
Purizmus az építészetben és a jogtudományban:  
Le Corbusier modulor-tana  

és a chandigarhi Legfelső Bíróság

PAKSY MÁTÉ

Takács Péter 65. születésnapjára készített írásom tárgya Le Corbusier életműve  
és annak bizonyos jog- és társadalomtudományi párhuzamai. Az életművön belül  
az építész modulor-tanával és a chandigarhi (ejtsd: csandigardi) Legfelső Bírósággal 
foglalkozom majd részletesen.1*

De ki is volt Le Corbusier? Maga a Le Corbusier egy álnév, amit Amédée Ozen-
fant, Le Corbusier barátja franciásított a Lecorbuzer nevű felmenő ági rokon nevé-
ből. Az álnév arra szolgált, hogy ezt használják, amikor az általuk alapított L’Esprit 
nouveau című folyóiratuk ban publikálnak. A Charles-Édouard Jeanneret-Gris 
megmaradt festőként használt névnek. Az albigens francia felmenőkkel rendelkező, 
órás-művész családból származó Le Corbusier a francia határtól 4 kilométerre 
fekvő svájci Le Chaux-de-Fonds-ban született azon a napon, amikor a párizsi Eiffel- 
tornyot elkezdték építeni (1887. október 6-án).2 Le Corbusier csak 1930-ban kapta 
meg a francia állampolgárságot, és a francia személyi igazolványában is a születés-
kor kapott neve maradt, hozzátéve, hogy a „Le Corbusier-nak mondott” Charles-
Édouard Jeanneret-Gris. Az építész foglalkozás helyett az igazolvány megfelelő 
rubrikájában ez szerepel: bölcsész [homme de lettre].3

1*  Köszenettel tartozom Cserne Péternek a kézirathoz fűzött értékes megjegyzéseiért.
2  Erről a 30 000 lakossal rendelkező kis faluról Marx a Tőkében azt írja, hogy az voltaképpen egyet-

len órás-manufaktúra. Lásd Le Corbusier. Une encyclopédie, Paris: Centre Georges Pompidou 1987. 222. 
3  Lásd Jean Jenger: Le Corbusier. L’architecture pour émouvoir, Paris: Gallimard 2004. 95. Bár először 

művészetekkel foglalkozott, nem igaz, hogy Le Corbusier ne szerzett volna építész diplomát, sőt tehet-
sége miatt igen fiatalon kapott megbízást egy ház megtervezésére.
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Le Corbusier baráti körébe tartozott Pablo Picasso is.4 Az ő hatása is megmutat-
kozott abban, hogy a kubizmus irányzatának hanyatlása után Le Corbusier a rend 
fogalmában igyekezett felfedezni a végső esztétikai értéket, s ezzel ő lett – Ozenfant 
és Jeanneret, a L’Esprit nouveau folyóirat munkatársai mellett – az ún. purista moz-
galom egyik vezető alakja. Elemzésemben arra szeretném majd felhívni a figyelmet, 
hogy e purista tan nem teljesen tiszta, hiszen abban még jelen van az organicizmus, 
miközben már a funkcionalizmus felé megtett lépéseket is megfigyelhetjük. Ami 
a jog- és államtudományokat illeti, Péter államelméleti előadásaiban meglehetős 
egyértelműséggel körvonalazódott, hogy itt az organikus felfogást az államelmélet-
ben a funkcionalizmus tana váltotta fel, ami az organikus államfelfogás elfogadása 
nélkül rendel az államhoz bizonyos célokat.

Az alábbiakban nem törekszem teljességre, s mindössze illusztrációként hivat-
kozom majd olyan szerzőkre, mint Arisztotelész, Szent Tamás vagy Hans Kelsen. 
Tisztában vagyok azzal is, hogy illene ezt az írást az antik görög teleologikus gondol-
kodás bemutatásával kezdeni, amely szerint az egyén célja feloldódik a városállam 
közjavában, s a közjót pedig az agorán megjelenő polgároknak kell megvitatni.5  
Ezt a gondolatot a skolasztikus gondolkodással kellene folytatnom, hiszen, mi- 
ként arra Péter egyik kedvenc művészettörténésze, Erwin Panofsky is rámutatott,  
a gótikus katedrális a keresztény teleológia építészeti reprezentációja.6 Kelsen Tiszta  
jogtana pedig a legjobb példa arra, hogy a jogászok számára a funkcionalista puriz-
mus a más diszciplínáktól megtisztított jogtudományt jelenti.

Mivel Péter ezt a korszakokat és szerzőket (is) alaposan feltárta, nem térek ki 
tehát ezekre az eszmetörténeti epizódokra részletesen, hanem rögtön Le Corbusier-t 
és tanát mutatom be.7

4  Takács Péter: A rejtőzködő Picasso: Egy festő politikai értékei és szerepvállalása, Jog, állam, 
politika, V (2013) 1. 3–38., Takács Péter: Picasso politikai színei, in Iustitia mesél: tanulmányok a jog  
és irodalom köréből, Budapest, Magyarország: SzIT 2013. 147–176. 

5  Takács Péter: A közjó, a közakarat és a közérdek az állam kontextusában, in Lapsánszky András, 
Smuk Péter, Szigeti Péter (szerk.) Köz /érdek: Elméleti és szakjogi megoldások egy klasszikus problé-
mára, Budapest: Gondolat 2017. 50–67; Paksy Máté, Takács Péter, Tattay, Szilárd: Hit, értelem, közjó.  
A keresztény politikai bölcselet főbb jellemzői, in Takács Péter (szerk.): Államelmélet. A modern állam 
elméletének előzményei és történeti alapvonalai, Budapest: SzIT 2007. 53–109.

6  Erwin Panofsky: Architecture gothique et pensée scolastique, Paris: 1951.
7  A tétel részletes kifejtése nélkül megjegyzem, hogy hasonló párhuzamosságot a jog- és állam- 

tudományok, valamint a nyelvtudomány között is felfedezhetünk: elég csak arra gondolni, hogy egy 
olyan egyszerű kifejezésben, mint amilyen például az ‘államfői feladatok ellátása’ egyszerre bukkan fel 
az organicizmus (t. i. az államfő a ‘feje’ az államnak) és a funkcionalizmus (t. i. bizonyos feladatokat 
azért kell ellátnia az államfőnek, mert egy államcél megvalósítása jogi-politikai kötelezettsége). Takács 
Péter: Neveden szólítottalak, enyém vagy…: A magyar állam átnevezése, in Szabó, Miklós (szerk.):  
A jog nyelvi dimenziója, Miskolc: Bíbor Kiadó 2015. 139–166. 
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1. NÉHÁNY SZÓBAN LE CORBUSIER-RŐL

Ahogyan kitalálója, Ozenfant nevezte, a purizmus, egy nemzeti karakterektől elvi- 
leg teljesen mentes művészeti mozgalom. A Kelsen-féle nemzeti karakterektől 
elvileg teljesen mentes (valójában német-osztrák8) jogtudományhoz hasonlóan  
a purista-internacionalista (valójában francia) építészeti mozgalom úgy vélte,  
hogy az épület, ahogyan egy művészi alkotás is, a legegyszerűbb alapformákból  
kell, hogy álljon. Az építészet végső célja az élet legfőbb értékének tekintett poézis, 
azaz a költészet (poézis) szolgálata.9 Ebből a tételből következhet akár, hogy a gya-
korlatnak (praxis) nem is lehet kitüntetett szerepe. Erkölcselméletként a purizmus 
a tiszta moralitást fejezi ki, s erre az elvont erkölcsiségre a gyakorlatban a repre-
zentált tárgyak egyszerűsége is utal. A purista festményeken ezért egyszerű, hét-
köznapi, vagyis természetes dolgokat látunk. De ezek a dolgok nem síkban, hanem 
térben jelennek meg, hiszen a festő vászna nem egy felület [surface], hanem maga 
a tér [espace]. A purizmus ösztönözhette Le Corbusier-t arra is, hogy a dekoratív 
művészetről, a városrendezésről és az építészetről szóló trilógiájának második 
kötetében viszonylag hosszú terjedelemben írjon az egyenesvonalúságnak az ívhez 
viszonyított elsődlegességéről, kiindulva abból az egyszerű népi bölcsességből, hogy 
egyenesen az ember jár (hiszen eszes lény), s csak a szamár kanyarog összevissza. 
Az egyenes út ennek megfelelően a munkába visz, a kanyargós viszont a pihenést 
jelképezi.10

