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Előszó 

Nagy terjedelmű és sokszerzős jogtudományi művek mindig sokkal tovább készülnek, mint azt 

alkotóik eredetileg eltervezik. Ennek a kötetnek a munkálatait 2009 őszén kezdtük meg abban 

a reményben, hogy 2012 végére meg is jelenünk. Mint utólag kiderült, ez túlzottan optimista 

ütemtervet jelentett, de az elkészült végeredmény reményeink szerint kárpótolja mind az 

időközben minket jogosan sürgető szerzőket, mind pedig a számunkra hízelgő módon a projekt 

állapotáról gyakran kérdezgető kollégákat, vagyis reménybeli olvasóinkat: a magyar 

jogtudósokat. Ez a munka ugyanis kifejezetten nekik, a magyar jogtudósoknak szól, méghozzá a 

legszűkebb értelemben a szakterületükről: 900 oldalnyi reflexió a jogtudományról -- történeti, 

elméleti és gyakorlatias szempontokból. 

Ez úton szeretnénk köszönetet mondani az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karának a 2011. április 12-i kéziratvita helyszínének biztosításáért; Takács 

Péternek, Földi Andrásnak, Gajduschek Györgynek, Tóth Mihálynak, Kardos Gábornak, Szabó 

Miklósnak, Várnay Ernőnek, Mezey Barnának és Gyekiczky Tamásnak a kéziratvitán előadott 

opponenciájukért (némelyikük egyben szerző is a kötetben), Sonnevend Pálnak és Schenk 

Borbálának a projekt korai szakaszában való részvételükért, valamint Bodnár Krisztának és 

Mészáros Katalinnak a gondos olvasószerkesztésért. A kötet megjelenésének nagyvonalú 

anyagi támogatásáért köszönettel tartozunk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 

Államtudományi Karának, a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Irodának, valamint a 

Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának. Végül pedig 

köszönjük Frank Ádámnak a tőle megszokott kiadói nyitottságot, a rugalmas hozzáállást és a 

türelmet. 

Jakab András és Menyhárd Attila 

 

Budapest, 2014. szeptember 20. 
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Jakab András -- Menyhárd Attila 

A magyar jogtudomány helyzete és kilátásai* 

A jogtudomány az európai kultúrkörben az egyik legrégebbi és 

legtekintélyesebb tudományág, amely a teológia és az orvostudomány mellett már a 

középkori egyetemeken is kulcsszerepet töltött be: a bevezető kurzusokat jelentő hét 

szabad művészet (septem artes liberales) tanulmányozását követő magasabb 

tudományok közé tartozott, s képezte utóbb a hagyományos egyetemek karainak 

egyikét. A jogtudomány nem csupán tradíciókban gazdag, hanem egyúttal egy sokarcú 

tudomány is: a „jogtudomány” címszó alatt ugyanis számos, egymástól igencsak eltérő 

célkitűzésű, társadalmi funkciójú és módszertani elkötelezettségű tudományág 

működik.
1
 Nem minden alap nélküli ezért tudományunk gyakori többes számú 

megnevezése: jogtudományok. Mi végül e könyv címében mégis az egyes szám 

használata mellett döntöttünk, hiszen szociológiai és intézményi szempontból egységet 

alkotva viszonylag jól elkülönülünk más tudományágaktól, és ha nem akarunk 

tudományfilozófiai fejtegetésekbe bonyolódni (mint ahogyan nem akarunk),
2
 akkor csak 

szociológiai és intézményi tudomány-definíciókkal dolgozhatunk. Ezek szerint 

jogtudomány az, amit a magukat jogtudósoknak tekintő egyetemi és akadémiai 

közösség jogtudományi kutatásnak tekintve művel. Ez így persze tautologikusan 

hangzik, de a részletes kifejtéshez mellékeljük e vastag kötetet: arról írtunk csaknem 

kéttucatnyian (mi, akik jogtudósnak nevezzük magunkat), hogy mit is tekintünk jelenleg 

és mit tekintettünk történetileg korábban jogtudományi kutatásnak. 
Nem akarunk azonban kibújni a válaszadás alól, és nyíltan felvállaljuk: a számos 

jogtudományi felfogás közül jelen sorok szerzőihez a klasszikus jogdogmatikai kidolgozásra 

koncentráló szerepfelfogás áll a legközelebb (részletesebben lásd Szabó Miklós -- Jakab 

András: A jogdogmatikai kutatás), de a kötetben helyet kívántunk biztosítani más 

megközelítéseknek is. 

Bár hagyományosan a jogtudományi munka szíve a hatályos jogra vonatkozó fogalmi 

tisztázó (jogdogmatikai) elemzés, a jogtudomány nem csupán jogdogmatikai kutatásokat 

végez. Konvencionálisan és intézményesen jogtudományként fogadjuk el a jogtörténeti és a 

                                                           
*
 Kritikai megjegyzéseikért köszönettel tartozunk CSERNE Péternek, FEKETE Balázsnak, FÖLDI 

Andrásnak, GAJDUSCHEK Györgynek, JAKAB Évának, Herbert KÜPPERnek, NAGY Csongor Istvánnak, 

PAP András Lászlónak, SONNEVEND Pálnak, SULYOK Gábornak, SZABÓ Miklósnak, SZENTE Zoltánnak, 

TAKÁCS Péternek és VARJU Mártonnak. 
1
 Ezeket a jogtudományi öndefiníciókat külön tanulmányban vizsgáltuk, lásd Jakab András: A jogtudósok 

hétféle szerepfelfogása. A jelen kötetbeli írásokra való kereszthivatkozáskor a szerző nevét nem szedjük 

kiskapitálissal, hanem kurziváljuk, a kapcsolódó oldalszámok pedig a jelen kötetbeli oldalszámokra 

utalnak. 
2
 Ilyen jellegű fejtegetésekhez önálló magyar nyelvű kötetben lásd SAJÓ András: Kritikai értekezés a 

jogtudományról (Budapest: Akadémiai 1983) és CS. KISS Lajos: A jogtudomány eszméje és hivatása 

(Budapest: ELTE ÁJK 2004). 
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római jogi (Stipta István: A jogtörténet-tudomány kialakulása és helyzete Magyarországon),3 

valamint a jogbölcseleti (Szabó Miklós: Jogelmélet és jogszociológia) kutatásokat (önálló 

egyetemi tantárgyként is), illetve a de lege ferenda (Cserne Péter -- Gajduschek György: 

Jogalkotási javaslatok megfogalmazása a jogtudományban), az empirikus (Fleck Zoltán -- 

Gajduschek György: Empirikus kutatás a jogban) és a jogra vonatkozó politikai filozófiai (Győrfi 

Tamás: Politikai elvek és politikai filozófiai szempontok a jogtudományban) kérdésfeltevéseket 

is.4 Jelen kötetben a dogmatikai kutatás hangsúlyozása és különválasztása a jogalkotási 

javaslatoktól tudatos, és a két kutatási irány reflektálatlan (posztszocialista) keveredése elleni 

küzdelem jegyében történik. Az empirikus és a politikai filozófiai kutatási irányoknak is külön 

fejezetet szentelünk, hiszen ezek jelentőségét nem szeretnénk tagadni, de módszerük 

gyökeresen eltér a másik két „jogásziasabb” iránytól. 

E kötet célja kettős: egyrészről (Concha Győzőt idézve) „magyar tudományosságunk 

megizmosodását csak akkor várhatjuk, ha saját szellemi globusunk minden pontját gondosan 

nyilvántartjuk, az elődöknek, egymásnak munkáját továbbhaladásunkban fölhasználjuk vagy ha 

tévedések forrása lenne, illő kritikával eltávolítjuk”.5 Tehát lényegében a magyar jogtudomány 

helyzetével vetünk számot, hogy ennek fényében azonosíthassuk a legfontosabb teendőket. 

Sporadikusan születtek ugyan jogtudomány-történeti elemzések a rendszerváltás után, de 

átfogó képet nem kaphattunk a helyzetről. Ezt szeretnénk pótolni a vonatkozó fejezetekkel. 

Másrészről szükségesnek láttuk, hogy a pályakezdő jogtudományi kutatók számára egy 

olyan iránymutató kötetet készítsünk, amely a szokásos de nem mindig hatékony „ellessük az 

idősebbektől” módszere helyett (vagy legalábbis azt kiegészítve) rendszerezetten összefoglalja 

a jogtudományi pályához szükséges legfontosabb információkat. A tapasztalatok szerint a fiatal 

kollégák kifejezetten igénylik és kérik az ilyen jellegű útmutatásokat, de eddig egy ehhez 

hasonló kötet sajnos nem állt rendelkezésükre. Az itt tárgyalt kérdések egy részének kiterjedt 

külföldi irodalma van (Legal Writing vagy Rechtswissenschaftliche Arbeitstechnik néven külön 

egyetemi kurzusokkal), természetesen ezekre is támaszkodtunk a megírás során. Ennek 

érdekében több fejezet (Fekete Balázs -- Jakab András: A jogtudományi munka alapjai, Pap 

András László: A jogtudományi életút, Aczél-Partos Adrienn: Jogi könyvtárak és jogi 

adatbázisok) kifejezetten gyakorlati jellegű információkat és tanácsokat tartalmaz a 

jogtudományi tevékenység különféle területeire vonatkozóan, a hazai és nemzetközi 

pályázatírástól kezdve a konferencia-etiketten át a szerkesztői szöveggondozásig. Nem csupán 

PhD-hallgatók, hanem minden olyan fiatalabb jogtudós kolléga haszonnal forgathatja majd ezt 

a részt, aki szeretné jobban megérteni szakmája módszertani és intézményi problémáit, aki 

                                                           
3
 Bár Stipta István írása (A jogtörténet-tudomány kialakulása és helyzete Magyarországon) részben 

foglalkozik a hazai római jog tudományának történetével is, egy további írást közlünk a témáról (Földi 

András: Római jogi kutatások Magyarországon az utóbbi évtizedekben). Ennek a római jog jelentőségén 

túl az az oka, hogy Földi András írása eddig még nem jelent meg magyarul, ezért a jelentős részben 

fordításokat tartalmazó függelékben elhelyezés tűnt a legjobb megoldásnak arra, hogy a kiváló munkát 

megosszuk a magyar olvasóközönséggel. 
4
 A dogmatikai vizsgálatok során ugyanis pl. figyelemmel kell lenni arra is, hogy a legáltalánosabb jogi 

fogalmak átvezetnek a politikai filozófia vagy a morálfilozófia területére; és ez nem csupán az 

alkotmányjogra vonatkozik (lásd Győrfi Tamás: Politikai elvek és politikai filozófiai szempontok a 

jogtudományban). A jogtudományi munkának az erkölcsi kérdésektől való elválaszthatatlanságára a 

későbbiekben még visszatérünk. 
5
 CONCHA Győző: Szabó Béla, elfeledett közjogászunk (Budapest: Franklin 1918) 70. 
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tehát reflektálni szeretne saját tevékenysége mércéire és hasznosságára. Akár oktatási céllal, 

akár a tudományos diskurzus megtermékenyítése céljából, de magyar jogtudósok esetenként 

magyarra fordítanak jogi és jogtudományi szövegeket. Ennek megkönnyítése végett, és a hazai 

irodalomban hiánypótló jelleggel, önálló fejezetet szenteltünk a kérdésnek (Szeidl Ágnes: Jogi 

szövegek fordítása -- gyakorlati megközelítésben). 

A modern jogtudományt történetileg a jogi oktatás igényei hívták életre:6 ez indokolja, 

hogy jelen kötetben egy történeti (Harold J. Berman: A nyugati jogtudomány kezdetei) és egy 

aktuális magyar írást is (Jakab András: A magyar jogi oktatás megújításához szükséges lépések) 

közzéteszünk a témáról. Ezenfelül közlünk egy jogtudományi idézési gyakorlatot tartalmazó 

útmutatót azzal a céllal, hogy a magyar jogtudományi idézési formákat egységesítsük. Ez 

egyrészt az egyetemi és a PhD-képzés keretében megadható, másrészt pedig a folyóirat-

szerkesztők által előírható idézési minta, amelyre hivatkozhatnánk. 

Jelen bevezető első felében igyekszünk egy általános narratívát bemutatni, 

támaszkodva jelen kötet írásaira, hogy miként is alakult a magyar jogtudomány 

története, milyen közös elemek és mechanizmusok figyelhetők meg az egyes szakjogági 

tudománytörténetekben. Részben erre is támaszkodva, az írás második felében a magyar 

jogtudomány általunk kívánatosnak tartott fejlődési irányát vázoljuk fel. 

1. A jogfejlődés és a politikai környezet hatása a hazai 
jogtudományra 

A magyar jogtudomány alakulását döntően befolyásolta a jogfejlődés és a 

politikai környezet változása. Ennek megfelelően négy főbb szakaszt látunk 

elkülöníthetőnek: (1) a rendszerező (joggyakorlatot és jogszabályokat gyűjtő, majd egy 

későbbi fázisban azt dogmatikai rendszerré lefordító) és kodifikációt segítő első 

időszakot, amely elsősorban osztrák és német, kisebb részben pedig francia és olasz 

hatásra alakult (időszakonként önként, időszakonként oktrojálva), illetve ezeket sajátos 

magyar elemekkel ötvözte; (2) a nyugati fejlődési iránytól eltávolító szocialista 

időszakot, amelyben a tudományszabadság beszűkült, továbbá mind a joganyag, mind 

annak háttérfilozófiája átalakult; (3) a korábbi hazai és az aktuális nyugati fejlődési 

vonalra tudatosan visszacsatlakozó rendszerváltás utáni időszakot; és végül (4) a 

joganyag, valamint a tudományos diskurzus természetét is átalakító jelenkori európai 

integrációs időszakot. A történet bemutatása során elsősorban a dogmatikai 

jogtudomány történetére koncentrálunk, mert ebben figyelhetők meg leginkább közös 

elemek. 

1.1 A hazai jogtudomány kezdeteinek két fő célkitűzése: rendszerezés 

és a kodifikáció segítése 

A hazai jogtudomány fejlődésének első stádiumát a puszta joggyűjtés és annak 

(igen gyakran oktatási céllal történő) rendszerezése, majd a fogalmi rendszerépítés 

(jogdogmatika kialakítása) jellemezte. Evvel párhuzamosan valamilyen formában 

lényegében a kezdetektől jelen voltak (időnként erősebben, időnként kevésbé erősen) a 

                                                           
6
 A premodern (kül. antik római) jogtudományhoz lásd PÓLAY Elemér: A római jogászok 

gondolkodásmódja (Budapest: Tankönyvkiadó 1988). 
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jog társadalmi és politikai környezetére vagy erkölcsi helyességére vonatkozó 

kérdésfeltevések. 
A büntetőjog-tudomány és a civilisztika fejlődése a kezdetektől szorosan kapcsolódott 

a kodifikációs törekvésekhez. A tárgyi jog az első kódexek megjelenéséig csak részlegesen volt 

szabályozott, elsősorban szokásjogon alapult. A tudomány elsődleges feladata a büntetőjog és 

a magánjog területén a fennálló esetjog rendszerezése volt, másodlagosan pedig ennek 

fényében kodifikációs javaslatok megfogalmazása. Azokon a területeken, amelyeken a 

szabályozási szükséglet elég erős volt ahhoz, hogy a kódexek megszülessenek (büntető anyagi 

jog, kereskedelmi jog, polgári eljárásjog, büntető eljárásjog) a tudomány kiemelt feladatává 

vált a társadalmi változások fényében a szabályozás újraértékelése, annak átértelmezése és 

reformjavaslatok kidolgozása. A büntetőjog-tudományban a reformjavaslatok hajtóerejét az 

alapkutatások adták. 

Bár a magánjogi kodifikációs törekvések a XIX. században a büntetőjogi kodifikációval 

párhuzamosan haladtak, kézzelfogható eredményre csak a kereskedelmi jog terén vezettek. A 

magánjogtudományban ezért nagyon erős irányvonal maradt a jogalkalmazás támogatása a 

dogmatikai elemzések révén (hiszen kodifikáció és angolszász típusú precedensrendszer 

hiányában a bírói döntéseket leginkább a szokásjogot és résztörvényeket rendszerező 

dogmatikai munkák segíthették). Reformtörekvések csak a második világháborút megelőző 

időszakban, a szociális magánjog és a gazdasági jog vonulataiban jelentkeztek és jóval 

gyengébben, mint a büntetőjog-tudományban. Ezek kevésbé a magánjog meglévő normáinak 

módosítását irányozták, sokkal inkább a hagyományos magánjog terrénumán kívül eső 

szabályozási igényeket vetettek fel a világháborúk és a gazdasági világválság 

következményeként jelentkező társadalmi problémák nyomán. Korrekciós javaslatok olyan 

részkérdésekben jelentkeztek, mint a magánjogi elkobzás bevezetése a szerződés 

érvénytelenségének következményei körében (állam javára való marasztalás), a másik fél 

magatartásába vetett bizalom védelme pozitív szankció bevezetésével (biztatási kár), vagy a 

szerződés érvénytelensége következményeinek önálló, a jogalap nélküli gazdagodástól 

elszakított szabályozása, amelyek hatása az 1959-es Ptk. szabályozása kapcsán jelentkezett 

(Menyhárd Attila: A polgári jog tudománya Magyarországon). 

A közigazgatás-tudományban a fordulópontot a közigazgatási bíráskodás bevezetése 

jelentette, amely lehetővé tette, hogy a jogalkalmazás elemzésével -- a büntetőjog-

tudományhoz és a magánjogtudományhoz hasonlóan -- teret kapjanak a dogmatikai 

vizsgálatok, és ezzel a közigazgatás-tudomány kilépjen a jogszabály-leírás keretei közül (Jakab 

András: A közigazgatási jog tudománya és oktatása Magyarországon). Új impulzust az 1957. 

évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól (Áe.) elfogadásával kap majd, 

miközben az ahhoz vezető út a polgári és a büntető kodifikációhoz hasonlóan számos (főként 

második világháború előtti) tudományos eredményt tartalmazott. 

A jogtörténeti vizsgálatok célja a jogtörténet tudományának az első fejlődési 

korszakában a szakjogágak történeti megalapozása volt: kodifikálatlan jog esetében a 

jogtörténet nehezen választható el a hatályos jogtól (Stipta István xxx). Másrészről a 

jogtörténeti és a jogbölcseleti munkák jelentős részét ebben a kezdeti időszakban kifejezetten 

a legitimációs viták mozgatták: az udvarhű természetjogi érvekkel (Szabó Miklós xxx) szemben 
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a magyar önállóság mellett leginkább jogtörténeti jellegű érveket használtak (Jakab András 

xxx). 

1.2 A szocializmus hatása az infrastruktúrára és a kérdésfeltevésekre 

Jelentős törést okozott a magyar jogtudományban a második világháborút 

követő időszak. A közvetlen állami társadalomirányításban gondolkodó rendszer a saját 

igényeihez szabta a jogot, ami annak erőteljes egyszerűsödéséhez vezetett. Az már nem 

az egyéni boldogulás biztosítéka és az együttélés koordinátora volt, hanem 

instrumentum a központi hatalom kezében a társadalom átformálására és kézben 

tartására.
7
 A gazdaságirányítás teljes állami kontroll alá vonása a magánjog 

hagyományos előfeltevéseit kérdőjelezte meg, a közigazgatási jog és az alkotmányjog 

hatalomkorlátozó szerepe minimálisra csökkent. Ennek megfelelően a jogászi hivatás 

presztízse is alacsonyabb lett, amit csak súlyosbított, hogy kiemelkedő jogtudósokat 

tömegesen távolítottak el egyetemi állásukból és többüket kizárták az MTA-ból is 

(Horváth Attila: A szocialista állam- és jogtudomány). A bíróságok kiszorultak a 

konfliktusrendezésből és a törvényességi kontrollból, szerepüket az ügyészség és a 

döntőbizottsági vitarendezés váltotta fel. Ezt a törést az egyes jogtudományi területek 

eltérő mértékben sínylették meg. A jogtudomány kritikai funkciója elveszett, és 

elsősorban apologéta, jobb esetben tanácsadó szerepbe szorult. 
Az alkotmányjogban eleve nem lehetett szó semmiféle kontinuitásról, hiszen egyrészt 

maga a joganyag és annak alapfilozófiája nagymértékben megváltozott, másrészt a személyi 

törés is itt volt a legerősebb. Paradox módon a szocialista alkotmányjog-tudomány mai 

szemmel teljes vállalhatatlansága hozzájárult a rendszerváltozás utáni megújuláshoz, hiszen 

nem volt kolonc, hanem tiszta lappal indulva lehetett felépíteni azt a fogalmi készletet 

(elsősorban német, kisebb részben strasbourgi, amerikai és más alapokon), amelyre az új 

alkotmányjog-tudományi diskurzus épült. 

A szocializmus idején az egységes államigazgatási rendszer bevezetése és a 

közigazgatási bíráskodás pótlékaként bevezetett ügyészi törvényességi felügyelet (Jakab 

András xxx) a korábbi tudományos eredmények alól kihúzta a tárgyi jog talaját. Ezért a 

közigazgatási jogi dogmatika helyett a (nálunk egyébként korábban sem ismeretlen) 

szervezéstudomány felé fordultak a szerzők. A közigazgatási jog tudománya ezt mind a mai 

napig csak részben heverte ki.  

A büntetőjog-tudományban koncepcionális váltást jelentett a társadalomra 

veszélyességnek a bűncselekmény-fogalom középpontjába helyezése. A dogmatika 

leértékelődött, az egyén jogainak a védelme és a jog államhatalmat korlátozó szerepe a 

büntetőjog funkciói köréből kiszorult. Az alapkutatásokat pedig az a politikai-ideológiai 

szemlélet befolyásolta, hogy a bűnözés okai a kapitalizmus következményei, így az új 

társadalmi rendben, a szocializmusban ezekkel nem kell számolni (Nagy Ferenc: A büntetőjog 

tudománya). 

                                                           
7
 A jog nevelő szerepéről a szocialista társadalomban lásd pl. KULCSÁR Kálmán: A jog nevelő szerepe a 

szocialista társadalomban (Budapest: KJK 1961). Ez persze a fentieken (irányítás, elnyomás) túli, 

leginkább csak ideologikusan hirdetett, de nem tényleges cél vagy szerep volt. 
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A nemzetközi jog tudományát erőteljesen befolyásolták a szocialista államok 

nemzetközi kötődései és a politikai ideológia. Jelentős hangsúlyt kapott a szuverenitás 

abszolutizálása, az emberi jogok állampolgári jogokra történő szűkítése és a formális 

jogértelmezés előtérbe kerülése. A szocialista integrációs szervezetek (KGST, Varsói Szerződés) 

problémáit a szakirodalom nem tárgyalta (Kovács Péter: A magyarországi nemzetközi 

jogtudomány rövid áttekintése). 

A szocialista ideológia az alkotmányjogon kívül leginkább a jogelmélet területén 

éreztette a negatív hatását. A piacgazdaság és a demokratikus társadalom 

intézményrendszerének leépülése mellett a jog magyarázatát az alap és a felépítmény 

viszonyának fogalmi keretei határozták meg. A szocialista jogelmélet egyik sarokpontja a 

jogelmélet korábbi eredményeivel, elsősorban Somló Bódog, Moór Gyula és Horváth Barna 

munkásságával való szembefordulás volt. A problémákat a szocialista jogelmélet a marxista-

leninista szovjet jogtudomány által felvetett kérdések mentén tematizálta (a jog társadalmi 

meghatározottságának elemzése, a jogelmélet normativista irányzata és a marxista 

pszichológiai irányzat, lásd Szabó Miklós xxx). A marxista hatás erősen leszűkítette a 

jogelméleti gondolkodás kereteit, amelyet csak a „Lukács által megnyitott szellemi tér” tudott 

szélesíteni (uo. xxx). A szocializmus jogelméletének alternatíváit a jogszociológia és a 

jogösszehasonlítás jelentette (uo. xxx). A jogösszehasonlítás tulajdonképpen a szocialista 

jogtudomány egyik menekülési útvonala volt, amely a jogrendszerek leírásával és értékelésével 

lehetővé tette a nemzetközi jogfejlődés eredményeinek követését és tudatosítását, továbbá 

kontextusba helyezte a szocialista jogot, még ha ezeknek a vizsgálatoknak a célja sok esetben 

pusztán a szocialista jog magasabbrendűségének kimutatása volt, vagy annak deklarálása, hogy 

a szocialista jogtudomány is fel tud mutatni a nagyra értékelt összehasonlító jogi munkákkal 

azonos, vagy azokat éppen meghaladó eredményeket.8 

A szocializmus romboló hatása legkevésbé talán a magánjogtudomány területén 

jelentkezett. Az állami és szövetkezeti tulajdon mellett is fennmaradó személyi tulajdon 

továbbra is értelmessé és szükségessé tette a magánjogi dogmatika fennmaradását, a 

tervszerződések pedig csak rövid ideig uralták a szerződési jogot. A magánjog joganyagát 

érintő torzulások a rendszerváltozás után gyorsan leépíthetőek voltak. A külgazdasági 

kapcsolatok a szocialista berendezkedésben is nélkülözhetetlenek maradtak, így a gyakorló 

jogászi szakmában a külkereskedelmi kapcsolatokkal és a meglévő külföldi befektetésekkel 

foglalkozó ügyvédek, valamint az ilyen ügyeket tárgyaló bírók továbbvitték a hagyományos 

magánjogi gondolkodás értékeit, és az ehhez kapcsolódó szerződési jogi és társasági jogi 

tudásanyagot is (Menyhárd Attila xxx). 

1.3 A rendszerváltás hatása a hazai jogtudományra 

A rendszerváltást követően elsődleges feladattá a szocializmus időszaka által 

teremtett szakadék áthidalása vált. Az egyik pillér, amelyre építkezni lehetett, azoknak a 

tudósoknak a munkássága volt, akik a második világháború előtt szerezték jogi 

műveltségüket, és azt megőrizték akkor is, ha ennek nem volt észlelhető a közvetlen 

                                                           
8
 Így pl. EÖRSI Gyula: Összehasonlító polgári jog (Budapest: Akadémiai 1975) című, utóbb angolul is 

megjelent munkája Konrad ZWEIGERT -- Hein KÖTZ: Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem 

Gebiete des Privatrechts (Tübingen: Mohr 1971) című művére adott válasz volt.  
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hasznossága. Ez bizonyos esetekben (például a magánjogban) a munka folytatását 

jelentette, más esetekben azonban erről már nem lehetett szó, hanem csupán szellemi 

rehabilitáció történt (például a neokantiánus jogbölcseleti irányt meghaladta az idő a 

XX. század végére).  
A másik pillér az aktuális nyugati jogtudományi eredmények átvétele volt. Ennek során 

ugyan számos esetlegesség is tapasztalható (nyelvtudás, korábbi ösztöndíjak), de egy 

általánosan erős német hatás az alkotmányjogban, a magánjogban és a büntetőjogban mind a 

mai napig megfigyelhető. Jelentős (bár nem kizárólagos) angolszász hatás figyelhető meg a 

jogbölcselet, a nemzetközi jog és az EU-jog kutatása terén. Ez nem csupán a háttérirodalom 

megválasztásában és a kérdésfeltevésben mutatkozik meg, hanem az érvelési stílusban is (ti. 

esszéisztikusabb, példálózó kifejtés a németes feszes és száraz fogalmi rendszerezéssel 

szemben). 

A tudományos diskurzusban a változások sokrétűek voltak. Nagyrészt eltűntek a fent 

leírt szocialista jogdogmatikai és jogi megoldások, ami részben a jogtudománynak, részben a 

jogalkotónak, részben pedig az Alkotmánybíróságnak volt köszönhető. Az Alkotmánybíróság az 

új jogállami rendszer szimbólumaként átfésülte a teljes jogrendet a nem jogállami szabályok 

után kutatva, és impulzusaival jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy tudatosította a hazai 

jogtudomány minden képviselőjében a szocializmus okozta törést). 

A rendszerváltozás egyik következménye a jogászok munkalehetőségeinek bővülése 

volt, amelynek következtében a tehetséges jogászok (elsősorban a piac által kínált 

lehetőségekkel élve) a magánszférába áramlottak. Ennek következményei a tudományos 

műhelyekben is érzékelhetőek voltak. Az egyetemek megtartó képessége gyengének bizonyult 

ahhoz, hogy a tudományos szféra a piac által kínált alternatívákkal versenyképes maradjon.  

Másrészről azonban a rendszerváltás hozzájárult a jogászi hivatás presztízsének 

helyreállításához is: a konfliktusok legfontosabb eldöntési fóruma ismét a bíróság (illetve új 

intézményként az Alkotmánybíróság) lett. Ezeknek a fórumoknak a működtetéséhez pedig 

jogászokra volt szükség, akik a jogdogmatika nyelvét beszélték. Így a „jogdogmatika 

nyelvészeinek”, a jogtudósoknak a tekintélye is megnövekedett. Ez ahhoz vezetett, hogy a 

hiányzó anyagi elismerés ellenére összességében nincsenek súlyosabb utánpótlási problémák a 

jogtudományban. 

1.4 Jelenkori kihívások: nemzeti jogtudomány az európai integráció 

keretei között 

A magyar jog elméleti alapjait hagyományosan erősen befolyásolta a római jogi 

tradíció, továbbá -- jogterületenként eltérő mértékben -- az osztrák, a német és a francia 

tudományos fejlődés. Az olasz, az angol, a svájci, a skandináv és az amerikai hatás 

inkább alkalmi volt (bár az utóbbi jelenleg is növekvő hatása világosan látszik); az 

orosz-szovjet jogi és jogtudományi hatás pedig kifejezetten csak a XX. század néhány 

évtizedére korlátozódott, és mára lényegében teljesen eltűnt.
9
  

                                                           
9
 A kérdéshez általában lásd SAJÓ András: Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban 

(Budapest: Áron 2004). 
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Az erős külföldi, elsősorban osztrák és német jogrendszerek (és a pandektisztika) 

befolyásának oka a történelmi adottságokon kívül a kodifikált jog hiánya volt. Azokon a 

területeken, amelyeken a szabályozás elengedhetetlennek bizonyult, kodifikált jog hiányában 

az osztrák (illetve az időben előre haladva egyre inkább a német) szabályozás elemeit 

alkalmazták Magyarországon, ez pedig implikálta az osztrák jogtudomány átvételét is (néha 

adminisztratív eszközökkel, uralkodói rendelkezésekkel). A XIX. század második felétől 

észlelhetően törekszik a magyar jogtudomány arra, hogy beilleszkedjen azokba a nyugat-

európai (nem csupán osztrák) trendekbe, amelyeket e jogrendszerek dogmatikai eredményei 

határoztak meg. Erős volt azonban a törekvés önálló eredmények felmutatására is, amiben 

nagy segítséget jelentett, hogy az egyes jogi diszciplínák erős elméleti irányultságát a 

gyakorlathoz (esetrendszerezéshez, kodifikációs javaslatokhoz) való kötődés a magyar 

tudományos életben folyamatosan tompította. 

A hazai jog fejlődését a XXI. században már nem annyira konkrét nemzeti jogrendek, 

hanem leginkább folyamatosan alakuló nemzetközi hatások és az európai uniós jogalkotás 

befolyásolják. Ezek a hatások az alkotmányjogot, a közigazgatási jogot, a kereskedelmi jogot, a 

magánjogot (sőt, azon belül a hagyományosan nemzetinek gondolt családi jogot és öröklési 

jogot is) és a büntetőjogot egyaránt érintik. A nemzeti jogok szembesülése a 

nemzetköziesedett jogterületekkel, valamint a nem-állami normaalkotás (elsősorban a 

társadalmi és szakmai szervezetek tevékenységének eredményeként) a jog pluralizálódását 

eredményezik: mára az alkalmazandó (és a jogtudós által elemzendő) jog nem csupán az állami 

jog, hanem elkerülhetetlenül beleütközünk más eredetű és természetű jogokba is. A nem-

állami normaalkotás olyan terület, amely a jogi oktatásból lényegében teljesen hiányzik, de a 

jogtudományi kutatásban is csak sporadikusan jelenik meg. 

A jog nemzeti jellegének háttérbe szorulása több, egymástól független, párhuzamos 

hatás következménye. A globalizált gazdaság egységesedő jogi szabályozási és értelmezési 

környezetet igényel. A diverzitás magas tranzakciós költségekkel jár, amit a piac kerülni próbál, 

ezért a legtöbb jogterületen erősek a törekvések az egységes szabályozás lehetőségének 

keresésére. A jogrendszerek a belső fejlődésük eredményeként is mutatnak konvergenciát, de 

a jogegységesítésnek számos további rétege is van. Nemzetközi egyezményekben vállalt 

kötelezettségek, a szupranacionális jogalkotás kényszerítő ereje vagy a jogalkotói autoritás 

nélkül kialakított soft law szabályok is bevallottan azt a célt szolgálják, hogy egységes jogot 

alakítsanak ki. A jogegységesítés alapja az egységesítés körébe vont jogok tartalmának és 

szerkezetének megértése, azonosságaik és különbségeik kimutatása, amelyhez a 

jogösszehasonlítás vezet el. Ennek a folyamatnak az egyik következménye az, hogy ma már 

egyre kevésbé vizsgálható a jog a nemzeti keretek között, és ezt a fejlődést a jogtudománynak 

is követnie kell. 

Az európai integráció egyik következménye a jog európai szintű egységesítése. Ennek 

következtében a nemzeti jogoknak olyan normákat, megoldásokat és értékeket kell 

befogadniuk, amelyek a hagyományos gondolkodástól idegenek, továbbá amelyek 

implementálása a jogrendszerben további következményekkel jár. Az európaizálódás 
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valamennyi lényeges jogterületet érinti,10 és folyamatosan formálja és írja át a nemzeti jogi 

szabályozást. Az európai jogi térség kialakulása szükségessé teszi az európai jogtudományi 

térség kialakulását is. Az európai eredetű tárgyi jog értelmezése és fejlesztése semmiképpen 

sem lehet eredményes nemzeti keretek között. A jogtudomány mai művelőinek egyik feladata 

a nemzeti jogrendszernek és a jogtudománynak egy tágabb, európai és nemzetközi 

kontextusban történő újragondolása (Armin von Bogdandy: A nemzeti jogtudomány az európai 

jogi térségben. Kiáltvány). Ezt nehezíti, hogy az európai uniós jogalkotásnak pillanatnyilag nincs 

egységes dogmatikája. 

Ez azért is nehéz feladat, mert az EU-jog maga sem képez a hagyományos jogokhoz 

hasonló egységes rendszert. A szabályozás fragmentált, a normák absztrakciós szintje sok 

területen alacsonyabb, mint a nemzeti jogoké. Az EU-jog ezért nem mindig alkalmas arra, hogy 

teljes egészében felülírja a nemzeti jogokat, és további problémát jelent, hogy a nemzeti 

bíróságok az uniós eredetű jogszabályokat a saját hagyományaik, társadalmi értékeik és 

társadalmi viszonyaik alapján értelmezik. A normáknak vannak olyan értelmezési 

tartományaik, amelyeket az előzetes döntéshozatal keretében születő uniós szintű 

jogértelmezés sem érinthet, és ez megkérdőjelezi azt is, hogy a teljes harmonizáció írott jog 

alkotásával egyáltalán elérhető-e. Az uniós szabályok fogalmi rendszere sem egyeztethető 

össze minden esetben a nemzeti jogok dogmatikai rendszerének alapjait képező fogalmakkal, 

és gyakran az uniós normák szintjén sem absztrahálható ez a tartalom (ilyen például a „kár” 

fogalma az egyes közösségi szintű normákban). A jogtudomány nemzetközi feladata az európai 

uniós jog rendszerének tudományos igényű feldolgozása (Varju Márton: Az európai jog 

tudománya Magyarországon), amelyet a vizsgálat gyorsan változó tárgya, közpolitikai célokat 

direkt módon implementáló, konkretizált jellege különösen nehézzé tesz. 

