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“A jog szenvedély nélküli értelem.”1 

 

Az alábbi esszémben Aristotelész egyik jogról alkotott gondolatát fogom értelmezni, 

mely így szól; “A jog szenvedély nélküli értelem.” A fogalmazásomat a következő 

tematika szerint építem fel: 

 

I. Bevezetés, a téma megjelölése 

II. Aristotelész jogfilozófiája  

III. Idézet értelmezése  

IV. Az idézetről alkotott személyes véleményem  

V. Forrrásmegjelölés  

 

Amióta Hammurapi kőoszlopára felvésték a helyi szokásjogon alapuló törvényeket, a 

jog modifikálódótt, terjeszkedett és számos meghatározása született a kortörténete 

alatt. Aristotelész azonban a jog princípiumát 5 szóban fogalmazta meg. A jogról és az 

igazságról történő elmélkedéseit a Nikomakhoszi etika köteteiben és a Politika c. 

művében olvashatjuk.  

 

Arisztotelész ezekben az alkotásaiban nem feltétlenül a jogról, hanem az 

igazságosságról, a törvényekről és azoknak helytállóságukról értekezett. Szerinte az 

igazságosság a legtökéletesebb és legelőkelőbb erény, amely minden más nemességet is 

magába foglal. Ezt a fogalmat két részre bontotta; általános és részleges igazság. A 

részleges igazságot pedig osztó és “kiigazító”2 igazságra csoportosította. Szerinte egy 

cselekedet akkor helyes, ha a társadalom/közösség javát és fenntartását szolgálja, ez a 

modernkorban az állam feladata. Kijelenthetjük azonban, hogy ebben a formában 

elismerte, hogy bizonyos szabályozások szükségesek az együttéléshez, amelyek 

meghatározzák, a polgárok egymáshoz való viszonyát.   

 

Ennek értelmében Arisztotelész szerint a törvény az egy olyan semleges tekintély, 

amely elismeri más jogrendek elveit és annak következményeit a törvényhozó 

 
1 Arisztotelész Kr.e 384-322  
2 Arisztotelész, Nikomakhoszi etika V. kötet 
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tendenciájára/célzatosságára. Továbbá abban is hitt, hogy a törvény jelenti a hatalmat, 

nem az uralkodó, a jogállam pedig nem csak szükséges, hanem feltétel a társadalom 

politikai rendjének érvényességéhez. Így alkotta meg ezt az időtálló idézetet:”Egyedül a 

törvény az uralkodója és ura annak az igaznak, amely bölcsességből és megértésből szól, 

és amely pontosan fel tudja tárni számunkra a kritériumot, és útmutatásul szolgálhat a 

jó számára, kivéve a bölcseket.”3 

 

Platónnal ellentétben úgy ítélte meg, hogy a hatalom nem az uralkodótól, hanem a 

közösségtől/társadalomtól4 ered, a bűnüldözés elvét és a szuverenitást pedig nem csak 

szükségesnek, hanem az állam egzisztenciája bizonyítékának vélte.  

 

Az részleges igazságról szóló elméletének rövid leképezése az, hogy létezik egy un. osztó 

igazság, amely szerint az állam közössége szabályokat hoz törvényeiben, hogy ezen 

keresztül optimalizálja a jutalmak összegét és annak elosztását. Ennek következtében 

maga a törvény betartása egy pozitív hozadékkal jár. Fontos azonban megjegyezni, hogy 

Arisztotelésznek az osztó igazság és az egyenlőség bár ugyan az volt, nem egyenlő 

bánásmódot értett az egyenlőség alatt, hanem a tett és a következmény arányosságát, az 

ekvivalencia5 és a proporcionalitás6 értelmében. A kiigazító igazság szerint pedig a 

hozzájárulás mennyisége alkotja az eredményt és fordítva. Mindkettő tényező azonos 

értékkel kell rendelkezzen, hogy a csere/egyezmény igazságos legyen.  

 

“A jog szenvedély nélküli értelem.” Ahhoz, hogy ennek a megfogalmazásának egy 

értelmezési keretet fel tudjunk állítani, három kérdésre kell tudnunk a választ; Mi a jog?, 

Mi a szenvedély? Mi az értelem?.   

 

A modern szemlélet szerint a jog, egy alapvetően állami szabályozás, így annak 

egzisztenciája, hozzá kapcsolódik, kialakulásával jön létre, fejlődéséhez alkalmazkodik. 

