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Az ember jogok alanyaként történő megjelenése sokban köszönhető annak, hogy a 

XVIII–XIX. századi tudományos gondolkodás az embert mint individuumot helyezte vizs-

gálódásának középpontjába. A felvilágosodás eszmeáramlatának hatására – a teológia és 

morálfilozófia addigra kialakult eszközrendszerén túl – az egzakt tudományok termékenyí-

tették meg és ezáltal hozták lendületbe azt az újfajta bölcseleti szemléletmódot, amely a 

tárgyalt korszak iurisprudentiáját is formálta. A jelenségek racionális módon történő ma-

gyarázata – kiváltképp Emmanuel Kant munkássága folytán – a természetjog észjogi válto-

zatát irányozta elő, amely észjogtan, észjogtudomány elnevezéssel a XVIII–XIX. századra az 

elméleti jogtudomány szinonimájává vált. Az ilyen értelemben vett jogbölcselet nagyban 

hozzájárult a ma is alkalmazott jogi fogalmak, jogintézmények legtöbbjének precíz defini-

álásához. A jogfogalom tisztázása jelentette azt a kiindulópontot, amely lehetővé tette az 

ember személyként történő definiálását, rávilágított az emberi méltóság jellegére, az ember 

szabadságának terjedelmére s végül az emberi jogok természetére. 

Kulcsszavak: észjogtudomány mint iurisprudentia, a természetjog kanti morális fordulata, 

az ember mint ens rationale, persona, emberi méltóság, személyiségi jogok, személyes 

szabadság, jogegyenlőség, velünk született és szerzett jogok 

 
The appearance of  individual as a legal entity is largely due to the fact, that the man as an 

individual was placed in the centre of scientific thinking in 18th–19th. centuries. As a result 

of the ideology of  Enlightenment – beyond the methodologies of the Theology and 

Philosophy – the new breed of the philosophical aspect was deeply influenced by exact 

sciences, which formed the jurisprudence of the discussed era as well. Explanation of the 

phenomena in a rational way – expecially owing to Emmanuel Kant’s work – opened a new 

way towards another version of natural law, which under the name of  the Law of Reason 

School had become a synonym of the jurisprudence by the 18th–19th centuries. The legal 

theory in this sense greatly contributed to the precise definition of most legal concepts and 

institutions applied even today. Clarifying the notion of law indicated the starting point that 

made the definition of man as a person possible, as well as revealed the nature of human 

dignity, the extent of human freedom and eventually the Human Rights. 
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1. Az ember mint tudományos vizsgálódások alanya 
 

Pauler Tivadar az 1852-ben kiadott Bevezetés az észjogtanba című munkájának 

előszavában a következőket írja: „Belső meggyőződésemet, miszerint léteznek az ész 

által megismerhető örök érvényességű változhatatlan jogelvek, melyek minden 

társadalomnak sarkköveit alkotják, sem az iskolák álokoskodásai, sem egyesek 

visszaélései meg nem rendíthetnék.”1   

A XVIII–XIX. század fordulójának és az azt követő évtizedeknek társadalom-

tudománya javarészt az egyes embert mint individuumot helyezte a vizsgálódás 

középpontjába. A természettudományos ismeretek rohamos bővülése folytán a 

társadalomtudományok a teológia és morálfilozófia eszközrendszerén túl egyre 

erőteljesebben fordultak az emberi természet megismerésének irányába. Az egzakt 

tudományok eredményei a felvilágosodás óta a bölcseleti gondolkodásban is 

irányváltást idéztek elő. A jelenségek racionális alapokon történő megismerése és 

magyarázata szinte minden tudományos vizsgálat alapvető kritériumává vált. Ez az 

elvárás immáron a bölcseleti, azaz a társadalomtudományokkal szemben is megfo-

galmazódott, melyre a iurisprudentiának is reflektálnia kellett.  