Az EU jogáról való gondolkodás háromszintű elemzést igényel. Egyrészt szükséges az 

EU jogának, mint sui generis rendszernek a tudományos vizsgálata; másrészt szükséges az EU-

jog nemzeti jogrendszerben való érvényesülésének, valamint az EU-jog nemzeti jogrendszerre 

gyakorolt hatásának a vizsgálata; harmadrészt pedig változatlanul szükséges a nemzeti jog EU-

jogi hatásokkal nem érintett tartalmának a vizsgálata. A három szintnek az egymáshoz való 

viszonya további vizsgálati irányokat nyit meg, így különösen a nemzeti jog harmonizációval 

nem érintett része körében a jogrendszerek közelítése szükségességének és lehetőségének a 

vizsgálatát, valamint a jogrendszer koherenciájának és hagyományos dogmatikai rendszere 

fenntarthatóságának a vizsgálatát Ehhez a jog társadalmi és kulturális összefüggéseinek a 

jelenleginél jóval mélyrehatóbb interdiszciplináris megközelítése, az írott jog és a 

jogalkalmazás viszonyának a mélyebb megértése szükséges, amelyet a joghoz kapcsolódó 

alapkutatások tudnak feltárni. 

A nemzetközi instrumentumok szerepe, a jogegységesítési törekvések, a konvergencia 

iránti igény, a nemzeti jogrendszer külföldiek számára történő értelmezése elengedhetetlenné 

teszik a jog-összehasonlítást, nemcsak elméleti síkon, de a jogalkalmazás szintjén is. Az EU-jog 

                                                           
10

 A 2011-es magyar Alaptörvény elfogadása csak látszólag mond ellent ennek. Valójában pont az 

Alaptörvény körüli különféle európai konfliktusok mutatják azt (és különösen az ötödik módosítás 

elfogadása, pontosabban annak európai intézmények általi kikényszerítése), hogy a politikai retorika 

ellenére ma már az alkotmányjog sem vonhatja ki magát az európai integráció alól. 
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jogtudományi megközelítései és elemzései nem lehetségesek nemzetközi tudományos 

közösség nélkül. Az ebben való részvétel azonban csak akkor lehetséges, ha a hazai 

jogtudomány képes olyan eredmények előállítására (megfelelő nyelvi színvonalon, manapság 

elsősorban angolul, másodsorban németül, harmadsorban egyéb nyelveken), amelyek a 

nemzetközi tudományos közösség kollektív tudását gyarapítani képesek. 

A nemzetközi tudományos közösségbe történő beilleszkedés már a vizsgálandó 

kérdések megfogalmazásának szintjén jelentkezik, de megjelenik a következtetések 

helyességének ellenőrzésében is. Ehhez mindenképpen arra van szükség, hogy a magyar 

jogtudomány is becsatlakozzon a nemzetközi tudományos diskurzus áramaiba. Ezekbe 

könnyebb bekapcsolódni olyan jogterületek művelőinek, amelyek tárgya a nemzeti jogi 

szabályozástól független joganyag (nemzetközi magánjog, EU-jog, nemzetközi jog, lásd Kovács 

Péter xxx), de a jogösszehasonlító kutatásoknak a jogegységesítési törekvésektől függetlenül is, 

és az alapkutatásokkal összekapcsolt szemléletben is (Fekete Balázs: A jogösszehasonlítás 

magyarországi történetének és alkalmazásának alapkérdései) általánosan elismert 

szükségessége valamennyi jogterület kutatói számára megnyitja ezt a lehetőséget.  

2. A magyar jogtudomány művelésének kívánatos fejlődési 
irányáról 

Úgy látjuk, hogy a magyar jogtudomány elé jelenleg a következő célok 

tűzhetők: (1) transzparens mechanizmusok és verseny révén magasabb tudományos 

színvonal elérése, (2) erősebb bekapcsolódás a nemzetközi diskurzusokba, (3) a 

jogtudomány társadalmi felelősségének felvállalása, a jogalkalmazás és a jogalkotás 

segítése, (4) a hazai jogi nyelv ápolása és (5) a tudományos kommunikáció 

felpezsdítése. Ezek fényében teszünk a következő oldalakon javaslatokat arra, hogy az 

intézményi gyakorlatokon és az egyéni célkitűzésekben milyen változtatások kerüljenek 

bevezetésre.
11

 

2.1 Személyi feltételek 

Olyan kutatók lehetnek csak igazán eredményesek, akik tudatos életpályaként 

készülnek a kutatói munkára (Pap András László xxx), és életmódjukat is ehhez tudják 

igazítani. Egyre kevésbé lehetséges, hogy sikeres tudományos kutatás pusztán 

kedvtelésből űzött tevékenység eredménye legyen. Ez különösen azért fontos, mert a 

jogtudományi kutatások, ha jók és eredményesek, középtávon befolyással lehetnek a 

jogalkotásra és a jogalkalmazásra, és így hozzájárulhatnak a társadalom egészének jobb 

                                                           
11

 Ennek a résznek a megírása során támaszkodtunk a német Tudománytanácsnak a jogtudomány 

továbbfejlesztésére tett ajánlásaira, lásd Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur deutschen 

Wissenschaftspolitik im Europäischen Forschungsraum, Juli 2010, Drs. 9866-10, 7--10. A német 

Tudománytanács (Wissenschaftsrat, German Council of Science and Humanities) a német tartományok 

(Länder) és a szövetségi állam (Bund) által közösen fenntartott tanácsadó testület, amelynek feladata, 

hogy a német egyetemi és kutatási rendszerrel kapcsolatban ajánlásokat fogalmazzon meg, a magán- és 

egyházi egyetemeket akkreditálja, valamint hogy az egyetemeken kívüli állami kutatóintézeteket 

értékelje. Az ajánlások legfontosabb elemei ott a következők voltak: (1) a specializálódás helyett az 

általános jogtudományi kérdésekkel való foglalkozás, (2) a nem-dogmatikai (társadalomtudományi és 

bölcsészettudományi) tárgyak szerepének növelése a jogi kutatásban és az oktatásban, (3) 

nemzetköziesedés mind a publikációs, mind a rekrutációs gyakorlatban, vagyis publikálás idegen 

(elsősorban angol) nyelven is, és külföldi professzorok felvétele állandó állásba. 
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működéséhez. A kutatások eredményei a jogi oktatás részévé válnak, formálják a 

jogászi pályára készülők szemléletét és tudását, így a társadalmi konfliktuskezelés 

sikere nagymértékben függ attól, hogy a tudományos munkák helyes értelmezésre 

tanítanak-e és valós összefüggéseket tárnak-e fel. A jogtudósok ezért nem tekinthetnek 

magukra a jogászi közösség elszigetelt részeként, és rendkívül komoly morális 

felelősség terheli őket abban, hogy a jog társadalomszervező és konfliktuskezelő 

funkciójának betöltését elő tudják-e segíteni. 
A személyi feltételekkel kapcsolatos nyilvánvaló probléma, hogy a magyar akadémiai 

vagy felsőoktatási bértáblák nem teremtik meg annak a lehetőségét, hogy pusztán egy állásból 

polgári középosztálybeli életszínvonalat lehessen biztosítani egy család számára. Ezért az 

egyetemi oktatók túlnyomó része ügyvédi tevékenységet is végez vagy más oktatói vagy 

joggyakorlati munkát vállal, ami azonban értelemszerűen a tudományos munkától veszi el az 

időt. Erre adhat részleges intézményi megoldást az MTA TK Jogtudományi Intézete azzal, hogy 

a legjobb egyetemi jogtudósoknak második állást biztosít, így adva meg nekik azt a 

lehetőséget, hogy ne kelljen például ügyvédkedniük a megélhetésért, és így teljes idejükben a 

jogtudományra koncentráljanak. Ezt a megoldást a hazai jogi karok szinte mindegyike örömmel 

veszi. 

A személyi állomány szűrése érdekében a jog tudományos művelői a szakmai pályájuk 

során minősítési eljárásokon esnek át.12 Valószínűleg nincs tökéletes, vitathatatlan szempontok 

alapján működő értékelési rendszer, ezek az eljárások mégis nélkülözhetetlenek (Nótári 

Tamás: Magyarországi tudományos fokozatok, címek, besorolások a jogtudományban). A 

doktori képzésnek a többciklusú felsőoktatási rendszerbe integrálása és a tudományos 

minősítésnek -- a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően -- a legfőbb kutatóbázist jelentő 

egyetemekre telepített rendszere a felsőoktatás-politikát, és magukat az egyetemeket is abban 

teszi érdekeltté, hogy a lehető legnagyobb számban bocsássanak ki doktori (PhD-) fokozatokat, 

ami -- a korábbi, szűk keresztmetszetű minősítési rendszerhez képest -- észlelhetően a PhD-

értekezések színvonalának tendenciózus csökkenéséhez vezet.13 A valódi szűrő a konzulens, aki 

azonban a minősítési eljárások szempontrendszerein keresztül szintén közvetlenül érdekelt 

abban, hogy a lehető legtöbb hallgatója szerezzen fokozatot, akár alacsonyabb minőségű 

értekezéssel is.  

További problémát jelent, hogy a fokozatszerzések utáni magas szintű tudományos 

tevékenység végzésére az egyetemi kutatók már kevésbé ösztönzöttek, ezért elsősorban 

személyes ambíciójukon múlik a saját tudományos fejlődésük alakulása. A tudományos és 

oktatási politika egyik feladata lenne ennek a lefelé tartó versenynek a megszüntetése, amihez 

azonban több szempontból a felsőoktatási rendszer radikális átalakítása is szükséges. Ennek 

egyik megoldási irányát jelentené, ha az egyéni tudományos teljesítménytől függően 

fokozatosan csökkenne az illető oktatók tanítási óraterhelése. Az egyetemet azzal tehetné 

érdekeltté ebben a szabályozási rendszer, ha angol mintára kisebb egységek (karok vagy 
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 Egy előzetes minősítési eljárás az OTDK, amely nyugati országokban sajnálatosan ismeretlen, noha 

kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a tudományos utánpótlást (a PhD-hallgatókat) kiválasszuk. 

Megőrzendő (történetesen szocialista, az 1950-es évekből származó) hagyományról van szó, amelyről ma 

már a felsőoktatási tv. (2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról) is kifejezetten rendelkezik. 
13

 RESZKETŐ Petra -- VÁRADI Balázs: „Elöl-hátul doktor. A tudományos címek mai rendszerének mai 

kialakulása” 2000 2002/5. 40--58. 
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tanszékek) transzparens kritériumrendszer alapján történő értékelése nyomán változna a 

központi állami támogatás. Jelenleg a „kiválósági egyetem” ugyanis egyrészt túl nagy egység az 

érdemi ösztönzéshez (túl sok a „potyautas”), másrészt a cím kiosztása politikai diszkréciótól is 

függhet, nem csak valós teljesítménytől. Az akkreditációt is ilyen intézményi tudománymetriai 

mutatóktól kellene függővé tenni, és kevésbé (vagy csak nagyon kis mértékben) a PhD-

fokozattal rendelkezők számától: így a PhD-fokozatok színvonalának lefelé tartó spirálja 

érdekeltség hiányában megszűnhetne. 

A tudományos pálya megítélése, akárcsak az igazságszolgáltatás teljesítményének 

értékelése elsősorban statisztikai mérőszámokon alapszik, amelyek azonban önmagukban a 

minőséget nem tudják értékelni. Ezért a tudományértékelésben kétféle út adódik: vagy 

tartalmilag elolvastatunk néhány, az értékelt által kiválasztott munkát,14 vagy pedig egy olyan 

szofisztikált pontrendszert alkalmazunk, amely nem pusztán a publikációs darabszámot méri, 

hanem a megjelenés földrajzi helyét, a kiadó vagy folyóirat által alkalmazott lektorálási 

rendszert, a megjelenés nyelvét, az írás hosszát, a társszerzők számát és esetleg más 

tényezőket is beszámít.15 Természetesen tökéletes módszert nem kaphatunk, ráadásul minden 

mérés bizonyos mértékig torzít is, de világos tendencia (nálunk és külföldön is) a 

tudománymetria terjedése (néhol kvalitatív, mérlegelést engedő elemekkel, néhol azok 

nélkül).16 Ez adminisztrációs terhet helyez a kutatóra, sőt minél pontosabb és szofisztikáltabb a 

mérési rendszer, annál nagyobb lesz az adminisztrációs teher a kutatón. Tökéletes 

tudománymetriai rendszer ezért nincs, de intézményi szinten a jogtudományi teljesítmény 

javítása és a valódi verseny kialakítása érdekében megkerülhetetlen. 

Ez hozzájárulhat ahhoz is, hogy az egyes oktatói vagy kutatói pályázatok az 

intézmények számára teljesítmény-alapon lehessenek elbírálhatóak. Ha ugyanis a teljesítmény 

mérhetővé válik (és bizonyos torzításokkal igenis mérhető), akkor egy erősebb teljesítménnyel 

rendelkező jelentkező elutasítására kisebb a lehetőség, ez pedig növeli a versenyt. 

Természetesen a kis magyar jogtudományi piacon a potenciális jelentkezők száma kisebb, mint 

egyes nyugati országokban (bár a ranglétra alacsonyabb fokán nálunk is igen sok potenciális 

jelentkező lehetséges), de a meritokratikus kiválasztáshoz hozzájárulhatnak megfelelően 

szofisztikált pontrendszerekből származó számadatok. 

                                                           
14

 A brit felsőoktatásban ezt az utat választották (korábban Research Assessment Exercise, jelenleg 

Research Excellence Framework néven). Hétévente kerül sor az egyes jogi karok (és persze minden más 

tudományterületi kar) értékelésére, amelynek során a kutatásban aktív oktatóktól négy reprezentatív 

munkát kérnek az adott értékelési időszakból. Ezeket a munkákat egy központi hatóság által felkért 

bírálók osztályozzák, és ezek összegzése befolyásolja az adott jogi kar helyét a rangsorban. Ettől a 

rangsortól függ a következő időszakban az adott jogi kar központi finanszírozásának mértéke, illetve a 

rangsorból eredő presztízse, amely alapján hallgatókat vonz magához. Ez komoly ösztönzés a jogi 

karoknak, hogy valóban a legjobb oktatókat vonzzák magukhoz (amihez persze az is szükséges, hogy a 

fizetéseket nem szabályozza olyan szigorú szabályrendszer, mint Magyarországon, hanem az 

intézmények maguk gazdálkodják ki az állami és privát támogatásokból, valamint a tandíjakból). 
15

 A dilemmához (ti. szakértői bizottság általi kvalitatív értékelés vs. számszerűsített adatok 

összehasonlítása) lásd Rob VAN GESTEL -- Jan VRANKEN: „Assessing Legal Research: Sense and 

Nonsense of Peer Review versus Bibliometrics and the Need for a European Approach” German Law 

Journal 2011. 901--929. 
16

 A torzítás egy sajátos formája a citációs kartellek gyakorlata, lásd Fekete Balázs -- Jakab András: A 

jogtudományi munka alapjai xxx. 
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A tudományos közösség személyi szűkössége nemcsak a versenyt korlátozza, hanem 

gátolja a tudományos élet önszabályzó-öntisztító mechanizmusainak kibontakozását is. Ahol 

egy-egy tudományterület művelőinek száma alacsony, ott a személyességnek, egymástól 

függésnek és egymásra támaszkodásnak olyan kötelékei szövődhetnek, amelyek inkább a 

szolidaritás, mint a rivalizálás felé hajtják az érintetteket. Tekintve, hogy ez nem pusztán 

magyar, hanem a hasonló nagyságrendű országokból álló régiónk általánosabb sajátossága, az 

áttörést a nemzetköziesedés kínálhatja: egy közvetítő nyelv (valószínűleg az angol) segítségével 

lehetne talán megemelni a tudományos közösség nagyságrendjét, felszabadítva az 

önszerveződés spontán mechanizmusait. Ennek az oktatásban való terjedése hozzájárulhat 

ahhoz, hogy a nemzetközi tudományos közösséghez erősebben kapcsolódjunk, és itthon is 

nemzetközi légkört alakítsunk ki azáltal, hogy a magyar egyetemeken több külföldi oktató 

legyen jelen. Erre a magyar bértáblák kötött és alacsony volta miatt leginkább úgy van 

lehetőség, ha joint positionöket hirdet meg egy egyetem és egy kutatóintézet közösen (illetve 

korlátozottabb mennyiségben és időkeretben nemzetközi programok, például Fulbright- vagy 

Humboldt-program használata arra, hogy külföldi kutatókat csábítsunk Magyarországra). A 

nemzetköziesedésre, különösen annak nyelvi vonatkozásaira alább még visszatérünk. 

2.2 Intézményi háttér és nagyprojektek szervezése 

A tudományos kutatások centrumai hosszú ideig csupán az egyetemek voltak, majd a 

második világháború után, az Állam- és Jogtudományi Intézet létrehozásával jött létre 

olyan önálló intézményi profillal jogtudományi kutatóközpont, amelynek munkatársai 

hagyományosan mindig egyetemekhez is kötődtek. Akkoriban az Intézetnek szerepe 

volt a hazai jogtudomány centralizált „irányításában” is, ma ez már csak egy 

szolgáltatási szerep. Egyrészt az egyetemi oktatóknak a már fent említett kutatói 

másodállással a kutatói életmód lehetőségét biztosítja, másrészt az olyan nagyobb 

jogtudományi projektek megszervezéséhez nyújthat intézményi hátteret, amelyhez egy-

egy tanszék vagy egy-egy jogi kar elégtelen. A klasszikus jogtudományi munka ugyan 

egyéni munka (a minősítési eljárásokban is elsődlegesen ezeket kérik számon), de egy 

jogtudományi közösség tudásanyagának egy műben való reprezentálása (enciklopédiák, 

nagykommentárok) olyan csapatmunkát jelentenek, amelynek megtervezése és 

megszervezése tudományos munka a kifejezés szűk értelmében is. Az ilyen 

nagyprojektek szükségesek egy tudományos közösségben, hogy viszonyítási pontot 

teremtsenek, összegezzenek, a közös tudást egy helyen rendszerezve összegyűjtsék, sőt 

ne csupán összegyűjtsék, hanem közös szerkezeti és műfaji elvárásokkal egybegyúrva 

egy-egy tudományos nemzedék szimbólumaivá válhassanak. 

Az MTA TK Jogtudományi Intézetének szolgáltató szerepén túli, sőt 

tulajdonképpen elsődleges feladata a jogtudományi alapkutatás; értve ezen azt, 

amelynek elsődleges célközönsége a tudósközösség. Ez nem zárja ki azt, hogy adott 

esetben a jogalkalmazás vagy a jogalkotás is hasznosnak tekintse ezeknek a 

kutatásoknak az eredményeit. Az alkalmazott kutatásokat azonban elsődlegesen az 

állami szervek, intézmények végzik (Kriminológiai Intézet, Alkotmánybíróság, Kúria, 

az igazságügyért felelős minisztérium stb.), illetve ezek megbízása alapján esetleg egyes 

egyetemi vagy akadémiai tudósok magántevékenységként. Az egyetemi kutatóhelyek -- 

az MTA-tól eltérően -- egyaránt végeznek alap- és alkalmazott kutatásokat is. 
A jogtudományi kutatások intézményi hátterében meghatározó szerepet töltenek be a 

könyvtárak és a jogi adatbázisok. A könyvtárak állományának gyarapítása elsősorban jóléti 

kérdés, de mivel Európa nagy jogi kutatóintézeteinek könyvtárai ma már a magyar kutatók 
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számára is elérhetővé váltak, a kutató számára az elsődleges nehézséget nem a jogirodalom és 

a külföldi jog megismeréséhez szükséges forrásokhoz való hozzáférés, hanem a nagy 

mennyiségben rendelkezésre álló anyag feldolgozása jelentheti. Nem kell azonban feltétlenül 

külföldre menni ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű forrásanyag álljon a kutató 

rendelkezésére, és nemcsak az elektronikus jogi adatbázisok segítenek ebben. Magyarországon 

is jelentős szakirodalom érhető el az egyes jogterületekhez kapcsolódóan, de nagy részük 

különböző intézmények szakkönyvtáraiban található. Ennek használatához szükséges tudni, 

hogy mely intézményekben milyen természetű forrásanyag található és azok miként érhetők 

el, ezért helyeztünk el egy külön fejezetet erről a jelen kötetben (Aczél-Partos Adrienn xxx). 

2.3 Tartalmi kérdések 

Fent már szóltunk arról, hogy manapság a magyar hatályos jog vizsgálata során 

nem mellőzhetők az EU-jogi és nemzetközi jogi kérdések sem. Ez mára már többé-

kevésbé elfogadottá vált a hazai tudományos gyakorlatban.  
Ugyancsak magától értetődő, bár sajnos nem mindig követett elvárás a status 

quaestionis (avagy a state of the art) ismerete minden tudományos munka megírásához. E 

nélkül ugyanis a tudományos munkában rendszertelenül keveredni fognak (amint az sajnálatos 

módon néha megtörténik) a tankönyvízű részek, a szaktudományi szintű ismeretek és az 

érdemi újdonság; vagy ami még rosszabb: a szerző olyasmit hisz újdonságnak, amit már sokan 

megírtak előtte, csak hiányos felkészültsége miatt ezzel nem volt tisztában. Vagy olyan 

„újdonságot” vet fel, amivel szemben már számos erős ellenérvet felhoztak, de ezeket nem 

cáfolja, hiszen nem is ismeri. A status quaestionis ismerete nélküli tudományos munkának 

nincs sok értelme, az ugyanis a tudományos ismeretek gyarapodásához, az érvelés 

finomodásához nem járul hozzá, ráadásul a vélhető célközönségnek számító tudományos 

közösség számos tagját is inkább csak bosszantani fogja felszínességével, nem pedig 

„újdonságával” lenyűgözni. 

Ezeken az általános elvárásokon túl azonban néhány további tartalmi jellegű fejlődési 

lehetőséget is megemlítenénk. 

2.3.1 Alapkérdések megválaszolása és gyakorlati használhatóság 

A modern tudományosság egyik általános jellegzetessége az enciklopédikus 

tudás eltűnése, vagyis a specializáció. Ez bizonyos mértékben elkerülhetetlen; a 

reneszánsz emberrel ellentétben, a tudásanyag bővülése miatt ma már nem lehetünk 

egyszerre jó jogtudósok, jó matematikusok, jó fizikusok, jó történészek és esetleg még 

jó költők is egyszerre (az interdiszciplinaritás ezzel összefüggő kérdésére alább még 

visszatérünk). De azt is látni kell, hogy legalább a saját tudományterületünkön, vagyis a 

jogtudományban törekedni kell az általános tudásra. Mind többen választják azt az utat, 

hogy a tudományterületük egy részkérdését „kisajátítva” csak abban mélyülnek el, 

valamennyi részletproblémáját ismerve annak, ugyanakkor figyelmük és ismeretük már 

nem képes átfogni az adott tudományterület teljességét. Ez két rossz következménnyel 

is jár. Egyrészt a részletproblémák pontos és teljes feldolgozására való törekvés közben 

elveszik az alapkérdések vizsgálata iránti érdeklődés és érzékenység, másrészt pedig 

eltűnnek a kutató szeme elől a tudományterület belső összefüggései. Ha az egyes 

részterületek vizsgálata nem kapcsolódik az alapkérdésekhez, akkor ez rontja a 
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tudományos vizsgálatok eredményességét és hasznosságát. Ugyanehhez vezet a belső 

összefüggések felismerésének és vizsgálatának a hiánya is. 
További probléma, hogy egyes kutatási területek monopolizálódnak azzal, hogy ha egy 

adott témában valaki gyakran publikál, mások inkább más területek felé fordulnak, és nem 

jelentetnek meg az adott témakörben „versengő” anyagokat. Általában jellemző, hogy egy 

témának legfeljebb két mértékadó kutatója válik elfogadott autoritássá, mások arra a területre 

már nem lépnek be -- cserében ugyanilyen respektust várva saját területük iránt. Ez egyrészt 

hagyományokon alapszik, másrészt annak is a következménye, hogy a tudományos munkák 

elsősorban piaci alapú finanszírozással tudnak megjelenni, és a szűk hazai piacon a kiadók 

számára nem nyereséges csak kis példányszámban piacképes tudományos művek 

megjelentetése. 

Félreértés az a jogtudományi közhely, hogy az alapkérdések megválaszolása a 

jogbölcselet feladata, a hasznos napi jogi kérdések megválaszolása pedig a jogdogmatikáé.17 A 

kettő ugyanis értelmesen nem választható el egymástól szigorúan: a legnehezebb és 

legérdekesebb jogdogmatikai kérdések átvezetnek a jogbölcselet, sőt a politikai filozófia 

terrénumára is. Még ha nap mint nap nem is arra koncentrál egy jogdogmatikus, hogy ilyen 

kérdéseket oldjon meg, képesnek kell lennie e problémák felismerésére és hajlandónak kell 

lennie, hogy ezeket az alapkérdéseket is végiggondolja, és azután az azokra (esetleg mások 

által korábban) adott válaszokat végiggondolja, alkalmazza. 

Az egyik oka annak, hogy a joggyakorlatban sokszor kevéssé figyelnek a jogtudományra 

(bár ez szerencsére nem teljesen igaz) éppen az, hogy a jogtudomány nem vagy nem elég 

gyakran ad használható válaszokat a joggyakorlatban felmerülő alapkérdésekre (illetve ha ad, 

akkor nem mutatja meg azoknak a gyakorlati relevanciáját). Ha a jogrendszer alapvető 

kérdéseit átgondoljuk és egy legalább prima facie elfogadható választ adunk azokra, akkor a 

joggyakorlat is jobban tudja használni a munkánkat. Ha elveszünk a joggyakorlatban és a 

részkérdésekben, ha nem látjuk a fától az erdőt, akkor csupán a jog változásainak alázatos 

írnokai leszünk (Jakab András xxx). Kiemelt felelősségünk, hogy a felnövekvő 

jogászgenerációknak átadjuk az ezekről az alapkérdésekről szóló tudást. Ők lesznek ugyanis 

azok, akik a jövő döntéshozói lesznek, akik ha nem értik a jogrendszer alapvető működési 

mechanizmusait és az azok által védett értékeket, akkor döntéseikkel durván rombolhatják 

azokat.18  

2.3.2 Nem-dogmatikai szempontok és interdiszciplinaritás 

A nem-dogmatikai (történeti, szociológiai és összehasonlító) szemlélet a 

jogdogmatikai kutatások során sem mellőzhető; ha máshol nem is feltétlenül, de 

legalább a bevezető vagy a záró részben egy klasszikus dogmatikai monográfiától 

(például PhD-disszertációtól) is elvárjuk ezeknek a szempontoknak a felvetését. A jog 

mélyebb megértéséhez ugyanis szükség van annak ismeretére, hogy azonos szerkezeti 

megoldások vagy szabályok történetileg vagy társadalmilag eltérő környezetben hogyan 
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 Matthias JESTAEDT: Das mag in der Theorie richtig sein… Vom Nutzen der Rechtstheorie für die 

Rechtspraxis (Tübingen: Mohr 2006). 
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 A 2010 és 2014 közötti időszak alkotmányos változásairól lásd Jakab András: A magyar alkotmányjog-

tudomány története és jelenlegi helyzete xxx. 
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érvényesülnek, és hogy a jog egyes konfliktuskezelési megoldásokat milyen esetekben 

alkalmaz. Így ismerhetők meg az egyes normák alapját képező jogalkotói célok, és így 

mérhetők fel a szabályalkotás és a jogértelmezés társadalmi hatásai. A történeti, a 

szociológiai és az összehasonlító szemlélet képes továbbá arra, hogy a szöveg és a 

jogértelmezés viszonyát, a bírói gyakorlat jogot formáló szerepét kimutassa, amikor 

valamely írott norma különböző társadalmi közegekben történő értelmezését vizsgálja. 

A jogtörténet, a jogszociológia és a jogösszehasonlítás segíthet feltárni a jog társadalmi 

összefüggéseit, és segíthet megadni a jelen magyarázatát, amely egyúttal meghatározza 

e kutatások által feltenni szükséges kérdéseket is (Michael Stolleis: Jogtörténetírás -- 

rekonstrukció, elbeszélés, fikció?). A jogdogmatikába ezek az eredmények leginkább az 

objektív (néha a szubjektív) teleologikus értelmezés, esetenként pedig a 

jogösszehasonlításra hivatkozó értelmezés révén csatornázhatók be. Bár az eltérő 

érvrendszere és kérdésfeltevései (módszere) miatt egy jogdogmatikai munkában akár a 

jogtörténeti, a jogfilozófiai vagy az összehasonlító jogi eszmefuttatások is 

„interdiszciplinárisnak” minősülhetnének, az ilyen jellegű kutatásokat (intézményi és 

konvencionális okokból) rendszerint még a jogtudomány hagyományos diszciplináris 

határain belülinek tekintik.
19

 
Nem egyszerű azonban annak a kérdésnek a kezelése, hogy miként viszonyuljunk a 

mindenki által interdiszciplinárisnak tekintett kutatásokhoz, vagyis például hard core 

közgazdaságtant, szociológiát vagy politológiát a jogtudománnyal vegyítő megközelítésekhez. 

A különféle tudományágak ugyanis olyanok, mint különféle nyelvek: nem lehet minden további 

nélkül ötvözni őket. Ahogyan nincs sok értelme egy olyan mondatnak, amelyben egymás után 

szerepelnek angol, francia, arab és német szavak, magyar nyelvtani szabályokkal, úgy bizony 

interdiszciplinaritás címszó alatt gyakran ütközünk zavaros, homályos, sőt értelmetlen (néha 

jogbölcseletinek titulált) fejtegetésekbe.20 Az ilyen írások a mindenhez érteni akaró, de 

valójában egyikben sem otthonosan mozgó jogtudós (avagy más szóval: „univerzál-

dilettantizmus”) rémképét mutatják, amelyek egyik bevont tudományág mércéjét sem ütik 

meg.  

A másik zsákutca, amikor nem is akarunk érdemben interdiszciplináris kutatást 

végezni, hanem egy kötetben egymás mellé teszünk tanulmányokat közgazdászoktól, 

jogászoktól, politikatudósoktól, teológusoktól, filozófusoktól stb. valamely kérdésről, ahol 

elmondják a szokásos mondandójukat, de a saját diskurzusuk megtermékenyítéséhez nem 

használják más tudományágak eredményeit. 
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 Hasonló a helyzet az olyan empirikus vizsgálatokkal, amelyek a jogi szövegeket (jogszabályokat, 

ítéleteket) elemzik statisztikai módszerekkel (vagyis nem szociológiai empirikus vizsgálatokról van szó). 

Lásd pl. ZŐDI Zsolt: „A korábbi esetekre történő hivatkozások mintázatai a magyar bíróságok ítéleteiben” 

MTA Law Working Papers 2014/1; Tania GROPPI -- Marie-Claire PONTHOREAU (szerk.): The Use of 

Foreign Precedents by Constitutional Judges (Oxford: Hart 2013); Zachary ELKINS -- Tom GINSBURG -- 

James MELTON: The Endurance of National Constitutions (Cambridge: Cambridge University Press 

2009). 
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 Nostradamus jóslatai voltak ilyen többnyelvű szövegek, amelyek egyik sikerét pont az okozta, hogy a 

mondatokon belüli nyelvkeverés nehezen értelmezhetővé (avagy sokféleképpen értelmezhetővé) tette 

azokat. Így ugyebár nehéz számon kérni a hamis állításokat, hiszen ha elég zavaros egy írás, akkor 

bármiféle ténybeli kihívásra egy új értelmezéssel lehet válaszolni. Ehhez a jelenséghez (amely lényegében 

csalás és az olvasóközönség becsapása, de a modern filozófiában, jogbölcseletben és spekulatív 

szociológiában többen is ennek köszönhetik sikerüket) lásd Dan SPERBER: „The Guru Effect” Review of 

Philosophy and Psychology 2010. 583--592. 
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Valódi interdiszciplinaritásról csak akkor van szó, ha lefordítjuk a másik tudományágból 

származó eredményt a saját nyelvünkre. Mi jogászként ugyanis a jogászi nyelven való beszédre 

és gondolkodásra vagyunk kiképezve, ehhez értünk, és ez az, amit a társadalom is elvár tőlünk. 

A bírói székben nem politikai filozófusok és nem közgazdászok ülnek (és ez jól is van így), 

hanem jogászok, akik a jogbiztonságot garantálják sajátos dogmatikai gondolkodásmódjukkal; 

és ha dogmatikai jogtudományt művelünk, akkor ez éppúgy igaz ránk is. Éppúgy tudatában kell 

tehát lennünk a saját korlátainknak, és annak, hogy mikor kell segítséget kérnünk más 

tudományágaktól (leginkább az alapfogalmak definiálásakor) és mikor nem (ti. a mindennapi 

dogmatikai munkához). 

Ez azt jelenti, hogy a demokrácia alkotmányjogi fogalmának meghatározásához 

politikai filozófiai vagy éppen politológiai megfontolásokat is használunk; a kár polgári jogi 

fogalmához közgazdasági ismereteket; az egyes büntetőjogi büntetéskiszabási elvek 

értelmezéséhez pedig kriminológiai ismereteket. Mindig vigyáznunk kell azonban, hogy ezek 

csak korrekciós mechanizmusok a jogászi gondolkodásban, de nem helyettesítik azt.21 

Azt is látnunk kell, hogy más tudományágakban néha az általunk feltett kérdésekre 

nincs egyértelmű válasz. Vagyis nem tudják nekünk „megmondani” a politikai filozófusok, hogy 

mi a demokrácia (hiszen ők is vitáznak rajta), de igenis gazdag érvkészletet tudnak adni arra, 

hogy milyen kérdéseket kell átgondolnunk, ha mi magunk akarunk választ adni. A magas 

színvonalú jogdogmatikai munkához szükségesek nem-jogi ismeretek, de ezek módszertanilag 

reflektálatlan használata (vagyis a lefordítási mozzanat hiánya) alaposan félre is viheti a 

kutatást. Ha úgy tetszik szükséges, de veszélyes gyakorlatról van szó. 

2.3.3 Az európai jogi kultúra alapértékeinek tudatos felvállalása 

Jogászként és jogtudósként természetesen érvelésünk középpontjában a jog áll, 

de mindezt oly módon kell tennünk, hogy az európai jogi kultúra alapértékeinek 

megfeleljünk.
22

 Az ideológiai megosztottság körülményei között a jogtudományban is 

szűkebbek a lehetőségek a nem vitatott értékekre történő hivatkozásra. Azonban 

egyrészt a jogrendszer hagyományos működési mechanizmusai is implikálnak erkölcsi 

jellegű elveket (önkény tilalma, pártatlanság elvárása, visszaható hatály tilalma),
23

 

illetve a jogdogmatikai építkezés maga is főszabály szerint önkénycsökkentő jellegű.
24

 

Másrészről a második világháború után felépített európai integráció olyan 

dogmatikailag is kidolgozott alapvető értékekre épít (emberi méltóság, alapvető jogok 

védelme, hatalommegosztás, demokrácia, jogállamiság), amelyeknek tudatos és 

felvállalt támogatása minden jogtudós szakmai és erkölcsi kötelessége.
25

 Aki nem így 
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 Fő konklúzióként, számos kapcsolódó szakirodalmi vitát is bemutatva hasonlóan vélekedik Jan M. 
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tesz, annak a nemzetközi jogtudományi diskurzusban eretnekként jó eséllyel 

exkommunikáció lesz a sorsa, és ez valószínűleg Magyarországra is begyűrűzik, hiszen 

a vezető magyar jogtudósok (a hazai diskurzus kis mérete és a tudományminősítő 

rendszerek miatt is) a külföldi diskurzusnak is részesei, ahol erre az értékvilágra 

szocializálódnak, ez az értékvilág pedig informális és formális csatornákon keresztül 

azután „lecsurog” a magyar diskurzus ranglétráján is. 
A fent leírt európai nemzetköziesedés miatt ma az európai jogi kultúra magját képező 

alapértékekre vonatkozó dogmatikai viták végső eldöntése (a jogtudományban mindenképp, 

de magában a jogban is) az országhatárokon kívülre helyeződött. Ennek a nemzetköziesedő 

dogmatikai rendszernek egyes elemeit lehet ugyan vitatni (például koherencia-zavarra felhívni 

a figyelmet, új értelmezéseket javasolni), de a rendszer alapvető elemeit megkérdőjelezni, 

ennek a rendszernek az egészét visszautasítani, vagy súlyos megsértéseit jogtudományi 

módszerekkel mentegetni nem lehet.26 Ez nem valamiféle összeesküvés, hanem a 

jogtudomány és a jog belső működési mechanizmusa, amely annak nemzetköziesedő és 

értékkötött jellegéből fakad. A jogtudománynak fel kell vállalnia azt a társadalmi felelősséget, 

hogy ezeket az európai jogi értékeket a saját eszközeivel terjeszti, elmagyarázza, azokról 

meggyőz, vagy ha úgy tetszik minél több embert „megtérít”. 

