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95 éve született és 25 éve 
hunyt el az elmúlt félévszá-
zad egyik legnagyobb hatású 
német gondolkodója, Niklas 
Luhmann. Luhmann a társada-
lomelméleti látásmódot újítot-
ta meg, s ezen belül is a jog 
társadalomelméleti megközel-
ítése jellemezte munkásságát. 
Hogy a jog kitüntetett része 
volt tudományos érdeklődésé-
nek ebben szerepet játszott 
jogászi végzettsége, pálya-
kezdő időszakának jogászi 
munkaköre, de elméleti pozí-
ciójából is következett, hogy a 
jog elemzését különösképp 
fontosnak tartotta a társada-
lom elemzésében. 

Könyveinek nyelvezete 
igencsak száraz, ám mégis 
megragadja az olvasót. 
Többek között a paradoxo-

nokhoz való vonzódása miatt 
és meghökkentő megállapítá-
saival. Például az egyik pálya-
kezdő művének a Rechtssozio-
logie (Jogszociológia) első 
oldalán közli, hogy nem 
jogszociológiai értekezést 
olvashatunk, hanem a jog 
társadalomelméleti értelme-
zését.1 Egy másik könyvének 
előszavában arra buzdította az 
olvasót, hogy a fejezeteket 
tetszés szerinti sorrendben 
olvassa, mivel a kifejtése nem 
lineáris, hanem cirkuláris, és a 
körbe bárhol beléphetünk. 
Talán a legprovokatívabb 
tézise így szólt: a társadalom 
nem emberekből, hanem 
kommunikációkból áll. Mielőtt 
néhány tartalmi gondolatot 
szemügyre vennék, még 
felidézem a sajátos jegyze-
telési technikáját.2 Valójában a 
hipertext struktúráját alakította 
ki az 1950-es évektől a híres 
cédulagyűjteményében (a 
cédulák száma: kb. 75.000). A 
rendszer, kissé leegyszerűsítve, 
a következő volt: a cédulákat 
nem tematikusan rendezte, 
hanem egymás utáni sorrend-
ben. Ezt követte a második 
fázis: a cédulák olvasása és a 
közöttük lévő kapcsolat rögzí-
tése (pl. a 17-es cédulához a 
38-as kapcsolódik, ahhoz a 
120-as és így tovább). Ebből 
fakadóan egy könyv megírása 
– miként Luhmann egy interjú-
ban elárulta – nagyon egysze-
rű: kivesz egy cédulát és elin-
dul az utalásokon, így mintegy 
magától megíródik a könyv. A 
feladat persze állandóan új 
cédulákkal táplálni a rendszert 
és a cédulák közti kapcsolat 
folyamatos vizsgálata, 
rögzítése.3 

A luhmanni társadalomelmé-
let három terület metszés-
pontjában helyezhető el, a 

rendszer-, evolúció- és kom-
munikációelmélet kontextu-
sában. A terjedelmes életmű 
több tucat könyvből áll. 1969-
ben, az akkor alapított biele-
feldi egyetemre kinevezett 
professzornak kutatási tervet 
kellett leadni, ami nagyon 
egyszerűen így szólt: „téma: 
társadalomelmélet, futamidő: 
30 év, költségek: nulla.” Ehhez 
tartotta is magát, hiszen 28 év 
elteltével publikálta 
társadalomelméleti 
összegzését.4 Egyik legfőbb 
vitapartnere volt Jürgen 
Habermasnak.  

Mit is jelentett Luhmann 
számára, hogy a jogot társa-
dalomelméleti szempontból 
vizsgálta? Elsősorban azt, hogy 
olyan fogalmakkal elemezte a 
jog világát (evolúció, rendszer, 
kód, program), mely fogalmak 
a társadalom más részrendsze-
reinek (pl. gazdaság, politika, 
tudomány, vallás stb.) vizsgálá-
sához is használhatók. Ennek 
előnye, hogy jobban összeha-
sonlíthatók a társadalom 
különböző részrendszerei, 
hátránya pedig tagadhatat-
lanul az, hogy a jogelméleti 
gondolkodásban kiformáló-
dott speciálisan a jogra 
alkalmazott fogalmak (pl. 
normativitás) csak másodlagos 
szerepet kaptak.  