Az ókortól kezdve számos jogtudós fejtette ki véleményét a természetjogról, ám 

a ius naturale kezdetben csak a jogtudományos vizsgálódás egy részterületét jelen-

tette. Ahhoz, hogy a természetjog olyan, az egész jogtudományt elméleti szinten 

magába foglaló tudományként lépjen a színre, kellett az a természettudományos 

vizsgálódásoknak preferenciát tulajdonító nézet, amely szerint valódi és hasznos 

tudományok csak az egzakt tudományok lehetnek. Ennek is köszönhető, hogy a 

jogtudomány szintén igyekezett megállapításait egzakt módon, racionális észér-

vekkel alátámasztani, igazolva ezzel tudományos jellegét. Így vált a természetjog a 

XVIII–XIX. században az elméleti jogtudomány szinonimájává,2 és hogy racionális 

jellege még inkább hangsúlyozottá váljék, elterjedt az észjogtan, észjogtudomány 

kifejezés.  

 

2. A természetjog kanti fordulata 
 

Az észjogtan megnevezés – bár a tudományos munkákban már korábban is előfor-

dult – Immanuel Kant munkássága révén terjedt el a gyakorlatban,3 aki egy úgyne-

                                                 
1 PAULER Tivadar: Bevezetés az észjogtanba, Pest, 1852. (Pauler Tivadar: Bevezetés az 

észjogtanba) IV. 
2 PAULER Tivadar: i. m. 6.  
3 Az észjogtan elnevezés már Adam Friedrich Glafeynál (1723) – Thomasius követője – is 

előfordul, „de főleg Kant óta használtatik és egyszersmind a tudomány észleges irányát, 

ellentétben a történeti és hittani jogiskolával jellemzi.” PAULER Tivadar: Bevezetés az 

észjogtanba  6. és Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, Volumen 9. 
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vezett “morális fordulattal” kimozdította a természetjogot abból az irányvonalból, 

amely az ember hajlamaiból, ösztöneiből vezette le a jogok forrását. Kant és követői 

számára „a jogok forrása erkölcsi igazolhatóságukban rejlik”,4 melyek a „tiszta ész” 

által kikövetkeztethetők. A jog és az erkölcs között fennálló különbség markánsabb 

tisztázása – ami Christian Thomasius erre irányuló kísérlete után végül  1790-re 

Immanuel Kantnak sikerült –5 szintén arra irányult, hogy a jog és erkölcs kapcso-

latára mutasson rá. A kanti ismeretelmélet szerint az embert bár testi lényként a 

természet törvényei determinálják, mégis képes arra, hogy racionális személyként 

önmagát determinálja, melynek folytán tetteiért erkölcsileg is felelős.6 A termé-

szetjog új feladata immáron az, hogy megállapítsa: mi jogos és mi jogtalan, keresve 

azokat a gondolkodási formákat, amelyek szabályai szerint az emberek a jogost meg 

tudják különböztetni a jogtalantól.7 

A természetjog kanti morális fordulata a századfordulót követő évtizedekben 

egyre jobban tért hódított, és főleg a német nyelvterület után Magyarországon is 

követőkre talált – annak ellenére, hogy kezdetben nem kis ellenállást váltott ki a 

tudományos élet egyes képviselőiből.8 Magyarországon az osztrák természetjogban 

bekövetkezett szemléletváltás hatására – mely fordulat Franz Zeillernek és Franz 

Eggernek köszönhető – többek között Szibenliszt Mihály, Csacskó Imre, Virozsil 

Antal, Bánó István, Albély Ferdinánd Antal, Greguss Mihály9 művei közvetítik 

Kant nézeteit.10   

 

3. Új emberkép, melynek legfőbb jellemzője a szabadság 
 

A kanti fordulatnak köszönhetően tehát a XVIII. század végére egy új emberkép 

rajzolódik ki. Egy olyan ember képe, aki magában hordozza boldogulásának titkát. 