2.3.4 A célközönség és a kérdésfeltevés tudatossága 

A klasszikus jogdogmatikai kutatások célközönsége a bíró: a rögzített szövegek 

és a jogesetek kapcsán olyan fogalmi hálót készít a jogtudós, amely segíti a bírót, hogy 

az új eseteket is a régiekhez illeszkedve bírálja el. Korábban meglehetősen korlátozott 

volt erre a fogadókészség a magyar bírósági rendszerben, de részben új törvényi 

szabályok, részben bizonyos kedvező mentalitásbeli változások nyomán azt lehet látni, 

hogy ez a fogadókészség kifejezetten növekszik (joggyakorlat-elemző csoportok a 

Kúrián, a Jogesetek Magyarázata című lap számos bemutatója különféle bíróságokon). 

Ez örömteli fejlemény, a jogtudomány intellektuális erőforrásai hasznosak a bíróságok 

számára, a jogtudomány pedig növeli presztízsét az együttműködéssel. 
A de lege ferenda eszmefuttatásoknak a magyar hagyományban erősebb a szerepük, 

mint az Nyugat-Európában szokásos. Ennek több oka is van. Egyrészt a magyar 

jogtudományban a kezdetektől fontos téma volt a kodifikáció, és a jogtudomány egyik fő 

feladatának tekintette annak segítését. Másrészt a de lege ferenda igényt erősítette a 

szocializmus is azzal, hogy a jogi instrumentalizmus implikálta a jogszabályok általi központi 

társadalomirányítást, így a bíróságok szerepének tudatos alábecsülését is. Az értelmező 

jogfejlesztés kialakulását (vagyis azt, hogy jogalkotás helyett jogalkalmazással oldjuk meg a 

kérdést) nehezítette az is, hogy az írott normák által közvetített társadalmi üzenetek 

korrekciójának szükségességére a jogalkotó direkt módon, jellemzően gyors 

normamódosításokkal reagál, így a bíróságoknak korlátozott szerep jut a jog tartalmának 

alakításában.  

                                                                                                                                                                          
választással az emberi jogok és a demokrácia alkotják. Európa szerencsésebb felében már a második 

világháború után, nálunk csak a szocializmus bukása nyomán. Mára kiterjedt európai intézményrendszer 

épült fel ezeknek az értékeknek az értelmezésére és garantálására. Az emberi jogok vallásos természetéről 

lásd Michael J. PERRY: The Idea of Human Rights (Oxford: Oxford University Press 1998) 11--41. 
26

 Aforisztikus formában: „A Vatikán ma Strasbourgban van.” Lásd (jelen sorok egyik szerzőjének 

előadását idézve) M. TÓTH Balázs: Alkonytájbíró; helsinkifigyelo.hvg.hu/2013/12/12/alkonytajbiro. 
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Az utóbbi években megfigyelhető az a tendencia, hogy a jogtudomány befolyása 

egyre csökken a jogalkotásra, ellenben egyre növekszik a jogalkalmazásra. A 

jogtudományi munkák egyik tipikus problémája, hogy nem döntik el, kinek is szólnak: a 

jogtudomány képviselőinek (alapkutatás) vagy pedig a jogalkotásnak, illetve a 

jogalkalmazásnak (alkalmazott kutatás). Mindegyik más beszédmódot (tézis bizonyítása 

vs. rendszerezés), szakirodalmi hátteret (teljes nemzetközi szakirodalom feldolgozása is 

elvárt vs. csak a hazai szakirodalom és joggyakorlat feldolgozása elvárt), műfajt 

(monográfia vs. kommentár) igényel, mások a fórumaik (Állam- és Jogtudomány vs. 

Jogesetek Magyarázata) és mások a céljaik (tudományos eredetiség és újdonság vs. 

gyakorlati használhatóság). Ha tudatossá tesszük ezeket a különbségeket, akkor a 

célközönség igényeit is jobban szolgálhatjuk. 

2.4 Nyelvi kérdések 

A jogtudomány nyelve a XIX. században fokozatosan vált magyarrá, előtte a 

latint és a németet használták a hazai jogtudományban is. A napjainkban jellemző 

tendencia az angol széles körű terjedése, sőt a magyar jogi szaknyelv angolosodása is. 

Ennek oka elsősorban az, hogy az angol vált a nemzetközi kommunikáció általánosan 

elfogadott nyelvi közegévé, ezért a magyar jogtudomány eredményei csak így 

kapcsolhatók be a nemzetközi áramlatokba.
27

  
A jog európaizálódása és nemzetköziesedése, továbbá a gazdasági és társadalmi 

kapcsolatok globalizációja következtében egyre kevesebb területen lehetséges értelmes és 

hasznos módon a nemzeti jog saját keretei között való elemzése (Armin von Bogdandy xxx). A 

hazai tudományos „piac” nagyon szűk, ezért a nemzetközi tudományos áramlatokba való 

bekapcsolódás létkérdés, ha el akarjuk kerülni a provincializmust és a saját színvonalunkkal 

kapcsolatos önáltatást. A nemzetköziesedés irányába hat az is, hogy -- az eddigiekből logikusan 

következően -- a tudománymetriai mérésekben is magasabbra értékelik a külföldi 

publikációkat a hazainál, továbbá hogy a nemzetközi konferenciákon és a nemzetközi 

kutatásokban való részvételt a hazai kutatói közösség is nagyobb presztízsűnek tekinti, mint a 

magyar programokon való részvételt. Így nemcsak a jog változása, hanem a tudományosság 

szociológiai tényezői is a nemzetköziesedést támogatják.  

A jogtudomány nemzetköziesedése mindig választás elé is állítja a szerzőket, mert a 

hazai szakmai közösség számára az eredményeik ismeretlenek is maradhatnak (ha azokat nem 

publikálják egyúttal magyarul is), és így nem tudnak hatást gyakorolni a hazai jog formálására. 

A nemzetközi eredmények akkor tudnak a hazai jog tartalmára, a szemléletre és a 

gondolkodásmódra hatást gyakorolni, ha azok a hazai kollektív jogi tudásba becsatornázódnak. 

A magyar jogtudománytól egyszerre várjuk el, hogy részt vegyen a hazai általános jogi 

diskurzusban (bíróságokkal, jogalkotókkal) és hogy részt vegyen a nemzetközi jogtudományi 

diskurzusban is. A kettő azonban nem esik egybe, és bár van metszete (ti. a fent már említett 

jogtudományi alapkérdések megválaszolása, amelyeknek gyakorlati relevanciája van és 

nemzetközi érdeklődésre is számot tarthatnak), de bizony néha mégis választani kell. Ha az 

egyén szintjén nem is mindig lehetséges ez, intézményi szinten mégiscsak törekedni kell az 

egyensúlyra a kétféle diskurzusban való részvétel között. Ez azt jelenti, hogy támogatni kell az 

                                                           
27

 Sőt, ezt olyan nagy hagyományú és méretében is nagyobb tudományos közösségekre is mondják, mint 

a német. Lásd Wissenschaftsrat (11. lj.) 9. 
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idegen nyelvű publikálást, de a hazai jogi szaknyelv ápolását is felvállalt feladatnak kell 

tekinteni. Az egyértelműség kedvéért azonban érdemes leszögezni, hogy jelenleg nem 

probléma Magyarországon a túlzott angol nyelvű publikálás (és talán soha nem is lesz az), 

hanem épp ellenkezőleg: túl kevesen kapcsolódnak be a nemzetközi diskurzusba a hazai 

kollégák közül. Ezért az elkövetkező évek elsődleges feladata a (megfelelő nyelvi szintű és 

lehetőség szerint rangos nyugati fórumokon megjelenő) angol nyelvű publikációkra való 

bátorítás és késztetés. 

2.5 Publikációs fórumok és elektronikus infrastruktúra 

A tudományos kutatások új perspektíváit nyitják meg azok az elektronikus 

adatbázisok és internetes felületek, amelyek lehetővé teszik a tudományos kutatások 

eredményeinek elektronikus formában történő közlését. Ennek az egyik következménye, 

hogy a tudományos eredmények gyorsan, alacsony költséggel, és korábban 

elképzelhetetlen mennyiségben jelennek meg és válnak szabadon hozzáférhetővé. Ha a 

jogi szakfolyóiratok és könyvek az interneten is elérhetővé válnak, a kutatások nem 

feltétlenül igénylik az utazást és a hosszú külföldi tartózkodást. Ugyanakkor olyan 

információmennyiség válik hozzáférhetővé, amelynek kezelése nehézségek elé állítja a 

kutatót. Ebben jelentős segítséget nyújthatnak a specializált keresőprogramok. A 

working paper sorozatok lehetővé teszik, hogy az új gondolatok gyorsan, akár a 

tudományos kidolgozottság alacsonyabb, de már egy bizonyos szakmai minőséget 

garantáló szintjén megismerhetővé váljanak és bekerüljenek a köztudatba. Mára épp 

ezért a nyomtatott konferencia-kiadványok a nemzetközi gyakorlatban kihalófélben lévő 

műfajt jelentenek: elektronikusan vagy folyóirat-különszámként, vagy pedig working 

paperekként jelennek meg a konferenciákon elhangzó előadások írásos változatai. A 

jogtudományi hírlevelek révén pedig szélesebb körben válnak ismertté a konferenciák 

és más tudományos rendezvények időpontjai és helyszínei.
28

 Ugyancsak jelentősen 

segíti a hazai jogtudományi kutatást a HVG--ORAC kiadó Jogkódex adatbázisa, amely 

számos (nem csupán a kiadó által kiadott folyóiratot) tartalmaz digitalizált és full text 

kereshető formában. 
Részben éppen a megjelentetés alacsony költségszintje miatt azonban az elektronikus 

formában megjelenő publikációk szakmai tudományos minősége sokszor egyáltalán nem 

kontrollált, ezért a tudományos minősítő rendszerekben az elektronikus publikációk 

alulértékeltek. A hazai piac szűkössége miatt ez a tudományos eredmények publikálását a 

nyomtatott formában kiadott, gyakran nehezen elérhető kiadványokba csatornázza, és 

korlátozza azok hozzáférhetőségét (az ilyen jellegű különféle kari Acták ezért leginkább 

kézirattemetőként szolgálnak). A megoldás tehát kettős: egyrészt be kell vezetni a 

folyóiratokban a double blind peer review kontrollt, másrészről a folyóiratokat (amelyek szinte 

kivétel nélkül úgyis az intézményi támogatásból élnek és nem a megrendelésekből) a 

papíralapú megjelenéssel egy időben elektronikusan és ingyenesen elérhetővé kell tenni.29 A 

                                                           
28

 Erre minta pl. az I-CONnect blogja, ahol heti rendszerességű (híreket, publikációkivonatokat és 

konferenciafelhívásokat tartalmazó) hírlevélre lehet feliratkozni összehasonlító alkotmányjogi témában. 
29

 A személyzeti meritokratizmust segítheti, ha a jogi folyóiratokat is rangsorolják. Ennek módszertani 

nehézségeihez lásd Tracey E GEORGE -- Chris GUTHRIE: „An empirical evaluation of specialised law 

reviews” Florida State University Law Review 1999. 813--836, kül. 825; Dan Jerker B SVANTENSSON: 

„International ranking of law journals -- can it be done and at what cost?” Legal Studies 2009. 678--691; 

Alfred BROPHY: „The emerging importance of law review rankings for law school rankings” University 

of Colorado Law Review 2007. 35--68. Az USA-ban matematikai módszerekre (különféle idézettségi 
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papíralapú megjelenés mára csupán a presztízshez szükséges, funkcionális szempontból 

egyértelműen az elektronikus megjelenés vált elsődlegessé. 

A double blind peer review rendszere azt biztosítja, hogy a befutott professzorok is 

teljesítménykényszerben legyenek (hiszen nem az számít, hogy kinek a neve áll a tanulmányon, 

hanem az, hogy mennyire alaposan írták azt meg), és a tehetséges fiatalok több lehetőséget 

kapjanak. Azaz a rendszer az autoritás helyett a valódi és konkrét teljesítményt preferálja, 

tehát a folyóiratban megjelenő írások színvonala emelkedik. Mellesleg a folyóirat-

szerkesztőknek is megkönnyíti az életét, hiszen ismerős jogtudóstársaik (adott esetben 

színvonaltalan) írását is vissza tudják utasítani az értékelő (anonimizált) véleményét a 

szerzőnek elküldve. Természetesen sértődések így is lehetnek adott esetben, de a színvonalas 

folyóirat-szerkesztésért ezt fel kell vállalni. Időben sem jelent nagy késést a rendszer, hiszen 

egy jól működő lapnál három-négy hét alatt visszajut a szerzőhöz a lektori vélemény. Örömteli, 

hogy az utóbbi két évben több lap is bevezette ezt a módszert, és a korábban egzotikumnak 

számító megoldás már a folyóiratoknak nagyjából felében működik. 

Egyelőre kiaknázatlan lehetőségek vannak a hazai jogtudományi blogok 

beindításában,30 illetve a jogtudományi előadások és konferenciák videóra vételében és 

internetes elérhetővé tételében.31 

Abban a reményben bocsátjuk útjára ezt a kötetet, hogy általa a fenti célok 

megvalósításához hozzájárulunk, illetve az ezekről való közös gondolkodás és várható 

vita segítésével a jövőben más kollégáktól további jobbítási javaslatokat kaphatunk a 

magyar jogtudomány kívánatos fejlődési irányáról. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
mutatókra) alapozó rangsort készítettek, lásd Washington & Lee University Law School Law Library: 

Law Journals: Submissions and Ranking, 2006--2013; lawlib.wlu.edu/LJ. Németországban ellenben 

interjúkon alapuló peer review szerint értékelték a folyóiratokat, lásd Marcel GRÖLS -- Tanja GRÖLS: „Ein 

Ranking juristischer Fachzeitschriften” JuristenZeitung 2009/17. 488--499 (az eredmények rövidítve 

letölthetők: www.jurabiblio.de/p/juristische-fachzeitschriften.html). Eddig Magyarországon nem készült 

módszeres felmérés a kérdésről. 
30

 Külföldi mintákhoz lásd pl. www.comparativeconstitutions.org, lsolum.typepad.com, www.rsozblog.de, 

verfassungsblog.de, opiniojuris.org. További linkekhez lásd voelkerrechtsblog.com/links. A 

jogtudományi blog-szerkesztési elvekhez lásd pl. www.verfassungsblog.de/hinweise-fur-gastautoren. 
31

 A Jogtudományi Intézet 2014-ben indult blogja elérhető a jog.tk.mta.hu/blog címen. További jogi 

témájú blogokhoz lásd Aczél-Partos Adrienn: Jogi könyvtárak és jogi adatbázisok xxx. 
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Szabó Miklós -- Jakab András 

A jogdogmatikai kutatás
*
 

A jogdogmatikai kutatás, vagyis a jogi fogalmi rendszerépítés teszi ki a kontinentális 

jogtudományi munkák túlnyomó részét. Ezt időnként a pejoratív Begriffsjurisprudenz címkével látják el 

(utalva főleg a XIX. századi német fogalmi jogtudományra),
32

 és azt mondják, eljárt felette az idő, de a 

valóság az, hogy a jogtudósok mindennapjait továbbra is ez dominálja. Az elkövetkezőkben részben 

ezeket a tipikus kifogásokat vizsgáljuk meg, részben pedig a jogdogmatikai kutatás szabályait mutatjuk 

be. 

1. A Begriffsjurisprudenz és a modern jogtudomány 

A német jogtudomány úgy érkezett a robbanásszerű fellendülést produkáló XIX. századhoz, 

hogy késett a német politikai egység és (következésképpen) késett a jogegység és az azt biztosító 

kodifikáció. A jogtudomány válasza Savigny nyomán
33

 a (római jogi hagyományra építkező) német 

(magánjogra fókuszáló) pandektisztika
34

 (Georg Friedrich Puchta, Karl Adolph von Vangerow, Bernhard 

                                                           
*
 Köszönjük CSINGÁR Péter, FÖLDI András, SERÁK István és SZOMORA Zsolt kritikai megjegyzéseit. 

32 A Begriffsjurisprudenz fogalmának eredete Rudolph von JHERING: Scherz und Ernst in der Jurisprudenz (Leipzig: 

Breitkopf & Härtel 1884) 337, elsősorban PUCHTÁra utalva vele. PUCHTA tevékenységéhez kiváló összefoglaló Hans-

Peter HAFERKAMP: Georg Friedrich Puchta und die „Begriffsjurisprudenz” (Frankfurt am Main: Klostermann 2004). 
33 Lásd kül. Friedrich Carl von SAVIGNY: Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 

(Heidelberg: Mohr 1814). 
34 A pandektisztika a római jogi szövegek (kül. a Digesta avagy Pandectae) elemzésére épülő XIX. századi német 

magánjogtudomány, amelynek a kontinens több országában is meghatározó befolyása volt a magánjogtudomány 

fejlődésére. Lásd bővebben, további irodalmi utalásokkal FÖLDI András: „Adalékok a történeti jogi iskolának a 

magyar jogi romanisztikára gyakorolt hatása kérdéséhez” in SAJÓ András (szerk.): Befogadás és eredetiség a jogban 

és a jogtudományban: adalékok a magyarországi jog természetrajzához (Budapest: Áron 2004) 14--32., kül. 11. lj.; 

http://www.phil-inst.hu/recepcio/htm/7/702_belso.htm. Rövid összefoglaló hasonló definícióval Ulrich FALK -- 

Annette KEILMANN: „Pandektenwissenschaft” in Stanley N. KATZ (szerk.): The Oxford International Encyclopedia of 

Legal History 4. (Oxford: Oxford University Press 2009) 276. 
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Windscheid, Heinrich von Dernburg) XIX. század közepi programja volt,
35

 s ez hatott a XIX. század 

végén a közjogi dogmatika kidolgozására (Otto Mayer,
36

 Paul Laband,
37

 Carl Friedrich von Gerber
38

).
39

 

Sok tekintetben e közjogi hagyomány folytatójaként értékelhető Hans Kelsen (és osztrák iskolája) is, 

azzal a fontos különbséggel, hogy a módszertani és elméleti problémákra sokkal nagyobb figyelmet 

fordított, mint német elődei.
40

 

Azon előfeltevés nyomán, hogy elvileg lehetséges a jog „tudományos” (azaz tökéletes, 

hézagmentes) rendszerének kialakítása, az iskola képviselői ennek kidolgozására vállalkoztak. A 

„tudományos pozitivizmus” talaján állva -- a matematikához hasonlóan -- az általános fogalmakból a 

partikuláris fogalmakra való deduktív következtetés lehetőségét s az ebből fakadó egyértelműséget 

keresték a jogtudományban. Tudatában voltak annak, hogy a szillogisztikus jogi következtetés felső 

tételét adó jogszabályok összessége (a „joganyag”) hézagos és értelmezésre szorul. A feladat tehát a 

joganyag rendezettségi szintjének emelése azáltal, hogy fogalmait „lepároljuk”, s ezzel az egyre 

magasabb szintre lépő absztrakciós eljárással a jogi fogalmak zárt rendszerét érjük el.
41

 Ennek érdekében 

az érvényes jogtételekből kimunkált fogalmakat használták további jogtételek megfogalmazására. E 

fogalmak és levezett tételek alá rendelhetők aztán -- legalább valamilyen módon -- az eldöntésre váró 

esetek. Ennek megfelelően az összes nem jogi megfontolást kirekesztették a jogi következtetésekből, 

hogy logikailag „tiszta” fogalomrendszerhez jussanak. Nem véletlen, hogy az ellenük felhozott 

legsúlyosabb vád a társadalmi valóság iránti érzéketlenség volt. Így lett a Begriffsjurisprudenz elítélő 

jelző, ami egyben azt is implikálni szokta, hogy ez a fajta felfogás nem felel meg a jelenkor kihívásának, s 

hogy valamiféle idejétmúlt (és „életidegen”) vállalkozásról lenne szó. E félreértések eloszlatása 

érdekében szükséges az ezzel kapcsolatos problémát is röviden vázolni ehelyütt. 

1.1 Az életidegenség vádja 

Elsőként lássuk az életidegenség problémáját. A jogi (értsd: joggyakorlati) érvelésekben nem 

használhatók olyan, a hétköznapi életben igen gyakran használt érvek, mint „hatékony”, „erkölcstelen”, 

„nem kifizetődő”. Az ilyen jellegű érveket valahogy jogi jellegű érvvé kell lefordítani (például 

„jogtalan”).
42

 A hatékonysági vagy egyéb fent említett érvek nem feltétlenül irrelevánsak a jogban, de 

közvetlenül („meztelenül”) nem használhatók: külön meg kell indokolni, hogy miért relevánsak, illetve 

hogy milyen jogi kapun keresztül vezettük be őket (például generálklauzulák).
43

 A szűk értelemben vett 

(jogdogmatikai, avagy black letter) jogtudomány (amely tehát nem takar jogpolitikai, szociológiai, 

történeti, politikafilozófiai és klasszikus jogbölcseleti témákat, hanem csupán jogdogmatikát) is ebben a 

keretben mozog, ha úgy tetszik: műfajánál fogva életidegen. Ez nem azt jelenti, hogy közben az érvelések 

mögött ne lebegne valamilyen társadalmi ideál, hanem csupán azt, hogy ezt az ideált nem használhatjuk 

                                                           
35 Részletesen lásd Annette BROCKMÖLLER: Die Entstehung der Rechtstheorie im 19. Jahrhundert (Baden-Baden: 

Nomos 1997). 
36 Otto MAYER: Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts (Leipzig: Duncker & Humblot 21914). 
37 Paul LABAND: Die Wandlungen der deutschen Reichsverfassung (Dresden: Zahn & Jaensch 1895); UŐ: „Das 

Budgetrecht nach den Bestimmungen der Preußischen Verfassungsurkunde unter Berücksichtigung der Verfassung 

des Norddeutschen Bundes” Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtspflege in Preußen 1870. 619--707. 
38 Carl Friedrich von GERBER: Grundzuege eines Systems des deutschen Staatsrechts (Leipzig: Tauschnitz 1865). 
39 A Begriffsjurisprudenz behatolásáról a német alkotmányjogba lásd Walter WILHELM: Zur juristischen 

Methodenlehre im 19. Jahrhundert. Die Herkunft der Methode Paul Labands aus der Privatrechtswissenschaft 

(Frankfurt am Main: Klostermann 1958) kül. 13--16. 
40 Julius MOÓR: „Reine Rechtslehre. Randbemerkungen zum neuesten Werk Kelsens” Zeitschrift für öffentliches 

Recht 1935. 330--343., kül. 336. (a Tiszta jogtan mint a jogdogmatika elmélete). 
41 Pl. PUCHTA követelt egy „fogalmi genealógiát”, azaz a jogi fogalmak zárt piramisát. A fogalmak elégtelensége sem 

jelent gondot, mivel „termékenyek, párosodnak és újabbakat szülnek” -- mondja JHERING első, a fogalmi 

jogtudományhoz kötődő pályaszakaszában. Vö. Franz BYDLINSKI: Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff 

(Wien -- New York: Springer 1982) 110. 
42 Az érdekeket és hasznokat jogokként és kötelességként kell megfogalmazni. Lásd Philippe A. MASTRONARDI: 

Juristisches Denken (Bern et al.: Haupt 2001) 264--276. Az erkölcsi érveket hasonlóképpen le kell fordítani. 

Klasszikus megfogalmazásához lásd a Nemzetközi Bíróság egy ítéletét: „[Ez] itt egy bíróság, amely erkölcsi elveket 

csupán olyan mértékben vehet figyelembe, amilyen mértékben azokat jogi formában megfelelően kifejezték. Úgy 

mondják, a jog azért létezik, hogy valamilyen társadalmi célt szolgáljon; de pont ezért ezt csak saját határai közt és 

azokat tiszteletben tartva teheti meg. Másként nem jogot szolgáltatnánk.” South West Africa Case. I.C.J. Reports 

1966, 6, para. 49.  
43 Ez az oka annak, hogy általában szembetűnően másképp érvel egy közéleti publicista és egy (jó) alkotmányjogász 

ugyanazzal a problémával kapcsolatban. Vö. az elfogadható érvek kánonjáról A. M. (Tony) HONORÉ: „Jogi érvelés a 

római jogban és napjainkban” in VARGA Csaba (szerk.): Összehasonlító jogi kultúrák (Budapest: PPKE Jogbölcseleti 

Intézet 2000) 273--274. 
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közvetlen érvként.
44

 Ebből táplálkozik az a „fogalmi mennyország”, amely a társadalmiság kilúgozásával 

juttatja el a jogot a tiszta fogalmisághoz. 

A Begriffsjurisprudenz eredeti XIX. századi változatának azonban más volt az alapvető 

problémája. Az ugyanis nem(csak) ebben az értelemben volt életidegen (hiszen ez lényegében minden 

jogdogmatikai elemzésre igaz lenne), hanem abban az értelemben is, hogy az említett jogon kívüli érveket 

sok esetben meg sem próbálta lefordítani jogi érvekre, és így teljesen figyelmen kívül hagyta őket.
45

 Azt 

is érdemes leszögeznünk, hogy a gyakran a Begriffsjurisprudenz ellentéteként emlegetett 

Interessenjurisprudenz valójában nem ellentéte, hanem csupán kiegészítése volt az előbbinek.
46

 A XIX. 

századi fogalmi jogtudománnyal szembeni kritikák (különösen a már említett Philipp Heck részéről
47

) 

csak annyiban helytállók tehát, amennyiben az elkövetett konkrét logikai hibákra irányulnak
48

 -- de nem 

azok, ha általában a fogalmi műveletekkel (mint életidegen tevékenységgel) szemben fogalmazódnak 

meg, hiszen jogászként szükségszerűen fogalmakkal dolgozunk.
49

 

1.2 A fogalmi rendszer értelme 

A fogalmi rendszer kidolgozása kapcsán pedig a következőket lehet megállapítani. Ez nem 

valamiféle öncélú rendszerimádat, hanem a jogbiztonságból származó követelmény, hiszen egy 

részletesen és rendszeresen kidolgozott jogi fogalmi rendszer kiszámíthatóbbá teszi a jogalkalmazást.
50

 

Sőt, továbbfűzve a gondolatot: maga a jogbiztonság sem öncélú követelmény, hanem a kiszámíthatóság 

révén a társadalom (illetve a gazdaság) hatékony működését szolgálja. Ezt a fogalmi kidolgozást azonban 

nem légüres térben kell megtegyük, hanem a joggyakorlatot figyelembe véve, és ahol a fogalmi 

következetesség megengedi, ott azt követve. A szűk értelemben vett jogtudomány ezért a joggyakorlat 

szolgálóleánya, amelynek feladata, hogy a jogbiztonság (azaz a jövőbeni joggyakorlat kiszámíthatósága) 

érdekében pontos fogalmi rendszert dolgozzon ki.
51

 A joggyakorlattól való teljes elrugaszkodás azt 

eredményezné, hogy a joggyakorlat szereplői (kapcsolódási pontok híján) nem tudnák felhasználni a 

jogtudomány eredményeit, azaz semmiféle jogbiztonság-növelő hatást nem tudnánk a jogtudományi 

művekkel elérni. Ezért aztán kiindulópontnak (még ha ez talán nem is mindig elegáns) egyszerűen a jogi 

fogalmaknak a releváns jogi aktorok (például alkotmány esetén tipikusan az alkotmánybíróság) által 

elfogadott tartalmát kell tekintenünk.
52

 Ha a releváns aktorok mindannyian „hibásan” hiszik egy fogalom 

tartalmáról, hogy az „x” (noha valójában „y”), akkor a fogalom tartalma „x”-szé válik (communis error 

facit ius). Ez azonban nem jelenti, hogy az uralkodó vélemény (herrschende Meinung) támadhatatlan 

volna. Ha ugyanis az A uralkodó vélemény egyik mindeddig fel nem ismert implicit következménye a B 

uralkodó véleménynek ellentmond, akkor az egyik uralkodó véleményt meg lehet támadni (méghozzá azt, 

                                                           
44 Lásd a kétszintű gondolkodásról JAKAB András: „Ki a jó jogász?” Jura 2005/1. 95--100. 
45 Eugen BUCHER: „Was ist »Begriffsjurisprudenz«?” in Werner KRAWIETZ (szerk.): Theorie und Technik der 

Begriffsjurisprudenz (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1976) kül. 372. 
46 Jól mutatja ezt, hogy a hagyományos SAVIGNY-féle négy jogértelmezési módszert (nyelvtani, logikai, rendszertani 

és történeti) nem felváltja a JHERINGtől eredeztetett teleologikus értelmezés, hanem csupán ötödik módszerként 

kiegészíti azt. Vö. KISS Géza: A jogalkalmazás módszeréről. Dogmatörténeti és kritikai tanulmány a magánjog 

köréből (Budapest: Athenaeum 1909) 53--58. A Begriffsjurisprudenz ellentéte inkább a szabadjogi iskola 

(Freirechtsschule). Lásd BUCHER (14. lj.) 372--373. Tőlünk eltérően (tehát a Begriffsjurisprudenzet és az 

Interessenjurisprudenzet egymást kizáróként felfogva) látja a helyzetet PÓLAY Elemér: „A pandektisztika hatása a 

skandináv jogtudományra” Acta Universitätis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Juridica et Politica 1984. 

8.  
47 Lásd alább 50. lj. 
48 BUCHER (14. lj.) 388; Horst-Eberhard HENKE: „Wie tot ist die Begriffsjurisprudenz?” in KRAWIETZ (szerk.) (14. lj.) 

415. 
49 BUCHER (14. lj.) 389. 
50 Arról, hogy a ténybeli helyzetek jogi elemzése csak jól definiált jogi fogalmakkal lehetséges, lásd Jean-Louis 

BERGEL: Méthodologie juridique (Paris: Presses universitaires de France 2001) 108. 
51 A jogelméleti fogalmak egy része nem közvetlenül szolgálja a jogbiztonságot, hanem csak mint rendszerépítő 

elem. Azaz közvetlenül a jogalkalmazásnál általában nem kerülnek felhasználásra, de a következetes rendszer 

megteremtéséhez szükség van rájuk, s ezáltal segítik az új (pozitívjogi és jogdogmatikai) rendszerelemek előre 

kiszámítható besorolását a rendszerbe, s így közvetve a jogalkalmazás kiszámíthatóságát is. Ilyen a büntetőjogban az 

általános törvényi tényállás (objektív tényállási elemek, tettességhez szükséges ismérvek, szubjektív tényállási 

elemek). Amikor a bíró szubszumál, ebben a rendszerben gondolkodik, de ennek a fogalmait közvetlenül igen ritkán 

használja. Az általános törvényi tényállás modelljéhez lásd NAGY Ferenc: A magyar büntetőjog általános része 

(Budapest: HVG-ORAC 2010) 106. 
52 Vö. az alkotmányjogi közmondással: „The Constitution is what the judges say it is.” Charles Evans HUGHES: 

Speech at Elmira, 1907. május 3., idézi Bernard SCHWARTZ: Constitutional Law (New York: The Macmillan 

Company 1972) VII. 
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amelyik a C uralkodó vélemény szerint a fontosabb). Az, hogy a releváns aktorok pontosan mit hisznek 

egy adott jogi szöveg (és a benne található fogalmak) tartalmának, az az értelmezési gyakorlatukban, azaz 

a szokásjogban nyilvánul meg.
53

 

Az egyes kérdéseket illető uralkodó vélemények puszta (reproduktív) összegyűjtése azonban 

nem elégséges, hiszen ezek nem fedik le hézagmentesen
54

 és ellentmondásmentesen
55

 a lehetséges 

problémákat.
56

 Ilyen teljességre csupán rendszerépítéssel (konstrukció és inverzió) törekedhetünk -- 

abban a tudatban, hogy célunkat (ti. a jövőbeni lehetséges jogi problémák hézagmentes lefedése) teljesen 

soha el nem érhetjük, de legalább közelebb kerülhetünk hozzá, mint a múltbeli vélemények puszta 

reproduktív összegyűjtésével. A fogalmi rendszer kiépítésének követelménye a fogalmak közötti logikai 

konzisztencia biztosításának igényére reagál. A feszes és szilárd okfejtés és érvelés minimális feltétele a 

logikai érvényesség. Ha ennek teljesítésével nem is lehet mindent megnyerni, elvétésével mindent el lehet 

veszíteni. A Begriffsjurisprudenz örökségének ez a része álláspontunk szerint ma is vállalható és 

vállalandó.
57

 

1.3 Fogalmi rendszerépítések az angol és az amerikai jogtudományban 

A Begriffsjurisprudenz nem összekeverendő az angolszász jellegű analytical jurisprudence-szel, 

amely kizárólag a jogbölcseleti fogalmak kidolgozására irányul,
58

 s nem általában a jogi fogalmak 

kidolgozására.
59

 A fogalmi rigorozitással rendelkező analytical jurisprudence jogfilozófiai irányzata, 

noha kontinentális szemmel is elismerésre méltó stílusban dolgozik (és dolgozott),
60

 stílusa nem tudta 

áthatni az angolszász szakjogtudományokat. 

Az angolszász világban a Begriffsjurisprudenzhez hasonló egyetlen átfogó, nagyszabású 

vállalkozás az amerikai Christopher Columbus Langdell kísérlete volt a XIX. század utolsó harmadában 

(„legal formalism”), amelynek maradandó hatása mára csupán a casebook method használata a jogi 

oktatásban, de akinek rendszerező jellegű jogtudomány-felfogását az amerikai jogi realizmus elsodorta.
61

 

Az angolszász irodalomban csupán egy-két mű született a Begriffsjurisprudenzre emlékeztető (és tényleg 

                                                           
53 Vö. 57/1991. (XI. 8.) AB hat.: „a jogszabály tartalma és értelme az, amit annak az állandó és egységes 

jogalkalmazási gyakorlat tulajdonít” (ABH 1991, 236, 239). A témához (ti. élő jog) lásd SÓLYOM László: Az 

alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon (Budapest: Osiris 2001) 296--299. Lásd még JAKAB András: A 

jogszabálytan főbb kérdéseiről (Budapest: Unió 2003) 163--168. 
54 A hézagmentesség ideálképe nem csupán a Begriffsjurisprudenzre jellemző, hanem a racionalista-természetjogi 

tradícióra is. Lásd Gustav BOEHMER: Grundlagen der bürgerlichen Rechtsordnung. 2.1. Dogmengeschichtliche 

Grundlagen des bürgerlichen Rechtes (Tübingen: Mohr 1951) 63; konkrétan Christian WOLFFra hivatkozva Werner 

KRAWIETZ: „Begriffsjurisprudenz” in KRAWIETZ (szerk.) (14. lj.) 432--437., kül. 436. A jogi fogalmi rendszerépítés 

kezdeteit a skolasztikára (ill. annak megnyilvánulására a glosszátorok és a kommentátorok munkájában) vezeti vissza 

Harold J. BERMAN: „The Origins of Western Legal Science” in Joseph C. SMITH -- David N. WEISSTUB (szerk.): The 

Western Idea of Law (London et al: Butterworths 1983) 399--413., kül. 401. és 405. 
55 Az ellentmondásmentesség feltételezése a jogrendszer esetében olyan szerzőkre is jellemző, akik nem a 

Begriffsjurisprudenz hagyományában mozognak, lásd pl. SZILÁGYI Péter: Jogi alaptan (Budapest: Osiris 2001) 310. 