Ez utóbbi – valljuk be, nem túl eredeti – gondolatvezetés érdekes lehet egy 
jogásznak is. Egyrészt, mert, néhány idegen nyelven – így a francia nyelven is –  
a jog és az egyenesség [droit] kifejezésére ugyanazt a szót használják. Másrészt pedig 
azért, mert rávilágít arra, hogy a célracionalitás feltételezése ugyanúgy jellemzi  
a törvényhozót, ahogyan az építészmérnököt is. Talán nem is véletlen ezért, hogy a 
racionalista jogfilozófia atyja, Leibniz, Istenről nemcsak azt tanította, hogy ő a végső 
törvényhozó, hanem azt is, hogy egy olyan építész, akinek a lehető legtökéletesebb 
műve a teremtett világ.11 A tiszta funkcionalizmus a jog- és államtudományban  
– az építészethez hasonlóan – az állam és a társadalom organikus felfogását igyeke-
zett maga mögött hagyni. Minden bizonnyal Hans Kelsen jogtudományi purizmusa 
a legismertebb, s ő mutatott rá a jogi nyelvben fellelhető, az organikus állam- és tár-
sadalomfelfogást (és ekként a természetjogot) továbbéltető maradványokra (állam- 
fő, államszerv, az állami akarat, a természet rendje, stb.) is. Míg viszont Le Corbusier 

8  András Jakab: Staatslehre – Eine deutsche Kuriosität, in Christoph Schönberger: Der „German 
Approach“. Die Staatsrechtslehre im Wissenschaftsvergleich, mit Kommentaren von Atsushi Takada 
und András Jakab [Fundamenta Juris Publici 4], Tübingen: Mohr Siebeck 2015. 75–121.

9  Le Corbusier. Une encylopédie, 320. 
10  Le Corbusier: Urbanisme, Paris: Arthaud [1925] 1980. 198.
11  Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadológia, in uő.: Válogatott filozófiai írásai. Budapest: Európa 

1986. 325. 
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igyekezett a legkisebb természetes egységre, vagyis az emberre szabni az építészetet, 
s ezért az ember individuális jegyeit (nemét, életkorát, egészségi állapotát) zárójelbe 
kellett tennie, Kelsen az „embert” egyszerűen kiiktatta a jog- és államtudományból. 
Egy jogi modulor – ha szabad áttenni egy Le Corbusier-féle fogalmat a Kelsen-féle 
jogi nyelvbe – vagyis a hús-vér ember normatív értelemben egy beszámítási pont, 
vagyis a jogok és kötelességek nyalábja, azaz jogi személy: „A személy vagy jogalany 
jogi fogalma csak a kötelességek és jogok sokaságának egységét fejezi ki, mégpedig 
olyan normák sokaságának az egységét, amelyek ezeket a kötelességeket és jogokat 
statuálják”.12

2. LE CORBUSIER ÉS A POLITIKA

Le Corbusier-nek a sikerre 63 éves koráig várnia kellett, és munkásságának 78 éves 
korában bekövetkezett váratlan halála véget is vetett. A II. világháború utáni újjáépí-
tés és gazdasági fellendülés időszakában ennek az érett gondolkodónak a radikális 
elképzelései a vonzó- sugárzó városról [la ville radieuse] szinte mindig süket fülekre 
találtak a francia belpolitikában. Míg a világ más tájékán szép sikereket könyvel-
hetett el, a hazai közvéleménynél a Párizs belvárosának átalakítására kidolgozott 
ötletei végleg kiverték a biztosítékot. Le Crobusier nem volt apolitikus személy, sem 
pedig anarchista, és pragmatikusan elég naívnak tettette magát ahhoz, hogy úgy 
tűnjön, mintha tényleg hinne a tekintély [autorité] és a hatalom [pouvoir] erejében. 
Pragmatikus világnézete szerint az erő az az eszköz, amely a lehető legnagyobb 
szám lehető legnagyobb boldogságát biztosítja, és sosem vetette el azt a nézetet, 
hogy a gyarmatokkal szemben a gyarmatosító felsőbbrendű, és nem volt problé-
mája a III. Köztársaság császári jellegével sem.13 Az erős vezetőkbe vetett látszólagos  
és valós bizalmát, valamint pragmatizmusát azonban olykor felülírta Le Corbusier 
egyéni szabadság melletti személyes elköteleződése.1928-ban például megtervezte 
a Szojuz Központot Moszkvában, a Szovjetek Házát viszont nem építhette meg, 
tekintettel arra, hogy különösebb köntörfalazás nélkül megmondta a szovjet veze-
tésnek, hogy az egyéni szabadság elve képezi a modern urbanizmus sarokkövét.  
Az autoriter-diktatórikus rezsimeknek tett javaslatainak fogadtatását, egy-két ki- 
sebb siker ellenére, inkább a fiaskó jellemezte: sem Sztálin nem értékelte nagyra  
Le Corbusier-t, sem pedig Pétain tábornok.

Az autoritás és a hatalom iránti csodálata és vonzódása sem tette nacionalistává 
Le Corbusier-t. Olyannyira nem, hogy építészeti felfogását választott hazájában, 
Franciaországban a bolsevizmus trójai falovának is nevezték. Ebben a negatív 

12  Hans Kelsen: Tiszta Jogtan, ford. Bibó István, Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,  
Bibó István Szakkollégium 1988. 29.

13  Uo.
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értékítéletben az is közrejátszhatott, hogy tehetségét nem ismerte el és őt magát sze-
mélyesen nem is fogadta be a francia akadémiai elit. A maga részéről Le Corbusier 
persze rá is játszott a meg nem értett zseni mítoszára. Az anekdota szerint, amikor 
55 éves volt, s amikor szerinte még mindig úgy tekintettek rá, mint egy lakberen-
dezőre, az őszi építészeti szalon szervezői – mintegy megalázásként – egy szökőkút 
tervezésére kérték fel Le Corbusier-t, aki a maga részéről azzal a feltétellel fogadta 
el a felkérést, ha a szökőkút köré tervezhet még egy hárommilliós várost is.14 Ennél 
jóval több és nagyobb sérelem is érte, például amikor nem ő, hanem a Sorbonne 
tanára, François Nénot pályázata nyerte meg a Nemzetek Szövetségének Palotája 
megépítésére kiírt genfi tervpályázatot, noha sokáig úgy tűnt, hogy a 367 beadott 
mű közül Le Corbusier terve kerül ki majd nyertesként. Nénot, a francia csapat 
vezetője, a „Kelet- és Észak-Európában hódító barbárság” feletti győzelemnek tekin-
tette saját sikerét, s a „barbárság” kifejezéssel, ami „megtagadja a történelem szép 
időszakait … sérti a közfelfogást és a jó ízlést” egyértelműen Le Corbusier tervére 
utalt.15

Le Corbusier korábban már idézett könyve egy fundamentális választással zárul: 
„ forradalom vagy építészet?”, s a szerző pedig amellett érvel, hogy a forradalom 
egyedül csak az építészettel – tehát a lakhatás gondjait megoldó funkcionális- 
racionális városrendezéssel – kerülhető el.16 Amikor az inkább forradalmár értel-
miségieket igyekezett megnyerni egy adott ügynek, akkor Le Corbusier azért sietett 
hozzátenni, hogy igazából sohasem utasította el a gépek forradalmát.17 Ha pedig 
egyfajta referenciaként, valamelyik forradalmat mint példát kellett vagy lehetett 
volna választani, akkor az neki nem az  1917-es szovjet, hanem az 1792-es francia 
forradalom lett volna, méghozzá az ott és akkor megvalósítani vágyott közüd-
vösség gondolata miatt.18 Ne feledjük, hogy Le Corbusier épülettervei sohasem 
önmagukban állnak, hanem egy nagyobb racionális urbanisztikai rendszer részei, 
s e rendszerek mögött inkább egy konzervatív, mintsem forradalmi politikaelmé-
let olvasható ki. Szemben azonban a közép-európai etno-konzervativizmussal,  
a svájci építész a nemzetnek vagy a nemzeti karakternek nem tulajdonított sem-
milyen különös értéket. A nemzet helyett Le Corbusier az individuum testét vette 
alapegységnek, s annak elemi  biológiai funkcióra tekintettel igyekezett megalkotni 
azt a nagyobb egységet, amin belül egy adott épület, a maga sajátos funkcióival, 
 elhelyezkedhet.

14  Ragon: Histoire mondial de l’architecture… 90. 
15  Nénot szavait idézi Le Corbusier, „Température”. A l’occasion de la troisème édition, [1928] in 

Vers une architécture, XIX. Le Corbusier a maga részéről Nénot klasszicizáló tervét „reprezentatív 
mauzóleumnak” nevezte. Ragon, Histoire mondial de l’architecture… 94. Megjegyzem az érdekesség 
kedvéért, hogy Nénot pályázata 50 milliós, Le Corbusier pályázata pedig 12 millió frankos költséggel 
számolt.

