azon mintaképe szerint él, 
melyet Cicero vázolt föl nekünk, s amely nem is létezett 
sehol, midőn e szerző megalkotta, csak idea formájában. 

Értekezés, 2,28,5; 388-9: 
Következésképp, az erkölcsi jó és rossz semmi egyéb, mint 
akaratlagos cselekvéseink megegyezése ama törvénnyel, 
illetőleg eltérése ama törvénytől, mely által jó vagy rossz 
származik reánk, a törvényhozó akaratából és hatalmából 
kifolyólag; s ezt a jót és rosszat, gyönyört vagy fájdalmat, mely 
a törvény betartását vagy megszegését a törvényalkotó döntése 
szerint követi, jutalomnak vagy büntetésnek nevezzük. 
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Az isteni törvény az emberi 
konszenzustól független 
természettörvény. A polgári 
törvény a pozitív jogi 
állapotban kötelező törvény. A 
hírnév törvénye egy társadalom 
olyan érték-elvárásait fejezi ki, 
melyek sértése vagy teljesítése 
jogilag nem szankcionált. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdések: 
 

1. Honnan származnak ismeretink Locke filozófiája szerint? 
2. Milyen ideákat fejeznek ki erkölcsi-társadalmi fogalmaink? 
3. Lehetséges-e tudomány az erkölcsről és a társadalomról? 

 
 
 
Irodalom: 
 
Kontler László: Bevezetés: Locke és a liberális természetjogi hagyomány, in: Locke, John: 

Értekezés a polgári kormányzat igazi eredetéről, hatásköréről és céljairól (Második 
értekezés), ford. Endreffy Zoltán, Budapest, Gondolat, 1986, 7-37. 

Ludassy Mária: A Leviatántól a polgári kormányzatig. Hobbes és Locke államelmélete. 
Rubicon 1996 /4-5, 30-33. 

 
 
 
 
 

Értekezés, 2,28,7; 389: 
A törvények. Úgy vélem, az emberek általában a 
következő három törvényhez viszonyítják cselekvéseiket, 
hogy ezáltal ítéletet alkossanak maguknak azok 
feddhetetlenségéről vagy tisztességtelenségéről.  
1. Az isteni törvény. 2. A polgári törvény. 3. A vélemény 
avagy hírnév törvénye, ha nevezhetem így. Ama viszony 
alapján, mellyel tetteik az elsőhöz viszonyulnak, az 
emberek döntenek afelől, hogy azok bűnök-e avagy 
kötelességek; a második törvény alapján azt ítélik meg, 
hogy tetteik bűnösek-e vagy ártatlanok; a harmadik 
alapján pedig azt, hogy erények-e vagy vétkek. 
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Természetjog és morálfilozófia 
 
7.2 lecke – 20 perc 
Locke – 2: Természettörvény és tulajdon 

 
A szemelvények forrása a Második értekezés: 

Locke, John: Értekezés a polgári kormányzat igazi eredetéről, 
 hatásköréről és céljáról. Ford.: Endreffy Zoltán. Budapest, 1986 

 
 
A természettörvény tartalma:  
 

 
 
Az egalitarista 
természetjog klasszikus 
megfogalmazása. 
 
 
 
  
 
 

A természetes állapotban az emberek egyenlőek: 
 
 
 
Locke szemében a hobbesi 
individuum „bármihez való 
természetes joga” ön-
fenntartása érdekében egy 
eleve fennálló alá-
fölérendeltségi viszonyt 
feltételezne a természetes 
állapotban. az emberi 
természet közös megléte mindenkiben ellentmond egy ilyen természetes alárendeltségi 
viszonynak.  
 
 
 
A természetes törvény 
kifejezetten kötelezettséggé 
teszi mások érdekeinek szem 
előtt tartását.  
 
 
 

Második értekezés, 42: 
A természeti állapotot a természeti törvény kormányozza, 
amely mindenkit kötelez; és az ész – amely maga a törvény –, 
mindenkit, aki csak hozzá fordul megtanít arra, hogy mivel az 
emberek valamennyien egyenlők és függetlenek, senki sem 
károsíthat meg egy másik embert életében, egészségében, 
szabadságában vagy javaiban. 

Második értekezés, 43: 
S mivel hasonló képességeket kaptunk, s valamennyien a 
természetnek egyazon közösségén osztozunk, nem 
tételezhető fel közöttünk semmiféle alárendeltség, amely 
felhatalmazna minket mások elpusztítására, mintha úgy 
teremtettünk volna egymás használatára, mint ahogy a 
teremtmények alsóbb rendjei a mi használatunkra. 

Második értekezés, 43: 
Ahogyan mindenki köteles megvédeni önmagát […] 
ugyanezen oknál fogva meg kell védenie, amennyire csak 
tudja a többi embert is, ha ezzel nem kockáztatja saját 
megmaradását. 
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Jóvátétel és elriasztás: a 
természetes jogok sérülése 
esetén megfelelő arányú 
büntetés hatalma illeti meg 
az elszenvedő felet. A 
mértéket nem az 
önfenntartás szenvedélye, 
hanem az az értelem állapítja 
meg, mely a természetes 
jogokat is felismeri.  
 