és James W. HARRIS: Law and Legal Science. An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System (Oxford: 

Clarendon Press 1979) 11. és 81--83. 
56 Reproduktivitás helyett ugyancsak fogalmi rendszerépítést szorgalmaz Horst-Eberhard HENKE: „Wie tot ist die 

Begriffsjurisprudenz?” in KRAWIETZ (szerk.) (14. lj.) 390--415., kül. 414. 
57 Kiválóan cáfolja a Begriffsjurisprudenz kihalásáról szóló nézeteket pl. Robert ALEXY: Theorie der Grundrechte 

(Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001) 38., aki bár a puszta logikai levezetéseket elutasítja, a jogtudomány elsődleges 

feladatának mégis a fogalmi rendszer kidolgozását tartja, s ebből a szempontból kifejezetten is a Begriffsjurisprudenz 

hagyományába sorolja magát.  
58 Kifejezetten így Herbert HART: „Introduction” in John AUSTIN: The Province of Jurisprudence Determined. And 

The Uses of the Study of Jurisprudence (London: Weidenfeld and Nicolson 1971) VII--XVIII., kül. XV. Vö. Brian 

BIX: „John Austin” in Stanford Encyclopedia of Philosophy; http://plato.stanford.edu. 
59 A hangalak megtévesztő hasonlósága ellenére az angol jurisprudence kifejezés „jogfilozófiát” jelent, ellentétben a 

német Jurisprudenz és a latin jurisprudentia kifejezésekkel, amelyek „jogtudományt” jelentenek. (A francia 

jurisprudence pedig bírói joggyakorlatot.) A magyarul igencsak idegenül hangzó juriszprudencia kifejezést 

elsősorban a német (ill. az azzal egyező latin) értelemben használjuk (vagyis inkább csak használtuk a második 

világháború előtti jogirodalomban). 
60 Megjegyzendő, hogy John AUSTIN, az irányzat talán legjelentősebb korai alakja két évet töltött német 

nyelvterületen (kül. THIBAUT és SAVIGNY munkáit tanulmányozva), mielőtt jogfilozófiát kezdett volna oktatni. Lásd 

HART (27. lj.) VII--XVIII., kül. VII. 
61 Lásd William P. LAPIANA: Logic and Experience. The Origin of Modern Legal Education (New York -- Oxford: 

Oxford University Press 1994) 148--170; Robert STEVENS: Law School. Legal Education in America from the 1850s 

to the 1980s (Chapel Hill -- London: The University of North Carolina Press 1983) 35--72. 
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elismerésre méltó) stílusban,
62

 amelyeket épp e kivételességük miatt emlegetnek sokat. Kontinentális 

(különösen német--osztrák) rendszerező jogtudományi-jogdogmatikai szemmel az angolszász 

jogtudományi munkák túlnyomó többsége egyszerűen színvonaltalannak mondható, hiszen bár 

tartalmaznak néhány érdekes és átveendő gondolatmenetet, a fogalmi szigorúság és a rendszerező 

képesség jelentősen elmarad az általunk, ti. a kontinentális jogászok által megkívánttól.
63

 S ez nem 

csupán a pozitív jog eltérésével magyarázható (például az angol vs. német alkotmányjog eltérő 

szerkezete), hanem szembetűnő ott is, ahol a pozitív joganyag azonos (angol vs. német EU-jogi 

tankönyvek). Az angolszász jogtudomány igen gyakran történeti-sztorizgató jellegű vagy policy-elemző 

stílusa távol esik a kontinentális dogmatikai-fogalomelemző jogtudománytól.
64

 Ezzel nem kívánjuk 

tagadni például a policy-elemzések értékét, csupán azt szeretnénk leszögezni, hogy a hagyományos 

kontinentális jogtudomány nem ilyen, a színvonalas jogtudomány mércéje erősen eltérő, s hogy az ilyen 

jogtudomány csak nehezen tud hozzájárulni a fent említett célokhoz (ti. jogbiztonság a 

jogalkalmazásban). 

2. A jog fogalmi rendszere 

2.1 Fogalommeghatározások 

Ezen a ponton érdemes a -- gyakran szinonimaként használt -- fogalom és a definíció között 

különbséget tenni. Mind a kettő valamilyen beszédmegnyilvánulás tárgyának meghatározására irányul, ez 

köti össze őket. A fogalom azonban e tárgy sajátosságainak, sőt -- esszencialista filozófiai alapállás 

esetében -- e tárgy lényegének megragadására irányul. A definíció kevesebbet vállal és kevesebbet ígér: a 

tárgyat jelölő név jelentésének megadását. A definiálás ismét kétféle igénnyel történhet. Az egyik -- ez a 

reáldefiníció -- kapcsolatot kíván teremteni a tárgy és a név között; vagyis arra törekszik, hogy a név 

jelentése egyben a tárgy sajátosságainak leírását adja; ezt szoktuk fogalomként azonosítani. A másik -- a 

nomináldefiníció -- a név konvencionális jellegét hangsúlyozva a jelentést nem tárgyhoz, hanem a 

nyelvhasználathoz köti. 

A konvencionális (avagy nominál-) definíciót jól magyarázza az Alice Tükörországban című 

klasszikus meseregényből származó alábbi idézet: 

-- És csak egy marad a születésnapi ajándékokra, érted? Ez aztán a dicsőség, mi? 

-- Nem tudom, mit ért azon, hogy „dicsőség” -- mondta Alice. 

Dingidungi megvetően mosolygott. 

-- Hát persze hogy nem érted, amíg én meg nem mondom. Úgy értettem: „Ez aztán az 

elsöprő erejű érvelés, mi?” 

-- De hát a „dicsőség” nem jelenti azt, hogy „ elsöprő erejű érvelés” -- ellenkezett Alice. 

-- Ha én használok egy szót -- mondta Dingidungi megrovó hangsúllyal --, akkor az azt 

jelenti, amit én akarok, sem többet, sem kevesebbet! 

-- Az a kérdés -- hitetlenkedett Alice --, vajon engedelmeskednek-e a szavak. 

                                                           
62 Például a magyarul is megjelent Wesley Newcomb HOHFELD: „Az alapvető jogi fogalmak a bírói érvelésben” 

[ford. SZABÓ Miklós] in SZABÓ Miklós -- VARGA Csaba (szerk.): Jog és nyelv (Budapest: PPKE Jogbölcseleti Intézet 

2000) 59--96. Más, hasonló stílusú (és kevéssé ismert) szerzőkről lásd Harold Gill REUSCHLEIN: Jurisprudence -- Its 

American Prophets (Westport, Conn.: Greenwood Press 1951) 275--291. 
63 Az angol jogtudomány megkésett fejlődéséről lásd Neil DUXBURY: „A Century of Legal Studies” in Peter CANE -- 

Mark TUSHNET (szerk.): The Oxford Handbook of Legal Studies (New York -- Oxford: Oxford University Press 2003) 

950--974., kül. 951. Ennek folytán annak tekintélye és a bíróságok általi elfogadottsága is igen alacsony, uo. 969. 
64 Ez a policy-elemzés különösen az amerikai jogtudományra (és jogi oktatásra) jellemző. Lásd Edward BRUNET: 

„The need for legal theory at all stages of legal education” in John P. GRANT -- Robert JAGTENBERG -- Karel J. 

NIJKERK (szerk.): Legal Education: 2000 (Aldershot et al.: Avebury 1988) 190. Ez különösen igaz az 1960-as évektől 

kezdődően, amikor más tudományágak kerültek alapvető háttérparadigma szerepbe (pl. Law & Economics, azaz a jog 

gazdasági elemzése). Lásd Robert STEVENS: Law School. Legal Education in America from the 1850s to the 1980s 

(Chapel Hill -- London: The University of North Carolina Press 1983) 272. A Critical Legal Studies mozgalma is 

ebbe a kontextusra fókuszáló felfogásba illik. Lásd Gerard QUINN: „Legal Theory and the Casebook Method of 

Instruction in the United States” in Michael Ó SÚILLEABHÁIN (szerk.): Legal Theory and Cases: Shifting Frontiers 

(München: Hampp 1994) 42. Az amerikai jogtudomány elsősorban interdiszciplináris jellegéről lásd Brian H. BIX: 

„Law as an Autonomous Discipline” in CANE--TUSHNET (szerk.) (32. lj.) 975--987., kül. 981. 
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-- Az a kérdés -- így Dingidungi --, ki az úr, és kész.
65

 

Az esszencialista reáldefiníciók és a puszta nyelvhasználatot leíró nomináldefiníciók (a kettő 

együtt: deskriptív definíciók) mellett van egy harmadik, a stipulatio (= megállapodás) szóból 

származtatott ún. stipulatív (másként: preskriptív) definíció is. Ez annyit jelent, hogy bizonyos célból 

javaslatot teszünk, „megállapodást ajánlunk” egy kifejezés kötött használatára. A jogban gyakran éppen 

ezzel találkozunk az ún. értelmező rendelkezésekben, amikor az adott jogszabály egységes alkalmazása 

céljából előírják egy kifejezés jelentését (például: „E törvény alkalmazásában bűnszervezet: …”). 

Többek szerint ez veszélyeket is rejt magában, hiszen a jogi fogalmak átdefiniálása (a bíróságon 

vagy épp a politikai életben) érzelmi-ideológiai vagy éppen érdekbeli kötöttségek mentén is folyhat.
66

 

Valamely fogalom új definícióját (vagy a régi megtartását) azért javasolhatjuk, mert az megfelel 

érdekeinknek vagy ideológiai elköteleződésünknek. Ezt persze úgy álcázzuk, mintha az adott fogalom 

„valójában” azt jelentené, amit (reáldefiníció), vagy netán azt mondjuk, hogy a joggyakorlat alapján ez a 

bevett jelentése (nomináldefiníció). De ez -- így az érvelés -- mind csak színház, hiszen valójában mi 

adunk valamilyen narratívát a sokszínű joggyakorlatnak, illetve mi látunk bele valamiféle lényeget az 

adott fogalomba. A fogalmak olyanok, mint a sakktáblán a mezők, amelyeket el lehet foglalni a saját 

definícióinkkal, és az ellenfelet (peres felet vagy politikai ellenfelet) így be lehet szorítani egy 

kedvezőtlen helyzetbe. 

A stipulatív definíciók alfaja az ún. meggyőző definíció. Erről akkor beszélhetünk, ha valaki úgy 

ad új értelmi jelentést egy fogalomnak, hogy nem változtatja meg érzelmi jelentését, s ezt azért teszi, hogy 

meggyőző befolyást gyakoroljon a hallgatóságára.
67

 A „meggyőző fogalom” fogalma tehát az értelmi és 

az érzelmi jelentés megkülönböztetésén alapul, és az értelmi jelentés módosítására törekszik úgy, hogy 

eredeti érzelmi töltését ne veszítse el a fogalom. Ezt a technikát alkalmazzák előszeretettel diktatúrák, 

amelyek saját szájuk íze szerint definiálják újra a pozitív érzelmi töltetű „demokrácia” szót, és még a 

legsötétebbek is demokráciaként nevezik meg magukat. A mindennapi életben pedig megjelenését 

tekintve e csúsztatás a szó „igazi”, „valódi” jelentésének felajánlásával történik (az „igazi anya”, a 

„valódi önfeláldozás” stb.), biztosítva a szó új jelentésének elfogadását. 

2.2 Háromféle fogalomtípus 

A jogdogmatika az itt használt terminológia szerint a jog fogalmi rendszere, amelynek részletes 

kidolgozása a jogtudomány legfőbb feladata. A jog fogalmi rendszere alapvetően háromféle 

fogalomtípusból épül fel: 1. pozitív jogi, 2. szűkebb értelemben vett jogdogmatikai és 3. jogelméleti 

fogalmakból.
68

 A pozitív jogi fogalmak a normatív aktusokban (például törvényekben) található és a 

szokásjogi érvelésekben (például a bírói gyakorlatban) használt fogalmak; a szűkebb értelemben vett 

jogdogmatikai fogalmak a jogtudósok és a joggyakorlat szereplői által a jogi döntések érvelésében 

(például bírói döntések indokolásában) való használat végett alkotott fogalmak (például a normatív aktus, 

a vegyes bűnösség, a vélt jogos védelem, a látszólagos alaki halmazat fogalma);
69

 a jogelméleti fogalmak 

pedig a jogtudósok által alkotott, a jogrendszer működésének magyarázatát segítő fogalmak (például a 

norma szerkezeti elemei, objektív tényállási elem; szubjektív tényállási elem). Ezek részben átfedik 

egymást. 

A feladat tehát hármas: egyrészt a pozitív jogi fogalmak tartalmának pontosra csiszolása (mind 

az ellentmondás-mentesség, mind a társadalmi célszerűség -- más felfogás szerint: az igazságosság -- 

szempontja figyelembevételével), ennek során a definícióhoz használt szűkebb értelemben vett 

jogdogmatikai fogalmak kialakítása, végül pedig jogelméleti fogalmak alkotása (illetve a már megalkotott 

jogelméleti fogalmak felülvizsgálata). A pozitív jogi fogalmak esetében a jogtudós megpróbálja a 

                                                           
65 Lewis CARROLL: Alice Tükörországban [ford. RÉVBÍRÓ Tamás] (Budapest: Ciceró 2005) 85--86. Ha közismert és 

modern filozófiai elképzelést kötnénk a normináldefiníciókhoz, akkor leginkább WITTGENSTEINre hivatkozhatunk, 

aki szerint a szavak jelentése, azok használati értéke a nyelvhasználatban képződik, azaz „…egy szó jelentése -- 

használata a nyelvben”. Ludwig WITTGENSTEIN: Filozófiai vizsgálódások [ford. NEUMER Katalin] (Budapest: 

Atlantisz 1998) 43. §. Ennek alkalmazására a jogtudományban lásd H. L. A. HART: „Meghatározás és elmélet a 

jogtudományban” in SZABÓ--VARGA (szerk.) (31. lj.) 97--120. 
66 Pierre BOURDIEU: „La force du droit. Éléments pour une sociologie du champs juridique” Actes de la recherche en 

sciences sociales 1986, 3--19., kül. 4. 
67 Vö. Charles L. STEVENSON: „Persuasive Definitions” Mind 1938/3. 331--350. 
68 Hasonlóan (más terminológiával) Gustav RADBRUCH: Rechtsphilosophie (Stuttgart: Koehler 81973) 215. 

Rechtsbegriffe vs. rechtswissenschaftliche Begriffe, ahol ez utóbbi felöleli a jogdogmatikát és a jogelméletet is. 
69 HOMMES elnevezésével „jogtechnikai konstrukciók” (rechtstechnische Konstruktionen). Hendrik Jan HOMMES: 

„Zum Begriff der »juristischen Konstruktion«” in KRAWIETZ (szerk.) (14. lj.) 327--357., kül. 355. 
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jogalkalmazókkal elhitetni, hogy az adott fogalmak tényleg azt jelentik, amit ő ír róluk,
70

 a jogelméleti (és 

a még nem pozitiválódott jogdogmatikai) fogalmakról azonban azt is el kell hitetni, hogy érdemes 

(célszerű) őket használni.
71

 Míg tehát a pozitív jogi fogalmaknál csak egy kérdés van: „mit jelent(sen) ez 

vagy az a fogalom?”, addig a jogelméleti (és a még nem pozitiválódott jogdogmatikai) fogalmaknál kettő: 

1. „érdemes-e használnunk ezt a fogalmat (vagy egyszerűen csak feledkezzünk meg róla)?” és 2. „ha 

érdemes használnunk, akkor mit jelent(sen)?”. Persze ha egy jogelméleti vagy jogdogmatikai fogalmat 

beemelnek a pozitív jogba (magyarul szövegszerűen megjelenik egy normatív aktusban, netán bíróságok 

szokásszerűen használják érveléseikben), akkor az pozitív jogivá válik, és többé már nem tehetjük fel vele 

kapcsolatban az „érdemes-e használnunk?” kérdését. A jogtudós feladata ilyenkor a definiálásra 

redukálódik. Ehhez a definiáláshoz (ti. pozitív jogi fogalmak definiálásához) pedig a jogtudós további 

(szűkebb értelemben vett jogdogmatikai) fogalmakat alkot, a jogdogmatikai fogalmak definiálására pedig 

további jogdogmatikai fogalmakat és így tovább (Begriffspyramide). 

A kérdés ezek után, hogy mikor érdemes (célszerű) egy jogelméleti fogalmat használni? Akkor, 

ha hozzájárul ahhoz, hogy a problémákat jobban megértsük és átlássuk.
72

 A jogelméleti fogalmak ugyanis 

lényegében segédfogalmak: a magyarázatot segítik. 

Például a lopás meghatározásának van egy világos és egyértelmű mércéje, nevezetesen a 

törvényi tényállás: a Btk. 316. § (1) bekezdése szerint „[a]ki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt 

jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el”. Bár a lopásnak sok más definíciója lehetséges és ismeretes, a 

magyar jogi diskurzusban annak minden ettől eltérő meghatározása konstruktív kiegészítést illeszt a 

kanonikus definícióhoz.
73

 Hasonló következményre vezet, ha egy pozitív jogi (például törvényi) fogalom 

definícióját a joggyakorlat (jogdogmatikai fogalmak révén) megadja és ez szokásjogilag megszilárdul. 

A jogelméleti fogalmak azonban ennél sokkal bonyolultabbak. Esetükben nincs ilyen közvetlen 

mérce,
74

 az egyetlen, ami számít, az a célszerűség. Célszerűségen az értendő, hogy melyik fogalmi 

konstrukciónak jobb a magyarázó ereje, azaz melyiknek a keretei közt lehet 1. a legtöbb jogi jelenséget 2. 

ellentmondásmentesen és 3. a lehető legegyszerűbben magyarázni (bizonyos körülmények között a 

magyarázó erőn túl 4. ideológiai-politikai megfontolások is szerepet játszhatnak
75

). Az említett általános 

kategóriák (ti. „jogdogmatikai fogalmak”, „jogelméleti fogalmak” és „pozitív jogi fogalmak”) maguk is 

„jogelméleti fogalmak”, s az ezekről szóló itteni módszertani okfejtésünkben részben ideológiai 

mozzanatok is vannak (lásd fent jogbiztonság mint elérendő cél). 

A pozitív jogi és a jogelméleti fogalmak közti különbség azonban nem örök és 

megváltoztathatatlan. Jogelméleti fogalmak ugyanis „pozitívjogiasodhatnak”.
76

 Ennek két útja van: vagy 

                                                           
70 Amennyiben ezt sikerül elhitetni, akkor az adott fogalom jelentése tényleg azzá válik, amit hisznek róla (Communis 

error facit jus). Vö. SAJÓ András: Kritikai értekezés a jogtudományról (Budapest: Akadémiai 1983) 25--26. és 108--

109. 
71 Kevésbé tipikus tevékenységként a jogalkotók meggyőzése is feladat lehet. Pozitív jogi fogalmak esetében az, hogy 

milyen értelemben kell az adott fogalmat használni (ezt esetleg pozitív jogi definícióban rögzíteni), ill. milyen új 

pozitív jogi fogalmakat kell bevezetni; jogdogmatikai és jogelméleti fogalmak esetében pedig az, hogy esetleg 

érdemes a pozitív jogba beemelni (pozitív jogi fogalommá tenni), ill. a jogelméleti fogalmakban kifejeződő alapvető 

működési mechanizmusok (pl. a jogforrási hierarchia fogalma vagy a teleologikus értelmezés elfogadhatósága), 

amelyeket a jogalkotónak a jogalkotás során figyelembe kell vennie. 
72 Vö. Friedrich KOJA -- Walter ANTONIOLLI: Allgemeines Verwaltungsrecht (Wien: Manzsche 31996) 2. 
73 Ezért figyelmeztet MONTESQUIEU: „Az ország bírói azonban, amint azt már mondottuk, csupán a törvény szavait 

kimondó szájak…” MONTESQUIEU: A törvények szelleméről [ford. CSÉCSY Imre -- SEBESTYÉN Pál] (Budapest: Osiris-

-Attraktor 2000) 257. 
74 Hacsak nem olyan jellegű kijelentésekről van szó, hogy „PESCHKA szerint ennek a jogelméleti problémának ez és 

ez a megoldása”, vagy hogy „ezt a jogelméleti problémát így szokták megoldani”. Ezekben az esetekben 

természetesen lehet azt mondani, hogy a kijelentés igaz vagy hamis. Ezek azonban szekundér jogelméleti állítások 

voltak, azaz arról szóltak, hogy mások mit mondtak. Egy primér jogelméleti állításnál azonban (tehát amikor mi 

állítunk föl egy jogelméleti magyarázatot) nem ez a helyzet. 
75 Pl. a jogági felosztások ideológiai hátteréről lásd Robert WALTER előadását in Zur Erneuerung der Struktur der 

Rechtsordnung. Gespräch über Wege zur Vermeidung der Zersplitterung des Privatrechts und zur Überwindung des 

Dualismus von öffentlichem Recht und Privatrecht in Strobl am Wolfgangsee am 6. und 7. Juni 1969 (Wien: 

Kommissionsverlag der Manzschen Verlags- und Universitätsbuchhandlung 1970) 49--62., kül. 50--53. A 

joglépcsőelmélet politikai-ideológiai hátteréről lásd Theo ÖHLINGER: Der Stufenbau der Rechtsordnung. 

Rechtstheoretische und ideologische Aspekte (Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung 1975) 32--34. 
76 Vagy másképpen fogalmazva: a metanyelvből (puszta jogelméleti leírásból) átkerülnek a tárgynyelvbe (a leírandó 

jelenségbe, azaz esetünkben pl. törvények szövegébe, bírói döntések ratio decidendijébe, a jogi diskurzusba). Ez nem 

zárja ki, hogy továbbra is használjuk jogelméleti leírási célokra az immáron pozitívjogi fogalmat; sőt azt sem, hogy a 

pozitív jogi fogalomtól eltérő értelemben használjuk azt jogelméleti leírásokra. Bár ez utóbbi esetben (a félreértések 

elkerülése végett) érdemes a fogalomhoz egy olyan hangalakot választani, amely még nem „foglalt” pozitívjogilag. A 
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valamely normatív aktus szövegébe kerül be a fogalom,
77

 vagy pedig szokásjogi érvelésekbe.
78

 Ez utóbbi 

annyit jelent, hogy a normatív aktusokban található fogalmak tartalmának megállapításához a releváns 

aktorok (tipikusan bíróságok) elkezdik használni az adott fogalmat. Jogdogmatikai fogalmak tipikusan 

szokásjogi úton pozitívjogiasodnak, de elképzelhető ez kodifikáció útján is. Mindkettőre jó példa a 

közvetett tettesség, amely a XIX. század végétől jelen van a szakirodalomban, a XX. század első felében 

állandósul a szokásjogban, majd 2009-ben bekerül a Btk.-ba. 

A pozitív jogi, jogtudományi és (szűkebb) jogdogmatikai fogalmak közti átjárás már a római 

jogban ismeretes és használatos volt -- amint a római jog és jogtudomány vetette meg a jogi 

fogalomképzés alapjait is. Innen ered a jogi definíciók első, originális típusa, amely a „Mi az?”, „Mi az, 

ami van?” kérdésre ad választ. Ezt fejlesztette tovább a partitio (részekre bontás) és a divisio (fajtákra 

osztás, felsorolás) dialektikus módszerének bevezetése a jogi fogalomképzésbe.
79

 A definiálás logikai 

értelemben a meghatározásra váró kifejezés (az ún. definiendum) és a definiendum jelentését meghatározó 

kifejezés (a definiens) közötti definíciós azonosság tételezésével történik; szerkezeti felépítését tekintve: 

definiendum + kopula + definiens (például ius + est + ars boni et aequi). A definiálás klasszikus módja 

az, ha megadjuk a kifejezés „legközelebbi nem fogalmát” (genus proximum) és ezen belül a „fajbeli 

különbségét” (differentia specifica); esetünkben: „a jog olyan mesterség (ars), amely a jó és méltányos 

(bonum et aequum) biztosítására szolgál”.
80

 Általánosabb érvényű és pontosabb modellhez jutunk 

azonban, ha a definiálást az ismertetőjegyek konjunkciójaként fogjuk fel (vagy az osztálylogika 

kifejezéseit használva: az ismertetőjegyek osztályainak metszeteként előálló alosztályként). 

A jogelméleti és a „szűkebb értelemben vett jogdogmatikai” fogalmak között a különbség a 

fogalomalkotás szándékában keresendő: jogelméleti fogalmak esetében a jogrendszer működési 

mechanizmusainak leírása a cél, jogdogmatikai fogalmak esetében azonban a jogi döntések 

indokolásában való megjelenés (s ezáltal a jog alakítása vagy legalábbis egyértelműsítése). A (szűkebb 

értelemben vett) jogdogmatikai fogalmak építése kétirányú: egyrészt általános (fő) fogalmakat alkotunk 

induktíve a már meglévő jogi fogalmakból, másrészt ezekből újabb konkrét fogalmakat vezetünk le. Ilyen 

például a törvényi egység kategóriája, amelyet a Btk. különös részéből induktíve alkotunk meg, majd 

önálló dogmatikai kategóriákká, alesetekké rendszerezzük. Az általunk használt jogászi módszer előbbi 

jellegzetességét konstruktivizmusnak, az utóbbit pedig inverziós eljárásnak nevezhetjük.
81

 

Az áttekinthetőség végett érdemes Venn-diagramon ábrázolni a problémát és példákat hozni az 

egyes esetekre: 

                                                                                                                                                                          
legegyszerűbb (és általunk is preferált) módszer, ha csak akkor vezetünk be új jogelméleti fogalmat, ha a pozitívjogi 

fogalmakkal nem tudunk érthető és áttekinthető jogi leírásokat adni. 
77 Pozitívjogiasodás kodifikáció révén. Lásd a Vertretungstheorie fogalmának a BGB 179. §-ba való bekerülése 

kapcsán Ulfrid NEUMANN: „Wissenschaftstheorie der Rechtswissenschaft” in Arthur KAUFMANN -- Winfried 

HASSEMER -- Ulfrid NEUMANN (szerk.): Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 

(Heidelberg: C. F. Müller 72004) 385--400., kül. 395. 
78 A jogdogmatikának a bírói döntések útján való pozitívjogiasodásához lásd Karl ENGISCH: Die Einheit der 

Rechtsordnung (Heidelberg: Winter 1935) 2. 
79 Pl. ULPIANUS D. 4.3.1.2: „Dolum malum esse omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, 

fallendum, decipiendum alterum adhibitam.” (Dolus malus minden olyan ravaszság, csalás, mesterkedés, amelyet a 

másik fél kijátszása, becsapása, rászedése végett alkalmaznak.) A partitio és a divisio római jogi kérdésköréhez lásd a 

hazai szakirodalomból PÓLAY Elemér: A római jogászok gondolkodásmódja (Budapest: Tankönyvkiadó 1988) 94. és 

köv. 
80 Klasszikus példa a büntetőjogból a büntetés jogdogmatikai fogalma, amelyet genus proxmiumra (malum -- hátrány) 

és számos differentia specificára osztunk. Lásd NAGY Ferenc: A magyar büntetőjog általános része (Budapest: HVG-

ORAC 22010) 259--262. 
81 BUCHER (14. lj.) 358--389., kül. 361--363. Az utóbbi kifejezés (ti. Inversionsverfahren) pejoratív értelemben 

használva Philipp HECKtől ered. Lásd Philipp HECK: „Was ist die Begriffsjurisprudenz, die wir bekämpfen?” 

Deutsche Juristenzeitung 1909. 1456--1461., kül. 1456. 
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1. Pusztán pozitívjogi fogalmak. Normatív aktusokban (például törvényekben) szereplő 

fogalmak. Definíciójukat vagy maga a normatív aktus adja meg („lopás”, Btk. 316. §), vagy a 

jogdogmatika („jármű” a Btk. 184. § szerinti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény esetén). 

2. Pozitívjogiasodott jogdogmatikai fogalmak. Például az „okozatosság” fogalma, amely ebben a 

formában nem szerepel törvényekben vagy rendeletekben, de bírói döntésekben szokásjogként (azaz 

pozitív jogként) használják. 

3. Jogelméleti és jogdogmatikai fogalmak, amelyek pozitívjogiasodtak. Például a „jogforrási 

hierarchia” fogalma, amely egyrészt leírja a jogrendszer bizonyos szerkezeti sajátosságait, de nem csupán 

leíró szerepe van, hanem jogi döntések indokolására is szánjuk (jogdogmatikai fogalom), ráadásul 

következetes gyakorlatként (szokásjogi módon) használja az Alkotmánybíróság (tehát a pozitív jognak is 

része). A büntetőjogban ilyen a jogi tárgy fogalma, amely absztrakt szinten jogelméleti fogalom, a 

törvény különös része konkrét eseteit pozitívjogi formába önti (a különös rész fejezetcímeiben), és a bírói 

gyakorlatban is előfordul az indokolásokban. 

4. Csupán jogdogmatikai fogalom. Például a „jogrendszerre veszélyes hiba” fogalma,
82

 amelyet 

arra alkottunk, hogy jogi döntéseket indokoljanak meg vele a jövőben, de a joggyakorlat (még) nem tette 

pozitív joggá. A fogalom azért nem jogelméleti, mert nem a leírás a cél (hiszen a jogrend még nem ennek 

megfelelően működik), hanem csupán a jogi döntések indokolásában való (jövőbeni) megjelenés. 

5. Jogelméleti és jogdogmatikai fogalom, amely nem pozitív jogi. Olyan fogalom, amely segít 

leírni a jogrendszer (már jelenleg is aktív) működési mechanizmusát, s amelyet egyúttal jogi döntések 

indokolásában szeretnénk viszontlátni, de sem jogi döntések (például ítéletek) indokolásában, sem pedig 

normatív aktusok (például törvények, rendeletek) szövegében nem szerepel (egyelőre). Sokáig ilyen volt 

a magyar jogrendben a teleologikus értelmezés fogalma, amely azonban végül 2012. január 1-jén bekerült 

az Alaptörvény R) cikk (3) bekezdésébe és a 28. cikkbe is (mint célelvű értelmezés). Hasonló jellegű a 

„jogtárgy” és a „jogviszony” fogalma, amely jogelméleti fogalomként a jog belső struktúráját 

magyarázza, de egyúttal bírói döntések indokolásában is megjelenik időnként. 

6. Pozitívjogiasodott jogelméleti fogalom, amely nem jogdogmatikai. Ez akkor fordulhat elő, ha 

az eredetileg csupán leírásra készített fogalmat valamely törvény szövegébe emeli be a jogalkotó. Nincs 

tudomásunk ilyen fogalomról a hatályos magyar jogrendszerben. 

                                                           
82 JAKAB (22. lj.) 65--67. 
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7. Pusztán jogelméleti fogalmak. Ezek a fogalmak nem kerültek be a pozitív jogba, és jogi 

döntések megindokolásához sem nyújtanak segítséget, de segítenek megérteni a jogrendszer működési 

mechanizmusát. Például ilyenek a „norma szerkezeti elemei”. 

8. Fölösleges jogi fogalmak. Ezek se nem részei a pozitív jognak, se nem alkalmasak jogi 

döntések megindokolására (jogdogmatika), és még a jogrendszer leírására sem jók (jogelmélet). Létüket 

nem lehet tagadni, de értelmességüket igen. Ilyen például a „közjog” fogalma, amelyet maximum 

tudományterület-megnevezésként lehet használni, de jogi fogalomként (tehát mint jogterület 

megnevezése) nem használható értelmesen.
83

 

2.3 Fogalmak és típusok 

E fogalmi rendszerépítő felfogással szemben esetleg felhozható általános ellenérvként, hogy a 

jogi fogalmak effajta logikai rendszerezése azt feltételezi, hogy strikt definíciók adhatók ezekre a 

fogalmakra
84

 -- noha valójában a jogász jelentős részben (Karl Larenz kifejezésével
85

) típusokkal 

dolgozik, nem pedig strikten definiálható fogalmakkal.
86

 A típus esetében csupán figyelembe veendő 

szempontjaink vannak, amelyek összbenyomást alakítanak ki, nem pedig szigorú kritériumaink. Például a 

BGB 833. §-a szerinti állattartó (mint típus) esetében figyelembe kell(ene) vennünk, hogy az állat a ház 

körül él-e, hogy az illető személy tényleges (fizikai) hatalma alatt áll-e, hogy ez mióta áll fenn, hogy az 

illető tulajdonában van-e, valamint hogy az illetőnek érdeke fűződik-e az állathoz (s hogy ez az érdek 

mennyire erős).
87

 Larenz szerint ezek egyike sem döntő önmagában, hanem csupán együttesen nézve 

mondanak valamit arról, hogy valaki állattartó-e vagy sem. 

A helyzet azonban az, hogy ez az első látásra meggyőzőnek hangzó érvelés nem állja meg a 

helyét -- még az elmélet szülőhazájában, Németországban sem. A német rendes bíróságok ugyanis a jogi 

fogalmakat strikt fogalmakként kezelik (nem pedig „típusokként”), amelyeknek pontos kritériumszerű 

tartalmuk van (s csak esetleges másodlagos alátámasztásként beszélnek néhol típusokról).
88

 Márpedig ha 

a joggyakorlat a fogalmakat striktként kezeli, akkor a fogalmak ilyenek is: a jogi fogalmak ugyanis csak a 

joggyakorlatban és a joggyakorlat által léteznek. A magyar bíróságok esetében a típuselmélet még ilyen 

másodlagos használatáról sincs tudomásunk.
89

 A típus larenzi fogalmával ezért a továbbiakban nem 

foglalkozunk. 

Sőt még ha fel is tennénk, hogy a magyar bíróságok számos jogi fogalmat „típusként” kezelnek 

(mint ahogy nincs így), a fogalmi elemzés és rendszerépítés akkor sem lenne elkerülhető. Pontosan meg 

kell ugyanis határozni, hogy melyek a figyelembe veendő szempontok, s melyiknek mekkora a súlya.
90

 A 

                                                           
83 Lásd az ezzel kapcsolatos vitát ÁDÁM Antallal. JAKAB András: „A jogrendszer horizontális tagozódása” Jura 

2005/2. 91--100; ÁDÁM Antal: „Észrevételek Jakab András: »A jogrendszer horizontális tagozódása« c. 

tanulmányához” Jura 2005/2. 191--193; JAKAB András: „Válasz Ádám Antal észrevételeire” Jura 2005/2. 194--197. 
84 Fritjof HAFT: „Was kann Verhandlungen schwierig machen -- und wie überwindet man diese Schwierigkeiten?” in 

Walther GOTTWALD -- Fritjof HAFT (szerk.): Verhandeln und Vergleichen als juristische Fertigkeiten (Tübingen: 

Attempto 21993) 12--31., kül. 17. 
85 Karl LARENZ: Methodenlehre der Rechtswissenschaft (Berlin: Springer 51983) 207. 
86 Hasonló állásponton Arthur KAUFMANN: Analogie und „Natur der Sache” -- zugleich ein Beitrag zur Lehre vom 

Typus (Heidelberg: C. F. Müller 1982) 47. („nicht definierbar, sondern nur explizierbar”); mint átfogó szemléletet 

tükröző konstrukció Detlef LEENEN: Typus und Rechtsfindung (Berlin: Duncker & Humblot 1971) 34--36, 42--44, 46. 