16  Le Corbusier: Vers une architecture, Paris: Flammarion [1923] 2005. 225. skk.
17  Le Corbusier. Une encyclopédie, 310.
18  Uo. 
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Amikor az volt a kérdés, hogy az építész inkább szép, azaz egyedi, avagy inkább 
funkcio nális, azaz a városrendezési elveket is érvényesítő, hasznos épületet ter-
vezzen, a klasszicisták az előbbi, Le Corbusier pedig az utóbbi igényt tekintette 
mérvadónak. Szerteágazó és rendkívül innovatív életműve ezért forradalmi abban  
az értelemben, hogy elvetette ezt az innovációt nélkülöző, klasszicizáló irányzatot. 
Ez a városrendezéstől, azaz az urbanizmustól elkülönülve létező mainstream fran-
cia építészet elég középszerű volt, bár ezt esetleg az mentheti, hogy urbanizmusra 
abban az értelemben nem is volt szükség Franciaországban, hogy ott – a többi euró-
pai országhoz viszonyítva – a népsűrűség elég alacsony volt. Nem menti fel viszont 
ezt az iskolát, hogy tagjai még csak meg sem kísérelték orvosolni az urbanisztikai 
problémákat az olyan metropoliszokban, mint Párizs vagy Lyon.19

Talán meglepő, de ugyanígy érthető is, hogy Le Corbusier saját tervei megvaló-
sításához a népképviseleti szervek meggyőzése helyett közvetlenül vagy a politikai 
vezetést vagy a politikai elit tagjait igyekezte segítségül hívni.20 Politikai célkitűzése 
abban ragadható meg, hogy bármely nagyváros legyen képes mindenki számára 
– ideértve a szerény jövedelmű lakosságot is – az emberhez méltó lakhatást biztosí-
tani. A nagyvárosokban ugyanis kevés a lakás, milliók élnek nyomorban, a higiéniai 
körülmények rendezetlenek, kosz és bűz van. A lakhatási probléma az induszt-
rializációra vezethető vissza, amiként erre az okra vezethető vissza a társadalmi 
csoportok vagy osztályok között kialakult vagyoni különbség is. Le Corbusier tehát 
e humanista cél szolgálatába igyekezett állítani politikai, urbanisztikai és építésze- 
ti elképzeléseit is, így például ellenzett – mint funkcionálisan felesleges és ezért  
a tiszta esztétikai értéket meg nem valósító – díszítést és egyéb cicomák alkalmazá-
sát az épületeken.

Sokan és sokat foglalkoztak Kelsen Tiszta jogtanának politikai síkon megra-
gadható indirekt céljaival, hiszen szerinte a tisztaságból következően a társadalmi 
igazságosság előrelendítését vagy más politikai eszmét nem lehetett a purista jog-
tudomány közvetlen céljává tenni. Itt most csak annyit jegyezzünk meg, hogy  
a nemzeti szuverenitás Kelsen-féle kiiktatása a jogtudományból és a világjog mel- 
letti elköteleződés bizonyos értelemben mégiscsak ugyanazt az univerzális hu- 
manizmust célozza meg, mint amit Le Corbusier várt el az urbanizmustól.  
A két gondolkodót ugyanakkor eltávolítja egymástól Kelsen erőteljes és átfogó 
 kommunizmusellenessége.21

19  Beszédes címet választott e kettősséget bemutató könyvének Maurice Grovier is: Párizs és a fran-
cia sivatag. [Paris et le Désert français]. Idézi Michel Ragon: Histoire mondial de l’architecture et de l’ur-
banismes modernes. Pratiques et méthodes, 1911–1985, Tome 2, Paris: Casterman 1986. 295–305, 296. 

20  Le Corbusier. Une encyclopédie, 310. 
21  Hans Kelsen: The Communist Theory of Law, New York: Frederick A. Praeger, Inc. 1955.
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3. A MODULOR ÉS ELMÉLETE

Le Corbusier művészként és radikális gondolkodóként lett először ismert Francia-
országban. Mint említettem, a kubista művészetfelfogást meghaladva-megőrizve, 
Le Corbusier purizmusa az egyszerűséget és a rendet kereste. Az irányzat fejlődé-
sében tetten érhető, amiként az egyszerű formavilágot reprezentáló tárgyak egy idő 
után már nem a festővászon két dimenziójában, hanem térbeli kapcsolódásaiknak 
köszönhetően építészeti alkotásokká váltak. Le Corbusier így jutott el a művészeti 
purizmussal párhuzamban álló, a geometriai és biológiai értelemben vett ará-
nyosságot mint legfőbb mércét alkalmazó urbanisztika- és építészettanhoz. E tan 
központi fogalma az úgynevezett modulor. Most erről szeretnék szólni pár szóban, 
minthogy e tan megannyi párhuzamért kiált a jogelmélet terén is, hiszen jogászok  
és építészmérnökök valószínűleg egyetértenek abban, hogy amiként a jogrendszer-
nek is igazságosnak kell lennie, a középülettől is elvárjuk az arányosságot.

A modulor elméletének bemutatására először amerikai építészek előtt került sor 
1947-ben, s az azt bemutató könyv 1950-ben jelent meg. 1957-ben a Royal Insti-
tute of British Architects úgy értékelte az elméletet, mint ami a „jó építész dolgát 
megkönnyíti, a rossz építészét pedig megnehezíti.”22 Noha a modulor kifejezés  
Le Corbusier saját találmánya, amit a module [elem] és a nombre d’or [aranymetszés] 
szavakból fabrikált, az elmélet egy részét ugyanakkor az antropometria iránt ér- 
deklődő Matila Ghyka már korábban kifejtette. A modulor meghatározásakor  
Le Corbusier – mint mindenki más, aki Arisztotelész óta érdeklődik az építészet és 
a filozófia iránt – az arányokból indult ki.

A nombre d’or az ideális, a:b-nek az (a+b):a-hoz viszonyított aránypárját fejez  
ki (amennyiben a>b). Szép az, ami arányos és nem pedig az, ami „stílusos”; hi- 
szen az arányosság, nem pedig a stílus kategóriája fejezi ki, adja meg az emberi  
léptéket [l’échelle humaine]. Az emberi lépték az ember univerzális jellemzőitől  
függ. Az építészetben leginkább az emberi magasság, ami túlnyomórészt 1,50 és 
1,90 méter közé esik. Le Corbusier építészetfelfogása szerint az emberi magassá-
got kell venni az épület tervezését szolgáló természetes elemi egységnek is. Noha  
a magasság természetes egység, magában az építményben már semmi természetes 
nincsen, s egy lakás is inkább egy „Citrohan” vagyis egy lakógép – írja Le Corbusier, 
akinek korai technikai vívmányai közül különösképpen tetszettek az olyan időleges 
lakófunkcióval rendelkező szerkezetek, mint az óceánjáró hajó vagy a repülőgép.  
Az I. világháború után épült, a Citroënre utaló Maison Citrohan, abban is az autó-
gyárra emlékeztet, hogy az épület elemei futószalagon gyárthatók le. Ebbe a mecha-
nikus világba Le Corbusier a festés nélküli beton nyers színével igyekezett vissza-
hozni a  természetességet.

22  Le Corbusier. Une encyclopédie, 259. 



160 paksy máté

Amikor a modulor-tant kifejti, Le Corbusier legalább két szükségletet tartott szem 
előtt. A nemzetközi megbízásokat elnyerő építész egyrészt szerette volna a szokásos, 
de kulturálisan eltérő mértékegységeket (méter, láb, kilogramm, font stb.) helyet-
tesíteni, hiszen ezekkel a mértékegységekkel egyrészt az a baj, hogy partikulárisak, 
és – gondoljunk csak a párizsi méterrúdra – hogy sehogy nem kötődnek az emberi 
test funkcióihoz.

Második, elvontabb értelemben a modulor sztenderdje azt a szofista filozófiából 
ismert maximát gondolja újra, hogy „minden dolog mértéke az ember”. E maxima 
szerint az egyetemesnek hitt mércék valójában az egyedi ember helyi igényeit és 
vágyait tükrözik, ezért az antik görög filozófiában az emberi mérce a radikális erköl-
csi relativizmust fejezte ki. Le Corbusier esetében azonban egy sztenderdről van szó, 
aki a tipikus biológiai emberből indul ki. (Nekem úgy tűnik, hogy a „tipikus ember” 
nála a felnőtt, fehér, gyermektelen, középkorú férfi munkavállaló.) A helyes arány  
– avagy aranyszám – az emberi test esetében az átlagos test magassága és a hozzá 
tartozó köldök magasságának aránya, ami az aranymetszéshez hasonlóan 1,61 ér- 
tékkel rendelkezik. Az ember arányainak ismeretében konstruálható meg az  
a tér, ahol egy ember kényelmesen elfér, akár 2,16 méter magasra felemelt karral is.  
Ezt szemlélteti Le Corbusier felemelt karú, az aranyszámoknak megfelelően kialakí-
tott rácsozatba belehelyezett univerzális embere is.