A tulajdonhoz való természetes jog 
 
A Második értekezés 5. fejezetének nyitómondata a tulajdonhoz való természetes jogot az 
értelem és a kinyilatkoztatott teológia kettős aspektusába helyezi: 
 
Második értekezés, 57: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A kor természetjogi koncepciói – így különösképpen Pufendorf elmélete – nem ismerte el, hogy 
a tulajdonhoz fűződő jog fennállhatna a természetes állapotban. Locke érve a tulajdon 
természetes joga mellett: 
 
 

Második értekezés, 44: 
[…] a természeti állapotban az egyik ember hatalomra tesz 
szert a másik felett; de nem abszolút vagy zsarnoki 
hatalomra, hogy szenvedélyes indulatai vagy akaratának 
határtalan túlzása szerint bánjon egy kézre kerített 
bűnössel, hanem hogy megtorolja vétkét, mégpedig 
annyira, amennyire a higgadt értelem és a lelkiismeret 
parancsolja, tehát arányosan a vétséggel, vagyis oly 
mértékan, ami jóvátételként és elriasztásul szolgálhat. 
 

Akár a természetes észt tekintjük, 
amely azt mondja nekünk, hogy az 
embereknek, ha egyszer 
megszülettek, joguk van a 
fennmaradásukhoz, következés-
képpen ételhez, italhoz és más 
olyan dolgokhoz, amelyekkel a 
természet látja el őket 
megélhetésükhöz, […] 

[…] akár a kinyilatkoztatást, amely 
beszámol arról, hogy mit 
adományozott Isten Ádámnak, Noénak 
és fiainak, […] 

mindenképpen világos, hogy Isten […] a földet az ember 
fiainak adta, vagyis közösen adta az emberiségnek. 
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A világ és tárgyai közösek, azonban az 
értelem individuális használata által a 
természetes egyén kisajátíthat e közösen 
osztott tulajdonból bizonyos dolgokat.  
 
 

Bár a föld és az összes alacsonyabb rendű teremtmény közösen minden ember tulajdona, mégis 
mindenkinek tulajdona a saját személye. Ehhez senkinek sincs joga, csak magának. Azt 
mondhatjuk, hogy testének munkája és kezének műve a szó szoros értelmében az övé. Amit 
tehát kiemel abból az állapotból, amelyben a természet hagyta, azt összevegyítette munkájával, 
hozzátett valamit, ami az övé, és ezzel tulajdonává teszi.  
 
 
 

            
 
 
 
 
 
      

világ tárgyai mint közös tulajdonok 
 

 
 
 
 
 
 
          

 személy      tulajdon 
 
     
   fizikai tárgy 
 
 
 
 
Az ember értelme által használja a 
dolgokat, munkát végez. Ezáltal 
értéktöbbletet ad a fizikai tárgyhoz. Az 

Második értekezés, 57-58: 
Isten, aki közösen adta az embereknek a 
világot, értelmet is adott nekik, hogy 
felhasználják, ahogy legelőnyösebb az élet 
és a kényelem szempontjából. 

munkavégzés, értelem 
használata, első szerzés 
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értéktöbblet létrejötte által a fizikai dolog tulajdonná lesz, míg a munkát végző egyén személlyé 
válik.  
 
 
 
 

 
 
Az eredendő munkavégzés által létrejött tulajdon nem 
szorul arra, hogy mások elismerjék a magántulajdont. 
Mivel Locke arra tart igényt, hogy a tulajdonjog 
természetes jog, ezért mindenki másnak el kellene 
ismernie az egyén tulajdonjogát. Locke szerint azonban 
az ember képessége arra, hogy értelme használatával 
értéktöbbletet adjon a fizikai tárgyakhoz, elegendő a 

természetes tulajdonjog konstitúciójához.  
 
 
 
 
 
Tehát a pozitív jogi állapotot megelőző 
tulajdonjog eszméje nem ellenkezik a lecke 
elején idézett természettörvénnyel, miszerint 
„senki sem károsíthat meg egy másik embert 
életében, egészségében, szabadságában vagy 
javaiban”. Az eredeti szerzés természetjoga 
ennélfogva feltételezi a természetes javak 
bőségét. 
 
 
Kérdések: 
 

1. Hogy hangzik a természetes törvény megfogalmazása Locke-nál? 
2. Vajon figyelembe veszik-e az individuumok egymás érdekeit a természetes 

állapotban? 
3. Hogyan konstituálódik meg a természetes tulajdonjog Locke filozófiájában? 
4. Lehetséges-e tulajdonra szert tenni a természetes állapotban mások javainak 

megsértése nélkül? 
 
Irodalom: 
 
Kontler László: Bevezetés: Locke és a 

liberális természetjogi hagyomány, 
in: Locke, John: Értekezés a polgári 
kormányzat igazi eredetéről, 
hatásköréről és céljairól (Második 
értekezés), ford. Endreffy Zoltán, 
Budapest, Gondolat, 1986, 7-37. 

Második értekezés, 61: 
És valamely földdarabnak – a feljavítása 
[megművelése – SJ] által történő – 
kisajátítása nem volt senki másnak a 
megkárosítása, mert maradt még elegendő 
és ugyanolyan jó föld, sőt több, mint 
amennyit fel tudott használni az, akinek 
még nem volt. 

Második értekezés, 59: 
[…] a tulajdon ott kezdődik, ahol 
annak egy részét, ami közös, 
kiemelik abból az állapotból, 
amelyben a természet hagyja […] 
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Ludassy Mária: A Leviatántól a polgári kormányzatig. Hobbes és Locke államelmélete. 

Rubicon 1996 /4-5, 30-33. 
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