Egy olyan racionális lényről van szó, aki felismeri, hogy szabadsággal rendelkezik, s 

ez megkülönbözteti őt a többi, szabadsággal nem rendelkező élőlénytől. Az ember 

                                                                                                                            
History of the Philosophy of Law in the Civil Law Word 1600–1900 edited by Damiano 

CANALE, Paolo GROSSI, Hasso HOFMANN, Springer Science – Business Media, B. V. 2009, 

23. 
4  BALOGH Zsolt: Alapjogok – Általános rész, in: Alkotmányjog – Alapjogok, (szerk.: 

SCHANDA Balázs–BALOGH Zsolt), Pázmány Press, 2015, 13.  
5 BALOGH Zsolt: i. m. 13.  
6 BAYER József: A politikai gondolkodás története, Osiris, Budapest, 1998, 157. és Vö: 

„Homines a prima jam aetate de justo et injusto judicium fuerunt” Francisci Nobilis de 

ZEILLER, Jus naturae privatum, Editio Germanica tertia Latine reddita a Francisco Nobili 

de EGGER, Viennae, apud Car. Ferdinandum Beck. MECCCXIX.  1. § 1. 
7 Immanuel KANT: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése 13. Zeiller–Egger, Szibenliszt 

stb. é.n., 40. 
8 PAULER Tivadar: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez, A Magyar Tudományos 

Akadémia Könyvkiadó-Hivatala. Budapest, 1878. 295–297.  
9 Greguss Mihályról bővebben: Miskolczy Ambrus: Greguss Mihály Pozsonyban, 

www.agenturapacisposonium.sk/documents/miskolczy%20HUN.pdf, letöltés dátuma: 

2015. március 13. 
10 PAULERTivadar: Bevezetés az észjogtanba… 113.  

http://www.agenturapacisposonium.sk/documents/miskolczy%20HUN.pdf
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tehát nem dolog (res), hanem személy (persona). A személy pedig úgy definiálható, 

mint értelemmel bíró lény (ens rationale), aki képes arra, hogy saját maga számára 

célokat tűzzön ki, és azokat szabadon kövesse, vagyis önmagáért létező, szabad 

akarattal rendelkező alany.11 Az ember racionális lényként a tiszta ész parancsát 

követi, amelynek alapján úgy kell cselekednünk, hogy cselekményünk indítékai 

megfeleljenek azon törvénynek, amely mások számára is törvény lehet, és amely 

erkölcsi törvény.12 

E parancsok követése az ember szabadságát feltételezi, az ember természete 

követeli meg, hogy szabad lény, vagyis személy legyen. A szabadság tehát vala-

mennyi ésszel rendelkező lény akaratának tulajdonsága.13 Mindemellett az ember 

zoón politikon, vagyis társas lény, és mint ilyen, csakis a társas létben tudja kitelje-

síteni az emberi természet két alapvető törekvését: az érzéki megtapasztalásból 

fakadó boldogság-keresést (felicitas), illetve az ésszerű gondolkodás parancsán 

alapuló erkölcsiség követelményét (moralitas).  

Annak ellenére, hogy a társas létben az emberek szabadsága nem szűnik meg, a 

természet arra vezet minket, hogy saját szabadságunknak olyan korlátokat állítsunk 

fel, amelynek következtében mindenki mint személy, azaz szabadsággal rendelkező 

entitás létezhet. Ennélfogva a társas létben senki sem követelhet magának korlátlan 

szabadságot, hiszen az a többiekkel szemben – minden ember közös és egyenlő 

természetére tekintettel – senkit sem illethet meg. Amennyiben ugyanis bárki élne a 

korlátlan szabadsága által nyújtott erőszakkal, akkor rajta kívül senki sem lehetne 

szabad.14 E felfogás hangsúlyozza tehát, hogy a természeti állapotban valamennyi 

embert természeténél fogva megillető szabadság és autonómia az ember társas 

                                                 
11 vö: „Quare agnoscit, se esse libertate praeditum, agnoscit una essentialem differentiam 

sui ab omnibus entibus, libertate carentibus, quae differentia apte persona, et re 

exprimitur. Persona est ens rationale, quod sibi fines praefigere, et eos libere persequi 

potest, proin propter se ipsum existens, breviter ens libertate praeditum. Res est contrarium 

hujus” Institutiones juris naturalis conscriptae per Michaelem SZIBENLISZT. Tomus I–II. 