A Tiszta jogtan annyiban purista, hogy kizárólag a jogi nézőpontot juttat- 
ja érvényre. Ebből következik, hogy a purista jogtudománynak a „világ egysé- 
ges jogi értelmezésére” [Einheit des rechtlichen Weltbildes] kell törekednie. Bármi,  
ami jogilag releváns lehet, joggá lesz.23 A hús-vér ember a jogtudományban nem 
létezik, s mint említettük, Kelsen szerint az ember jogi értelemben a jogok és köte-
lességek nyalábja, azaz jogi személy, akinek halála értelmezhető akár tényállásként 
(gyilkosság), akár szankcióként (az exekúció különféle fajai, pl. villamosszék, vér-
bosszú vagy háború), s akinek összes cselekedete – pl. „leülés, felállás és kézfeltétel 
egy díszes épületben”, jótettek és bűnök – normatív értelmezés tárgya lehet.

A modulor az alapegysége számos Le Corbusier tervezte épületnek, például 
a marseilles-i tömbháznak [unité de habitation] is, amit a korabeli sajtó egyéb-
ként egy kaszárnyához hasonlított. Le Corbusier brutalista tourette-i Szent Mária 
rendháza [Couvent Sainte-Marie de la Tourette] inkább ezzel a tömbházzal mutat 
rokonságot, mint a római katolikus építészeti konvencióval, s már nem is törekszik 
semmi transzcendens kifejezésére, hanem egyszerűen az emberi mérce, funkció és 
harmónia szerint igyekszik elrendezni a szerzetesek életét – egy hatalmas betonkoc-
kában. A kálvinistának nevelt, de agnosztikus Le Corbusier legismertebb munkája 
egyébként a szakrális funkciót szolgáló ronchampi kápolna, amelyet pontosan akkor 
kezdett építeni, amikor aláírta a szerződését az indiai kormánnyal a chandigarhi 
városfejlesztésre. Ez a kápolna is egy betontömb, de a teteje egy imára összetett 

23  Lásd például Hans Kelsen: General Theory of Law and State. 161. 
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kézpárt jelképez, s a tető ívei megtörik a Le Corbusier-féle racionális egyenességet, 
mintegy kifejezve a híveket a teremtőhöz kötő irracionális-transzcendens viszonyt. 
Mindazonáltal ez a munka sem aratott osztatlan sikert: a templom a nem- hívőknek 
túl vallásosnak tűnt, a katolikusoknak túl kálvinista lett, és a kálvinisták pedig még 
ebben a modern formában is túlságosan katolikus szellemiségű középületként 
 interpretálták.

4. LE CORBUSIER CHANDIGARHBAN

A purizmus, funkcionalizmus és a modulor-elmélet egyik együttes gyakorlati 
applikációja a chandigarhi Legfelső Bíróság, vagy hivatalos angol nevén: Punjab 
and Haryana High Court, egy monumentális, téglatestszerű, de nyitott épület.  
Itt a modulor elsősorban mérték egységként funkcionált – például a belmagasság 
meghatározására – nem pedig lakhatási kritériumként, hiszen a középületekben 
dolgoznak, nem pedig laknak emberek.

A chandigarhi terv abban az időben született, amikor az angol gyarmati igából 
felszabaduló országokban egy bírósági épülettől nem annyira azt várták el, hogy 
robusztus, birodalmi és fenséges legyen, hanem inkább azt, hogy az épület a nyitott-
ságot, az átláthatóságot a nemzeti identitással együtt fejezze ki. Egy modern, jogál-
lami bíróságnak inkább bírák függetlenségét mintsem hatalmukat kell szimbolizál-
nia. Az indiai Punjab és Haryana mellett Ausztrália – a canberrai Legfelső Bíróság 
épületével (tervező: Colin Madigan, 1921–2011) – is ezt az új, modernista trendet 
követte, míg az ottawai Legfelső Bíróság neogót  építménye inkább a Pakisztánban 
található, neoklasszicista lahore-i Legfelső  Bíróságra emlékeztethet bennünket.

A frissen függetlenné vált India miniszterelnöke, Dzsaváharlál Nehru (1889–1964) 
már 1948-ban tervbe vette a nemzeti függetlenedés keretében egy új, tartományi 
főváros felépítését, arra is tekintettel, hogy az eddigi, Nyugat-Punjabban fekvő tarto-
mányi főváros, Lahore, a Pakisztáni Iszlám Köztársasághoz került.24 Ebben a Punjab 
és Haryana elnevezésű régióban az egyik vezető szerepre aspiráló város Simla volt, 
amelyet Kipling Dzsungel könyve című munkája nyomán mindenki jól ismert. Ennek 
a városnak viszont az volt a hátránya, hogy túl közel feküdt az újonnan meghúzott 
pakisztáni határhoz. Az Új-Delhitől mindössze 260 kilométerre fekvő, félmillió 
lakosú Chandigarh sokkal jobb elhelyezkedésű volt, és annak ellenére, hogy 16 falu-
ból állt, az egykori gyarmattartók lakatlan területnek tekintették, ami megkönnyítette 
a várostervezők dolgát. Chandigarh kiválasztásakor a hely természeti adottságai 
– termőföld, a megfelelő tengerszint feletti magasság (365 méter), a Sukhna Cho 

24  Punjab tartományt a függetlenség kihirdetését megelőzően egy indiai és egy pakisztáni tartomány 
között osztották fel az angolok. A határvonal átrajzolását az indokolta, hogy a többségi vallás Punjab 
tartomány nyugati részén a muzulmán, keleten viszont a hindu volt. A terület felosztása kétirányú mig-
rációhoz és súlyos etnikai konfliktushoz vezetett az ott élő muzulmánok, hinduk és a szikhek között. 
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és a Patiala Rao folyók közelsége – szerinte is megfelelőek voltak egy új város felépí-
téséhez. A város neve egyébként hatalmat, energiát jelent, és a különleges eseményt 
szimbolizáló Chandi hindu istennő nevéből származik, akinek szentelt templom 
is feküdt a területen.25 Közjogi értelemeben azért működhet itt, „vidéken” egy leg- 
felső bíróság, mivel India szövetségi állam, többfajta államalkotó egységgel. 
A tervezendő bíróságnak kell tehát ellátni a két tagállam, Punjab és Haryana, vala-
mint egységes területként (union territory), azaz a közvetlenül a központi kormány-
zat alá tartozó Chandigarh törvénykezési feladatait.

A miniszterelnök személyes felkérése végül 1950 novemberében érkezett  
meg Le Corbusier-hoz. Az ígért honorárium meglehetősen alacsony volt, de végül 
Le Corbusier ennek ellenére igent mondott. Nehru azt szerette volna, ha Chandi- 
garh kifejezi az indiaiak „frissen megszerzett szabadságból kibontakozó kreatív 
zsenialitását”26, lehetőleg úgy, hogy az örök versenytársnál, a – korábban Punjab 
és Delhi területi illetékességű – lahore-i Legfelső Bíróságnál is nagyobb épületet 
tervez a svájci-francia építész.27 Nehru nemzeti büszkeségtől hajtott elgondolása 
ugyanakkor szerény maradt abban a tekintetben, hogy az új főváros adminisztratív 
részeként csak egy parlament, egy titkárság, egy Kormányzói Palota (ez nem épült 
meg), valamint egy múzeum (ez sem épült meg) és egy Legfelső Bíróság került fel  
a kívánságlistára.