és 47; mint életközeli és rugalmas konstrukció Karl-Heinz STRACHE: Das Denken in Standards (Berlin: Duncker & 

Humblot 1968) 43. A magyar szakirodalomból lásd Vilmos PESCHKA: „Typus und Analogie im Recht” Archiv für 

Rechts- und Sozialphilosophie 1980, 96--97; SZABÓ Miklós: A jogdogmatika előkérdéseiről (Miskolc: Bíbor 1996) 

123--126. 
87 LARENZ (54. lj.) 207--209. 
88 Josef KOKERT: Der Begriff des Typus bei Karl Larenz (Berlin: Duncker & Humblot 1995) 271--275. Csupán a 

pénzügyi bíróságok használják elvétve azt, uo., 265--272. 
89 Tüzetesebb vizsgálatot igényelne, hogy az olyan jogi fogalmak elnagyoltsága, mint pl. „a jó gazda”, a típus, a 

diszkréció vagy a meghatározatlanság valamely alábbi esetéhez sorolható-e legalkalmasabban. 
90 Ellenkező esetben csupán önkényes és ki nem mondott premisszák (átláthatatlan intuíciók) alapján (azaz 

racionálisan kontrollálhatatlan módon) történne annak megállapítása, hogy egy konkrét tényállás valamely típus alá 

tartozik-e. Vö. Monika FROMMEL: Die Rezeption der Hermeneutik bei Karl Larenz und Josef Esser (Ebelsbach: 

Gremer 1981) 142. és 144. Sőt Bernd RÜTHERS szerint LARENZ (akinek Carl SCHMITTéhez hasonlatos „érintettsége” a 

nemzetiszocialista jogtudományban Magyarországon kevésbé ismert) elmélete -- lásd Bernd RÜTHERS: Entartetes 

Recht. Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich (München: Beck 1988) kül. 200--201. -- csupán a 

nemzetiszocializmus azon törekvését testesíti meg, hogy életközeli (tehát az „életidegen”, azaz elvont, fogalmi 

érvelésektől mentes) jogot teremtsenek, de amely valójában a bíróságok számára önkényes látszatindokolásokra adna 

lehetőséget. Ugyancsak a látszatindokolások veszélyére és az átláthatatlanságra hívja fel a figyelmet a „típusok” 

kapcsán Lothar KUHLEN: Typuskonzeptionen in der Rechtstheorie (Frankfurt am Main: Duncker & Humblot 1977) 

12. és Franz HORAK: „Zur rechtstheoretischen Problematik der juristischen Begründung von Entscheidungen” in 
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figyelembe veendő szempontok maguk pedig részletesen definiálandók.
91

 Mindez azonban a magyar 

jogászok számára általában csupán hipotetikus feladat -- tekintve a „típusok” igen-igen ritka előfordulását 

a magyar jogrendben.
92

 

A fogalmakkal kapcsolatban a társadalomtudományokban és a jogtudományban is a 

legmélyebben belénk ivódott elvárás az, hogy legyenek pontosak, egyértelműek. Mindennapos 

tapasztalatunk ugyanakkor ennek épp az ellenkezőjét tanúsítja: a jogi-jogtudományi meghatározások igen 

gyakran maradnak homályosak. Karl Engisch a homályos (az ő terminológiájában: határozatlan
93

) 

fogalmakat a jogban három típusba sorolja. Ezek az értékfogalmak, a deskriptív fogalmak és a 

generálklauzulák, illetve belátásos fogalmak. Az elsőt nyilvánvalóan példázzák a „jó erkölcsre”, az 

„együttélési szabályokra”, az „erkölcstelen életmódra” stb. való utalások. A másodikra példa lehet az 

„éjszaka” fogalmának nehézkes meghatározása [vö. a Btk. 176. § (2) bekezdésében az éjjel elkövetés a 

magánlaksértés súlyosabb alakzatának tényállási eleme]. Végül a generálklauzulák szándékolt 

elnagyoltsága -- mint például a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma -- mellett a harmadik 

csoportba tartoznak a szokásosan nem így nevezett, de a jogalkalmazó által kitöltendő, s ezért „belátásos” 

fogalmak,
94

 mint például a „kellő időben”, „tőle elvárható”, „jó okkal” stb. Könnyű belátni, hogy e 

meghatározatlanságok felszámolása a jog rugalmasságának -- és alkalmazhatóságának -- felszámolását is 

jelentené. A generálklauzula tartalmazhat értékelő fogalmat -- mint például a legismertebb 

generálklauzula: a jóhiszeműség és tisztesség követelménye
95

 --, azonban fő funkciója nem külső értékek 

beemelése a jogi normák tartalmába, hanem a kazuisztikus szabályozási technika elkerülése.
96

 

3. Tipikus jogdogmatikai kihívások és hibák 

Az, hogy a jognak szigorú és logikus fogalmi rendszere van-e (vagy hogy ennek kiépítésére 

törekszünk-e), eltér attól a problémától, hogy ezt mennyiben lehet a való világ tényeire egyértelműen 

(vagy csak valószínűségszerűen) alkalmazni. A jog belső fogalmi struktúráját és ennek alkalmazását meg 

kell különböztetnünk egymástól. Más szavakkal: a „fogalom” és a „rendszer” mellett meg kell neveznünk 

a módszer kimunkálásának és biztosításának feladatát is. A XIX. századi Begriffsjurisprudenz 

gondolkodóit ennek figyelmen kívül hagyása és az a tévhit jellemezte, hogy a való világ tényeire 

közvetlenül -- deduktív rendszerként -- lehet a jogot alkalmazni, tehát van „egyetlen helyes megoldás” az 

esetekre. A Begriffsjurisprudenz mint irányzat attól Begriffsjurisprudenz, hogy a fogalmi elemzéseket 

tekinti fő feladatának (sőt, szélsőséges formájában ezt a kontextustól izoláltan teszi), nem pedig attól, 

hogy a való világ tényeire egyértelműen vélte a jogot alkalmazhatónak vagy erre törekedett volna. 

Ha a jogdogmatikai kutatás során a „fogalom”, a „rendszer” és a „módszer” kimunkálása terén 

egyaránt van feladatunk, akkor mindhárommal kapcsolatban egyaránt el is követhetünk hibákat -- ami a 

jog intézményrendszerének működésében idézhet elő diszfunkciókat. Nézzük egyenként, milyen 

dogmatikai feladatokkal szembesít a joggyakorlat, s mitől érdemes a leginkább óvakodni. 

3.1 Definíció: a fogalom meghatározása 

                                                                                                                                                                          
Rainer SPRUNG -- Bernhard KÖNIG (szerk.): Entscheidungsbegründung in europäischen Verfahrensrechten und im 

Verfahren vor internationalen Gerichten (Wien et al.: Springer 1974) 18. 
91 Rolf WANK: Die juristische Begriffsbildung (München: Beck 1985) 131. 
92 A jogelvek „puha” (ti. nem „vagy igen, vagy nem” hanem „több-kevesebb”) struktúrájára vonatkozó nézetek 

kritikájához lásd JAKAB András: „A magyar jogrendszer alapelemei” Jogelméleti Szemle 2003/1; 

http://jesz.ajk.elte.hu/jakab13.html, 2.4. pont és lényegesen részletesebben JAKAB András: „Prinzipien” Rechtstheorie 

2006/1. 49--65. Az igen ritka alkalmazások egyike az alkotmányos tulajdonvédelem köre, lásd SALÁT Orsolya -- 

SONNEVEND Pál: „13. § [A tulajdonhoz való jog]” in JAKAB András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja (Budapest: 

Századvég 22009) 451--485. 
93 Vagyis „unbestimmte Begriffe”. Karl ENGISCH: Einführung in das juristische Denken (Stuttgart--Berlin--Köln: 

Kohlhammer 81983) 106--137. 
94 „Ermessenbegriffe”: tetszőleges, belátás szerinti fogalmak. 
95 A jóhiszeműség és tisztesség záradékának jelentőségét mutatja, hogy a STAUDINGER-féle BGB-kommentár egy 

egész kötetet szentel a 241--243. § elemzésének: Julius VON STAUDINGER: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 

Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse. Einleitung zum Schuldrecht. §§ 241--243 (Treu und Glauben) (Berlin: De 

Gruyter 142009). Részletesen lásd FÖLDI András: A jóhiszeműség és tisztesség elve (Budapest: ELTE 2001) kül. 43--

45. 
96 A generálklauzula mint keretszabály és mint kodifikációs alapelv magyarázatához lásd még Josef ESSER: 

Grundsatz und Norm (Tübingen: J. C. B. Mohr, 41990) 150--160. 
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Utaltunk már rá, hogy a reáldefiníciókon kívül minden más definíció nomináldefiníció, mert 

csak a nevek (nomen) mikénti használata felől igazít el. A használt szavak jelentésének rögzítésére 

definíciós segédeszközök szolgálnak, amelyek definíciós típusokat eredményeznek:
97

 

1. a korrekciós vagy pontosító definíciók egy meglevő (általában köznapi) jelentést további 

fogalmi elem(ek) beiktatásával látják el pontosabb (általában szaknyelvi) jelentéssel -- például az 

„ártatlanság” büntetőjogi meghatározása vagy az „erőszakos magatartás” meghatározása a garázdaság 

tényállásában, legújabban értelmező rendelkezéssel [Btk. 271. § (5) bekezdés]; 

2. a korrekciós definíciók nevesített esete a fogalommagyarázat, amikor egy kifejezés 

bizonytalan jelentését (explicandum) pontos és egyértelmű jelentéssel (explicans) helyettesítjük (például a 

„nagykorúságot” a 18. életév betöltésével); 

3. a fordításdefiníciók a használt rövidítések vagy ábrák jelentését adják meg (például „8--18 h” 

mint kiegészítő tábla a megállási tilalom időbeli korlátait jelöli ki); 

4. a genetikus definíciók a dolgokat azok létrejöttének vagy létrehozatalának módjával 

határozzák meg (például egy beadvány attól függően minősülhet fellebbezésnek vagy közérdekű 

bejelentésnek, hogy kitől származik); 

5. a tudományos definíciók egy jelenség és az annak megjelölésére szolgáló kifejezés 

jelentésének az adott tudomány adott állása szerinti, tehát a tudományos autoritás igényével fellépő 

meghatározására szolgálnak (például a halál mint „klinikai halál” definiálása); 

6. végül találkozhatunk stipulatív definíciókkal, amelyek megállapodás- vagy előírásszerűen, 

bizonyos közlési célra bevezetett kifejezések jelentésének megadásában állnak, tekintet nélkül a kifejezés 

(esetleg eltérő) köznapi használatára (például „legyen egy »fényév« az a távolság, amelyet a fény egy 

földi év alatt megtesz”). 

A jelentés meghatározásának foka (pontossága) is eltérő lehet:
98

 

1. az lehet egyértelmű, ha egy másik, tisztázott jelentésű kifejezésre vagy fogalomra utal (például 

az özvegy: túlélő házastárs, ha a házastárs fogalmát a törvény megadja); 

2. lehet alternatív, ha nem csupán egy jelentése létezik a szónak, de a jelentések köre 

meghatározott (például az írásbeli végrendelet változatai); és 

3. lehet pontosító, ha a lehetséges jelentéseket nem határozza meg, de egyeseket kizár, másokat 

(példálózva) megnevez, s ezzel a jelentés körét szűkíti, azt pontosabbá teszi (például. az „aljas indokból 

elkövetés” mint minősítő körülmény). 

A definíció tana az egyes kifejezések jelentésének meghatározásán kívül a fogalmak 

kialakításához és használatához szolgáló szükséges, bár önmagában nem elégséges eszköz. Nem tudja 

meghatározni, hogy egy tevékenységnek vagy tudománynak mely és milyen fogalmakra van szüksége, de 

hozzá tud segíteni ahhoz, hogy a bevezetett fogalmak pontos meghatározást nyerjenek vagy legalábbis a 

pontosságuk ellenőrizhető legyen. A definíció technikai eszköz a jelentés pontosításához, míg a fogalom 

értelmi eszköz a valóság megragadásához. A fogalom megadásával tehát valamely dolog lényegének 

meghatározására teszünk kísérletet. Ebből a szempontból jelentős különbség mutatkozik a jól definiálható 

természettudományos fogalmak (osztályozási, összehasonlító és metrizált fogalmak) s a jellegükben jóval 

gazdagabb és árnyaltabb társadalomtudományi fogalmak között, mint amilyenek:
99

 1. a tiszta leíró 

fogalmak (súly, hossz, időtartam, szín stb.); 2. az értékfogalmak (jó, szép, értékes, helyes stb.); 3. az 

értékkötött leíró fogalmak (hű, okos, modern, haladó stb.); 4. a normatív fogalmak (parancs, tilalom, 

kötelesség, jog stb.); 5. a teleológiai vagy célfogalmak (célszerű, kár, haszon stb.). 

A definíciós hibák érinthetik mind a reál-, mind a nomináldefiníciókat. A leggyakrabban 

elkövetett hibák a következők: 

1. Idem per idem: „ugyanazt ugyanazzal.” Ekkor nemcsak a definiendum és a definiens 

extenziója (a referált individuumok halmaza) és intenziója (a felhívott jelentése) esik egybe -- ami 

egyébként a sikeres meghatározás követelménye --, hanem maga a definiendum és a definiens. 

Tárgyunkat így önmagával (jellemzően szinonimájával) definiáljuk, ami üressé, semmitmondóvá teszi 

kísérletünket. Például: „A szerződés valamiféle megállapodás.” 

2. Circulus vitiosus: „körben forgó” meghatározás. Ekkor nemcsak arról van szó, hogy a 

definiendum és a definiens kölcsönösen egymásra referál, hanem arról is, hogy az éppen a definiendum 

homályosságát eloszlatni hivatott definiens maga is homályos -- és ez utóbbi homály eloszlatását végső 

fokon a definiendumhoz való visszatéréstől reméljük. Például: „A jog a nemzetközi jog és a belső jog 

összessége.” 

                                                           
97 Vö. SZABÓ Miklós: Ars iuris. A jogdogmatika alapjai (Miskolc: Bíbor 2005) 97--98. 
98 Aulis AARNIO: The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification (Dordrecht et al.: D. Reidel 

Publishing Company 1986) 56. 
99 AARNIO (67. lj.) 375. 



38 

 

3. Obscura per obscura: „homályosat a homályossal.” Ekkor a definiens nem referál vissza a 

definiendumra, hogy aztán körben forogjon, hanem -- milyen frappáns! -- maga is homályban marad, s a 

definiendumot is homályban hagyja. Például: „A jog nem más, mint folyamat, mely különféle aktusok 

egymásra következő sorában történő aktualizálódásokból adódik össze.”
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4. Túl tág vagy túl szűk definíció. Ekkor a definiendum és a definiens extenziója (a referált 

individuumok halmaza) és következésképpen az intenziója (jelentése) nem esik egybe. Túl tág a definíció, 

ha a definiens extenziója nagyobb, mint a definiendumé (például „a lopás: bűncselekmény”) és túl szűk, 

ha ennek fordítottja a helyzet (például „a lopás: dologelvétel” -- figyelmen kívül hagyva az áramlopás 

lehetőségét). 

5. Kategóriatévesztés: az a per genus proximum et differentiam specificam alkalmazása esetén 

elkövetett hiba, amikor a nemfogalmat és a fajtafogalmat összekeverjük (például: „Az adásvétel 

voltaképpen csere, csak pénzt adunk érte”) vagy a fajtafogalmat annak egyik esetével határozzuk meg 

(például: „Szerződés mondjuk az adásvétel vagy a csere”). 

6. Redundáns meghatározás: ha a definiendum meghatározására több, egymással szinonim, 

ráadásul esetleg extenziójában vagy intenziójában éppen eltérő definienst alkalmazunk. Ez többnyire 

akkor fordul elő, ha -- elégedetlenek lévén meghatározásunkkal -- több párhuzamos kísérletet is teszünk a 

definiálásra. Hasonló következménye lehet, ha a fogalommeghatározást típusra, a típust pedig példálózó 

felsorolásra bízzuk; vagy annak, ha egy fogalom pontosítása a joggyakorlatra marad. 

7. Negatív meghatározás. Erre akkor kerülhet sor, ha a definiendum meghatározására egy vagy 

több, negált formájú definienst használunk. Ilyenkor nem azt mondjuk meg, hogy mi a tárgyunk, hanem 

azt, hogy mi nem az. Az ilyen módszer egyrészt bizonytalanságban hagyja az olvasót afelől, hogy akkor 

végül mi is az a dolog, másrészt további gondolati műveletek elvégzésére kényszeríti, ha el akar jutni egy 

pozitív meghatározáshoz. Ajánlatosabb ezért inkább pozitív definíciót („Mi az?”), s nem negatívat („Mi 

nem az?”) alkalmazni. 

(8) Végezetül a definiálási láz elhatalmasodása esetére ajánlható a „definíciós takarékosság”; itt 

sem biztos, hogy minél több, annál jobb. Az „értelmezési aranyszabályra” -- vagyis a szavak szokásos 

értelmére -- támaszkodva melegen ajánlható a szokásos nyelvhasználat figyelembevétele (már használt 

kifejezés, intuitív módon is érthető jelentés, a gyakorlat által befogadott értelmezés) -- nehogy úgy 

járjunk, mint az Alice Tükörországban fent idézett Dingidungija…
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3.2 Rendszer: a fogalmak viszonya egymáshoz 

A definíciókból szervezett rendszer az, amit dogmatikailag kimunkált jogrendszerként tartunk 

számon.
102

 A jogrendszer ugyanis, mint arra Pokol Béla -- Niklas Luhmann és mások nyomán kidolgozott 

-- jogrétegelmélete
103

 ráirányítja a figyelmet, nem homogén és nem egydimenziós. Az a -- szokásosan 

hirdetett -- felfogás ugyanis, hogy a jogrendszer a (hatályos) jogszabályok összességével azonos, csak a 

jog legalsó, jóllehet legmeghatározóbb rétegére: a jogalkotásban képződő szövegrétegre reflektál. Efölött, 

erre ráépülve képződik azonban a második: a jogtudomány által formált jogdogmatikai réteg; majd ismét 

ugyanúgy a harmadik: a bírósági jogalkalmazás által teremtett eseti jogréteg. Legújabb fejleményként 

ezekre települ rá az alkotmánybírósági gyakorlatban megszülető alapjogi réteg, melyek együttes 

dinamikája teszi ki azt, amit jognak, egy adott ország tekintetében jogrendszernek -- a jog konkrét 

rendszerének -- nevezünk.
104

 

Azt, hogy a rendszerképzésben a dogmatikailag kicsiszolt jogtudományi fogalmak konstitutív 

szerepet játszanak, annak kiváló példáját az első igazán nagy hatású rendszerben, Gaius tankönyvnek 

készült Institúcióiban látjuk. „Gaius formulázta (ha éppen nem teremtette) az egyik legvilágosabb és 

legkidolgozottabb gondolati rendszert a Nyugat történetében. Nem túlzás azt mondani, hogy Gaius a 

társadalmi gondolkodás egyik archetípusát hozta létre, egy praktikusabb és emberibb paradigmát, mint 

                                                           
100 VARGA Csaba: A jogi gondolkodás paradigmái (Budapest: Szent István Társulat 2006) 309. 
101 Ehhez lásd BLUTMAN László: „Bírói jogalkalmazás és szöveghű értelmezés” Jogesetek Magyarázata (JeMa) 

2010/4. 94--104. 
102 Vö. SZABÓ (66. lj.) 104--112. 
103 Lásd pl. POKOL Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 17--21, 85--96. és 149--156. Eredetileg UŐ: A jog 

szerkezete (Budapest: Gondolat -- Felsőoktatási Programiroda 1991) 37--46. és UŐ: A professzionális 

intézményrendszerek elmélete (Budapest: Felsőoktatási Programiroda 1991) 159--170. 
104 Ez egyben válasz arra a vitára is, amely annak idején MOÓR Gyula és SZABÓ József között zajlott arról, hogy 

hézag és ellentmondás a jogban nem, csak a jog szövegében lehetséges. MOÓR Gyula: A logikum a jogban (Budapest: 

Athenaeum 1928); újraközlés in BÓDIG Mátyás -- SZABÓ Miklós (szerk.): Logikai olvasókönyv joghallgatók számára 

(Miskolc: Bíbor 1996) 175--176., vagy pont fordítva: „a »logikai űr« a jog igazi élete”. SZABÓ József: „A jogászi 

gondolkodás bölcselete. I. A logikum mítosza” in SZABADFALVI József (szerk.): A jogbölcselet vonzásában. 

Válogatott tanulmányok (Miskolc: Bíbor 1999) 117. 
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amilyennek a rivális arisztotelianizmus metafizikai struktúrája bizonyult.”
105

 Az Institutiones közismert 

rendszere -- amely a jogról és jogforrásokról szóló bevezetés után az anyagi jogot tárgyalja két részben 

(personae, res), majd az alaki jogot (actiones: in personam és in rem) -- a joganyag rendszerezésén túl a 

valóság rendszerezésének, megismerésének és megkonstruálásának rendjét is megadja. 

A rendszerképzés két elv mentén történhet, s ennek megfelelően kétféle, axiológiai és 

axiomatikus rendszert különböztethetünk meg.
106

 Az axiológia ma értéktant jelent, s ennek megfelelően 

az axiológiai rendszer egy vagy több értékre alapított, abból származtatott rendszer.
107

 Az értékek a 

dolgok, emberek, cselekedetek minőségét, végső fokon „jó” vagy „rossz” voltát jelentik. Az érték mércét 

kínál, méghozzá leíró és előíró értelemben egyaránt: egyfelől egy dolog, ember, cselekedet jó vagy rossz 

minőségéről szóló állítást alapozza meg, másfelől az értéket mint megvalósítandót állítja elénk, mint 

olyat, amelyre törekednünk kell, amelynek „lennie kell” (Sollen). A jogot ezen belül helyezhetjük el, mert 

azt határozza meg, ami a törvény szerint helyes és helytelen -- azaz jogos vagy jogtalan. Egy ilyen 

rendszer elemeit nem feszes logikai rend köti össze: tele van régről fennmaradt, toldott-foldott 

hagyományokkal, nyakatekert megoldásokkal, pontatlan megnevezésekkel, kivételekkel, a kivételek 

kivételeivel stb. Nem is a logikába, hanem a hagyományba ágyazódik, s nem is a kényszerítő 

következtetések levonását, hanem a gyakorlat szolgálatát, az ahhoz való rugalmas alkalmazkodást tekinti 

céljának. A jog emberi mű, s mint ilyen, tökéletlen, de eszközként alkalmas -- arra, amire való.
108

 

A rendszeralkotás másik modelljét, az axiomatikus rendszert, az újkor tudományos forradalma 

alapozta meg, bár korántsem előzmények nélkül. Az axióma valamely elmélet olyan kiinduló tétele, 

amely nem szorul bizonyításra vagy nem bizonyítható. Ilyen axiómára (azok együttesére) épül az 

axiomatikus rendszer, amelynek minden tétele (teorémája) az axiómá(k)ra és csak az axiómá(k)ra 

vezethető vissza. Az axiomatikus rendszereket elvileg két fő követelmény kielégítése jellemzi: az 

ellentmondásmentesség (a rendszeren belül egy állítás és annak a tagadása ne bizonyulhasson egyszerre 

igaznak) és a teljesség (a rendszeren belül minden tétel levezethető vagy cáfolható az axiómákból). E 

rendszerekhez tartozik a hipotetikus-deduktív módszer alkalmazása. Könnyen belátható, hogy ilyen 

rendszerként elsőként az aritmetika, a geometria és a logika született meg, s azóta is ezek jelentik az 

axiomatikus rendszerek mintaképét. Ennek váltak klasszikusaivá és emblematikus figuráivá Descartes és 

követői, a karteziánusok. Természetesen egy következetes axiomatikus rendszer kialakítása feszes 

mesterséges nyelvet kíván meg, mint amilyen a matematikáé és a logikáé -- a joggyakorlat és a 

jogtudomány számára így csak metaforikus értelemben mutatkozhat hasznosnak. 

A jog axiomatikus, matematikai jellegű rendszerszerűségének igénye csak a modern formális 

jogrendszerekben, s ott is elsősorban a kodifikált jogokban válik kifejezetté. Minthogy azonban mai 

jogfelfogásunkat éppen ez az eszmény határozza meg, válaszra vár, hogy vajon hiba-e, ha ezt az 

eszményt, a jog logikai zártságát, vagyis hézag- és ellentmondásmentességét nem sikerül elérnünk. A 

válasz az eszmények természetében rejlik: nem hiba, ha nem érjük el, mert az eszmények elérhetetlenek -- 

de hiba, ha nem is törekszünk az elérésére, s hibákat követhetünk el ez irányú törekvésünk során is. 

1. A legdurvább hiba a logikai inkonzisztencia, vagyis ha akár a szabályok, akár a fogalmak 

rendszerében hézagot vagy ellentmondást hagyunk. A szabályozás során az eredeti joghézagok kiiktatása 

elvileg lehetséges (bár emberileg és jogalkotás-technikailag -- úgy tűnik -- nem); a származékos 

                                                           
105 Donald R. KELLEY: „Gaius noster” in VARGA (szerk.) (12. lj.) 28; FÖLDI András: „Az institutio-hagyomány a jogi 

oktatás történetében” in Festgabe für János Zlinszky (Miskolc: Bíbor 1998) 533--556., kül. 548. és köv. 
106 Mindkét kifejezés a görög  (axia): ár, érték szóból származik, mégpedig az axiológia a  (logosz): tan 

szóösszetétellel; míg az  (axioma) jelentése: érték, érvényesség, tétel, mondat, alapelv, ítélet, állítás.  
107 Egy (neokantiánus) axiológiai rendszer megalapozására és kifejtésére lásd pl. Max SCHELER: A formalizmus az 

etikában és a materiális értéketika [ford. BERÉNYI Gábor] (Budapest: Gondolat 1979). 
108 A rendszerképzés e vonulatát a római jog német recepciója példázza. A németek a iustinianusi állapotban rögzített 

római joghoz, annak tagolásához ragaszkodtak, úgyannyira, hogy még a Digesta (Pandectae) és -- ahol még a kora 

újkorban is oktatták -- a Codex oktatása is e törvénykönyvek rendszerét követte a XVIII. századig. A Digestának és a 

Codexnek azonban megvan a maga sajátos, már a kora újkorban is atavisztikusnak tartott rendszere, amelyet a XVIII. 

században már egyértelműen alkalmatlannak tartottak a heutiges römisches Recht oktatására. A pandektarendszer a 

iustinianusi Digesta seu Pandectae rendszerének radikális tagadásaként született meg, mégpedig a iustinianusi 

Institutiók rendszerének a természetjogi iskola által inspirált átalakításával (az általános rész beiktatásával és 

családjog önállósításával). Nem csoda, hogy a német pandektisztika az Institúciók rendszerét jelentősen átalakította. 

Így született meg a magánjog ötös osztatú „pandektarendszere”: általános rész, dologi jog, (általános és különös) 

kötelmi jog, családi jog, öröklési jog. Vö. összefoglalóan FÖLDI András: „A modern magánjog rendszerének 

kialakulása” in FÖLDI András (szerk.): Összehasonlító jogtörténet (Budapest: ELTE Eötvös 2012) 327. és köv., 

valamint lásd az ott idézett további irodalmat. Az edictum- (edictum perpetuum), az institutio- és a pandektarendszer 

közötti összefüggésekről és Q. Mucius Scaevola Libri iuris civilis című összefoglaló művének jelentőségéről lásd pl. 

A. Arthur SCHILLER: Roman Law. Mechanisms of Development (The Hague -- Paris -- New York: Muton 1978) 392--

397. és az ott hivatkozott művek. 
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joghézagok kiiktatása elvileg sem; az ellentmondásmentesség biztosítása pedig elvileg lehetséges. A jog 

fogalmi rendszerének dogmatikai kialakításával szemben azonban igenis elvárás, hogy szigorú logikai 

struktúrával kell rendelkeznie. 

Ezt a hibalehetőséget jól példázza Pokol Béla jogrétegelmélete,
109

 amelyet kiragadott példaként, 

a jelenség részletes illusztrálására veszünk górcső alá, és csupán jogdogmatikai szempontból vizsgáljuk, 

nem érintve, hogy milyen (jog)szociológiai érdemei vannak (vagy lehetnek). Az elmélet a jogrendszert 

négy jogrétegre osztaná fel, amelyek Pokol Béla szerint a következők lennének: 1. szövegréteg, 2. a bírói 

esetjog, 3. alkotmányos alapjogok, 4. jogdogmatika. A szövegrétegnek megfeleltethetők a magyar jogi 

nyelvben normatív aktusoknak nevezett jogi aktusok, a bírói esetjognak pedig az egyedi aktusok (illetve 

az azokból kialakuló szokásjog).
110

 Az alkotmányos alapjogok rétege (a magyar jogrendszerben) egyrészt 

magukat az (alapjogi) alkotmánybírósági határozatokat, másrészt a mögöttük álló indokokat (az 

indokolást) jelentené.
111

 A jogdogmatika kifejezésen Pokol a jog hagyományos fogalmi rendszerét érti, 

amely nem olyan absztrakt és átpolitizált, mint az alapjogok rétege. 

A legnagyobb probléma az elmélettel, hogy a különféle jogrétegek esetében valójában nem 

egynemű kategóriákról van szó, hanem két eltérő dimenzióról. Nevezetesen 1. a szövegréteg vs. bírói 

esetjog, és 2. a jogdogmatikai réteg vs. alapjogi réteg ellentétpárról. Az első ellentétpár a különféle jogi 

formára (aktusra) utal. A szövegréteg a jogszabályoknak feleltethető meg,
112

 a bírói esetjog pedig a 

bírósági egyedi aktusoknak.
113

 A másik ellentétpár pedig a jogi fogalmak természetére vonatkozik. A 

jogdogmatikai réteg a pontosan definiált, szigorúan elhatárolt és többé-kevésbé értéksemleges jogi 

fogalmakat jelenti (például a lopás fogalma), az alapjogi réteg pedig az átpolitizált és bizonytalan tartalmú 

fogalmakat (például a vallásszabadság fogalma). 

A felosztás azonban nem teljes, hiszen például a normatív utasítások sehol sem helyezhetők el 

benne. Hasonlóképpen hiányoznak a közigazgatási egyedi aktusok és a belőlük kialakuló közigazgatási 

joggyakorlat. A szövegréteget tehát a normatív aktusok rétegévé kellene kiegészíteni (jelenleg a kettő 

nem feleltethető meg egymásnak, mint azt Pokol Béla is hangsúlyozta). A bírói esetjogot pedig az 

általánosabb egyedi aktusokká kellene kiegészíteni. Az alapjogi réteg elnevezésével szemben pedig 

felvethető, hogy nem csupán az alapjogi fogalmak tartalma bizonytalan és átpolitizált, hanem például a 

demokrácia vagy a jogállamiság fogalma is. Ezek működési mechanizmusa sokban megfelel a Pokol Béla 

által az alapjogi rétegnek tulajdonított jellemzőknek.
114

 

A jogrétegelmélet ezért leginkább úgy néz ki, mintha azt mondanánk: a személygépkocsi 

négyfajta részből (rétegből) áll: 1. fém elemekből, 2. műanyag elemekből, 3. sötét elemekből és 4. 

világoskék elemekből. A felosztás egyrészt nem fed le mindent (például az üveget; lásd normatív 

utasítások beilleszthetetlensége), másrészt egyes elemeket kétszer is magában foglal (a világoskék fém 

elemeket; lásd törvényekben található és ott definiált fogalmak). Ennek oka, hogy két eltérő szempont 

szerint történt a „rétegek” megállapítása (szín és anyag; lásd a fogalom jellege és a jogi aktus jellege), 

valamint hogy a szempontok nem érvényesülnek következetesen (a kategóriák nem disztinktek). 

A Pokol Bélánál tapasztalható fogalmi problémák okát elsősorban a tisztázatlan vizsgálati 

módszertanban látjuk. Nem világos, hogy a jogrétegekhez történeti-jogtörténeti,
115

 társadalomelméleti,
116

 

jogbölcseleti-eszmetörténeti,
117

 jogszociológiai,
118

 összehasonlító jogi
119

 vagy pedig fogalmi analitikus
120

 

                                                           
109 POKOL: A jog szerkezete (72. lj.). Átvette tőle MOLNÁR Miklós: A közigazgatás döntési szabadsága (Budapest: 

KJK 1994) 25. Legfrissebb megfogalmazásai: POKOL Béla: A jog elmélete (72. lj.) és UŐ: „The Concept of the Multi-

Layered Legal System” Jogelméleti Szemle 2002/2; http://jesz.ajk.elte.hu/pokol102.html. 
110 A bírói esetjog azonban szűkebb, hiszen nem tartalmazza pl. a szerződéseket vagy a közigazgatási határozatokat. 

Nem világos, hogy ezeket hová sorolná POKOL Béla. 
111 Pontosabban annak csak azt a részét, amely az alapjogokkal foglalkozik. Nem tudjuk, hogy POKOL Béla hova 

sorolja a nem alapjogokkal foglalkozó AB határozatokat. 
112 Lásd POKOL Béla: „Jogalkalmazás, jogérvényesítés és joggyakorlás” in JAKAB András (szerk.): Jogérvényesítés -- 

jogalkalmazás (Budapest: KGRE ÁJK 2002) 119: „A jogrendszer felületi szintjén a jog szövegrétege áll, amelyet a 

politikai demokráciákban a választott politikusok parlamenti törvényhozása rögzít, illetve a törvények részleteinek 

kibontására a kormánypolitikusok rendeleti joganyagában és az önkormányzati rendeletekben rögzítenek és 

változtathatnak meg.” 
113 POKOL Béla: The Concept of Law (Budapest: Rejtjel 2001) 22: „judicial case law” -- a bírói esetjog rétege. 
114 A nem alapjogi jellegű AB határozatok besorolhatatlanok POKOL Béla eredeti elméletében. 
115 Erre utal POKOL (82. lj.) 21--22: az 1600-as évek szuverénje mint a szövegréteg alkotójának megtestesítője; a 

többpártrendszer nyomán a közvélemény megnövekedett súlya pedig már a bírói esetjogban fejeződik ki. 
116 POKOL: A jog elmélete (72. lj.) 86--92: az alapjogok mint átpolitizált fogalmak. 
117 Erre utal POKOL (82. lj.) 19--21: MONTESQUIEU, KELSEN és BERGBOHM mint akik csak a szövegrétegre 

koncentráltak; PUCHTA és WINDSCHEID dogmatikai fogalom központú megközelítése; a szabadjogi iskola a bírói 

esetjogként felfogott jog képviselői; DWORKIN mint az alapjogi réteg szószólója. 
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vizsgálat révén jutunk-e el. A jogrétegek segédfogalmai vajon melyik típusú elemzést szolgálják? Úgy 

látjuk, hogy minden alkalommal egy-egy újabb érvet kapunk a jogrétegelmélet mellett, nem pedig a már 

megkapott jogrétegelmélet különböző szempontú (például jogtörténeti, eszmetörténeti-csoportosító) 

alkalmazhatóságának próbáit.
121

 Sehol nem szól a szerző a jogrétegelmélet magyarázó erejének 

korlátairól. A módszertanilag reflektált megközelítéshez szükség lenne az elmélet hatókörének és 

magyarázó erejének tisztázására, ami nem történt meg. 

A megközelítés két dimenziója, amelyet Pokol Béla egyszerre alkalmaz, de sajnos nem különít el 

egyértelműen (1. milyen jellegű, 2. hol található a fogalom), eltérő kérdéseket jelent, ezért a válaszokat 

sem lenne szabad egyfajta névvel illetni (nevezetesen a jog „rétegeinek” nevezni). A kérdéseket ezen túl 

is konkretizálni kellene .. például a „milyen jellegű a fogalom” kérdése vajon a konkrétságra (fogalmi-

analitikus megközelítés) vagy az átpolitizáltságra (társadalomelméleti megközelítés) vonatkozik-e. Ezek 

után az így kapott elméletet próbára lehet tenni aszerint, hogy mennyiben lehet az általa használt 

kategóriák mentén a jogbölcseleti nézeteket vagy (jog-összehasonlító alapon) a jogrendszereket 

csoportosítani.
122

 

A Pokol Béla által elérni kívánt „komplex” megközelítés
123

 álláspontunk szerint nem úgy érhető 

el, ha egyszerre több szempontot használunk a vizsgálathoz, hanem ha előbb az egyik, majd a másik 

szempontból vizsgálódunk. Ez eredményezheti azt is, hogy az egyik vizsgálat alapján kapott 

kategóriarendszert a másik nyomán további alkategóriákra bontjuk. De az semmiképpen sem követendő 

út, hogy az egyes vizsgálati szempontokat és módszereket „egyetlen folyamként” zúdítjuk rá a 

vizsgálandó tárgyra (esetünkben a jogra). 

Szimptomatikus, hogy Pokol Béla sehol sem adja meg a jogréteg definícióját, amelyen aztán 

mint kritériumon lemérhetnénk, hogy például az alapjogok valóban jogrétegnek tekinthetők-e, valamint 

hogy más jelenségek tényleg nem jogrétegek-e (például a társadalom erkölcsi felfogása).
124

 Ezért 

találkozhatunk a jogrétegelméletnek olyan (Ádám Antal általi) „továbbfejlesztésével”, amely még további 

tucatnyi jogréteget javasol.
125

 Ezzel Ádám akaratlanul is rávilágított a jogrétegelmélet említett 

gyengeségére. 