Editio altera, Pestini, Typis Trattner-Károlyianis 1830, 1831. és ZEILLER-EGGER: i. m. 2. § 

2. „Homo, empirice consideratus, est ens sensitivo rationale. […] imprimis per rationem et 

libertatem voluntatis […] et a Natura ad moralem perfectionem, eique respondentem 

felicitatem , ut fines existentiae […] destinatur, qua in destinatione morali, naturalis 

hominis dignitas, a percellentia prae aliis hujus modi entibus sita est.” VIROZSIL Antal: 

Epitome juris naturae, seu universae doctrinae juris philosophicae, Pesthini, Typis Josephi 

Beimel, 1939.  
12 „age ita, ut tua agendi ratio omnibus rationalibus entibus lex esse possit […] proinde 

legem, quae moralitatem exigit.” SZIBENLISZT Mihály 2.§ 2. vö: Immanuel KANT: A gya-

korlati ész kritikája, in: Immanuel KANT: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. A 

gyakorlati ész kritikája, Az erkölcsök metafizikája, Ford.: BERÉNYI Gábor, Gondolat Kiadó, 

Budapest, 1991, 138.  
13 vö: KANT: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése, 82. Az erkölcsök metafizikája 314. 

„Natura itaque hominis exigit, ut sit ens liberum, sit persona” SZIBENLISZT Mihály: i. m. 

Tomus I. 2. § 2–3. VIROZSIL Antal: i. m. 1. § 1.  
14  SZIBENLISZT Mihály: i. m. Tomus I. 3. § 3–4., VIROZSIL Antal: i. m. 2. § 3. 

ZEILLER–EGGER: i. m. 6. § 7–8. 
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viszonyrendszerében szükségszerűen korlátok közé kerül. E korlátokat pedig a 

másik ember szabadsága képezi: mindent szabad, ami a másik ember szabadságát 

nem sérti.15 

 

4. A jog definiálása 
 

A szabadság mint alapvető emberi tulajdonság vezet el minket e természetjogi 

koncepcióban a jog fogalmi megragadásához is, melyet a kanti elveknek megfele-

lően objektív és szubjektív szempontból igyekeznek meghatározni a kor termé-

szetjogászai. Objektív szempontból a jog a szabadság egy speciális formája, egy 

bárkit megillető, gyakorlását tekintve külső cselekményekben megnyilvánuló kor-

látozott cselekvési szabadság, amely alapján mindenki mint személy élhet társas 

életet.  Ez tehát a szabadság kölcsönös korlátozását tételezi fel, amely nélkül a 

személyek többségének együttélése elképzelhetetlen lenne.16 Szubjektív szempont-

ból nézve a jog egy személy cselekvésre irányuló tágabb értelemben vett erkölcsi 

lehetősége, amely megfelel az adott személy társadalomban betöltött szerepének.17 

A tágabb értelemben vétel arra utal, hogy az erkölcsi lehetőség nem igazodhat ki-

zárólag a tételes törvényekhez, mert akkor minden jogszerű cselekedet egyben 

erkölcsös is lenne – ami nyilvánvalóan nem igaz.18 A jog tehát tágabb értelemben 

vett erkölcsi lehetőség, mely tekintettel van a szabadságra, és melyet a törvény ereje 

is támogat mindaddig, amíg a saját jog követése nem áll szemben a törvénnyel.19  

A korabeli természetjogászok magyarázata szerint a jog mint lehetőség nem 

fogható fel tartozásként vagyis kötelezettségként, hiszen saját jogáról bárki le-

mondhat, ezzel szemben a kötelezettségéről már kevésbé. Továbbá a jog nem ér-

telmezhető fizikai lehetőségként sem, hiszen ekkor pusztán az erősebb joga érvé-

nyesülne. A jog mindig az emberre mint racionális lényre van tekintettel, és fogal-

mához hozzátartozik a szigorú betartása is, amit közvetett kényszer útján ki lehet 

kényszeríteni.20 „Összefoglalva a fentiek lényegét, a jog tehát azoknak a feltéte-

leknek az összessége, amelyek között az egyik ember önkénye, autonómiája a sza-

                                                 
15  „Ommitte omnes eas actiones, quibus justa aliorum efficientia libera turbetur” 