Mindezek mellett társadalmi jelenség, társadalmi viszony. Funkcióját tekintve két 

 
3 Arisztotelész, Kr. e. 382-322  
4 Pluralizmus: több egymással versengő párt jelenléte  
5 Matematikai logikai alapfogalom, amelyet akkor használunk, ha két formulában szereplő változók 
kiértékelése során megegyező logikai értéket kapunk. Arisztotelész ezzel a matematikai művelettel  
támasztotta alá  az osztó igazság helytállóságát, funkcionalitását  
6 Büntetőjogi fogalom, amely szerint a büntetésnek a bűntett súlyához kell igazodnia.  
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szerepet tölt be, egyfelől rendelkezik normatív funkcióval, ez vonatkozik a társadalmi 

rendezettség fenntartására. Emellett a hatalmi viszonyok megerősítéséért és 

érvényesítéséért felel, ezt nevezzük politikai funkciónak.  

 

A szenvedély egy olyan jelenség, amely együtt született az emberrel, és a világon azóta is 

jelen van. A görög patheia szóból ered, egy olyan állapot, amelyben bizonyos érzelmek 

vagy indulatok konstans hatása alatt állunk. Ez a periódus lehet hosszabb vagy 

rövidebb, középpontjában pedig egy nagyon áhított dolog utáni vágyakozás áll, amely 

lehet erotikus vagy lelki. A szenvedély minden művészeti ágon végigvonul és számos 

elismert alkotó múzsájaként szolgál. Kitioni Zénón7 így vélekedett róla: “A szenvedély 

eltávolít minket a józan észtől és ellentétes a lélek természetével.” Hellén filozófus révén 

Ő ezt egy negatív állapotnak élte meg, mivel az apatheiát8 értelmezte a boldogság 

kulcsaként.  

 

Az értelem, ráció bár a felvilágosodás időszakában kapott nagyobb jelentőséget, már a 

presszókratikusok korában is jelen volt, hiszen igényük volt a világ, az ok-okozati 

összefüggések és lét megismerésére. Az értelem, az ember megismerő tevékenységén 

keresztül szerzett tapasztalatok belátása, egy tehetség, amelynél fogva következtetünk 

és ítélünk.  

 

Arisztotelész szerint tehát a jog egy olyan institúció, amelyet csak és kizárólag a józan 

ész és annak képességei befolyásolnak, nem pedig érzelmek vagy vágyak. Amikor 

Arisztotelész ezt a következtetést levonta a jog még a mostani állapotánál is fiktívebb, 

mindenek előtt szubjektívebb volt, egy fajta iránymutatásként szolgált. Máshogy 

interpretálták azokat a fogalmakat, mint amelyeket mi, a modern kor szülöttei. Első 

sorban azért, mert más társadalmi rendekre különböző törvények, előírások, normák 

vonatkoztak, amelyek adott esetben egy eljárásnál más következményeket vontak 

maguk után. A kezdő lépés a jog egységesítése felé a felvilágosodás korszakában történt, 

mikor az első alaptörvények születtek. Az idő előrehaladtával először a rang, majd pedig 

a nemi és az etnikum alapján történő  megkülönböztetés törlődött el. Így Arisztotelész 

kora szellemével identikus megállapítást hozott.  
 

7 Hellén filozófus, Kr.e. 336-264 
8 Érzelemmentesség  
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Ahogy azt a fogalmazásom elején is kihangsúlyoztam, a jog állandóan fejlődésben van, 

alkalmazkodik a világban zajló folyamatokhoz, de soha nem tud kiteljesedni, hiszen 

napról napra olyan precedensek jelennek meg, amelyre nem alkottak protokollt 

(internet, klímavédelem, nemzetközi kapcsolatok…). Tehát a jog maga, az egységes, 

demokratikus társadalom óta folytonos mérlegelés, egy erkölcsi dilemma jó és rossz 

között, egyszerre ad és elvesz, fékek és ellensúlyok rendszere. Ez a fajta radikális, 

paradox megnyilvánulás pedig az a szenvedély, amely a jogban is megjelenik, a 

racionális, ok-okozati következményekre épülő szigorú rendszerben.  

 

Ugyanakkor a jogtudományok ismeretében lévő személyek, emberi mivoltukból 

fakadóan a szenvedély és a belátás képességét is birtokolják, mivel ők a “közvetítők”, 

ezért gyakorlatilag olyan lényegre bízzuk ennek a hatalomnak gyakorlását, akiknek 

jelleme mind különböző. Bár a törvény egy, de annak gyakorlóján múlik, hogy passió 

vagy ráció vezeti majd, és mit tesz vele lehetővé.   
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Klaus F. Röhl; Die Gerechtigkeitstheorie des Aristoteles aus der Sicht 
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