2. A szabályok rendszerbe foglalása technikailag a jogforrási hierarchiába való beillesztésüket 

jelenti megalkotásuk során, azaz a hierarchiában alacsonyabban elhelyezkedő jogszabályokban szereplő 

fogalmakat a magasabb jogszabályokkal összhangban kell meghatároznunk. Ha kifejezett jogszabályi 

definíciókról van szó (alsó és felső szinten is), akkor ellentmondás esetén ez végső soron 

alkotmányellenességet jelent. Ha azonban bírói gyakorlatról vagy jogtudományi véleményről van szó, 

akkor szerepük van a különféle „konform” értelmezéseknek, például az alkotmánykonform 

törvényértelmezésnek vagy az EU-joggal konform alkotmányértelmezésnek. Az egyik lehetséges 

dogmatikai hiba az, ha fordítva használjuk a fogalommeghatározásokat, vagyis ha az alkotmány 

szavainak definícióját egyszerű törvényekben keressük. Ennek a beállítódásnak az elfogadása azt az 

abszurdumot eredményezné, hogy az alkotmány értelmét az egyszerű törvényhozó megváltoztathatja.
126

 

Valójában azonban nem a mindenkori hatályos (nem alkotmányrangú) törvényeket kell az alkotmány 

értelmezéséhez használni, hanem az alkotmányt a törvények értelmezéséhez (alkotmánykonform 

                                                                                                                                                                          
118 POKOL (82. lj.): a szövegréteg a törvényhozóhoz, a dogmatikai réteg a jogtudóshoz, a bírói esetjog rétege a 

bírókhoz köthető. 
119 POKOL Béla: A jog elmélete (72. lj.) 44: a német jog jogdogmatikai tudós jog jellege és uo. 51: az angol jog mint 

elsősorban bírói esetjog. 
120 Erre utal POKOL (72. lj.) 86--92: az alapjogok mint bizonytalan tartalmú fogalmak. 
121 A különféle csoportosításokban a nem beilleszthető elemek felett „elsiklik” POKOL Béla. Pl. a jogbölcseleti 

irányzatoknál nem szól a skandináv jogi realistákról, a jogszociológiai fejtegetéseknél a közigazgatásról, a jog-

összehasonlításnál pedig az iszlám jogrendszerekről. Nem kell persze mindent egy elméletben megmagyarázni 

(álláspontunk szerint nem is lehet), de legalábbis jelezni kellene az elmélet hatókörét. 
122 Nézetünk szerint a próba valószínűleg sikertelen lenne, tehát erre még az általunk fent átalakított jogrétegelmélet 

sem alkalmas. Ezek a problémák kívül esnek a hatókörén, a magyarázó ereje nem terjed ki rájuk. 
123 Vö. POKOL (82. lj.) 38--40. 
124 Ugyancsak szükség lenne a jogréteg és a jogforrás fogalmának tisztázására. A kettő pontos fogalmi elhatárolására 

még annyiban sem történik utalás, hogy „ezt majd egy későbbi munkában” tenné meg a szerző. 
125 ÁDÁM Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás (Budapest: Osiris 1998) 18--19. arról, hogy mind egy-

egy jogréteget képeznek a nemzetközi szerződések, a közösségi jog, a strasbourgi gyakorlat, az AB alapelveket 

értelmező gyakorlata, a köztestületi szabályzatok, a közjogi szerződések és végül a népszavazással elfogadott 

jogszabályok. Így (ezt már nem ÁDÁM Antal mondja) a 2002-ben elfogadott BM rendeleteket is önálló jogrétegnek 

tekinthetnénk -- miért is ne? 
126 Lásd Francis DELPÉRÉ: „La Constitution et son interprétation” in Michel van de KERCHOVE (szerk.): 

L’interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire (Bruxelles: Facultés universitaires Saint Louis 1978) 187--210., 

kül. 193.  
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értelmezés). Alacsonyabb rangú jogszabályok csupán a történeti értelmezés keretében használhatók az 

alkotmány értelmezéséhez. 

3. Nem hiba, mert nem küszöbölhető ki, ugyanis a jog természetéhez tartozik az, hogy az 

akármilyen gondosan felépített jogi norma- és fogalomrendszer is értelmezésre szorul. Ez -- Ronald 

Dworkin szóhasználatában -- a jog interpretatív természetében nyilvánul meg: a jog még nem áll készen a 

jogeset által feltett kérdés megválaszolására a kanonizált szöveges formában, csak akkor, ha értelmezés 

révén kibontjuk a benne rejlő választ: 

A homályosság érve […] feltételezi, hogy ha a törvényhozó megalkot egy törvényt, e 

törvénynek a jogra gyakorolt hatása semmi mástól nem függ, mint a benne szereplő szavak 

absztrakt jelentésétől, ha tehát ezek a szavak homályosak, ebből az következik, hogy a 

törvény következményei bizonyos mértékig meghatározatlanok maradnak. Ez a feltevés 

azonban nyilvánvalóan téves, mert a jogászok közreműködése egy törvényi jogi 

következményeinek pontosításában magában foglalja a törvényértelmezés vagy -konstrukció 

azon kánonjait is, amelyek meghatározzák, milyen hatást gyakorolhat egy homályos szó egy 

adott esetre…
127

 

4. Ugyancsak a jog természetéből fakad a rendszerszerűség azon korlátja is, amelyet a 

vitathatóság hoz magával. Könnyen belátható: a joggyakorlat lényegileg jogvita. A jogvita lehetősége 

azonban azt jelenti, hogy a rendszeren belül lehetségesek olyan álláspontok, amelyek egyrészt egymással 

ellentétesek (kölcsönösen kizárják a két álláspont egyidejű elfogadását), másrészt egyaránt igazolhatók, 

vagyis a rendszerből racionálisan levezethetők. Így lehetséges -- és ez minden jogvita természetes 

előfeltétele --, hogy egyforma meggyőződéssel terjeszti elő az ügyész és a vádlott, a felperes és az alperes 

a saját kérelmét s igazolja az azt megalapozó álláspontját. „Igaza” persze nem lehet mindkettejüknek -- de 

lehet megalapozott várakozásuk rá.
128

 

3.3 Módszer: a fogalmak alkalmazása a valóságra 

A jogdogmatikának a joggyakorlatot segítő funkciójából vezethető le azon módszer 

kimunkálása, amely lehetővé teszi a (rendszerbe szervezett) jognak a társadalmi gyakorlatra 

vonatkoztatását, vagyis a jog társadalmi érvényesülését. A módszerképzés feladata kétfelé ágazik: a 

jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek biztosítása felé. 

A jogdogmatika feladatait -- szokásosan, bár indokolatlanul -- a jogalkalmazás gyakorlata körül 

látjuk összpontosulni. Valójában azonban a jogalkotást nem kevésbé képes szolgálni.
129

 A jogalkotás 

támogatása mellett -- főleg a jogalkotó szemével nézve -- a dogmatika a jogalkotás korlátjaként is 

működik. Ahhoz, hogy a jogdogmatika az elmélet és gyakorlat, tudomány és praxis közötti közvetítést el 

tudja végezni, a jogot autonóm és koherens rendszerré kell formálni, amely képes ellátni társadalmi 

funkcióit.
130

 Az autonómiatézis egyik megfogalmazása szerint „a jogi érvelés a nyilvános gyakorlati 

érvelés működőképes és létfontosságú formája, amely éppen az erkölcsi és politikai érveléssel szembeni 

autonómiája folytán képes ellátni a neki szánt funkciót”.
131

 Az autonómiának tehát része az érvelés és 

igazolás autonómiája -- ezen belül pedig a dogmatikai okfejtés konstitutív szerepe is. A jogalkotó ugyanis 

-- ha értelmes művet akar létrehozni -- támaszkodik az elődei által lerakott jogdogmatikai előzményekre, 

de egyben tovább is építi azokat. A jogintézmények, jogi konstrukciók, jogi fogalmak készlete és 

rendszere, amelyet a dogmatikai hagyomány felgyűjtött, feltételt, irányt és megkötést is jelent a jogalkotó 

számára. 

                                                           
127 Ronald DWORKIN: A Matter of Principle (Cambridge: Harvard University Press 1985) 128--129. 
128 Ezt az ellentmondást nevezhetjük MACCORMICK nyomán a „joguralom paradoxonának”: ez ugyanis egyszerre 

állítja fel a kiszámíthatóságnak a rendszerszerűségből fakadó követelményét és a vitathatóságnak a kiszámíthatóságot 

és rendszerszerűséget erodáló kívánalmát. Vö. Neil MACCORMICK: Rhetoric and the Rule of Law (New York -- 

Oxford: Oxford University Press 2005). 
129 Vö. Okko BEHRENDS -- Wolfram HENCKEL (szerk.): Gesetzgebung und Dogmatik (Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht 1989). 
130 A kérdéshez lásd pl. POKOL Béla: „A jogdogmatika természetéről” Magyar Jog 1992. 514--515; Niklas LUHMANN: 

Rechtssystem und Rechtsdogmatik (Stuttgart et al.: W. Kohlhammer 1974) 19; PETRÉTEI József: A törvényhozás 

elmélete és gyakorlata a parlamentáris demokráciában (Budapest: Osiris 1998) 144; BEHRENDS--HENCKEL (szerk.) 

(98. lj.); SZABÓ Miklós: „A jogalkotás jogdogmatikai korlátaihoz” in GERENCSÉR Balázs -- TAKÁCS Péter (szerk.): 

Ratio regis -- ratio iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából (Budapest: 

Szent István Társulat 2011) 130--136. 
131 Gerald POSTEMA: „A jog autonómiája és a nyilvános gyakorlati ész” [ford. BÓDIG Mátyás] in BÓDIG Mátyás -- 

GYŐRFI Tamás -- SZABÓ Miklós (szerk.): A Hart utáni jogelmélet alapproblémái (Miskolc: Bíbor 2004) 106. 
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A jogdogmatika voltaképpeni funkcióját azonban mégis a jogalkalmazás gyakorlatában látjuk 

kiteljesedni. A jogalkalmazásnak a kontinentális Európa országaiban hagyományosan vallott (elvi) 

modellje a szubszumpciós tan. Ez a modell a jogalkalmazásban közismerten logikai következtetési 

eljárást: jogi szillogizmust lát. E sokak által hirdetett és sokak által kritizált felfogás mellett a 

jogalkalmazói feladat logikai feladat, s az elkövethető hibák logikai hibák (a bíró mint „szubszumpciós 

automata”). Ezek a logikai törvények és következtetési szabályok elvétésében nyilvánulnak meg, amelyek 

számosak lehetnek, amint egy matematikai levezetést is sokféleképpen el lehet rontani. A logikai 

következtetési hiba, melynek végső forrása egy érvénytelen következtetési séma („rossz képlet”) 

alkalmazása, durva hiba, amely egész fáradozásunkat romba döntheti -- miközben a logikai művelet 

hibátlansága még mit sem garantálja jogalkalmazói munkálkodásunk sikerét. 

Nem logikai hiba, hanem inkább „visszaélés” a logikai formával, ha -- kényszerítő erejű -- 

logikai következtetés konklúziójaként állítjuk be az annál csak gyengébben alátámasztott állításunkat. 

Hogy ezt „észrevétlenül” megtehessük, elmulasztjuk tiszta, követhető logikai formára hozni érvelési 

láncolatunkat. Ennek egyik változata egy olyan premissza elhallgatása, amelynek figyelembevétele esetén 

más következtetésre kellett volna jutni; a másik olyan rejtett, esetleg hamis premissza figyelembevétele, 

amely szintén eltorzítja a következtetést.
132

 Ilyen esetekben a következtetési séma érvényes -- a torzítást 

az okozza, hogy igaz konklúzió csak igaz (és teljes) premisszahalmazból vonható le. A jogalkalmazás 

során azonban (amennyiben az elméletek síkjáról áttérünk a gyakorlatra) többnyire nem állnak 

rendelkezésünkre azok az igazságok, amelyek premisszaként biztosítanák következtetésünk szükségszerű 

igazságát. Ehelyett s a logikai dedukciók helyett kontingenciákkal, valószínűségekkel van dolgunk. Ezek 

pedig nem teszik lehetővé a logikai eszköztár alkalmazását -- s ahol a logika lehetőségei véget érnek, ott 

kezdődnek a retorika esélyei. A retorika ugyanis nem igazságokkal, hanem vélekedésekkel dolgozik, s az 

igazságok levezetése, demonstrálása helyett a vélemény helyességéről való meggyőzés az eszköze. A 

retorika a meggyőző beszéd mestersége/tudománya/művészete (ars) -- és az eljárási törvények sem 

kívánnak meg többet a jogalkalmazótól, mint hogy döntését a (megfelelően kialakított) meggyőződésére 

alapozza. A két és félezer éves retorika megkülönböztetett tárgya volt mindig is a bíróság előtti beszéd, 

vagyis a jogi retorika -- valójában előbb léptek fel rétorok a jogvitákban, mint jogászok (abban a 

professzionális értelemben, ahogy majd Rómában találkozni lehet velük). 

A retorika feladata tehát világos: „Fogadjuk el, hogy a rétorika olyan képesség, amely minden 

egyes tárgyban feltárja a meggyőzés lehetőségeit. Egyetlen más mesterségnek sem ez a feladata.”
133

 E 

feladat érdekében a retorika (és a topika) nevesített érvtípusokat és toposzkatalógusokat bocsát az 

érdeklődők rendelkezésére, hogy azok felhasználásával meggyőzésre alkalmas beszédeket lehessen 

összeállítani.
134

 A jogalkalmazás során a tényekkel, tényállásokkal kapcsolatos érvelés ezen általános 

szabályok és tanácsok alá esik. Elkülönül azonban a normatív, a szabályokkal kapcsolatos argumentáció 

feladata, amely a jogtudománynak is specifikus tárgyát képezi. E megkülönböztetett szerepből fakad a 

nevesített jogi argumentumok kimunkálása és áthagyományozása generációról generációra. Sokféle 

csoportosíthatóságuk közül a mögöttes tekintélyre (communis opinio doctorum, összbírói értekezlet, 

kollégium, konkrét határozat, tekintélyes jogász vagy jogtudós) támaszkodó autoritatív jogi 

argumentumok, a logikai következtetés (látszatának) kényszerítő erejét kölcsönző (az argumentum a 

similibus ad similia sémáját hasznosító) kvázi logikai argumentumok, s a döntés tartalmával kapcsolatos 

megfontolást ajánló szubsztantív jogi argumentumok elkülönítése látszik célszerűnek.
135

 

Az érvelés során elkövethető (retorikai, tartalmi vagy szemantikai) hibák már számosabbak és 

szerteágazóbbak, mint a formális logikai hibák esetei. A szakirodalom szokásosan a következő hibás vagy 

irreleváns érvekre hívja fel a figyelmet:
136

 

1. Argumentum ad ignorantiam. Az ignorantia tudatlanságot jelent -- azt, hogy azért érvelünk 

egy állítás igazsága mellett, mert nem tudjuk bizonyosan (a másik fél nem tudja bizonyítani), hogy hamis, 

                                                           
132 Megkülönböztetendő ettől az enthüméma vagy entiméma: a kéttételes (vagyis hiányos) szillogizmus. Ilyennel 

élünk, ha pl. abból az állításból, hogy „Péter nagykorú”, arra következtetünk, hogy „Péter választójoggal 

rendelkezik”. Ehhez hozzáértendő egy harmadik tétel: „Minden nagykorú választójoggal rendelkezik.” Minthogy 

rövidebb, tömörített szillogizmusként főleg a meggyőzés eszköze, ARISZTOTELÉSZ „retorikai szillogizmusnak” is 

nevezte. ARISZTOTELÉSZ: Rétorika [ford. ADAMIK Tamás] (Budapest: Gondolat 1982) 1356b. Nem nyilvánvaló 

azonban, hogy az enthüméma sztenderd formára hozásával mit teszünk: pótoljuk az érvelő mulasztását, vagy eleget 

teszünk egy logikai levezetés kívánalmainak, esetleg magunk alapozunk meg egy eredetileg megalapozatlan állítást, 

ill. mutatunk rá a megalapozatlanságára. 
133 ARISZTOTELÉSZ (101. lj.) 1355b. 
134 Az argumentumok általános tipizálásához lásd SZABÓ (66. lj.) 133--140. 
135 Részletesebben lásd SZABÓ (66. lj.). 
136 Az áttekintés alapja Irving M. COPI -- Carl COHEN: Introduction to Logic (New York -- London: Macmillan 81990) 

93--113. Vö. SZABÓ (66. lj.) 141--142. 



44 

 

vagy fordítva. A fél- és áltudományos gondolkodás jellegzetes eljárása ez: ha nem bizonyították be, hogy 

nincs túlvilág (boszorkány, UFO, kézrátétel stb.), akkor lehet úgy tenni, mintha lenne -- éppen e hiba 

ellen véd az ártatlanság vélelme a büntetőeljárásban. 

2. Argumentum ad verecundiam. A verecundia hódolatot (eredetileg szégyenérzetet, 

szorongásból fakadó tiszteletet) jelent -- hódolatot olyan tekintély előtt, amely abban a kérdésben nem áll 

fenn. A tévesen vagy rosszhiszeműen hivatkozott autoritás érdemtelen tekintélyt kölcsönöz az 

állításoknak; ezzel élnek jellegzetesen a reklámok, amikor híres emberekkel (színészekkel, focistákkal, 

médiaszereplőkkel) dicsértetnek autót, joghurtot, mosóport. Ezért van intézményesített rendje a jogban a 

szakértők kiválasztásának. 

3. Argumentum ad accidentiam. Az accidentia véletlent jelent -- az események együttjárásából 

való következtetés kétirányú hibát is előidézhet: vagy megalapozatlanul terjesztünk ki általános 

összefüggést egyedi esetre (ilyen minden előítélet; például „megbízható, mert német”), vagy egy 

véletlenszerű összefüggést megalapozatlanul általánosítunk (például „augusztus első hetében menjünk 

nyaralni, mert tavaly is ragyogó idő volt”). 

4. Argumentum non causa pro causa. Egy okozatnak tévesen tulajdonítunk okot, ha „nem okot” 

okként kezelünk. Ennek bármi lehet a forrása (tévedés, megtévesztés, babona, tudatlanság, 

akaratlagosság), de az induktív eljárás jellegzetes hibája, amikor puszta időbeni egymásutániságot 

okozatiságnak veszünk (post hoc ergo propter hoc -- utána, tehát miatta vagy cum hoc ergo propter hoc -- 

vele együtt, tehát miatta; például aznap azért nem feleltünk, mert egy bizonyos kőre léptünk). 

5. Argumentum ad populum. A népre utaló populus szó a demagógiában és propagandában rejlő 

érzelmi motívumokra utal. A hordószónokok jellegzetes érvpótló eszköze az, amikor egy eszmére 

(mondjuk a szabadságra) vagy érzésre (a hazafiságra) utalva azokból nem lényegileg következő 

gondolatokra vagy tettekre (például háborúra) sarkall. Profánabb módon ugyanezt teszik a reklámok is, 

amikor az „egészséget” vagy „fiatalságot” nagyon is konkrét termékek fogyasztásával kötik össze. És 

ilyen demagóg jellegű érvet gyakran használ a jogalkotó is, például a Btk.-módosítások indokolásában 

(bármilyen pártállású is legyen az aktuális parlamenti többség): „A szigorított büntetés a törvény 

elrettentő erejét fokozza”. Nem fokozza; tudjuk, hogy csak a lebukás veszélyéről alkotott vélekedéseknek 

van elrettentő ereje. 

6. Argumentum ad misericordiam. A misericordia részvétet, könyörületességet jelent, tehát itt is 

nyilvánvalóan érzelmek felkeltését használják motivációs eszközként. Amikor „irgalmas ítéletet” kérünk 

vagy a nehéz gyerekkorra, sanyarú körülményekre hivatkozunk, a tetteinkkel okozatosan összefüggésben 

nem álló körülmények felidézésével „érvelünk” a számunkra kedvezőbb megítélés érdekében. 

7. Argumentum ad baculum. A baculum (bot, pálca) a kényszert idézi fel ultima ratióként, a 

„Miért?” kérdésre a „Mert különben kapsz egy frászt!” választ adva. Amint az előző két „érv” nem valódi 

érv, hiszen az értelem helyett az érzelemre kíván hatni (s így retorikai eszközként, pátoszként hat), úgy ez 

még kevésbé az, hiszen az érvet kényszerrel vagy fenyegetéssel helyettesíti -- azaz befolyásol, ahelyett, 

hogy meggyőzne. 

8. Ignoratio elenchi. A cél elvétése abban az értelemben, hogy azok az érvek valójában nem 

támasztják alá azt az állítást; azokból a premisszákból nem következik az a konklúzió, bármennyire 

meggyőzőek is egyébként. A társadalmi igazságosság, a versenyképesség, a nemzetbiztonság stb. 

megannyi nemes indok, amellyel összekapcsolhatók konkrét intézkedések (adók, elbocsátások, 

beruházások), anélkül, hogy egymásból következésük levezethető lenne. 

9. Petitio principii. Azaz körkörös érvelés: az érvelési lánc önmagába való visszatérése, amikor 

két vagy több érv egymásból következik, anélkül, hogy külső alátámasztást nyernének, vagy amikor a 

konklúzió már szerepelt a premisszák közt. Éppen hogy nem irreleváns érvről, hanem üres érvről van szó 

ebben az esetben. Ezzel él például az „olyan még nem volt, hogy ne lett volna valahogy” vagy „az idő 

mindent megold” közkeletű „bölcsessége”. 

10. Argumentum ad personam. Személyre szabott érv: egy személy tulajdonságaira, helyzetére 

vagy elfogultságára hivatkozva nem fogadjuk el az álláspontját, függetlenül állításainak tartalmától. Copi 

és Cohen ezek közé sorolja a 2. pontban már említett „érvpótlékot”, amely egy személy dicséretén vagy 

tiszteletén alapul, a beszélő vagy címzett személyének felemlegetése azonban valójában nem az érvelés 

hibája, hanem érvet helyettesítő retorikai eszköz. Ha szavaimat az „én már húsz éve tárgyalok 

bontópereket…” kijelentéssel vezetem be, megtakarítom, hogy az állításomat valódi érvvel is 

alátámasszam; ha pedig megértőleg bólogatok, hogy „tanult kollégám még csak ismerkedik a pálya 

nehézségeivel”, akkor hiteltelenítem, bármit mondjon is.
137

 

                                                           
137 A lehetséges hibákat -- árnyalt elemzéssel huszonkettőt különböztetve meg belőlük -- ACHTENBERG három 

csoportba sorolja: 1. az érvek kiválasztásának hibái: ellentmondásos érvelés, érvelési tévút, elvont érvelés, irreális 

érvelés, pontatlan érvelés, merev érvelés, érvpótlék; 2. az érvelés felépítésének hibái: az érvelés túltengése, az érvelés 
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És a sor még folytatható: az argumentum ad logicam hibájába esünk, amikor logikailag ugyan 

érvényes következtetést vonunk le, de hamis premisszából, vagy a premissza hamisságából a tévesen 

levont állítás hamisságára következtetünk; dicto simpliciter ad dictum secundum quid a hiba neve, ha az 

általánosból a különösre következtetünk, figyelmen kívül hagyva, hogy a különös kivételt képez; ennek 

ellentettje a dicto simpliciter ad dictum secundum quid, vagyis a megalapozatlan általánosítás; az 

argumentum ad nauseam („érvelés a rosszullétig”) az állítás igazságáról annak sulykolásával, kitartó 

ismételgetésével győzködi hallgatóját; az argumentum ad temperantiam a mérsékletességre hivatkozás, az 

„arany középút” követése, az „egyfelől -- másfelől” igazságának felidézése és így tovább… 

Az érvelési hibáktól is meg kell különböztetni az -- egyébként igen gyakran alkalmazott -- 

érvelési trükköket. Ilyennel élve az érvelési hiba „csúsztatás” következménye, amelynek célja a bármi 

módon való meggyőzés. Már Arisztotelész Szofisztikus cáfolatok címen fennmaradt szövege efféle 

„álérvelések” és „álcáfolatok” miatt ostorozta a szofistákat. Nézzünk végezetül pár példát ezekre: 

A „szalmabábu” vagy „árnyékbokszolás” azt a régi retorikai fogást jelöli, ha az ellenfél 

álláspontját -- lehetséges ellenérveit elősorolva, neki olyasmit tulajdonítva, amit nem is mondott vagy a 

kijelentéseit szövegkörnyezetükből kiragadva -- nevetségessé tesszük, álláspontját tarthatatlannak, 

ostobának, tévesnek láttatjuk. 

A „csúszós lejtő” érv sokaknak ismerős lehet az „itt kezded, akasztófán végzed” jellegű 

figyelmeztetésekből vagy fenyegetésekből; a logika láncszabályát megalapozatlanul kiterjesztve a 

feltételes állítások első lépését (a csekély vétséget vagy mulasztást) egy távoli, súlyos következményig 

vezeti. 

A „kútmérgezés” művelete főleg a politika világából tűnhet ismerősnek, de nem idegen a 

jogvitáktól sem. Az ad personam érvelés azon változatát nevezik így, amikor a lehetséges ellenérveknek 

úgy kívánjuk elejét venni, hogy az ellenfél személyét, álláspontját eleve hiteltelenítjük, őt 

ellenérdekeltnek, elfogultnak, rosszhiszeműnek stb. állítva be. 

Messze jutottunk a fogalmak feszes rendszerének kimunkálására vállalkozó specifikusan 

jogdogmatikai feladattól, de nem hagytuk el a tárgyunkat. Ha a jogra nem mint elvont, lehetőleg deduktív 

rendszerre gondolunk, hanem mint eleven emberi gyakorlatra, akkor ismét rá kell ébrednünk: a 

joggyakorlat során tett állításaink nem a (bizonyossági) tudás, hanem az álláspont, vélekedés státuszával 

rendelkeznek csupán. Ha mégis elfelednénk, eljárási törvényeink [Be. 78. § (3) bekezdés, Pp. 206. §] 

emlékeztetnek rá, hogy a bírói döntéshozatallal szemben állított követelmény nem a tudás, hanem a bírói 

meggyőződés. A meggyőződés pedig a meggyőzés terméke -- de legalábbis tárgya --, s a meggyőző 

beszéd tudománya, mestersége vagy művészete éppen a retorika. Ezért van, hogy a jogviták körül előbb 

bábáskodtak professzionális rétorok, s majd csak Rómában professzionális jogászok. Ha a dogmatikától 

vezetett út a retorikáig, vezet vissza is: a meggyőzés a lehető legerősebb, leghatásosabb érveket igényli, s 

a jogdogmatika az ilyen érvek tárházát és tartalmát szolgáltatja a jogvitákban megméretkező felek 

számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
elégtelensége, körkörös érvelés, fordított érvelés, hézagos érvelés, érvelési inkoherencia, inhomogén érvelés, 

rugalmatlan érvelés; 3. az érvelés és következtetés közötti viszony fogyatékossága: érvelési inkompetencia, önkényes 

érvelés, inadekvát érvelés, kettős érvelés, hajthatatlan érvelés, elégtelen érvelés, érvénytelen érvelés. Vö. Norbert 

ACHTENBERG: „Argumentationsmängel als Fehlerquellen bei der Rechtsfindung” in Werner KRAWIETZ et al.: 

Argumentation und Hermeneutik in der Jurisprudenz (Berlin: Duncker & Humblot 1979) 45--54. 
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Cserne Péter -- Gajduschek György 

Jogalkotási javaslatok megfogalmazása a jogtudományban 

1. Terminológiai fogódzók: de lege ferenda javaslatok, jogpolitika, policy 

A magyar jogi szaknyelv jól ismert, jellegzetes fogalompárja a de lege ferenda és a de lege lata 

érvelés közötti megkülönböztetés. Ez a különbségtétel már önmagában jelzi, hogy a magyar jogtudomány 

is érzékeny a „mi a jog?”, „mit mond a jog?”, illetve a „milyen legyen a jog?” kérdés közötti 

elhatárolásra. Amit ritkábban olvasunk, az egy harmadik kifejezés: de lege interpretanda.
138

 Voltaképpen 

ez utal a szoros értelemben vett jogdogmatikai érvelésre, ti. hogy hogyan kell, hogyan kívánatos 

értelmezni valamely jogi szabályt. Ez utóbbi kérdést rendszerint az ún. nehéz esetek vetik fel, vagyis 

azok, amelyekben a bevett jogértelmezési technikák alapján nem „nyilvánvaló”, nem „egyértelmű”, hogy 

mi lenne a (jogilag) helyes döntés. Ilyenkor van szükség jogászi, illetve jogtudósi érvelésre. Mint az előző 

tanulmány (Szabó Miklós -- Jakab András: A jogdogmatikai kutatás) bemutatta, Magyarországon 

nemcsak a gyakorló jogászok, hanem a jogtudósok jelentős része is, ha túllép a jog szabályainak puszta 

megismétlésén, rendszerezésén, a jogdogmatikai érvelésig jut, a jogtudományt pedig elsősorban 

hermeneutikai (szövegértelmezési), illetve dogmatikai problémák megoldását szolgáló (és ennyiben 

gyakorlati) vállalkozásnak tekinti. 

Ezzel szemben a de lege ferenda érvek, vagyis a „jogalkotási javaslatok” a jogtudományban 

gyakran (de, mint látni fogjuk, nem kizárólag) akkor fogalmazódnak meg, amikor a jogilag helyes, vagyis 

az elfogadott értelmezési módszerek fényében lehetséges döntés ugyan nem vita tárgya, vagyis 

jogdogmatikai érvekkel meggyőzően csupán egy (esetleg néhány) meghatározott döntés támasztható alá, 

ez(ek) a döntés(ek) azonban valamilyen más, például erkölcsi, gazdasági, nemzetbiztonsági stb. 

szempontból nem kívánatos(ak). Az ebben a helyzetben megfogalmazható de lege ferenda érvek arról 

szólnak, milyennek kellene lennie a jognak és miért. Amikor tehát egy jogtudós, legalábbis egy modern 

parlamentáris demokráciában, de lege ferenda érvel, voltaképp jogalkotási javaslatot fogalmaz meg.
139

 

A jogalkotási javaslatok megfogalmazása kapcsolatba hozható a hazai jogi terminológiából 

ismert másik kategóriával, a jogpolitikával is. A Niklas Luhmann-féle rendszerelméleti kategóriák 

nyelvén megfogalmazva a jogpolitika a jogi és a politikai alrendszerek között olyan közvetítő alrendszer, 

amelynek feladata a jogrendszer kódjára „lefordítani”, a jogos-jogtalan kategóriáiban megfogalmazni a 

politikai értéktételezéseket, normatív elvárásokat, célokat, programokat.
140

 Egyszerűbben 

megfogalmazva: jogpolitikán a jog intézményeinek és szabályainak politikai célok nyomán történő 

alakítását, reformálását érthetjük. Ez azonban nem történhet akárhogyan. A politikai célok és döntések 

jogba ültetése során valamilyen módon és mértékben a jog belső logikájára is tekintettel kell lenni: nem 

lehet bármit bárhogyan átültetni a jogba.
141
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 Lásd pl. ZLINSZKY János: „Építményi jog és osztott tulajdon de lege interpretanda” Jogtudományi 

Közlöny 1988. 73--78; UŐ: „Indokolt javaslat a Ptk. felelősségi fejezetéhez” Magyar Jog 2001. 449--456. 
139

 Persze döntésüket indokolva a jogalkalmazók is gyakran érvelnek azzal, hogy kénytelenek az adott 

döntést meghozni, még ha azt súlyosan igazságtalannak ítélik is, majd a jogalkotóra mutatnak, aki ezt a 

helyzetet megakadályozhatta volna, s a jövőre nézve elkerülhetné azzal, hogy helyes, igazságos, 

elfogadható megoldást eredményező szabályt ad. A jogalkalmazó olykor azt is hozzáteszi, mi volna ez a 

megoldás. 
140

 Niklas LUHMANN és tanítványa, Gunther TEUBNER néhány jogelméleti szövege magyarul in CS. KISS 

Lajos (szerk.): A társadalom és a jog autopoietikus felépítettsége. Válogatás a jogi konstruktivizmus 

irodalmából (Budapest: ELTE ÁJK 1994). 
141

 A magyar jogtudományban POKOL Béla nyomán elterjedt terminológia szerint a jog a politikai célok 

megvalósítását korlátozó „hermeneutikai puffer”. Lásd POKOL Béla: „A »hermeneutikai puffer«, avagy a 

jogi közeg természete” Világosság 1991/2. 137--145. Ugyanezt a politikát korlátozó szerepet 
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Végül a jogalkotási javaslatok megfogalmazásának összefüggésében említenünk kell az utóbbi 

években a hazai szóhasználatban is meghonosodni látszó angol policy kifejezést, amely valamely 

jogszabály, jogi intézkedés vagy tágabb értelemben vett szabályozó beavatkozás által elérni kívánt 

közpolitikai célra utal. A policy ennek megfelelően olykor politikának, szakpolitikának vagy szabályozási 

célnak is fordítható.
142

 

2. Jogászi feladat-e ez? 

A jogpolitikai nézőpont egyúttal felveti azt a kérdést is, vajon a jogalkotási javaslatok 

megfogalmazása mikor, miért s milyen mértékben jogászi, illetve jogtudományi feladat. Első látásra erős 

érvek szólnak amellett, hogy egyáltalán nem az. Eszerint jogászoknak és jogtudósoknak is lehet ugyan 

véleményük arról, hogy valamely élethelyzetnek milyen jogi szabályozása volna kívánatos, de ez 

elsősorban politikai döntés és értékválasztás kérdése. Egy ilyen kérdésben való döntéshez (demokratikus) 

legitimáció szükséges. Ugyanakkor jogalkotási javaslatot elvileg bárki megfogalmazhat, aki képes saját 

érdekét vagy a közjóról vallott elképzelését a jogpolitikai diskurzus szabályainak megfelelően artikulálni. 

Első látásra úgy tűnik tehát, hogy a jogász nem jogi tevékenysége vagy a jogtudomány keretében, hanem 

állampolgárként, esetleg egy szakmai céh (rész)érdekeinek képviseletében fogalmazhat meg jogalkotási 

javaslatokat.
143

 

Amiben a jogászok egy speciális csoportjának kompetenciafölénye lehet, az a 

jogszabályszerkesztés technikájának ismerete.
144

 A jogszabályszerkesztés vagy kodifikáció sokféle 

ismeretet, alapos felkészültséget igénylő, a jogászi hivatások között nagy presztízzsel övezett par 

excellence jogászi feladat. Csakhogy ez nem azonos a jogalkotási javaslat megfogalmazásával, hanem 

egy más természetű, ennél szűkebb feladatra: valamely szabályozási célnak jogi normaszöveggé 

transzformálására irányul. 

A jogalkotási javaslatok megfogalmazása a technikai értelemben vett kodifikációt logikailag és 

rendszerint időben is megelőző lépés. Ehhez, mint alább látni fogjuk, legtöbbször a hétköznapi 

tapasztalatokon és a józan észen túlmutató, olykor igen komplex empirikus és elméleti tudás szükséges. 

