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 TÉMA  1: Értékekről szóló viták 
 
 Tanítási és tanulási segédanyagok 
 
 

 
 
Cicero  (Kr. e. 106-43) 
 
 
Az ember a természete alapján Cicero szerint is olyan lény, aki társas életre született, így ebben látja az 
államalkotás legfőbb okát. (T 1/5) Cicero szerint az állam tehát emberek csoportja, amely közös jogokat 
ismer el, és ebből adódóan közösen is húznak hasznot. Cicero azonban nem konkrét jogokra gondol, amelyek 
esetenként változhatnak az állam megfelelő törvényhozása által (úgynevezett pozitív jogok). Szerinte az 
állam, hasonlóan Arisztotelészhez, egy elvi, feltételezett jogi közösség, amely az emberi értelem által 
megtapasztalható. (T 1/6) 
 
 
Természetes jog  
 
Cicero feleleveníti a sztoikusok (a hellén filozófusok egy csoportja) egyik gondolatát. Ők azt mondták, hogy 
minden úgynevezett pozitív jog, amelyet államok és kormányok szabnak meg, érvényességét az örökös 
íratlan természeti törvényből nyeri, az nem más, mint a józan értelem. A természeti törvény a sztoikusoknál 
végül is az isteni törvényt jelenti, amelynek megvan a hatalma, hogy szabályozza, mi a jogos és jogtalan. 
 
Arisztotelész a későbbi írásaiban lemondott a természetes jog isteni garanciájáról és az ebből levezetett 
törvényekről. A kereszténység felvirágzásától egészen a középkorig az egyházatyák körében is nagy 
jelentőséggel bírtak Cicero ezen gondolatai. (T 1/7) 
 
Ha eltekintünk a Cicero által részben szinonimaként használt fogalmaktól, mint értelem, természet, törvény 
és jog, akkor a mai nyelvhasználattal a következő értelmet kapjuk. 
 
A természetes jog a mindenre vonatkozó józan ész fogalmán alapul, a keresztények számára ez később az 
isteni teremtést jelentette. Mivel abban mi emberek mindannyian részesek vagyunk, ebből adódik, hogy 
minden ember egyenlő a másikkal, egyenlő jogaik vannak, és ezért is gyakorolniuk kell az emberszeretetet, a 
jótékonykodást és a jóakaratot. 
 
Cicero is aggódott a konkrét (pozitív) jogok milyensége miatt, mert ha azok nem az általános természetes 
jogon, az erényeken és az istenekhez való kötődésen alapulnak, hanem csak a nyers haszonelvűséget követik, 
akkor azok egyáltalán nem igazságosak. 
 
Ciceró szerint is megvannak az állam céljai, melyek az alábbiak: 
 
- Gondoskodjék a törvényekről és az igazságosságról a polgárai körében 
- Védelmezzen a külső ellenségektől 
- Gyarapítsa a közösség javait 
 
Ma már azt mondanánk, hogy a következő értékekről van szó:  
 
- Jogállamiság 
- Külső biztonság és 
- Jólét  
 
Bármennyire is jól átgondoltuk ezt elméletben, a hétköznapi életben - már Arisztotelésznél is - felmerül a 
kérdés:  Ki tölti meg az elveket tartalommal, ki határozza meg minden egyes esetben, hogy mi a jogos és 
jogtalan?  
 
 
 



 
 
Az ősök erényei 
 
A természetes jog követése mellett a Római Köztársaságnak volt egy másik, történelmi jellegű iránytűje is, a 
„mos maiorum” (az ősapák által áthagyományozott erkölcsök). Ez fejeződik ki minden egyes esetben a 
vének gyűlésén a szenátusban.  
 
Cicero már ismerte az összes elméleti alaptételt, amelyet Arisztotelész és más görög filozófusok írtak a 
különböző uralkodásformák és alkotmányok előnyeiről és hátrányairól, így ő a vegyes formátumban látta az 
állam (a közösség) túlélésének garanciáját. (T 1/10) 
 
Mivel Cicero a Római Köztársaság utolsó fázisában élt, kézenfekvő volt, hogy a konzulságban a királyi, a 
szenátusban az arisztokratikus, a népgyűlésben pedig az állam demokratikus elemét látta. Néhány ezekből a 
gondolatokból később, a 18. században bekerült Montesquieu tanításaiba a hatalommegosztásról, és 
Rousseau is dicsérte azt a módot, ahogy a rómaiak a népgyűlésben demokratikus döntéseket hoztak.  
 
 
Politikai részvétel 
 
Habár Rómában az alsóbb és középső néprétegek képviselői részt vehettek a szavazásokon, és választások 
által magas államhivatalnokokat uralkodóként törvényesen elismertek, Cicero mégsem kínál fel olyan 
eljárásmódot vagy intézményt, amellyel a sok, állampolgári jogokkal bíró ember Itálián belül és kívül az 
uralkodói hatalomban részt vehetett volna.  
 
Cicero halála után (Kr. u. 43) a megoldatlan politikai részvétel problémája a római császárok 
egyeduralkodásához vezetett, akik hivatalnokaik és katonáik által uralkodtak a hatalmas birodalmon a 
Földközi-tenger mentén. De már Cicero is rosszat sejtett és fel is hívta rá a figyelmet. (T 1/11) 
 
Földrajzi kiterjedése és a népek nagy száma miatt a mai Európai Unió teljes mértékben viszonyítható a 
Római Birodalomhoz, és még ma is küzdünk minden európai polgár megfelelő részvételéért a politikai 
hatalomban.  
 
 
 
 
 
 
Összefoglalás 
 
- Úgy, mint Arisztotelésznél, Cicero szerint is a közjó az egyéni érdekek előtt áll  
- Létezik egy általános, természeten alapuló jogrend, amelyet végeredményben isteniként indokolnak. Ezt 
 tekinthetjük az emberek közötti egyenlőtlenségek lassú eltörlésének kezdeteként, amelyet Arisztotelész 
 még természetesként fogadott el, például a rabszolgák és a nők számára.  
- Cicero nem tudta feltartóztatni a római erények (értékek) hanyatlását. 
- Különösképpen megoldatlan maradt politikai hatalomban való részvétel problémája a nagyobb 
 államokban. 
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