ZEILLER–EGGER: Jus naturae privatum 6. § 7–8. vö: Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 

IV.  
16 SZIBENLISZT Mihály: i. m. Tomus I. 4. § 4–5., ZEILLER–EGGER: i. m. 4. §. 5., KANT: Az 

erkölcsök metafizikája 325.  
17 SZIBENLISZT Mihály Tomus I. 5. §, ZEILLER–EGGER: Jus naturae privatum 5. §. 6. , 

VIROZSIL Antal 23. § 33.  
18 “Non potest vero esse facultas moralis sensu stricto, quia si morale sensu stricto sumatur, 

seu pro eo tantum, quod legi virtutis conveniens, non omne jus, nec omnis executio juris est 

moralis.” SZIBENLISZT Mihály: i. m. Tomus I. 4. § 5., vö: VIROZSIL Antal: i. m.  21–23. §§ 

33–34.   

 ZEILLER–EGGER: i. m. 5. § 6.  
19 SZIBENLISZT Mihály: i. m. Tomus I. 4. § 4–5., ZEILLER–EGGER: i. m. 4. § 5., Immanuel 

KANT: Az erkölcsök metafizikája 325.   
20 SZIBENLISZT Mihály: i. m. Tomus I. 7. § 7.   
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badság általános törvénye szerint egyeztethető össze a másik emberével” és 

amelyhez a kényszerítés felhatalmazása kapcsolódik.21 

A fentiekből azonban az is kitűnik, hogy a jogokkal párhuzamosan kötelezett-

ségek is keletkeznek, amelyek a másik személy jogából erednek, tartalmukat pedig 

egy konkrét jogi kötelem határozza meg. A jogi kötelem ezek szerint nem más, mint 

egy másik személy jogából megismerhető, meghatározott külső cselekvés kifejté-

sére irányuló szükségesség (necessitas).22 Egy társadalomban joggal rendelkezni 

nem lehet anélkül, hogy ne vegyük figyelembe mások szabadon kifejthető külső 

cselekedeteit.23 

A jogfogalom tisztázása, valamint a jog és kötelezettség egymástól való elsza-

kíthatatlansága rámutat arra, hogy kivétel nélkül bármely ember lehet jogok és 

kötelezettségek alanya. Ennek elismerése a tiszta ész parancsa.24 Az ember személyi 

mivolta, perszonalitása tehát magába foglalja mindazon jogokat és kötelezettségeket 

(képességeket, lehetőségeket és szükségszerűségeket), amelyek az embert mint 

racionális, autonóm lényt megilletik és amelyeket összességében az ember méltó-

sága (dignitas) fejez ki.25  

Megjelenik tehát a korszak természetjogában a személyiség fogalma, amely le-

hetővé teszi a jogok és kötelezettségek hordozójának absztrakt megragadását. Ez 

pedig már olyan tartalmi töltetet is elbír, mely a későbbi jogi személy fogalmának 

precíz megalkotásához vezet.26 Ezen túl alkalmas olyan absztrakcióra is, amely 

alapján el lehet ismerni a jogképességnek – státusztól függetlenül – valamennyi 

emberre történő kiterjesztését.   

E koncepció szerint tehát az ember valamennyi jogát a legfőbb jogra, a szemé-

lyiségi jogra lehet visszavezetni, amelyen a jogok alanyaként megjelenő, racionális 

és szabadságát megőrző, arra igényt tartó ember méltóságát kell érteni. A szemé-

lyiségi jog minden embert különbség nélkül megillet, így az emberek egymáshoz 

                                                 
21 Immanuel KANT: Az erkölcsök metafizikája 324–327.  
22 SZIBENLISZT Miháy: i. m. Tomus I. 13. § 14., ZEILLER–EGGER: i. m. 6. § 7–8., VIROZSIL 