Jogászoknak is lehet persze ismeretük arról, hogy adott célok eléréséhez milyen eszközök a 

legalkalmasabbak vagy hogy adott intézkedések várhatóan milyen következményekhez vezetnek. Ezek 

azonban rendszerint olyan ún. szakértői kérdések, amelyek megválaszolásához nagyszámú adatra, 

komplex technikai, empirikus és elméleti ismeretekre, vagyis „szakértői tudásra” van szükség. Ezt a 

jogász a hagyományos jogi képzés keretében nem képes megszerezni, ráadásul ez a tudás a hagyományos 

jogtudomány területén is kívül esik. Mint alább részletesen bemutatjuk, a racionális jogalkotás számol a 

szabályozás várható hatásaival. Márpedig a jogszabályok várható hatásainak előrejelzése empirikus 

ismeretet igényel.
145

 

A hazai jogtudományban általánosnak mondható felfogás szerint ugyan kívánatos a jogalkotás 

„tudományos megalapozása”, ezen azonban mindenekelőtt a koherencia ellenőrzését, vagyis annak 

vizsgálatát értik, hogy a kérdéses jogi reform hogyan illeszkedik az adott jogág szabályaihoz és 

dogmatikai konstrukcióihoz, esetleg a jogrendszer egészébe. Mi a magunk részéről ezt a felfogást részben 

félrevezetőnek, részben túl szűknek tartjuk. A félrevezető jelleg abból adódik, hogy bár igaz, hogy a 

jogtudománynak fontos feladata a jogrendszer koherenciájának biztosítása, ennek kizárólagossá tételéből 

az a benyomás alakulhat ki, mintha világos kritériumaink lennének arra nézve, mi számít jogtudományi 

                                                                                                                                                                          
hangsúlyozza VARGA Csaba: „A jogpolitika önállóságáért” Társadalomkutatás 1985/3. 5--10. Jog és 

politika viszonyának e felfogásait bírálja BÓDIG Mátyás: Jogelmélet és gyakorlati filozófia. Jogelméleti 

módszertani vizsgálódások (Miskolc: Bíbor 2004) 536--539. 
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 Lásd VÁRADI Balázs: „Gyöngyvirágtól lombhullásig” Magyar Narancs 2010/33; 

http://magyarnarancs.hu/egotripp/gyongyviragtol_lombhullasig-74413. 
143

 Jogszabály alkotására vagy módosítására szükség lehet a bírósági, hatósági jogalkalmazásban 

felmerülő problémák miatt is. Ebben az esetben, ha közvetve is, a jogász mint jogász, vagyis szaktudása 

folytán kap tartalmi, kezdeményező szerepet a jogalkotásban. 
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 Ajánlott irodalom a jogszabályszerkesztésről: KAMPIS György: Kodifikáció. Elmélet és gyakorlat 

(Budapest: Unió 1995); DRINÓCZI Tímea -- PETRÉTEI József: Jogalkotástan (Pécs: Dialóg Campus 2004); 

TAMÁS András: Legistica. A jogalkotástan vázlata (Budapest: Szent István Társulat 
6
2009). 
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 A jogalkotás ezen a ponton összekapcsolódhat e kötet következő fejezetében (Fleck Zoltán -- 

Gajduschek György: Empirikus kutatás a jogban) tárgyalt empirikus jogi kutatásokkal. Az ott említett 

empirikus jogi tanulmányok (empirical legal studies) jelentik a jogalkotáshoz kapcsolódó 

társadalomtudományos kutatások egyik legígéretesebb irányát. 
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érvnek s mi nem. Például azt hihetnénk, hogy az így felfogott jogtudományi érveket értelmesen szembe 

lehet állítani az erkölcsi vagy a társadalomtudományos érvekkel (mint nem jogi megfontolásokkal). 

A helyzet azonban ennél bonyolultabb, s ez egyúttal jelzi az általános felfogás szűkösségét is. 

Jogi kultúránként, s azon belül időben is változik, hol húzódik a jogban s a jogtudományban elfogadható 

érvek határa. E határokkal tisztába jönni a jogászi és jogtudósi szocializáció része.
146

 Része azonban a 

jogtudomány feladatainak az ilyen határmegvonásokra vonatkozó reflexió és vita is. A tapasztalat azt 

mutatja, hogy egyes nemzeti jogrendszerek, sőt egyes jogterületek is különbözhetnek aszerint, hogy 

mekkora teret kap bennük a de lege ferenda érvelés, hogy ezeket az érveket inkább morálfilozófiai vagy 

inkább empirikus kontextusban fogalmazzák-e meg stb. 

Az Egyesült Államok jogtudományában például a XX. század első felében az ún. realista 

forradalom néhány évtized alatt megváltoztatta az elfogadható érvek kánonját. Az utóbbi évtizedekben 

pedig megfigyelhető, hogy az európai uniós jogi fórumok döntéseit és azok értelmezését, értékelését 

jellemző, sokszor nyíltan jogpolitikai és empirikus érvek egy olyan sajátos jogi kultúrát alakítanak ki, 

amely egyre inkább hatást gyakorol a tagállamok nemzeti hagyományokban gyökerező jogtudományára 

és jogi oktatására is.
147

 A jogászi és jogtudósi mentalitások tehát jellegzetesen kultúrafüggők, ám nem 

statikusak: olykor viszonylag rövid időn belül új jogtudósi szerepek, kutatási témák és jogterületek is 

megjelenhetnek bennük. Általánosságban mindenesetre annyi fogalmazható meg, hogy a jövőben, az 

európai integráció és a globalizáció előrehaladtával a jogtudomány és a jogi oktatás is egyre kevésbé 

szorosan kapcsolódik majd nemzeti jogrendszerekhez, s ennek folytán a koherencia kérdése is másképp 

vetődik majd fel. 

Mindezek fényében az alábbiakban -- részben a hagyományos hazai felfogások ellenében -- a 

jogtudomány és a jogi képzés egy olyan felfogásából indulunk ki (s röviden e felfogás mellett fogunk 

érvelni a következő pontban), amely magában foglalja a jog alakításának feladatában való részvételt, s 

különösen a jogalkotást előkészítő szakértői munka bizonyos elemeit. Ezek a feladatok ugyanis egyre 

inkább, ha nem is kizárólag jogászokra, de jelentős részben olyan munkacsoportokra hárulnak, 

amelyekben jogászok is részt vesznek. Ez összefügg azzal is, hogy a jogpolitikai célok megfogalmazása 

és a jogalkotásban való érvényesítése egy demokratikus jogállamban speciális jogi korlátok közt, a jogban 

is megtestesülő alkotmányos elvek és értékek szem előtt tartásával folyik. 

Gyakorlatiasabban mindez azt jelenti, hogy a dogmatikai érvelés mellett a joggal való szakmai 

foglalatosság, azaz a jogászi munka részének tekintjük azt is, amikor a „milyen legyen a jog?” kérdésre 

keresünk választ. S ha ez így van, akkor ennek a jogtudomány feladataira, módszereire, határaira is 

hatással kell lennie. Bár vitatott erkölcsi és politikai kérdésekben nem a jogtudományé a döntő szó, s nem 

hagyományosan képzett jogászok készítik el a hatásvizsgálatokat megalapozó részletes szakértői 

háttérszámításokat sem, e két terület között tipikusan a jogásznak kell közvetítenie. Hivatása azzal is 

együtt jár, hogy különféle szinteken és módokon (például miniszterként vagy egy helyi önkormányzat 

jegyzőjeként) felel a jogalkotás minőségéért. 

Az alábbiakban tehát a jogalkotás tudományos megalapozásáról, a jogszabályok hatásának 

vizsgálatáról, előrejelzéséről és értékeléséről lesz szó, különös tekintettel a jogászok ebben betöltött 

szerepére és a magyarországi helyzetre. Először röviden áttekintjük a jogtudomány jogpolitika-orientált 

felfogásának néhány történeti előzményét és elméleti megalapozásának lehetőségét és egyes problémáit 

(3.). Ezután a jogi oktatásban kevéssé tárgyalt, ugyanakkor a jogalkotás-orientált jogtudomány számára 

megkerülhetetlen közpolitikai szemlélet alapjainak (4.) és a hatásvizsgálat módszereinek bemutatása 

következik (5.). A 6. pontban pedig a magyar jogalkotási és szabályozási gyakorlat kritikai elemzésére 

kerül sor, közpolitikai szempontból. 

3. Elméleti előkérdések: a jog instrumentális jellege és szabályozó szerepe 
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 Az elfogadható érvek kánonjáról magyarul lásd A. M. (Tony) HONORÉ: „Jogi érvelés a római jogban 

és napjainkban” in VARGA Csaba (szerk.): Összehasonlító jogi kultúrák (Budapest: PPKE Jogbölcseleti 

Intézet 2000) 65--75. Vö. John BELL: „The acceptability of legal arguments” in Neil MACCORMICK -- 

Peter BIRKS (szerk.): The Legal Mind. Essays for Tony Honoré (Oxford: Clarendon Press 1986) 45--65. 
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 Erről lásd e kötet Európa-jogról szóló fejezetét (Varju Márton: Az európai jog tudománya 

Magyarországon). Ez a változás elsősorban azokon a jogterületeken érzékelhető (pl. a versenyjogban), 

ahol az uniós jognak meghatározó szabályozó szerepe van. Érdemes volna részletesebben megvizsgálni, 

hogy a hagyományosan inkább tagállami kompetenciába tartozó, egyúttal szorosabb dogmatikai 

kötöttségekkel rendelkező magánjogban hasonló-e a helyzet, azaz pl. az európai szerződési jog 

harmonizációja vagy egységesítése körüli viták, magán- és hivatalos kezdeményezések milyen hatást 

gyakorolnak az egyes európai országok magánjogtudományának módszertani karakterére. 
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Napjainkban általános elvárás, hogy akárcsak az orvoslásnak, a jogalkotásnak is „bizonyítékon 

alapulónak” kell lennie. Egy ilyen demisztifikált, transzparensen (átláthatóan) szabályozó jog mellett 

érvelt a common law-t bírálva többek között az angol jogtudós, Jeremy Bentham is a XVIII. század 

végén. Legalábbis a „cenzoriális” jogtudomány feladata Bentham elméleti rendszerében a jogi 

szabályozás kritikai értékelése, közvetve pedig a racionális (ésszerű elveken nyugvó) és kiszámítható jogi 

szabályozás (Bentham szóalkotásával: a kodifikáció) elméleti megalapozása volt.
148

 

A jog- és államtudományok törvényhozás-tudományként való felfogása Közép-Európában sem 

új keletű. Különösen német nyelvterületen s a Habsburg Birodalomban a XVIII. századtól kezdve a 

(többé-kevésbé) felvilágosult abszolutizmus állami hivatalnokainak képzésében az államtudományok 

(kameralisztika, Polizeiwissenschaft) keretében a jogi, statisztikai és gazdaságtudományi ismeretek 

oktatása sokszor összekapcsolódott.
149

 A XIX. században kibontakozó és önállósodó 

társadalomtudományi diszciplínák azonban fokozatosan, de annál határozottan elkülönültek a jogászi 

szemlélettől,
150

 miközben a jogtudomány is kifejezetten dogmatikai arculatot öltött. Rendszeres 

társadalomtudományos ismeretekre sokáig csak egyes speciális területeken tartottak igényt a jogászok, 

például a kriminológiában. A XX. század folyamán azután egyre világosabban jelentkeztek azok a 

gyakorlati szabályozási igények, amelyek a jogtudományt is nyitottá tették a természet- és 

társadalomtudományok eredményeire. Egy triviális példát említve: ésszerű környezetvédelmi szabályozás 

nehezen képzelhető el szaktudományos ismeretek nélkül. 

Persze a jogalkotási javaslatok megfogalmazásának jogtudományi feladatként való felfogása 

olyan modern formális, kodifikált jogra épülő jogrendszert feltételez, amelyben a társadalmi konfliktusok 

megoldásának és az együttélés szabályozásának elfogadott és tipikus formális technikája a pozitív 

(tételezett) jog. Még ha jelentős ügykörökben precedensjog érvényesül is, s a bíróságok jogfejlesztő 

szerepet játszanak, a modern jogrendszerekben a jog alkotásának és változtatásának alapvető módja, 

technikája a tételezés.
151

 Ehhez rendszerint a jognak egy olyan egyszerű modellje társul, amely szerint a 

jog elsődleges értelemben nem más, mint az állampolgároknak és szervezeteiknek szóló parancsok és 

tilalmak kikényszerítése révén (command and control) működő szabályozási mechanizmus. 

Elméleti szempontból ezen elképzelés mögött ott húzódik a jog instrumentális felfogása. Ez a 

jogot valamely cél elérésének eszközeként tekintő, társadalmi és gazdasági érdekekkel, célokkal és 

következményekkel fogalmilag is kapcsolatba hozó szemlélet a jogi gondolkodás történetében nem 

kivételes. Nemcsak Bentham jogelméletét jellemezte, de jelen volt a német Interessenjurisprudenz 

(érdekkutató jogtudomány) képviselőinek gondolkodásában vagy a szociológiai jogelmélet és a jogi 

realizmus klasszikusainál is.
152

 Esetükben ugyan kevéssé beszélhetünk a mai értelemben vett empirikusan 

megalapozott, kidolgozott jogpolitikai programról, azonban a jognak és a jogtudománynak a társadalmi 
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 Jeremy BENTHAM jogelméletéről magyarul lásd HORVÁTH Barna: Angol jogelmélet (Budapest: Pallas 
2
2001). 

149
 A kameralisztikáról vagy kameralizmusról magyarul lásd MADARÁSZ Aladár: „A kameralizmus” in 

BEKKER Zsuzsa (szerk.): Magyar közgazdasági gondolkodás. A közgazdasági irodalom kezdeteitől a II. 

világháborúig (Budapest: Aula 2002) 755--761. Ez a kameralista hagyomány közös oktatási intézmények 

(államtudományinak nevezett egyetemi karok, intézetek, képzési programok) formájában 

Németországban néhol a mai napig fennmaradt, noha e homlokzat mögött a tartalom legkésőbb a XX. 

század közepére radikálisan megváltozott: a jogtudomány formális-dogmatikus (normatív), a 

közgazdaságtan pedig matematizált tapasztalati tudományként értelmezve önmagát két, egymásról alig 

tudomást vevő diszciplína (ön)képe formálódott ki. 
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 Donald R. KELLEY: The Human Measure: Social Thought in the Western Legal Tradition (Cambridge: 

Harvard University Press 1990) 14. fejezet; Talcott PARSONS: „Law as an Intellectual Stepchild” in Harry 

Mack JOHNSON (szerk.): Social System and Legal Process (San Francisco: Jossey--Bass 1977) 11--58.  
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 Ennek a történeti fejleménynek az elméleti megragadása maga is jogelméleti nehézségeket vet fel: „A 

tételezett jog csak akkor tekinthető a jog egyik vagy éppen legalapvetőbb kifejeződési formájának, ha már 

előzőleg a diskurzus szintjén úgy konstruáljuk meg a jogot, mint ami tételezve is megjelenhet. A 

kérdésünk az, hogy mit kell gondolnunk a jogról, hogy az tételezhetőnek, szisztematikusan és 

szándékosan alakíthatónak tűnjön.” BÓDIG Mátyás: „A jogalkotás jogelméleti problémája” in SZABÓ 

Miklós (szerk.): Jogbölcseleti előadások (Miskolc: Bíbor 1998) 112. 
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 Rövid magyar áttekintésként lásd SZABÓ Miklós: „Történeti és szociológiai jogelméletek” in SZABÓ 

Miklós (szerk.): Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből (Miskolc: Bíbor 
2
2004) 51--70., kül. 

61--64. és P. SZABÓ Béla: „Rudolf von Jhering” in uo. 105--116. 
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változások eszközeként való értelmezésében (social engineering -- társadalmi mérnökösködés) e 

gondolkodóknak szemléletformáló jelentőségük volt.
153

 

Meggyőzően érvel a jogtudománynak ilyen instrumentális felfogása és a jogalkotási javaslatok 

szolgálatába állítása mellett a német kritikai racionalista filozófus, Hans Albert.
154

 Albert szerint a 

jogtudományt nem elsősorban jogdogmatikaként kell művelni; egy olyan jogtudomány lehetősége és 

értelmes volta mellett érvel, amely nem dogmatikai és nem is normatív. Koncepciója a 

társadalomtudományos tudást (eredményeket) egy racionális jogpolitika keretében felhasználó 

jogalkotásra koncentrál, a jogot pedig társadalmi technikaként (Sozialtechnologie) gondolja el. A 

jogtudományt ennek megfelelően a technikai tudás móduszában értelmezi, a jog emberi viselkedést 

befolyásoló hatásaira vonatkozó társadalomtudományos, illetve tág értelemben „valóságtudományos” 

(realwissenschaftlich) ismereteknek egy racionális technológia keretében való felhasználásaként.
155

 Az, 

hogy azok a tudományos ismeretek, amelyekre a racionális praxis támaszkodik, mennyiben megbízhatók, 

Albert szerint releváns gyakorlati probléma, azonban a kritikai racionalizmus számára tudományelméleti 

nehézséget nem vet fel. Szerinte azokban az esetekben, amikor nem áll rendelkezésre megalapozott 

tudományos ismeret, a gyakorlatnak a hétköznapi tudás felhasználásával kell megelégednie. Erre a 

kérdésre alább visszatérünk. 

Mint utaltunk rá, ez a „szociáltechnológiai” jogfelfogás nem idegen az európai jog- és 

politikafilozófiai hagyománytól sem. Albert szerint egyenesen a konstitucionalizmus modern európai 

társadalomfilozófiájában gyökerezik, s előzményként a politikai gazdaságtannak mint 

törvényhozástannak a skót felvilágosodásig visszanyúló hagyományára, valamint a modern 

közgazdaságtanra mint a racionális jogpolitikát megalapozó ismereteket nyújtó diszciplínára is 

hivatkozhat. Ennek alapján kézenfekvőnek tűnik, hogy ennek a tudományelméleti megalapozású 

programnak a leginkább intézményesedett gyakorlatban is releváns megjelenését a közgazdaságtan 

jogintézmények vizsgálatára specializált új irányzatában, a jog gazdasági elemzésében (economic analysis 

of law, law and economics) lássuk.
156

 

Mint jeleztük, a jog instrumentális, azaz a társadalmi változások véghezvitelének technikájaként 

való felfogása nemcsak az Európai Unió jogában szembeötlő, de a mindennapi jogászi munka egyik 

implicit előfeltevése is. Mi volna az értelme a jognak, ha nem lenne hatása a társadalom tagjainak 

magatartására? Ez a nézőpont ugyanakkor a tételes jogtudományok művelőinek gondolkodását irányító, 

saját tevékenységükről kialakított önképük mögött meghúzódó „implicit jogelméletek” fényében kevésbé 

magától értődő. Ezek az implicit jogelméletek sokkal inkább szövegértelmezés-orientáltak, a pozitív jog 

szövegének keletkezésére, magatartás-befolyásoló szerepére alig vannak tekintettel. Ez azt is 
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 A jog instrumentális felfogását a hazai értelmiségi közbeszédben olykor „szocialista maradványként” 

értelmezik és bírálják („a jog mint az osztályuralom eszköze” vulgármarxista tételével azonosítva), 

ugyanakkor egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy a jog instrumentális felfogását erre a nézetre lehetne 

egyszerűsíteni. Az a tétel ugyanis, mely szerint a jog nem öncél, hanem valamilyen cél megvalósításának 

eszköze, olyan tartalmilag igen különböző jogelméleti felfogások közös nevezője, mint a Szent TAMÁS-

féle természetjog vagy a Hans KELSEN-i tiszta jogtan. A különbség „csak” abban van, hogy az egyes 

felfogások milyen célok eszközének tekintik a jogot. Erről lásd Leslie GREEN: „Law as a Means” in Peter 

CANE (szerk.): The Hart-Fuller Debate in the Twenty-First Century (Oxford: Hart 2010) 169--188. 
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 Hans ALBERT: „Law as an Instrument of Rational Practice” in Terence DAINTITH -- Gunther TEUBNER 

(szerk.): Contract and Organization. Legal Analysis in the Light of Economic and Social Theory (Berlin -

- New York: de Gruyter 1986) 25--51; UŐ: „Erkenntnis, Recht und soziale Ordnung. Zur Rechts- und 

Sozialphilosophie des kritischen Rationalismus” in Robert ALEXY -- Ralf DREIER -- Ulfrid NEUMANN 

(szerk.): Rechts- und Sozialphilosophie in Deutschland heute. Beiträge zur Standortbestimmung 

(Stuttgart: Steiner 1991) 16--29; UŐ: Rechtswissenschaft als Realwissenschaft. Das Recht als soziale 

Tatsache und die Aufgabe der Jurisprudenz (Baden-Baden: Nomos 1993). 
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 Ismert, hogy „a jog mint társadalmi technika” elképzelés KELSEN elméletében is szerepel. Lásd Hans 

KELSEN: „A jog mint sajátos társadalmi technika” in VARGA Csaba (szerk.): Jog és filozófia. Antológia a 

XX. század jogi gondolkodása köréből (Budapest: Szent István Társulat 
3
2001) 191--209. Más-más 

értelemben ugyan, de mind a KELSEN-féle Tiszta jogtan értelmében vett jogtudomány (Rechtslehre), mind 

a fentebb ismertetett Hans ALBERT-féle társadalmi technikaként felfogott jogtudomány (Kunstlehre) 

feladata a döntés-előkészítés. 
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 A jog gazdasági elemzéséről szóló magyar nyelvű kiinduló szakirodalom: HARMATHY Attila -- SAJÓ 

András (szerk.): A jog gazdasági elemzése. Válogatott tanulmányok (Budapest: KJK 1984); Robert 

COOTER -- Thomas ULEN: Jog és közgazdaságtan. Jogintézmények közgazdasági elemzése [ford. MIKE 

Károly -- SZILÁGYI Katalin] (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 2005); CSERNE Péter: „Richard A. 

Posner” in SZABÓ (szerk.) (15. lj.) 299--311. 



51 

 

eredményezi, hogy a jog instrumentális felfogása mind a gyakorló jogászok, mind a tételes 

jogtudományok művelőinek körében felemásan van jelen: a jogalkotásban közreműködő jogászokat 

kivéve ezt az aspektust sokszor inkább elfelejtik, eltagadják vagy elleplezik. Ezzel szemben már a XX. 

század első évtizedeiben a szabadjogi mozgalom és az amerikai jogi realizmus képviselői is a 

jogalkalmazás és a jogtudomány antiformalista felfogását vallották. Normatív értelemben pedig amellett 

érveltek, hogy a jognak a jogalkalmazás és jogértelmezés terepén, vagyis elsősorban a bíróságok 

tevékenysége révén kell alkalmazkodnia a változatlan jogi fogalmak mögötti, dinamikusan változó 

gazdasági-társadalmi tartalomhoz. 

Ennek az elképzelésnek azonban jelentős korlátai vannak. Átfogó reformok végrehajtásához, a 

jogterületek és szabályozási technikák közötti összhang megteremtéséhez, a regionális (európai) és 

globális jogharmonizáció megvalósításához a jognak többféle szabályozási mechanizmusra és ezek 

koordinálására is szüksége van. A jog gazdaság- és társadalomszabályozó szerepe tehát többcsatornás. A 

törvényhozás, a bürokratikus szabályozás, a bírósági eljárás, a kvázi piaci beavatkozás és más 

szabályozási technikák más-más módon hatnak s más-más esetekben lehetnek eredményesek. Kutatásra 

érdemes kérdés ezeknek a különféle csatornáknak (mint tökéletlen alternatíváknak) a részletes, 

összehasonlító vizsgálata. 

Emellett a jog itt felvázolt instrumentális felfogása is árnyalásra szorul. Az utóbbi évtizedekben 

mind a kormányzás (szabályozás) gyakorlatában, mind a probléma elméleti reflexiójában megjelennek 

olyan elképzelések is, mint a reflexív jog, a szabályozók és szabályozottak közötti együttműködés 

különféle formái, a független szabályozó testületek, a nemzeti szabályozó hatóságok informális 

együttműködési hálózatai, a közpolitikai szabályozás tanulása a magánszektor menedzsmenttechnikáiból, 

a jogalkotásban való társadalmi részvétel különféle formái, a kísérleti jogalkotás stb. Ezek a fejlemények 

azt jelzik, hogy az instrumentális jogszemlélet keretein belül maradva is újra kell gondolni a jog 

command and control modelljét s a jogot a szabályozáselmélet tágabb kontextusába kell illeszteni.
157

 

Mindennek fontos következményei lehetnek a jogászok közötti munkamegosztásra is. Ha a 

jogtudományt olyan valóságtudományként fogjuk fel, amely empirikus társadalomtudományi ismeretekre, 

illetve előrejelzésre alkalmas modellekre támaszkodik, akkor a jogpolitikai kérdésekre érzékeny, jogászi 

és közpolitikai ismeretekkel rendelkező szakemberek tudásában megtestesülő humán erőforrásokat nem 

egy-egy „rosszul sikerült” jogszabályi megfogalmazás utólagos jogdogmatikai, jogirodalmi, azaz 

egymással versengő kommentárokban elősorolt jogértelmezési javaslatok révén történő korrekciójára, 

hanem a jogalkotásban való közreműködésre célszerű koncentrálni.
158

 Vagyis az ésszerűség azt sugallja, 

hogy a jogtudománynak sokkal hangsúlyosabban kell jogalkotási javaslatok megfogalmazásával, a 

törvényhozás előkészítésével, a tervezett szabályozások előzetes és utólagos hatásvizsgálatával, vagyis 

röviden: közpolitikával foglalkoznia. 

4. A közpolitika szemlélete, a közpolitika-elemzés alapelemei 

Amint korábban jeleztük, a jogszabályok társadalmi hatásainak vizsgálata olyan terület, 

amelyben a jogász szakemberek mindenképpen szerepet kapnak, még ha ez a szerep túl is mutat a hazai 

jogi képzésben megjelenő jogászi szerepfelfogáson. E szerepvállalás, valamint a hazaitól jelentősen eltérő 

nemzetközi (így az EU működésében is jelentkező) szemlélet és igény indokolja, hogy -- ha részletekbe 

nem is tudunk menni -- felvillantsuk azokat az elméleti és kisebb részben technikai kereteket, amelyen 

belül a jogszabályok hatásvizsgálata értelmezhető. 

A társadalmi hatás fogalmát tág értelemben használjuk: ideértjük a jog által kiváltott gazdasági, 

kulturális, ökológiai stb. folyamatokat, azok hatását a társadalom egészére, illetve egyes társadalmi 

csoportokra. Így például a munka törvénykönyvének megváltoztatásával könnyebbé tehető a 

munkavállalók elbocsátása; ez rugalmasabbá teszi a gazdaság működését, könnyebben vállalkoznak a 

munkáltatók új emberek felvételére (hiszen nem kell aggódniuk az elbocsátás nehézségei, költségei 

miatt), ami összességében fellendíti a gazdasági folyamatokat -- mondják általában a közgazdászok. 

Ugyanez azonban erősítheti a társadalomban a kiszolgáltatottság érzését, ami további folyamatokat 

indukálhat. Egy ilyen döntés nyilvánvalóan kedvezőtlen a foglalkoztatottakra, de kedvező a 

munkáltatókra nézve, és talán kedvező a munkát keresők esetében is -- mondják a szociológusok. Ezt a 

politológus elemzők kiegészíthetik azzal, hogy egy ilyen döntés a szakszervezetek ellenállását, a 
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munkáltatói érdekképviseletek támogatását válthatja ki, ami a pártszimpátiák elmozdulásával járhat. A 

költségvetési szakemberek kiszámíthatják a rövidebb és hosszabb távú állami költségvetési hatásokat. 

Röviden: minden jogszabálynak, illetve jogszabály-módosításnak van társadalmi hatása, hiszen enélkül az 

adott szabály értelmetlen volna. A közpolitikai szemlélet innen, vagyis a társadalmi hatások oldaláról 

közelít a joghoz. A jog s általában az állam szerepét úgy fogja fel, hogy az bizonyos társadalmi 

problémákra keres megoldást, legalábbis enyhülést. 

A közpolitikai szemlélet bizonyos értelemben egyfajta metaszintet jelent a joghoz képes. E 

szemlélet számára a jogi szabályozás csak egy lehetséges eszköz a társadalmi hatások kiváltására, számos 

más eszköz mellett. Így közfeladatok ellátására létre lehet hozni különféle intézményeket; meghatározó 

lehet az ún. kiadási programok szerepe, amikor az állam anyagi eszközökkel támogat bizonyos 

csoportokat, tevékenységeket (például a munkanélküliek segélyezése, egyes vállalkozások támogatása, 

adókedvezmény stb.); de ilyen közpolitikai eszköz a tájékoztatás és véleményformálás is. A szabályozás 

fogalma így némileg más értelmet nyer a közpolitikai, mint a jogi szemléletben. Utóbbi formai alapon 

ítél: jogi szabály mindaz, ami jogszabályi formában jelenik meg. Így természetesen jogszabály az 

intézményeket létrehozó, a kiadási programokat meghatározó törvény vagy rendelet is. A közpolitika 

szabályozásfogalma viszont arra utal, amikor a társadalmi problémát valamilyen, természetes vagy jogi 

személyekre vonatkozó magatartásszabály előírásával kívánják kezelni. Így például jogi szabályozásnak 

tekinthetők a kártérítési vagy a szabálysértési jog előírásai, de alapvetően csak ezek, a 

magatartásszabályokat előíró normák. További eltérés, hogy a szabályozás közpolitikai fogalma nem 

egyszerűen a szabály megalkotását, hanem annak betartását-betartatását is magában foglalja.
159

 

A közpolitikai ciklus. Noha a közpolitika elméletének ma már számos irányzata van, amelyek 

egészen eltérő értelmezési kereteket kínálnak,
160

 a legalapvetőbb megközelítést mégis a közpolitikai 

ciklus leírása jelenti. A közpolitikai ciklus eredetileg egyaránt szolgált preskriptív és deskriptív 

modellként.
161

 Előbbi értelemben egyfajta racionális problémamegoldó folyamatként értelmezhetjük e 

ciklust, s ilyenként hosszú ideig ideálisnak tartották a közpolitikai döntések meghozatala és megvalósítása 

kapcsán. A közpolitikai folyamat elmélyültebb, empirikus vizsgálata aztán kimutatta, hogy a valóság 

nagyban eltér ettől a folyamattól. Az alábbiakban a közpolitikai ciklus modelljét mutatjuk be, majd 

röviden utalunk a modellt ért kritikákra. A közpolitika folyamata tehát a következő ábrával 

szemléltethető: 

1. ábra. A közpolitikai ciklus 
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Nézzük az egyes elemek tartalmát röviden! 

0. A közpolitikai szemléletben a kiindulás mindig valamilyen társadalmi feszültség, társadalmi 

probléma. Ez indokolja az állami közbeavatkozást. 

1. A probléma azonban nem eleve adott, azt értelmezni szükséges. Ez részben egy politikai 

folyamatban történik, amikor a politikai szereplők (pártok, érdekcsoportok, mozgalmak, esetleg egyes 

személyek) egyfelől artikulálják a problémát, másfelől sajátos értelmezési keretbe is helyezik azt. 

Szakmai-tudományos oldalról a probléma értelmezése egyfelől annak pontos definiálását jelenti, másfelől 

annak meghatározását, hogy „mi a probléma”, ami alapvetően a jelenség következményeinek 

értelmezését kívánja meg, valamint a jelenség okainak feltárását. A következmények meghatározása kulcs 

lehet a célok definiálásához, míg az okok világos ismerete a megoldás kulcsa lehet. 

2. A célok meghatározása különösen problematikus feladat. Kevesen gondolkodnak ugyanis el 

azon, hogy „pontosan mit is akarunk elérni”. Márpedig ha a célok nem világosak, akkor lehetetlen 

racionális cselekvésről beszélni, hiszen a racionalitás az itt használt értelemben éppen a céloknak 

leginkább megfelelő eszközök választását jelenti. 

3. Egyes esetekben az alternatívák adottak. Legtöbbször azonban az alternatívák aktív keresésére 

van szükség. Ehhez gyakran szoktak a nemzetközi tapasztalatokhoz nyúlni, de a szakkönyvek számos 

kreatív technikát ajánlanak, amelyekkel olykor meglepő, ám a korábbiaknál nagyobb sikerrel kecsegető 

megoldási lehetőségeket lehet felszínre hozni. 

4. A közpolitikai folyamat mindig magában foglalja a célok és a választható alternatívák 

egyeztetését. Ez a lépés különösen jelentőssé vált az utóbbi időkben, amikor a participáció és az arra 

épülő újfajta kormányzás (new governance), valamint a résztvevők vitáján alapuló deliberatív 

döntéshozatal egyre nagyobb szerepet kap a közpolitikai döntésekben. Ez ugyanis olyan újabb szakértői 

feladatokat ad, mint az érdekeltek (ún. stakeholderek) körének meghatározása, elvárásaik és várható 

reakcióik előrejelzése, valamint az egyeztetési folyamat szervezése, elősegítése. 

5. Az alternatívák értékelése elvileg alapvetően szakmai feladat. Jól működő rendszerekben 

ehhez jelentős elemző kapacitás áll rendelkezésre, amely a kijelölt célok alapján értékeli az egyes 

felmerült alternatívákat és ennek alapján fogalmaz meg ajánlást a politikus döntéshozó számára. A 

célmeghatározás fontossága tehát itt is megjelenik. Érdemes azonban jelezni, hogy a speciális célok 

mellett az állami döntéshozatalban mindig meghatározó szerepet játszanak egyfelől a döntés várható 
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költségvetési, másfelől -- és talán nagyobb mértékben -- annak politikai hatásai (ti. hogyan 

befolyásolhatja a döntéshozó újraválasztási esélyeit). 

6. Maga a közpolitikai döntés, annak értéktartalma és a legitimáció szükségessége okán 

alkotmányos demokráciában elsősorban választott politikusok feladata. 

7. Amennyiben megszületett a döntés, szükség van a megvalósítás részletes tervezésére. Ez 

magában foglalja a szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások meghatározását, az időbeli 

ütemezést, a felelősségi viszonyok meghatározását stb. Enélkül kétséges, hogy a döntés valóban 

megvalósul-e. 

8. A megvalósítás általában folyamatosan történik, ami folyamatos operatív szervezést, figyelmet 

igényel. 

9. A monitoring és az ún. evalváció (társadalomtudományi módszereken alapuló, szisztematikus 

utólagos közpolitika-értékelés) a társadalmi hatások felmérését, értelmezését jelenti. Ennek során tekintik 

át, hogy a megvalósított közpolitika milyen mértékben volt alkalmas a kívánt cél elérésére. Ez a ciklus 

utolsó eleme. 

Ám mivel ciklusról van szó, ezzel a folyamat egyben újra is kezdődik. Ha a közpolitika jól 

működik, akkor önmaga okát, ti. a társadalmi problémát számolja fel. Ez azonban nagyon ritka. 

Gyakoribb, hogy kiderül: a közpolitika nem váltotta ki a kívánt hatást, kisebb mértékben váltotta azt ki, 

esetleg jelentős, előre nem látott mellékhatásokkal járt. Ennek többféle oka lehet. A hatás olykor azért 

marad el, mert a közpolitikát egyáltalán nem hajtották végre, vagy nem úgy hajtották végre, ahogyan azt a 

döntéshozó elképzelte. Máskor a feltételezett hatásmechanizmus volt téves, s ezért a választott megoldás 

valójában eleve alkalmatlan volt a probléma kezelésére. Ilyen esetekben szükség van a közpolitika 

átalakítására. A közpolitikai ciklus tehát újraindul. 

A közpolitikai ciklust leíró iménti modellt sokan kritizálták. A legtöbben arra utaltak, hogy a 

folyamat a gyakorlatban jóval kaotikusabb, mint azt e racionális modell feltételezi. Gyakran előbb van 

megoldás, mint probléma vagy legalábbis értelmezett probléma. Máskor a célmeghatározás teljesen 

elmarad, vagy a célok helyett eszközök kerülnek meghatározásra abban a hiszemben, hogy ez a cél.
162

 A 

közösségi döntésekben egyébként is számos egymással versengő, sőt egymásnak ellentmondó cél jelenik 

meg. Ezeket olykor különféle érdekcsoportok képviselik, ám gyakran az egyes minisztériumok is 

ellentétes célokat képviselnek. Számos tényleges célt pedig nyilvánosan nem vállalnak fel a politikus 

döntéshozók. Mindezek folytán az alternatívák közötti racionális választás és az evalváció világos célok 

híján jórészt lehetetlen. Tapasztalatok szerint az elemzés és egyeztetés gyakran a döntés után következik, 

a megvalósítás tervezése, főleg a szükséges (emberi, tárgyi, pénzügyi és idő) erőforrások felmérése pedig 

elmarad. Ezért nagyon gyakran maga a tényleges megvalósítás is elmarad, illetve látszatteljesítéssel 

helyettesítődik. 