Luhmann kiindulópontja: a 
társas (társadalmi) kapcsola-
tok létrejöttében kulcssze-
repet játszanak a kölcsönösen 
egymásra vonatkoztatott 
elvárások. Az elvárásoknak két 
alaptípusa van. Kognitív 
elvárásról beszélhetünk, ha az 
elvárásaink nem teljesüléséből 
tanulunk és ennek következ-
tében módosítunk elvárása-
inkon. Normatív elvárásról 
pedig akkor beszélhetünk, ha 
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az elvárás nem teljesülése ese-
tében is fenntartjuk az elvárást. 
A jog vonatkozásában mind-
kettő megfigyelhető, mégpe-
dig a következőképp: a jogal-
kotási folyamatban figyelembe 
veszik, hogy mennyiben köve-
tik a normákat és adott eset-
ben a nem követés tapasztala-
ta alapján módosítanak a 
normán, ezzel szemben a 
jogalkalmazásban erről szó 
nincs. Például a bíró tapasz-
talja, hogy megsértették a 
rablást tilalmazó normát, ám 
ebből nem következtet a 
norma átalakítására, hanem a 
normaszegést szankcionálja.   

A megfigyelés mindig egy 
megkülönböztetés alkal-
mazása. Miként figyeli meg a 
jog a társadalomban megvaló-
suló cselekvéseket? Luhmann 
szerint a jogszerű/jogszerűtlen 
megkülönböztetéssel. Ezt a 
jog kódjának nevezi. Ám adott 
a kérdés: minek alapján ítél 
jogszerűnek vagy jogszerűt-
lennek egy cselekvést? A 
válasz egyszerű: az érvényes 
jogszabályok alapján – amit 
programnak nevezett 
Luhmann. A kód-program 

megkülönböztetés előnye, 
hogy ezzel egyidejűleg 
megragadható a jogrendszer 
stabilitása (kód) és a változóké-
pessége (program). Természe-
tesen szerepet játszhatnak más 
megfigyelői sémák is a jog mű-
ködésében (pl. az igaz/hamis, 
a tisztelet/megvetés), de ezek 
csak az említett jogszerű/
jogszerűtlen kontextusában 
kapnak jelentőséget.  

A jog társadalmi funkciójá-
nak megítélésében jelentő-
sen változott Luhmann állás-
pontja. Az 1970-es években a 
jogra mint a társadalom 
irányítás eszközére tekintett, 
két évtizeddel később pedig 
mint a társadalom immunrend-
szerére, ami – ha változnak is a 
társadalmi viszonyok, de – 
védelmet jelent az állampolgá-
rok és szervezetek számára.5 
Miként történik a jog változ-
tatása? E tekintetben Luhmann 
az ún. autopoietikus (önalkotó) 
rendszerfelfogásából követke-
zően azt hangsúlyozta, hogy 
döntéssel minden megváltoz-
tatható (ezért jellemezte a jog 
pozitiválódásaként a modern 
jogot), ám csak a már meglévő 

normák hálózatában keletkez-
het új norma. Azaz egyszerre 
minden nem változtatható 
meg. Persze előfordulhat ilyen, 
de az a jog autopoiézisének 
szétrombolását eredményezi, 
röviden: ez a forradalmak 
jellemzője.   

A modern társadalom 
világtársadalom, mivel a 
cselekvések és átélések 
nincsenek országhatárok közé 
zárva. Gondoljunk csak a 
vallásra, a művészetre, a 
gazdaságra vagy éppen a 
tudományra – ezen témavilá-
gokban a kommunikációk 
évszázadok óta túllépnek az 
országhatárokon. Kivételként 
Luhmann a politikát és a jogot 
említi, ahol a döntések egy 
adott területen élőkre 
vonatkoznak. Persze itt is 
megfigyelhető a regionalitás 
fokozatos háttérbeszorulása. 
Az európai integráció, a 
határok spiritualizációja, az 
emberi jogok egyetemes 
doktrínája mind-mind a 
politika és a jog bekapcsolását 
jelenti a világtársadalomba. A 
modern társadalom egyik 
nagy kérdése, hogy képes-e a 

társadalom reagálni a környe-
zeti veszélyekre? Luhmann 
inkább szkeptikus volt e 
tekintetben. Pontosabban: a 
társadalmon belüli 
kommunikációktól függ, hogy 
képes-e a társadalom a külső 
környezet problémáit észlelni.  
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