Indiába érkezve Le Corbusier egy londoni iroda munkatársaihoz csatlakozott. 
Az angolok már dolgoztak az új főváros kialakításán.28 Le Corbusier 1965-ig, vagyis 
haláláig dolgozott a chandigarhi projekten. Erkölcsi és esztétikai felelősséget is érzett 
a tervezéskor29, és rendkívül büszke volt mindarra, amit itt megalkotott, és ezért 
igen nagy keserűséget érzett, amikor projektje végén már sem a helyi kormányzat, 
sem Nehru elnök nem támogatta terveit.30 Az indiai tradíciókat teljesen figyel-
men kívül hagyó korábbi amerikai tervet Le Corbusier is mellőzte,31 és 1951-ben 
készítette el saját városrendezési tervét. A racionális tervezés igénye azért is fontos 
volt, mert Le Corbusier szerette volna elkerülni az Új-Delhire is jellemző összevisz-
szaságot, ahol a középkori hindu stílus elegyedik véletlenszerűen a brit-gyarmati 
építészettel. Le Corbusier a 7 évig tartó tervezés során figyelemmel volt arra, hogy 
az építőanyag olcsó, a munkaerő viszont képzetlen, és nem ismeri az új építészeti 

25  Weber: C’était Le Corbusier, 623. 
26  Weber: C’était Le Corbusier, 616. 
27  A lahore-i bíróságot 1919-ben állították fel az India státuszát rögzítő 1915-ös törvény alapján. 
28  Chandigarh épitészei: Pierre Jeanneret, Maxwell Fry, Jane Drew, M.N. Sharma és Aditya Prakash.
29  Weber: C’était Le Corbusier, 619. 
30  A kezdetek rendkívül ígéretesek voltak, és Le Corbusier büszke volt arra, hogy nem az amerikai- 

ak, hanem az ő nézetei fognak Indiában érvényesülni. (Weber: C’était Le Corbusier, 628.) 1963-ban 
azonban, amikor a helyi politika megváltozott, Le Corbusier-nek drámai hangvételű telegrammok- 
ban kellett kérnie Nehru támogatását. Az üzenetei válasz nélkül maradtak. (Weber: C’était Le Corbu-
sier, 858.) 

31  Weber: C’était Le Corbusier, 616. 
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technológiákat. Ami a természetes adottságokat illeti, az erős napsütés mellett  
a monszunesőkkel is számolnia kellett. Ebben a purista-funkcionalista tervben 
jelölte ki Le Corbusier a Legfelső Bíróság városban betöltendő helyét is, de min-
denekelőtt magát a várost 800x1200 méteres szektorokra osztotta fel, ahol egy-egy 
szektorban kb. 5000– 25 000 lakos él.32 A városképet racionálisan-funkcionálisan fel-
daraboló szektorokat eredeti tervei szerint hét darab V betűvel jelzett út szeli át, amit 
egy kerékpárút egészít ki. Minden látszólagos geometria ellenére ez a városrendezési 
terv organicista jellegű volt, hiszen egy emberi testet szimbolizált. A délről érkező 
látogató a szimbolizált test lábainál lép be a városba, majd a tüdőt jelképező széles 
sugárutakon végighaladva először a gyomrot jelentő bevásárlóközpontokon megy 
át, mígnem a három hatalmas épületből (Titkárság, Parlament és Legfelső Bíróság) 
álló agyhoz érkezik el.

Mindez a valóságban ma már egy kissé eltérően fest, hiszen a racionális város-
tervezést felülírta az élet – a rengeteg autó, az engedély nélkül emelt épületek és 
a túlnépesedés, ami az egymilliárd lakost számláló Indiában különösen jelentős 
probléma. Mindennek következtében Chandigarh az azt övező hegyek közelsége 
ellenére ma már nyomasztóan szürkének tűnik, noha környezeti adottságai miatt 
akár lehetne teljesen zöld is. Ma a kisebb utcák árnyékot adnak, s itt a bazári stílus 
uralkodik, a nagy sugárutakon a közlekedés viszont elviselhetetlen a gyalogosoknak 
a hőség miatt.

5. A LEGFELSŐ BÍRÓSÁG TERVE

Az épület alapterülete egy L-betűre hasonlít, és a hosszanti homlokzata egy hatal-
mas térre néz. Korábbi fotókon az épület előtt látható még egy vízzel teli medence 
is, amelynek csillogása szépen válaszolt az ablakkal borított homlokzat csillogására,  
de az újabb fotókon már úgy tűnik, hogy a bíróság előtti tér leginkább autóparko-
lóként üzemel.33 A fő homlokzat északnyugati tájolású, emiatt a tárgyalótermekbe 
a nap sugarai közvetlenül csak a munkaidő után érkeznek. Az épületnek három 
emelete van és nyolc plusz egy tárgyalóterme. A legfelső bíróság tárgyalóterme  
a földszinten van, az irodák pedig az első emeleten az épület árkádsora mellől nyíl-
nak. A napsütés elleni redőnyök a helyi szokásokra is tekintettel betonból és téglá-
ból készültek. Az épületben a tárgyalótermek mellett még irat tárakat és irodákat, 

32  A funkcionalista városrendezési terv igénye megtalálható a CIAM (Congrès International de 
l’Archictecture Moderne) 1933. évi athéni kartájában is, ami a városi funkciókat munka, lakhatás, köz-
igazgatás és pihenés funkciókra osztja fel, de Le Corbusier-ra inkább Sir Edwin Lutyens (1869–1944) 
Új-Delhi terve, és az ugyancsak monumentális Viceroy House (1912–1951) hathatott. 

33  A parkolási rend szinte a kasztrendszert idézi: míg a bírák közvetlenül hajthatnak be az épületbe, 
ahogyan Le Corbusier is tervezte minden érkező vonatkozásában, addig ma az ügyfelek kénytelenek  
az autójukat otthagyni a tűző napon vagy a monszun esőben a bíróság előtti sivár betonplaccon. 
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valamint az ügyészi hivatalt találjuk. A belső betonfalak ugyanolyan tömbjellegűek, 
mint a külső falak, s egy-egy itt is színesre van festve. Mivel a nyers beton kezeletlen 
felülete falszínként is szolgál, ezért az épületet belülről is a nyers beton és az alapszí-
nek kontrasztja határozza meg.

Már első pillantásra is igen szembeötlő, hogy a hosszanti oldalán fekvő beton 
téglatestre emlékeztető épület mennyire nyitott maradt, s az épület kockaságát 
enyhíti – a hőség–monszun párra rímelő – napernyő/esernyő mintázatú tetőrész.34  
E formabontó megoldás miatt gondolhatja a szemlélő akár azt is, hogy a tradíciók-
nak és a helyi adottságoknak is megfelelni igyekvő, de mégis modern épületet lát. 
Az épület ráadásul nem is egy, hanem két tetővel van lezárva az Indiára jellemző 
időjárás szélsőségei miatt. A napernyőhöz hasonló felső tetőszint másik funkciója  
az épülettömb lezárása mellett az alsó tetőszint természeti szélsőségek elleni vé- 
delme. A két tető között hézag van, s ez teszi huzatosabbá az épületet, ugyanis  
a hatalmas rés egyfajta természetes szellőztetőként is funkcionál.

A bíróság internetes honlapjának büszke leírása szerint a bejárat mérete imitálja 
a Delhiben található híres épület, a Buland Darwaza (a Győzelem Ajtaja) hatalmas 
kapuját, és ezzel kifejezi a jog fensőbbrendűségét is.35 A felsőbírósági részhez vezető 
bejárat előtt három darab 18 méter magas, színesre festett betonoszlop áll, melyek 
egyesek szerint „a Parthenon oszlopainál ugyan egyszerűbbek, de mégis termé-
szetfeletti erőt sugároznak”.36 A három színes oszlop (zöld, sárga, piros) együttesen 
képezi a homlokzat fókuszpontját, s ugyanezek a színek dominálnak az épület abla-
kainál is.37

A tető alatti homlokzaton – nagyjából a kettes szám és négyzetei szerint –  
a tárgyaló termeknek, illetve az egyes bíróságoknak megfelelően nyolc (azaz ket- 
tő a harmadikon) plusz egy nagy négyzetre van felbontva. Egy kockában egy ablak 
van. A nagy kocka négyszer négy, tehát tizenhat (azaz kettő a negyediken) modular 
nagyságú ablakot találunk. A pontos számsorrendet felülírja az organicitás, oly 
módon, hogy az egyes sorok – a téglafalakhoz hasonlóan – egymáshoz képest kicsit 
elcsúszva fekszenek egymás felett. A Legfelső Bíróság tárgyalótermét elkülöníti  

34  Van, aki inkább modern repülőgépszárnyakat vagy ókori római épületstruktúrákat vél felfedezni 
a tetőrészben, de a legközelebbi rokon a szintén Indiában – Agrában, Új-Delhitől délre – található 
Diwan-i-Am. 

35  Az 50 méternél is magasabb Buland Darwaza egyébként a világ egyik legmagasabb kapubejárója. 
A kapu a 16–17. század fordulóján, Akbar mogul sah uralkodásának (1556–1605) csúcsán készült 
vörös színű homokkőből. Az épület követi a hindu hagyományt, ideértve a gazdag dekorációt. Ami  
a multikulturalizmust illeti: e nagymecset felé vezető kapun egy perzsa nyelven írt felirat Jézus Krisztus 
szavait idézi.