Antal: i. m. 24. § 34.  
23 „Homines agnoscendo jura agnoscere debent officia, et obligationes juris. Quia jus 

habere significat, posse libere externe agere, quo din sociale statu non est possibile sine 

correspondente externa conformatione aliorum” SZIBENLISZT Mihály: i. m. Tomus I. 13. § 

14.  
24 „Sola ratione […] agnovimus, quemlibet hominem esse subjectum jurium” SZIBENLISZT 

Mihály Tomus I. 42. § 46.  
25  „homo hac libertate sua etiam dignitati naturae rationalis convenienter utuntur” 

VIROZSIL Antal: i. m. 25. § 37. p. „jus dignitatem entis rationalis, et liberi conservandi, 

tuendique, seu praetendendi, ut homo tamquam subjectum jurium aestimetur: vel etiam 

libertas ad omnes actiones, quibus socialitas personarum non turbatur” SZIBENLISZT Mi-

hály: i. m. Tomus I. 43. § 47., „jus personalitatis, i. e. jus, dignitatem entis rationalis atque 

libere agentis tuendis […]  ” ZEILLER–EGGER i. m. 40. § 55.  
26 POKOL Béla: Középkori és újkori jogtudomány, Az európai jogi gondolkodás fejlődése, 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2008. 161–162.  
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viszonyítva, e lényegi természetük alapján egyenlőnek tekintendők – vallják a kor-

szak természetjogászai.27  

A személyiségi jog hármas irányba hat: vonatkozik a személy önfenntartására, a 

személyes szabadságára és a személyes egyenlőségére.  

A személyiségi jogok közül kiemelkedik a függetlenség joga, aminek folytán 

nem kell elismernünk semmilyen idegen hatalmat önmagunk felett.28 A személyi-

ségi alapjogból származnak továbbá olyan velünk született, azaz bármiféle tény 

nélkül, automatikusan megillető jogok, mint a jog a fizikai létünk fenntartására és 

tökéletesítésére, a lelki egészség megőrzésére, amiből a gondolatszabadság és a 

vélemény-nyilvánítás szabadságának joga ered és végül a jó hírnévhez fűződő jogok. 

A függetlenség jogával magyarázhatók azok a dolgokra irányuló jogok, amelyek a 

birtoklás, használat jogában testesülnek meg, ami alapján egy dolgot bármely le-

hetséges ésszerű módon, saját céljaink elérésére mások kizárása mellett alkalma-

zunk.  

Valamennyi joghoz hozzátartozik azok érvényesítése, így mindenkit megillet az 

a jog, amely lehetővé teszi számára a jogai gyakorlását (ius persequendi). Ebből 

adódik, hogy jogot formálhatunk azokra az eszközökre is, amelyek képesek elhárí-

tani a jogok gyakorlását akadályozó tényezőket, melyek lehetnek kényszerítő és nem 

kényszerítő jellegűek – utóbbi alatt a biztonsághoz és a károk elhárítására vonatkozó 

jogot kell érteni. 

 

5. Az egyenlőség kérdése 
 

Valamennyi velünk született jog alapja – mint láthattuk – az ember méltóságát 

kifejező személyiségi jog. Az abból származó velünk született jogoknak pedig két 

jellemvonásuk van: az egyik az elidegeníthetetlenség, a másik az egyenlőség. Az 

elidegeníthetetlenség az emberi lét velejárója. Az egyenlőség (aequitas) pedig a 

szabadsághoz (libertas) kapcsolódik. E természetjogi felfogásban mindkettő a ké-

pességekben realizálódik (possibilitates). A szabadság képessége szerint az egyén 

képes önállóan célokat kitűzni maga elé, és lehetőség szerint képes arra is, hogy 

döntsön e kitűzött célok eléréséhez szükséges eszközök felől. Az egyenlőség pedig – 

mint valamennyi velünk született jog jellemzője – azt fejezi ki, hogy e képesség 

mindnyájunkban azonos mértékben van meg. 