36  Weber: C’était le Corbusier, 634. 
37  A zöld és a sárga színek Punjab, Haryana és Chandigahr zászlóiban is szerepelnek. A piros szín, 

illetve az épület más részein látható kék és fehér színek mindegyikének meg van a saját jelentése az 
indiai kultúrában. Chandigarh zászlajában a fehér, kék, és sárga dominál: a fehér alapon két darab két 
csakra a két államra utal (Punjab és Haryana) és citromsárga átlóra zöld színnel került fel az épület 
közelében található madárra és egy nyitott tenyérre utaló, Le Corbusier tiszteletére emelt szobor rajza. 



purizmus az építészetben és a jogtudományban 165

a többitől az is, hogy annak a homlokzata enyhén homorú, szimbolizálva ezzel azt, 
hogy a jognak egy pajzshoz hasonlóan meg kell védenie az egyént.

A belső dizájnt nézve a faliszőnyegek szerepét kell kiemelni. A szőnyegdekorálás 
Le Corbusier életművének szerves részét képezik. A szőnyegek funkcióját az alábbi-
akban látja az építész. A faliszőnyeg nem egy festmény vagy egyéb cicoma, hanem 
egy mobilis, könnyen mozgatható berendezési tárgy, ami helyettesíti a falfestést, 
eltakarja a betonfalak egy részét, és gondoskodik a lakás színességéről, belső ragyo-
gásáról, valamint a megfelelő akusztikájáról. A faliszőnyeget az emberi test magassá-
gának megfelelően – vagyis a modulorhoz igazodóan – 220/226 vagy 290/296 vagy 
360/366 cm magasságban kell a falra kifüggeszteni, és a szőnyegnek a földig kell 
érnie. Egy lakásban a faliszőnyeg szimbóluma annak, hogy városi nomádokként, 
időlegesen élünk itt vagy ott, és mindig az aktuális szükségleteinkhez igazítottan 
változtatjuk meg a lakhelyünket38, ahová a mobilis szőnyegek is velünk jöhetnek.

Mivel a chandigarhi Legfelső Bíróság nem mozog, s az ott dolgozók sem költöz-
ködnek gyakran, a hangszigetelés mellett a szőnyegek funkciója az igazságszolgál-
tatáshoz kötődő szimbólumok szigorú geometriai rendben történő megjeleníté-
sében érhető tetten. Egy szőnyeg 12 × 12 méter (144 négyzetméter) a legnagyobb 
tárgyalóteremben, és 8 × 8 méter (64 négyzetméter) a kisebbekben.39 Van olyan 
szőnyeg, aminek a középső-felső részében az eget látjuk a csillagokkal és a nappal. 
Egyes szőnyegeken az erősen stilizált folyók talán a lassúságot, a komplexitást és 
az észszerűtlenséget, a villámcsapás pedig talán a hirtelenséget vagy váratlanságot 
fejezi ki. A kéz kontúrjai pedig az ember egyediségét és titkait jelképezik. Hasonló 
kézszimbólumot formázó szobor Le Corbusier halála után, a tiszteletére is készült,  
s ma is látható a bíróság közelében.

Más, kisebb szőnyegek ugyancsak tartalmaznak jogi szimbólumokat, így például 
két egymás mellett álló háromszög az érdekek ütközését és az egymást X alak- 
ban keresztező vonalak az akarategységgel létrejövő szerződést.40 A szőnyegre raj-
zolt négyzetek nem egyszerű négyzetek, hanem a város és az épület tervezésekor 
alkalmazott modulorok. Ezeket az építészeti-urbanisztikai elemi egységeket tehát  
a szőnyeg mintázata hozza be a Legfelső Bíróság épületén belülre.

38  Le Corbusier szavait idézi Le Corbusier. Œuvre tissé, Paris: Philippe Sers 1987. 7. 
39  Egy napilap cikke szerint a 64 négyzetméteres szőnyeget 2004-ben egy időre levették, mivel  

a főbíró a benne felgyűlt portól allergiás lett [https://www.tribuneindia.com/2004/20040914/main4.htm].
40  Le Corbusier szavait idézi Le Corbusier. Œuvre tissé. 16. 
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6. A MÉRLEG-SZIMBÓLUM

A mérlegszimbólum sok faliszőnyegen megjelenik, és ez lett a hivatalos szimbóluma 
magának a bíróságnak is.

Erről a szimbólumról Le Corbusier a következőket mondja: „Ez nem egy mérleg 
két egyenlő súllyal, hanem egy olyan mérleg, ahol az ellensúlyt a meghatározó 
tényezők összetettsége képezi: az emelőkarok hossza és azok a különböző súlyok, 
amiket azok tartanak.”41 Mint tudjuk, a szokásos, sztatikai tömeg mérésére alkal-
mas szerkezet két, egyenlő nagy-ságú serpenyővel felszerelt, egyenlőkarú mérleg, 
aminek a tartószára a mérlegserpenyőket összekötő rúd felezőpontjában van.  
E tárgy stilizálása helyett Le Corbusier három darab háromszöggel és az ezeket  
összekötő vonallal jellemzi a jogalkalmazás komplexitását. Egy ilyen nem egyenlő 
szárú mérlegben, mint amilyent Le Corbusier tervezett, csak akkor áll be az egyen-
súly, ha a rövidebb szárra nagyobb tömegű (vagy más módon nagyobb súlyt/erőt 
kifejtő) testet és a hosszabb száron pedig kisebb tömegű (vagy más módon a na- 
gyobb testtel egyenlő súlyt/erőt kifejtő) testet helyezünk.42

Le Corbusier háromszögekből álló szerkezete nem is annyira a mérleghez, hanem 
egy merev gémmel felszerelt toronydaruhoz hasonlít, leginkább. Ennek a sajátos-
sága, hogy a „torony” részt a legkisebb szárú háromszög szimbolizálja. Nézetem 
szerint ez a metafora rossz, és nem is véletlen talán, hogy ez a bizarr „toronyda-
rumérleg”-metafora teljesen ismeretlen maradt a modern jogi ikonográfiában.  
Egy ilyen szerkentyű ugyanis, ha valamire, akkor nem az igazságos, hanem igaz-
ságtalan jogalkalmazási gyakorlatra utalhat, amennyiben a különféle súlyok nem 
reprezentálják sem a törvény előtti egyenlőséget a jogi oldalon, sem pedig a bizonyí-
tékok egyenlő súlyát a tényoldalon. Az csak tovább ront a helyzeten, ha egy elvileg 
középen elhelyezkedő, független bíró, az egyenlőség elvének (látszólagos) érvényre 
juttatása végett az alperesi vagy felperesi oldalhoz közelebb vagy távolabb kerül.

7. A PURIZMUS FAJAI, AVAGY A FUNKCIONALIZMUS  
A JOGTUDOMÁNYBAN ÉS AZ ÉPÍTÉSZETBEN

Most mindössze egy egyszerű heurisztikára törekedve szeretnék rávilágítani az 
építészetben és a jogtudományban is mind a mai napig népszerű funkcionalista 
megközelítés közötti hasonlóságokra és különbségekre.

41  Le Corbusier szavait idézi Le Corbusier. Œuvre tissé. 15. 
42  Ennek egyik, a zöldséges piacokon is használt, létező formája a tizedes mérleg, ahol a kisebb 

száron van a nagyobb tömegű (vagyis nagyobb súlyt kifejtő) test, ám ott a súlyt nem függesztik, hanem 
alátámasztják. A mérleg-szimbólumról lásd még Takács Péter: Justitia-szobrok Magyarországon, in 
Gerencsér Balázs, Takács Péter (szerk.): Ratio legis, ratio iuris, Budapest: SzIT 2011. 154–179. 
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A természetjogtan szerint a jog természete egyúttal kijelöli a jog célját is. E ter-
mészetes teleológia alapja az az elgondolás, hogy miként a dolgoknak és az ember- 
nek, a jognak is van valami lényege vagy természete, ami kijelöli egyúttal a jog célját 
is. A természetjogtan bizonyos felfogásai szerint az ember természete, miként a jog-
tudományban, az építészetben sem határozza meg pontosan a jog vagy egy épület 
konkrét formáját, csak elveket ad ahhoz, hogy miként kell ahhoz eljutni. John Finnis 
szerint ennek már Aquinói Szt. Tamás is tudatában volt. Mint rámutat, Aquinói Szt. 
Tamás szerint a bíró, ahogyan az építész is, adott esetben túllép azon a ponton, ahol 
még úgy tekinthet magára, mint aki egyszerűen alkalmazza az emberi természetből 
levont következtetéseket. Vannak szabályok, amelyek „úgy következik a természet-
jogból, mint az általános előírások adott körülmények közötti megvalósítása [deter-
minationes]” (Summa Theologiae, I-II, q. 95. a. 2c).43 A determinatio e gondolatát 
Szent Tamás pontosan az építészet hasonlatával magyarázza. Az építész ugyanis 
a bíróhoz hasonlóan implementál vagy konkretizál egy általános eszmét vagy 
„formát” (pl. „ház”, „ajtó”, „terem”), amikor megtervez egy házat, ajtót vagy termet. 
Ebben a kontextusban a kérdésünk az lehetne, hogy vajon Le Corbusier építészete 
is a pozitív jog „mögötti” természetjogot reprezentálja inkább vagy pedig magát  
a pozitív jogot. Ezt a kérdést nagy általánosságban azért is nehéz eldönteni, mi- 
vel az épületei nem mindig fejezik ki ugyanazt, mint amiről a könyveiben ír. A meg-
valósult épületek érthető módon magukon viselik a szükségszerű gyakorlati, poli-
tikai, finanszírozási etc.  kompromisszumok jegyeit, addig az építészeti írásokban  
a képzelet sokkal szabadabban szárnyalhat. Annyi bizonyos, hogy amit Le Corbu- 
sier a vichyi rezsim idején publikált, azt egyetlen jóérzésű természetjogász se vál-
lalná magára.44 Egy kis jóindulattal viszont – arra koncentrálva, hogy az antropo-
centrikus hozzáállás vagy antropomorfizmus mennyire jellemző érvelés az írásai- 
ban – azt mondhatjuk, hogy a chandigarhi Legfelső Bíróság a természetjog egy 
helyi, indiai változatát reprezentálja, abban az értelemben, ahogyan egy svájci 
építész elképzeli az indiai igazságosságot. Ez az igazságossági elképzelés, ahogyan 
megvalósult a chandigarhi épület formájában, meglehetősen absztrakt, intuitív és 
koloniális. A Le Corbusier-féle „természetességben” ugyanis semmilyen természe-
tes nincsen, hiszen egy előzmények nélküli város bíróságának tervéről van szó, ami 
ott fekszik, ahol addig semmi különöset sem adott a természet, illetve, amit viszont 

43  John Finnis: Natural Law and Natural Rights, Oxford: Clarendon Press 1980. 23. skk. 
44  A későbbi rendszer iránti elköteleződését jelentő írása már a háborús készülődés kellős köze-

pén napvilágot látott. Lásd Le Corbusier: Des canons, des munitions! Merci! Des logis … S.V.P., 1938.  
Le Corbusier igyekezett az új hatalom szolgálatába állni, miközben, a német megszállás miatt, a párizsi 
irodáját kénytelen volt bezárni. Hogy megbízásokat szerezzen, elköltözött Vichy-be. A Moutiers- 
Rozeille-i városrendezési terve, amit ebben az időben rajzolt, még szögletesebb-geometrikusabb 
mint majd Chandigarhé lesz. Ez a terv mintha azt üzenné, hogy az építész egy olyan technokrata, 
akinek bármiféle hatalom kapóra jön, ha megvalósítja a tervet. (Lásd Le Corbusier. Une encyclopédie.  
455. skk.) Az a fajta szabadságpárti ellenállás, ami korábban Sztálinnal szemben még tanúsított, ekkor 
már nem jellemzi Le Corbusier-t.
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funkcionálisan adott, például a port – amit a hatalmas felületű szőnyegek felszívnak 
– azt viszont nem vette figyelembe a  külföldi építész.

A jogot puszta – vagyis más instrumentumoktól elválasztott – instrumentumként 
meghatározó kelseni funkcionalizmus elutasítja a természetjogászok fent bemuta-
tott esszen cialista felfogását azt állítva, hogy a jogalkotó akarat teljesen szabad a cél 
meghatározásában, s nemcsak a jog természete, hanem egyáltalán semmiféle külső 
céltételezés sem korlátozza a jogalkotót a tekintetben, hogy mit szolgáljon a jog mint 
társadalomirányítási eszköz. Akarva-akaratlan, de a kelseni tanokat éltették tovább 
azok a rendszerelméleti- autopoetikus társadalomelméletek is, amik az embert és  
a jogot is kommunikációként, s a társadalmat pedig egymással kommunikáló kom-
munikációs rendszerekként definiálják valamint a jogrendszert egy autopoetikus 
rendszernek tekintik, annak ellenére, hogy ez utóbbi maga is egy organikus meta-
fora, amit egy funkcionalista felfogásnak meg kellene haladnia:

“A jogrendszer a társadalomban létező, elkülönült funkciórendszer. Saját 
műveleteivel tehát mindig végrehajtja a társadalmi rendszer önreprodukcióját 
(autopoiéziszét) is. Mindehhez kommunikációt vesz igénybe […].”45

Lehet, hogy Le Corbusier épületeit nem feltétlenül találjuk szépnek, azért mert mást 
értünk „szép” alatt, mint a svájci építész. Purista funkcionalizmus a lehető legmesz-
szebb megy el az esztétikai értékek relativizálásában:

“Az, hogy a modern társadalomban a művészet autopoiétikus rendszerként 
különül el, különös világossággal megmutatkozik minden olyan kísérlet sor- 
sán, mely arra irányul, hogy a szépség hagyományos kritériumait, az ábrázo-
lási funkciókat, sőt végső soron még a műalkotások szimbolikus természetét  
is megkérdőjelezze.46”

Valójában a funkcionalista jogelméletnek nem erénye, hanem hibája, hogy a társa-
dalmi alrendszerek kapcsolatát a kontingenciával jellemzi, s hogy teljesen véletlen-
szerűvé teszi, hogy a jog, az erkölcs, a kultúra, a politika és a tradíció találkozik-e 
egymással, hiszen ezzel „a funkcionálisan elkülönült rendszerek társadalmának 
tehát le kell mondania az erkölcsi integrációról.”47 Ahogyan az erkölcs és a tra-
díció a jogban, mondjuk Luhmann szerint, úgy a szépség és az indiai tradíció is 
teljesen kontingensen van tehát jelen Le Corbusier-nél. Ugyancsak kontingens,  
és interpretíven eldönthető technika, amit Le Corbusier használ, hogy milyen ele-
meket vesz bele a szépség vagy a tradíció kategóriájába. A szép színes szőnyegekkel  

45  Niklas Luhmann: A jog mint szociális rendszer, in Bognár Bulcsu és Karácsony András (szerk.): 
Kommunikáció és társadalom Luhmann olvasókönyv, Budapest: Gondolat 2014, 317. 

46  Niklas Luhmann: A műalkotás és a művészet önreprodukciója. Uo. 331. 
47  Niklas Luhmann: Paradigm lost: az erkölcs etikai reflexiójáról. Uo. 291 
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Le Corbusier igyekszik kedvesen visszautalni a helyi kulturális tradíciókra, de ezzel 
akaratlanul is hozzájárul ahhoz is, hogy továbbra is érvényre jusson a tradicionális 
kasztrendszer és azzal együtt olyan súlyos igazságtalanságok mint a sati/suttee.  
A szép színes szőnyegek pedig ezeket a hindu tradícióban gyökerező súlyos igaz-
ságtalanságokat is reprezentálják – egy bírósági épület falán. Egy további interpretív 
probléma, hogy egy mesterséges betonkocka – Le Corbusier szerinti –„természe-
tessége” mást jelent Indiában és mást máshol. Ha valaki, e sorok írójához hasonlóan 
a poszt- kommunista országok egyik lakótelepén nőtt fel, ritkán jut eszébe, hogy 
egy festetlen betontömb – a maga természetessége miatt – képes lenne a joguralom 
szimbolizálására.

Természetesen egy Legfelső Bíróság épülete nem független attól a kontextustól, 
amibe belehelyezkedik, hiszen egy racionális városfejlesztés projektumának egyik 
eleméről van szó. Ebből adódóan, úgy vélem, a funkcionalizmus harmadik felfogása 
az, amit – jogfilozófiai síkon – megfogalmaz Le Corbusier elmélete és a chandigarhi 
épülete: a jognak társadalmi funkciója több a helyi konfliktusok eldöntésénél és 
viták feloldásánál. A jognak ideológiai, modernizációs és pedagógiai funkciója van, 
s ezek funkciók nem realizálhatók anélkül, hogy építménye társadalmi-történeti 
kontextusra ne lenne tekintettel az építész.