 

6. Velünk született és szerzett jogok 
 

Az embert a természetétől fogva megillető veleszületett jogok mellett szerzett, azaz 

elidegeníthető jogok is megilletik. A jogszerzés mindig feltételes – ezért egyes 

                                                 
27 „Omnia jura […] ad primum, supremumque reduci possunt. […] Hoc primum supremum 

jus, seu primitivum pereminentiam, est jus personalitatis, h. e. jus dignitatem entis 

rationalis, et liberi conservandi, tuendi, seu praetendendi, ut homo tamquam subjectum 

jurium aestimetur.” SZIBENLISZT Mihály: i. m. Tomus I. 43. § 47. vö: ZEILLER–EGGER: i. 

m. 40. § 55., és VIROZSIL Antal: i. m. 25. § 37.  
28 SZIBENLISZT Mihály: i. m. Tomus I. 45. § 49–50. ZEILLER–EGGER: i. m. 40. § 55.  
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szerzők hipotetikus jogoknak is nevezik őket –, melynek során a saját hatáskörünket 

bővítjük, ezzel egyidejűleg pedig másokét korlátozzuk. Ilyennek tekinthető a tu-

lajdonjog, amelyet azért nem lehet velünk született jogként értelmezni, mert ha így 

tennénk, akkor bárki bármilyen dolgot önkényesen használhatna.29  

A tulajdonjoghoz hasonlóan az állami főhatalom (imperium), az állami felség-

jogok (jura majestatis) gyakorlásának joga sem tekinthető velünk született jognak, 

hiszen az sem illet meg senkit pusztán születésénél fogva, és szintén – a tulajdon-

joghoz hasonlóan – létrejöttéhez további tények kifejtése szükséges. Ugyancsak 

hasonlóság fedezhető fel a tulajdonjog és az államhatalom között abban is, hogy 

mindkét jog számos részjogosultságból áll, így osztható.30 

 

7. A korabeli természetjog és az emberi jogok generációi 
 

A természetjognak e koncepciójában már markánsan jelen vannak azok az ún. első 

generációs emberi jogok, amelyeket az 1789-es Emberi és Polgári Jogok Nyilat-

kozata is tartalmaz.  

A tárgyalt jogok katalógusainak összehasonlítására jelen dolgozat keretében 

nincs mód, szeretnék azonban rámutatni arra, hogy a természetjogi munkák a jogok 

szélesebb skáláját fogalmazzák meg, mint a francia deklaráció. A polgári és politikai 

jogokon túl e természetjogi koncepcióban szóba kerülnek további eljárásjogi ga-

ranciák, sőt már felfedezhetők benne az ún. második generációs jognak tekintett 

szociális jogok előzményei is. A Jus politiae témakörben az államhatalom jogai és 

kötelezettségei tárgyalásánál kerülnek felszínre azok a gazdasági-szociális és kul-

turális jogok, amelyek az emberi méltóságból eredő, cselekvési autonómia biztosí-

tásának feltételeiként jelentkező, anyagi létbiztonság fontosságát hangsúlyozzák 

mint olyat, ami az állam biztonsága szempontjából is kiemelten fontos tényező. A 

korabeli természetjogászok felismerték, hogy a szegénység visszaszorítása a gaz-

dasági-szociális és kulturális téren való aktív állami szerepvállalás révén valósulhat 

meg a leghatékonyabban.  

Az ember jogalanyiságát a természetjognak ez a koncepciója állítja tehát a poli-

tikai gondolkodás középpontjába, melynek gyakorlati hasznát jelen korunkban is 

élvezzük. 

 

 

                                                 
29 ZEILLER–EGGER: Jus naturae privatum 57. § 78. SZIBENLISZT Mihály: i. m. Tomus I. 70. § 

76. 
30 ZEILLER, Franz Edler von–EGGER, von Franz: Das natürliche öffentliche Recht, nach den 

Lehrsatzen des seligen Freyherrn C. A. von Martini vom Staatsrechte, mit bestandiger 

Rücksicht auf das natürliche privat-Recht des k.k. Hofrathes Franz Edlen von ZEILLER/von 

Franz EGGER. Wien und Triest. Geistinger Band 2, 1810 (a továbbiakban: ZEILLER–EGGER 

2) 63. § 58–60.  