Említek egy példát is! Le Corbusier chandigarhi épületében született nemrég 
egy a döntés, amely a jog nyelvén fejezi ki azt, amit Le Corbusier az építészet 
nyelvén szeretett volna kifejezni, vagyis azt, hogy a helyi tradíciókra tekintettel, 
de sztenderdizált, transznacionálisan is alkalmazható technikák igénybevételével 
modernizáljanak egy politikai közösséget. A chandigarhi bíróság ugyanis kimondta, 
hogy – az Indiában tradicionálisan szentnek tartott – teheneknek jogi személyisége 
van, hiszen tehenek, mint az állatvilág összes többi tagja jogi személy, jogokkal, 
kötelességekkel és felelősséggel.48 Az állatokkal szemben tehát úgy kell viselked-
niük az állattartóknak, ahogyan a szülők, felelősségük tudatában, a gyermekeikkel 
vonatkozásában. A gyakorlatban ez a döntés pusztán az igásállatok kíméletének 
előírását jelenti, Ráadásul érdemes megjegyezni, hogy Indiában az állatok mellett 
a bálványokat, a szent folyókat mint élő dolgokat is megilletik a jogok. E rendkívül 
progresszívnek látszó, az állatok jogait is elismerő döntés valójában az ősrégi tradí-
ciók elismerése a modern jog nyelvén.

E harmadik, voltaképpen köztes pozíciót elfoglaló felfogás valamilyen külsőd-
leges, tényszerűen adott funkció, például földrajzi fekvés vagy társadalmi igény, 
szolgálatába állítva képzeli a jogot. Le Corbusier építészettana – amiben benne 

48  Lásd https://www.livelaw.in/top-stories/ph-hc-declares-entire-animal-kingdom-including-avian-
and-aquatic-as-legal-entities-with-all-rights-and-duties-of-living-persons-read-judgment-145417. 
Ezeket a teheneket, ellentétben amerikai társaikkal, maga Le Corbusier is nagyon barátságosnak tar-
totta. Weber: C’était Le Corbusier, 630.
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rejlik egy rawlsi értelemben vett „észszerű életterv”49 is – az ember szocio-biológiai 
igényeit veszi alapul, amennyiben teljesen materiális feltételeket vesz figyelembe:  
az ember eszik, dolgozik, alszik, esetleg kopulál („munka”, „család”, „pihenés”), 
és mint erkölcselmélet az utilitarizmushoz áll közel. Miként az utilitaristák,  
Le Corbusier is gyakran megfeledkezik az immateriális javakról (pl. barátság), 
illetve a nem pénz-jellegű tőkeformákról (pl. kapcsolati tőke), s ezzel erőteljesebbé 
teszi az elidegenedést. Mivel a fenti tevékenységek is vezethetnek adott esetben 
konfliktusokhoz, a legerőteljesebb normatív következtetés, ami esetleg levezet-
hető Le Corbusier implicit társadalomelméletéből, csak annyi lehet, hogy a jogi 
( normatív) szabályozásra, s az ezt támogató intézményrendszerre, vagyis bíróságra, 
szükség van. Le Corbusier modulor-jai mindössze azokat az egyszerű tényeket rög-
zítik, amikre minden képpen tekintettel kell lennie egy építésznek vagy jogásznak, 
pl. hogy az épületben mekkora legyen az ajtó vagy az ablak. E kérdéseknek azon-
ban, mivel annyira elementárisak, nincsen közvetlen köze az emberi természethez,  
s e vonatkozásban az ember természeti környezete sem rejt magában örök jelentést.  
Le Corbusier például nem gondolta – és talán nem is igen gondolhatta – hogy 
Chandigarh és környéke nem a nemzeti egység és az örök béke szimbóluma és 
városa, hanem egyszer majd a vallások közötti, etnonacionalista függetlenségi 
harcok és a nemzetközi terrorizmus gócpontjává válik. Nem véletlen, hogy indiai 
építészek egy csoportja kritikusan állt az európaiak chandigarhi terveihez, s csak 
néhányan tisztelték Le Corbusier-ban a futurista prófétát.

Az organikus elméletekkel szemben álló vagy azt meghaladó funkcionalizmus 
gyengesége pedig abban rejlik, hogy mind a funkciók mibenléte, mind pedig ezek 
esetleges hierarchiája vitatott. A Takács Péter – aki nem mellesleg Herbert Hart 
egyik legfontosabb fordítója Magyarországon – által is feldolgozott Hart–Fuller 
vitában el is hangzott érvként, hogy az államcél sokkal kontingensebben viszonyul 
az emberi élethez mint végső államcélhoz. Mint jól ismert, Fuller – Aquinói Szent 
Tamástól vett idézettel alátámasztva – cáfolja meg Hart azon elgondolását, hogy  
a természetjog minimális tartalma miatt a puszta túlélés kell, hogy a pozitív jog célja 
legyen. Fullernél a jog funkciója bizonyos szemszögből nézve több, bizonyos szem-
pontból nézve kevesebb, mint az élet védelme. Az egyének közötti kommunikáció 
fenntartása ugyanis a puszta életbenmaradásnál magasabb szintű követelmény, 
miközben az olyan egyszerű állami feladatok, mint például az észszerű úthálózat 
megtervezése, viszont észszerű számú halálos kimenetelű balesettel számol.

49  Lásd John Rawls: Az igazságosság elmélete, ford. Krokovay Zsolt, Budapest: Osiris 1997. 479–488. 
63. § A jó meghatározása az életcélok számára.
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8. ZÁRÓGONDOLATOK

A legfőbb jogelméleti probléma, ami védhetetlenné teszi az organikus felfogást, az 
az, hogy szembenáll az egyenlőség elvével, amennyiben a mintának tekintett emberi 
test szervei sem egyenlően értékesek a fennmaradás szemszögéből nézve: míg  
a haj nélküli emberek akár százhúsz évig is elélnek, egészséges szív vagy agy nélkül 
emberi szervezet viszont életképtelen. Az individualista-organikus felfogások ezt 
felismerve úgy képzelték el inkább az embert, mint társadalmi testbe betagozódó 
atomot vagy sejtet. Ennek a tézisnek a gyengéje, hogy képtelen az egyének közötti 
kapcsolatot igazolni. Az ugyanis érthető, hogy a szív vagy az agy miként vesz részt 
a szervezet működésében, hiszen tudjuk, hogy mi a céljuk vagy a funkciójuk,  
de az már kevésbé érthető, hogy miért pontosan ez vagy az az X vagy Y számú atom 
hozza létre ezt vagy azt a testet vagy társadalmat. Az individualista organikus elmé-
letek ezért vagy egy másik metaforát használnak fel, például a társadalmi szerző-
dését, vagy pedig valamilyen organikusnak tűnő kapcsolatot igyekeznek felfedezni  
az egyének mint atomok között, például azt állítják, hogy a vér vagy faji rokonság 
hozza létre a társadalmi testet. Mindkét felfogással szemben felhozható érvként  
az az empirikus tény, hogy szerződéssel egy állam se született még, s hogy nincs 
olyan állam, melynek tagjai kizárólag biológiai úton kötődnének egymáshoz.

Az organikus-funkcionalista társadalomtudomány dupla terhe az, hogy miköz-
ben képtelen lehámozni az antropomorf maradványokat az elméletről (vagy talán 
nem is akarja), képtelen arra is, hogy konszenzus övezte meghatározást adjon 
az államcéloknak és a jogi funkcióknak. Kevés vigasz, hogy a kortárs építészet  
is hasonló problémáktól terhes, főként Magyarországon, ahol középületek egy ré- 
szét a funkciókra fittyet hányó organikus építészet giccsessége jellemez, a másik 
részéből pedig a Kádár-kori funkcionalizmus szürke unalma árad. Ha az a körül-
mény számít, hogy Chandigarh a Himalája lábainál fekvő, Svájchoz hasonló termé-
szeti adottságokkal is rendelkező hely, az organicizmus jelenthetné a természetes, 
közvetlen demokráciában élő rousseau-i embert is, a maga igényeihez mért egy-
szerű intézményeivel. Egy ilyen emberi, republikánus város tervezése ellen azonban 
nemcsak Le Corbusier purista építészeti felfogása, hanem a frissen függetlenné váló 
Indiát meghatározó szocio-politikai okok is szóltak.
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A chandigarhi Legfelső Bíróság homlokzata

A chandigarhi Legfelső Bíróság főbejárata
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A chandigarhi Legfelső Bíróság 
egyik fali szőnyege

A chandigarhi Legfelső Bíróság egyik fali szőnyege a mérleg szimbólummal
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