Néhány alapfogalom. Amiként a hagyományos jogászi szemlélet számára meghatározó 

értékmérő a jogszerűség, akként a közpolitikai szemléletben az eredményesség és a hatékonyság játszik 

kulcsszerepet. Az eredményesség általánosságban arra utal, hogy milyen mértékben sikerül a kitűzött 

cél(oka)t elérni. A hatékonyság pedig arra, hogy egységnyi eredményhez milyen mennyiségű erőforrást 

kell felhasználnunk. Képletszerűen megfogalmazva: 

EREDMÉNYESSÉG = ELÉRT EREDMÉNYEK / KITŰZÖTT CÉLOK 

HATÉKONYSÁG = ELÉRT EREDMÉNYEK / FELHASZNÁLT ERŐFORRÁSOK 
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A két fogalom tartalma tehát eltérő. Mindkettőhöz szükséges azonban a célok pontos 

meghatározása. Ezzel kapcsolatban a leggyakrabban idézett angol betűszó a SMART. Eszerint a céloknak 

kellően specifikusnak (specific), mérhetőnek (measurable), az érdekeltekkel egyetértésben kialakítottnak 

(accepted), reálisnak (realistic) és időben meghatározottnak (time-dependent) kell lennie.
163

 

A közpolitikai szemlélet jobb megértéséhez egy további fogalmi elkülönítést is be kell 

vezetnünk, nevezetesen az output és outcome közötti megkülönböztetést.
164

 Az output rendszerelméleti 

fogalma egy tevékenység, folyamat közvetlen végeredményére utal. Az outcome (következmény) viszont 

az általánosabb társadalmi hatásra. A jog szempontjából az output a jogalkotó, illetve jogalkalmazó 

szervezetek tevékenységének „terméke”. Legszűkebb értelemben a jogalkotásban ez a jogszabály, a 

jogalkalmazásban a bírósági vagy közigazgatási határozat. Némileg tágabb értelemben ilyennek 

tekinthetjük a határozat közvetlen következményét is, például a gyermek elhelyezését valamely szülőnél, 

intézményi elhelyezést, segély kiutalását. Az outcome, azaz a társadalmi hatás viszont a döntés 

következményeire utal. A jogalkalmazói döntések esetében arra kereshetjük a választ, hogy a döntéssel 

sikerült-e kiváltani a célzott hatást, például hogy a válás után a gyermek a legkisebb hátrányt szenvedje el 

vagy a munkanélküli az államilag szervezett képzéssel új munkához jusson. A jogalkotás esetében pedig 

azt vizsgálhatjuk, hogy a jogszabály mennyire képes társadalmi-közpolitikai célját kiváltani. 

Végül tisztáznunk szükséges a költség közpolitikai fogalmát. Az állami -- így a jogalkotó és 

jogalkalmazó -- szervezetek működése során a költség fogalma általában a költségvetési kiadás 

fogalmával azonos. Költség tehát például a bírák fizetése és más „személyi kiadások”, vagy az olyan 

„dologi kiadások”, mint az épület fenntartása, fűtése, az eszközök megvásárlása, működtetése stb. A 

közpolitikai szemlélet szerint azonban a költség fogalma a társadalom szintjén értelmeződik, és minden 

olyan erőforrás-felhasználást vagy alternatív felhasználásról való lemondást (lehetőségköltség) magában 

foglal, amely az adott eredmény elérése érdekében történik. A költségek gyakran nem is jelennek meg 

monetáris formában.
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Közpolitika-elemzés. A közpolitika-elemzés a közpolitikák szisztematikus, lehetőleg objektív 

értékelését jelenti. Előzetes (ex ante) és utólagos (ex post) értékelés között tehetünk különbséget. Az első 

esetben a közpolitika bevezetése előtt kíséreljük meg meghatározni, megjósolni, hogy milyen társadalmi 

hatást válthat ki az adott közpolitika. A főbb alternatívák mindegyikére elvégezve ezt a feladatot, egyben 

meghatározható a legjobbnak tűnő alternatíva is. Az utólagos vizsgálat a már rendelkezésre álló tények, 

adatok segítségével kísérli meg a közpolitika hatását megállapítani és értelmezni. 

A kétféle feladat általában eltérő módszereket igényel. Az ex ante közpolitika-elemzést hosszú 

ideig a költség-haszon elemzés dominálta, amelyről alább részletesebben szólunk. Az ex ante, de 

különösen az ex post elemzés esetében meghatározó szerepet játszik az ún. programmodell fogalma. Ez 

egy olyan, a gyakorlatban értelmezhető oksági lánc, amely a közpolitika célja és eszközei közötti 

összefüggést jeleníti meg. A közpolitika-elemzés során gyakran azt vizsgáljuk, hogy a modell értelmes, 

reális-e (ex ante), illetve a gyakorlatban működik-e (ex post).
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 Az olyan célmeghatározás tehát, hogy „javítani kell a levegő minőségét” (esetleg „törekedni kell” 

erre), a SMART elv szerint használhatatlan. Az olyan megfogalmazás azonban, amely szerint a 

„következő három évben X%-kal kell csökkenteni a levegő kén-dioxid tartalmát (ilyen és ilyen 

intézkedésekkel)”, már megfelel a SMART elvárásának. Jogtechnikailag ez pl. úgy oldható meg, hogy 

törvény határozza meg az általánosabb, kormány- vagy miniszteri rendelet a konkrétabb célt.  
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 Mások a fokozatok jobb megragadása érdekében nem két, hanem három vagy több szintet is 

elkülönítenek a szervezeti output és a végső társadalmi hatás között. Az EU projekttervezésben például 

output, outcome és impact (végső, általános társadalmi hatás) között tesznek különbséget.  
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 Pl. a szemétszállításnak mindig van költsége, akkor is, ha az önkormányzat azt saját költségvetéséből 

fizeti vagy ha az állampolgárok fizetnek érte díjat. Ha pedig a szemetet nem szállítják el, akkor bűzlő, 

rothadó szemétben kell térdig járni, és ez óriási társadalmi költség. Mint alább látni fogjuk, a költség-

haszon elemzés feladata felmérni, hogy kik mennyit hajlandók fizetni azért, hogy ez utóbbi költséget 

elkerüljék; ezzel mintegy megbecsüljük a szemétszállítás iránti ún. keresleti görbét. A jogszabályi 

kötelezés vagy tiltás általában minimális költségvetési kiadással, ám jelentős társadalmi költséggel jár, ti. 

az érintettekre nézve. A környezetvédelem beruházásokat igényel; ha jogszabály hazai termék, 

szolgáltatás vásárlására kötelez, akkor ezzel kizárja az azonos minőségű, de esetleg olcsóbb külföldi 

terméket; az adatszolgáltatásra kötelezés miatt a vállalkozó munka- vagy akár pihenőidejét kénytelen 

feláldozni stb. A közpolitikai kérdés minden esetben az, hogy a társadalom többi tagjánál jelentkező 

haszon ellensúlyozza-e ezeket a költségeket.  
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 Pl. a közigazgatás ellenőrző-szankcionáló tevékenységének végső célja, hogy kiváltsa a jogkövetést 

azon állampolgárokból, akik más -- elsősorban morális -- okokból nem követnék a jogi előírást. Ahhoz, 

hogy mindez ténylegesen is működjön, a következők kellenek: 1. előfeltétel: az állampolgár ismerje a 
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Az ex post elemzés, mivel ez valóságos folyamatokat és hatásokat vizsgál, általában 

társadalomtudományos (szociológiai) módszerek alkalmazásával történik (statisztikai adatgyűjtés, 

adatelemzés, megfigyelés, interjúk, kérdőívek stb.), egyfajta alkalmazott társadalomkutatásként fogható 

fel.
167

 A leggyakrabban alkalmazott elméleti keret a programmodell vizsgálata, az ún. pretest--posttest 

módszer (amikor egy közpolitika bevezetése utáni helyzetre vonatkozó adatokat vetjük össze a jogszabály 

bevezetése előtt gyűjtött adatokkal), valamint a kontrollcsoporttal végzett vizsgálódás (amikor a 

jogszabály által érintett és az az által nem érintett, de hasonló jellegű csoport adatait vetjük össze). 

Érdemes megjegyezni, hogy a legritkább esetben van olyan közpolitika, amely a semmiből születne, vagy 

olyan jogszabály, amely teljesen új az adott életterületen. Gyakoribb, és erre utal a közpolitika ciklus 

jellege is, hogy egy már működő közpolitika vagy hatályos jogszabály megváltoztatásáról van szó. 

Ilyenkor támaszkodni lehet a korábbi működés vizsgálatára.
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5. A jogszabályok hatásvizsgálata: az elmélet 

A jogszabályok hatásvizsgálata, amelyre nemritkán magyar nyelvű szövegekben is az angol 

fogalom (regulatory impact assessment) rövidítésével (RIA) szoktak utalni, céljában némileg szűkebb, 

mint a közpolitika-elemzés, de éppen ezért talán jobban meg is ragadható. Olykor, mint az Európai Unió 

által is hangsúlyozottan támogatott, eredetileg Hollandiában kifejlesztett modellben, csak a vállalkozások 

adminisztratív terheinek meghatározása áll a vizsgálódás fókuszában, annak érdekében, hogy 

megállapítható legyen, a jogszabályváltozások miatt e terhek mennyire nő(né)nek. Többnyire azonban a 

hatások ennél tágabb körére vagyunk kíváncsiak. 

Az alábbiakban a hatásvizsgálathoz előbb normatív oldalról közelítünk, amikor azt kérdezzük, 

hogy a közpolitika elmélete és nemzetközi tapasztalatai szerint milyennek kell lennie a jogszabályok 

hatásvizsgálatának. A következő pontban viszont, nem titkoltan kritikai éllel, azt vizsgáljuk, hogy 

ténylegesen hogyan alakul a RIA a magyar jogalkotási gyakorlatban. 

A közpolitikai szemlélet először is felhívja a jogász figyelmét a jogalkotás szélesebb társadalmi 

kontextusára. Így kulcsot adhat annak vizsgálatához is, hogy egyáltalán szükség van-e jogi szabályozásra. 

Ezt a vizsgálatot a következő logikai ábrával szemléltethetjük. 

2. ábra. A jogi szabályozás szükségességének vizsgálata 

                                                                                                                                                                          
jogszabályt → 2. a közigazgatási szerv fedezze fel a jogsértést → 3. legyen képes bizonyítani a jogsértést 

→ 4. sikeresen szabja ki a jogerős határozatot → 5. ellenőrizze/gondoskodjon a döntés végrehajtásáról. 

Ha a fentiek közül akár csak az egyik elem nem teljesül, a logikai lánc, amely egyben a tényleges 

folyamatra is utal, megszakad, és így nem várható a hatás kiváltása. E modell hazai gyakorlati 

alkalmazására lásd GAJDUSCHEK György: Rendnek lenni kellene. Tények és elemzések a közigazgatás 

ellenőrzési és bírságolási tevékenységéről (Budapest: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ 2008). A programmodell helyett a hatásvizsgálati lánc fogalmát használja 

KOVÁCSY Zsombor -- ORBÁN Krisztián: A jogi szabályozás hatásvizsgálata (Pécs: Dialóg Campus 2005) 

33. 
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 E módszerekről lásd Earl BABBIE: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata [ford. KENDE Gábor -- 

SZAITZ Mariann] (Budapest: Balassi 
6
2008), ill. a következő fejezetben (Fleck Zoltán -- Gajduschek 

György: Empirikus kutatás a jogban) tárgyalt kvantitatív és kvalitatív módszerekről szóló ajánlott 

irodalmat. 
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 Sok helyen bevett gyakorlat, hogy egy új intézkedést, szabályt előbb szűkebb körben (pl. 

önkormányzati: települési, megyei) szinten próbálnak ki. Ez az ún. pilot. Az itt felgyülemlett 

tapasztalatokat elemezve lehet aztán dönteni az országos bevezetésről. Charles LINDBLOM nagyhatású 

elméletében éppen azt hangsúlyozza, hogy az ideális állami döntéshozatal „inkrementális”, fokozatos, 

vagyis tartózkodik a hirtelen, nagy változtatásoktól, amelyek következményei nem láthatók előre. Charles 

LINDBLOM: „A kis lépések tudománya” in Richard J. STILLMAN (szerk.): Közigazgatás [ford. BARABÁS 

András -- LÁZÁR A. Péter -- PAP Mária] (Budapest: Osiris--Századvég 1994). 
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Normatív aspektusból azonban azt az alapkérdést is fel kell vetnünk, vajon miért van egyáltalán 

szükség hatásvizsgálatra. A válasz viszonylag egyszerű: azért, hogy jobb, megalapozottabb jogszabályok 

szülessenek, olyanok, amelyek ténylegesen alkalmazhatók is, és amelyek alkalmazása összességében 

pozitív társadalmi hatással jár. Ehhez a tartalmi indokláshoz hozzátehető azonban a procedurális 

szempont is. Az előzetes hatásvizsgálat folyamata ahhoz is hozzájárulhat, hogy a jogszabályok az 

érdekeltek és a társadalom egésze számára elfogadottabbá váljanak, ami aztán a jogszabályok 

érvényesülésére is kihat.
169 

Előzetes és utólagos hatásvizsgálat. A jogszabályok hatásvizsgálata esetében is elkülöníthető az 

előzetes és utólagos hatásvizsgálat. Előbbi feladata az előrejelzés, egyfajta becslés a jövőben várhatóan 

bekövetkező valósággal kapcsolatban. A ma rendelkezésre álló ismereteink alapján megkíséreljük 

meghatározni, hogy a bevezetendő szabályozás milyen hatásokat vált ki. Ez nem könnyű feladat, hiszen a 

jogszabály egy rendkívül komplex rendszerben, a társadalomban fog érvényesülni. E komplex rendszer 

minden összefüggését senki sem láthatja át pontosan, így könnyen a nem szándékolt hatások válhatnak 

meghatározóvá.
170
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 Az előzetes hatásvizsgálat különféle indokairól és ezek összefüggéséről lásd Pierre LAROUCHE: „Ex 

ante evaluation of legislation torn among its rationales” in Jonathan M. VERSCHUUREN (szerk.): The 

impact of legislation. A critical analysis of ex ante evaluation (Boston--Leiden: Martinus Nijhoff 2009) 

39--62. 
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 Az alkoholtilalom bevezetésétől az Egyesült Államokban az alkoholizmus és az ebből következő 

társadalmi anomáliák megszűnését várták, ám ehelyett a szervezett alvilág kialakulásához vezetett. 

Amikor New York városában bevezették a maximális lakásbérleti díjakat (meggátolandó azok radikális 
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Az ex ante elemzésnek ezt a problémáját számos technikával szokták kezelni. A 

legáltalánosabban alkalmazott módszer itt is a költség-haszon elemzés vagy annak valamely 

„legyengített” változata. Ez megkísérli a várható hatásokat a lehető legpontosabban számszerűen 

megbecsülni és aztán ezeket az adatokat egy közgazdaságtani modellbe behelyettesítve meghatározni a 

társadalmi hatásokat monetáris értékben kifejezve. A kérdés az, hogy a szabályozás társadalmi hasznai 

meghaladják-e a társadalmi költségeket. Ha igen, akkor szükség van az adott szabályozásra, ellenkező 

esetben viszont nem.
171

 A költség-haszon elemzés bonyolult, közgazdaságtani és társadalomtudományi 

módszertani ismereteket is igénylő elemzési módszer, amely ráadásul meglehetősen költséges és 

viszonylag hosszú időt vesz igénybe. Talán ennek tudható be, hogy e nemzetközileg általánosan elterjedt 

és alkalmazott technika a hazai gyakorlatban jórészt ismeretlen.
172

 

A jövő előrejelzésének számos más technikája is ismert, ám ezek a szabályozás 

hatásvizsgálatában inkább csak résztechnikaként kerülhetnek alkalmazásra. A statisztikai trendanalízis 

egy viszonylag egyszerű módszer, amely a korábbi eseményekből a trendvonalat megrajzolva kísérli meg 

a jövőbeni állapotot egy jellemzőre nézve meghatározni. A döntési fa egy olyan technika, amely lehetővé 

teszi, hogy egy döntés (ti. egy szabályozási alternatíva) hatását tesztelje a környezet különféle jövőbeni 

állapotaira nézve. Így arra adhat választ, hogy milyen társadalmi viszonyok között milyen megoldás lehet 

a legjobb, figyelembe véve az egyes helyzetek bekövetkezésének valószínűségét is. A dinamikus 

modellezés egy ennél jóval összetettebb módszer, amely a társadalom bonyolult, interdependens 

kölcsönhatásait képes modellezni és ebből a várható hatásokra következtetni. A modell alkalmas lehet a 

különféle szabályozási alternatívák tesztelésére is. A játékelméleten alapuló modellek ennél is tovább 

lépnek. E módszerek ma már általában számítógépekkel támogatottak (utóbbiak gyakorlatilag csak így 

működnek), s szintén viszonylag magas fokú felkészültséget igényelnek. 

Az utólagos hatásvizsgálat során elsősorban a társadalomtudomány módszerei és modelljei 

érvényesülnek. Itt azt vizsgáljuk, hogy a jogszabály milyen hatásokat váltott ki a társadalmi gyakorlatban. 

A feladat tehát a tényleges hatások feltárása. Emlékeztetünk itt az output és az outcome, illetve a végső 

társadalmi hatás közötti különbségtételre. Ismeretes, hogy hazánkban a jogi szabályozás egyik alapvető 

problémája, hogy a jogszabályokat gyakran tömegesen nem tartják be. Így aztán meglátásunk szerint az 

ex post hatásvizsgálat első lépéseként azt kell vizsgálni, hogy egyáltalán érvényesül-e a jogszabály, illetve 

milyen mértékben, és milyen esetekben nem érvényesül.
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 Ugyanakkor a jogérvényesülés hiányának 

megállapítása nyilvánvalóan kevés; vizsgálni kell azt is, hogy mi az oka a jogérvényesülés 

elmaradásának. Az e kérdésre adott válasz ugyanis elvezethet a probléma kiküszöböléséhez.
174

 

                                                                                                                                                                          
emelkedését), a hosszú távú hatás az új lakások építésének visszaesése, a meglévők leromlása volt (a 

tulajdonosoknak nem volt érdemes újakat építeni, a meglévőket felújítani), miközben kialakult az 

albérletek feketepiaca, amikor a bérlő albérletbe adta lakását sokkal magasabb díjért. 
171

 A módszernek több olyan változata is ismert, amely nem igényli minden elem pontos meghatározását. 

Ezekről lásd KOVÁCSY--ORBÁN (29. lj.) 99--103. Tapasztalatunk szerint a hazai gyakorlatban sokszor 

elég lenne annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy egységnyi eredményt milyen költséggel lehet 

megvalósítani.  
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 Ajánlott irodalom a jogszabályok hatásvizsgálatához általában: KOVÁCSY--ORBÁN (29. lj.); a költség-

haszon elemzéshez: Ezra J. MISHAN: Költség-haszon elemzés [ford. NÉMETH Miklós -- DÉVÉNYI Mária] 

(Budapest: KJK 1982); GAJDUSCHEK--HAJNAL (22. lj.) 279--307. 
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 Sokan nem kérnek építési engedélyt, abban bízva, hogy a bírságot elkerülhetik, de gyakran tudatosan 

beépítve a bírság összegét az építési költségekbe. Gyakori az is, hogy a jogszabályt szövegszerűen 

betartják, de az tartalmilag nem érvényesül. A köztisztviselők teljesítményértékelését pl. jogszabály írja 

elő. Ennek kézzelfogható outputja a kitöltött adatlap, amely az értékelés eredményét összegzi. Gyakran 

azonban csak a kitöltés történik meg, a teljesítményértékelést a vezető ténylegesen nem végzi el, sőt 

magát az adatlapot is a beosztott köztisztviselő tölti ki. Az output így megvan, de az elvárt hatás biztosan 

nincs. 
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 Megjegyezzük, hogy a RIA területén meghatározó angolszász szakirodalom kevéssé számol azzal a 

lehetőséggel, hogy a szabály a gyakorlatban tömegesen nem érvényesül. Ezért az ezzel kapcsolatos 

kérdésfelvetés és technikák alig jelennek meg az ilyen szakkönyvekben, és sajnálatosan nem kapnak 

hangsúlyt KOVÁCSY és ORBÁN magyar viszonyokra készült könyvében sem (lásd 29. lj.). A kérdéssel a 

nemzetközi szakirodalomban az ún. megvalósításkutatás (implementation studies) foglalkozik. Régiónk 

sajátos viszonyait elemzi ebből a szempontból William N. DUNN -- Katarina STARANOVA -- Sergei 

PUSHKAREV (szerk.): Implementation. The Missing Link in Public Administration Reform in Central and 

Eastern Europe (Slovakia: NISPAcee Press 2006); Gerda FALKNER -- Oliver TRIEB: „Three Worlds of 

Compliance or Four? The EU-15 Compared to New Member States” Journal of Common Market Studies 

2008. 293--313.  
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Az érvényesülés tényének tisztázása után van csak értelme feltenni a kérdést, hogy vajon a 

jogszabály képes volt-e alkalmazása során kiváltani a szándékolt társadalmi hatásokat, illetve milyen 

mértékben volt képes erre. Ehhez hasznos lehet a már említett programmodell meghatározása és 

empirikus tesztelése, ti. hogy a programmodellben szereplő feltételezett összefüggések a gyakorlatban is 

érvényesülnek-e, illetve milyen mértékben érvényesülnek, s ha nem, miért nem. 

Érdemes utalni arra is, hogy az elemzés részben már meglévő ismereteken is alapulhat. A 

közgazdaságtani, szociológiai törvényszerűségek ismerete alapján gyakran jól meghatározható egy-egy 

intézkedés hatása. Különösen az előzetes hatásvizsgálat esetében támaszkodhatunk az ilyen módon 

felhalmozott általános tudásra. Az utólagos hatásvizsgálat esetében nagyobb az adatgyűjtés, a tények 

konkrét megismerésének szerepe. Leggyakrabban azonban valamilyen modellt használunk, amelyet aztán 

„feltöltünk” a konkrét helyzetre (itt és most) vonatkozó adatokkal és ebből kísérlünk meg 

következtetéseket levonni. 

Az itt felvillantott módszerek alapvetően kvantitatív eszközök. Emellett azonban a kvalitatív 

módszereknek is megvan a létjogosultságuk, ha ezeket professzionálisan alkalmazzuk.
175

 Az olykor 

rigorózusnak tűnő módszertani elvárások azt a célt szolgálják, hogy az elemzés a lehető legpontosabban 

tükrözze az elemzés tárgyát, s ne az elemző -- általában már előzetesen meglévő -- véleményét adja vissza 

az adott kérdéssel kapcsolatban. Ez a veszély általában is fenyeget, de különösen erős, ha valaki egy a 

szívéhez közel álló jogszabálytervezet vagy jogszabály hatásvizsgálatát végzi. 

A jogszabályok hatásvizsgálata esetében is érzékelhető egyfajta elmozdulás a szakértő 

pozíciójában, szerepfelfogásában. Hosszú ideig a szakember mint a tudomány képviselője elemzett, majd 

„megmondta a tutit”, vagyis tekintélyére támaszkodva megállapította, melyik megoldás a legmegfelelőbb, 

melyik szabályozási alternatívát kell választani. Ez a felfogás azonban idővel elgyengült. Nyilvánvaló 

ugyanis, hogy a látszólag objektív tudományos modellek is megkérdőjelezhetők. Valamely társadalmi 

jelenségnek számos, akár egymásnak ellentmondó tudományos magyarázata is lehetséges. Továbbá 

gyakran eltérő következtetésre juthatunk, ha például a rövid vagy a hosszú távú hatásokra koncentrálunk. 

Emellett a szakértőket frusztrálta, hogy a politikus döntéshozók gyakran figyelmen kívül hagyták 

javaslataikat, míg a politikusok a szakértők megközelítésmódját találták leegyszerűsítőnek, főként 

olyannak, mint amely nem veszi figyelembe a döntés politikai hatásait. Felvetődött végül a 

hatásvizsgálatban részt vevő szakértők legitimitásának kérdése is, ti. ki hatalmazta fel őket arra, hogy 

közösségi kérdésekben de facto a döntés jogát vindikálják maguknak. Mindezek következtében a 

szakértői szerep az utóbbi időben jelentősen átalakult. A jogalkotás előkészítésében nagyobb hangsúlyt 

kap a különféle érdekcsoportok által az adott kérdésben képviselt értelmezések, felfogásmódok elemzése, 

közelítése egymáshoz. A szakértő egyre nagyobb mértékben egyfajta sajátos facilitátori, mediátori 

szerepbe kerül, ahol a deliberatív döntéshozatali folyamat elősegítése válik fontossá. 

6. Hatásvizsgálat a hazai gyakorlatban: kritikai megközelítés 

A szakirodalom mellett maga a jog is szolgál útmutatóval a hatáselemzés tekintetében. E könyv 

írása idején hazánkban e kérdést a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szabályozza. A törvény 

17. §-a rendelkezik az előzetes hatásvizsgálatról, meghatározva a vizsgálandó területeket, lényegében 

minden elképzelhető szempont vizsgálatát kötelezővé téve. A 21. § szabályozza, rendkívül elnagyoltan, 

az utólagos hatásvizsgálatot. A konkrétabb, gyakorlatiasabb szabályozást az előzetes és utólagos 

hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet tartalmazza. A rendelet magját -- a szervezeti és 

felelősségi viszonyok szabályozása mellett -- az előzetes és utólagos „hatásvizsgálati lapok” 

rendszeresítése adja. Ezek olyan formanyomtatványok, amelyek meghatározzák a hatásvizsgálat során 

megválaszolandó kérdéseket. A rendelet értelmében tehát e lapok kitöltésével történik meg a 

hatásvizsgálat. Ha úgy tetszik, ez a hatásvizsgálat outputja. 

A hatályos jogalkotási törvény tehát kötelezően előírja a jogszabályok előzetes hatásvizsgálatát. 

Hasonlóképpen rendelkezett már az 1987. évi jogalkotási törvény is, bár a hatásvizsgálat korábban szinte 

mindig elmaradt. Félő, hogy most sem lesz másként. Az idézett jogszabályok szövege legalábbis arra utal, 

hogy azok megalkotói nincsenek tisztában a hatásvizsgálat legelemibb módszereivel sem.
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 Ehhez lásd BABBIE (30. lj.). 
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 A hatályos jogalkotási törvény 17. §-ában egy bekezdésben jelenik meg a társadalmi, gazdasági (amely 

két tényező egyébként a hatáselemzés lényegi tartalma) és az egészen más tartalmú költségvetési hatások 

felmérése, míg külön az adminisztratív terheké, ami nyilvánvalóan az egyik legközvetlenebb társadalmi 

hatás. Ehhez képes külön pontban szerepel a jogi szabályozás szükségességének vizsgálata, ami a 

társadalmi hatások vizsgálatából eleve következik, ill. az „alkalmazásához szükséges személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi” feltételek meghatározása, ami bizonyos értelemben ekvivalens a 
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Ha mármost a hazai jogalkotási folyamatokat a fentiekben bemutatott közpolitikai ciklussal 

vetjük össze, az eltérések különösen élesen kirajzolódnak. Így tapasztalatunk szerint a célmeghatározás 

szinte soha nem történik meg. Ellentétben azonban a nemzetközi gyakorlattal, nálunk a célmeghatározás 

szükségessége sem vetődik fel.
177

 Ebből következően értelmes közpolitika-, illetve jogalkotásról sem igen 

beszélhetünk; hiányzik a döntéshozatal racionalitása. Ez egyébként szerepzavarhoz is vezet, hiszen a 

politikusok feladata lenne a végső célok, irányok meghatározása, míg a szakértők, köztisztviselők feladata 

az ezeket leginkább szolgáló megoldások megtalálása. Ám célok hiányában a szerepmegosztás felborul -- 

és így gyakran politikusok szövegeznek tételes jogszabályt, míg a jogszabály-előkészítés során a 

szakértők határoznak meg, általában önmaguk számára is észrevétlenül, célokat, hiszen az eszközök 

megválasztása ezzel jár. 

A célok meghatározásához jó módszer lehet, ha a konzultáció, illetve a jogszabály vitája két 

szakaszra tagolódik: a jogi szövegről folytatott vitát megelőzi egy koncepcionális szakasz, amely az 

alapvető elvekről szól. Az angolszász országokban és jórészt az Európai Unióban is ezt szolgálják az ún. 

green és white paperek. Előbbi problémafelvető jellegű: bemutatja azt a társadalmi problémát, amelyre a 

kormányzat reagálni kíván, ráirányítja a figyelmet a kérdésre, és lehetővé teszi, hogy az érdekeltek 

megjelenítsék álláspontjukat. Az ún. white paperben a kormányzat -- már a vita eredményeit is 

figyelembe véve -- összegzi közpolitikai elképzeléseit az adott társadalmi problémával kapcsolatban. Az 

alapos előkészítést, így a hatáselemzés elvégzését is általában lehetetlenné teszi viszont a tervszerűtlen, 

kapkodó jogalkotás, amelyben gyakran egy-két hét, de olykor csak néhány nap áll rendelkezésre a 

jogszabály megalkotására. 

A döntések megalapozásához szükséges szakmai kapacitás jórészt hiányzik. A legritkább esetben 

történik meg annak a társadalmi problémának az alapos vizsgálata, amelyet aztán a szabályozás 

megoldani, enyhíteni kíván. Szintén hiányzik az alternatívák hatásainak szisztematikus elemzése, vagyis 

az ex ante hatásvizsgálat. Ehhez jórészt nem adottak a személyi feltételek sem. A jogszabály-előkészítés 

folyamatában alig találkozhatunk a hatáselemzés technikáiban jártas szakemberekkel. A minisztériumi 

apparátusokban nem találunk ilyen szakembereket kellő számban, de a feladat kiszervezése is 

problematikus, mivel a magánszférában is csak elvétve működnek hatáselemzéssel valóban 

professzionálisan foglalkozó szervezetek. 

Az utóbbi időben e tekintetben a helyzet javulni látszik. A kormányzati tevékenységgel 

kapcsolatos külső és belső kommunikációban egyre erőteljesebb a közpolitikai megközelítés szerepe, így 

talán az igény is nőni fog az ilyen jellegű szakértelemre. Egyre több profitorientált és nonprofit szervezet 

jelenik meg, releváns szaktudással, tipikusan egy-egy szűkebb területen (például szociálpolitika, 

környezetvédelem), de olykor átfogóbb hatáselemző szakértelemmel és ambícióval is. 

Hosszabb távon remélhetőleg a képzés is erősödni fog. Mintegy két évtizede, igaz, kis 

létszámban, de képeznek a hatásvizsgálati technikákban jártas szakembereket a Budapesti Corvinus 

Egyetemen. Az utóbbi időszakban pedig más hazai egyetemek is indítottak kodifikátor szakjogász 

képzést, ahol remélhetőleg a tananyag része lesz a legfontosabb hatásvizsgálati technikák elsajátítása. 

Általános tapasztalat az is, hogy elmarad a megvalósítás folyamatának szisztematikus 

végiggondolása, tervezése. Így aztán nem állnak rendelkezésre a jogszabály érvényesítéséhez szükséges 

személyi, tárgyi feltételek.
178

 Különösen gyakori, hogy egyfajta beszűkült „jogászi” gondolkodással azt 

feltételezik, hogy a jogszabály elfogadása után automatikusan érvényesül, noha az új jogszabályt 

legalábbis meg kell ismertetni az érintettekkel, ki kell képezni a jogalkalmazásban részt vevő állami 

alkalmazottakat (bírákat, közszolgálati tisztviselőket), biztosítani kell a jogkövetés ellenőrzését stb. 

Ellenkező esetben a jogkövetés elmarad, szórványossá, így teljesen kiszámíthatatlanná válik, s ezzel a 

jogi szabályozás egyik lényeges eleme, ti. a társadalmi együttélést kiszámíthatóvá tévő ereje vész el. 

Szinte minden alkalommal elmarad a megvalósítás nyomon követése. Pedig általános tapasztalat, 

hogy még ha meg is kezdődik egy jogszabály végrehajtása, idővel a figyelem lankad, az erőforrások más 

területre csoportosulnak át, és a megvalósítás lassan elhal. A megvalósítás nyomon követése a 

                                                                                                                                                                          
költségvetési hatások elemzésével, amennyiben pedig nem, annyiban nem is része a hatásvizsgálatnak, 

hanem már a megvalósítás szervezéséhez kapcsolódik, mint azt a közpolitikai ciklusból láthatjuk.  
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 Személyes tapasztalatunk szerint, ha megkérdezünk egy „jogalkotót”, legyen az felelős politikai vezető 

vagy a jogszabály előkészítésében részt vevő hivatalnok, jogász szakember, akkor arra, hogy mi volt az 

adott jogszabály, jogszabályi rendelkezés célja, szinte soha nem kapunk értelmes választ. Sőt a legtöbb 

esetben már maga a kérdés is megdöbbenést, értetlenkedést vált ki. 
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 Érdemes megjegyezni, hogy a jogalkotási törvény által meghatározott előzetes és utólagos 

hatásvizsgálatok megvalósítása pl. nyilvánvalóan a minisztériumi személyi állomány jelentős fejlesztését 

igényelné. Nincs tudomásunk az ilyen irányú szükséglet felméréséről, tervezéséről, vagy arról, hogy a 

minisztériumokba nagyobb számban vettek volna fel hatásvizsgálatban jártas szakembereket. 
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jogszabályok esetében a jogalkalmazás figyelemmel kísérését jelentené. A jogalkalmazásban óriási 

mennyiségű tapasztalat gyűlik fel, amelyet a jogalkotásban hasznosítani lehetne és kellene. Sajnos 

azonban hiányoznak azok a csatornák, mechanizmusok, amelyek e tapasztalatok gyűjtését, rendszerezését 

és hasznosítását biztosítanák. Magyarországon a jogalkotás és a jogalkalmazás elszakadt egymástól, ami 

lehetetlenné teszi a jogszabályok folyamatos finomhangolását, másrészt életidegen, végrehajthatatlan 

jogszabályok megalkotásához vezet. 

Végül, legtöbbször hiányzik a közpolitikai ciklus utolsó eleme, az eredmények szisztematikus 

értékelése, vagyis a jogszabályok utólagos hatásvizsgálata is, amit másképp a hatályosulás vizsgálatának 

is nevezhetnénk. Utóbbi azonban a gyakorlatban teljességgel nélkülözi a szisztematikus, szervezett 

jelleget és tudományos alaposságot, s egyébként is inkább a folyamatokra, mint az eredményekre 

koncentrál, és még ez is gyakran elmarad. Eltekintve néhány technikai jellegű jogszabálytól, például a 

környezetvédelem területén, alig tudnánk olyan rendelkezést említeni, amelynek szisztematikus, utólagos 

hatásvizsgálata megtörtént volna. 

Mindezek az anomáliák ugyanakkor kijelölik a jogalkotás és általában a jogrendszer 

fejlesztésének néhány lehetséges irányát is. Mint láttuk, e tekintetben a folyamatok ellentmondásosak, de 

remélhetjük, hogy a jövőben a közpolitikai szemlélet erősödésével, a jogszabályok rendszeres 

hatásvizsgálatával jogrendszerünk jelentős mértékben fejlődni fog. 

7. Összegzés 

Összegzésként megállapítható, hogy az utóbbi évtizedekben a jogalkotás és a közigazgatás 

növekvő mértékben szembesül olyan elvárásokkal, amelyek a jogászi munka és a jogtudomány 

feladatainak újragondolását is igénylik. Az állami működés, a kormányzás, a jogalkotás ésszerűbbé, 

előreláthatóbbá, hatékonyabbá tétele a szabályozás kívánt hatásainak és mellékhatásainak előrejelzését, 

majd a célok megvalósulásának utólagos ellenőrzését, s ennek fényében a szabályozás felülvizsgálatát 

igényli. Az idevágó problémák felismerése és megoldása túlmutat a hazai jogi alapképzés, s jórészt a 

jogászi hivatásról alkotott hagyományos elképzelések keretein is, s a közpolitikai szemlélet és módszerek 

jogtudományba integrálását igényli. Egy ilyen átalakulás sem elmélettörténeti, sem nemzetközi 

összehasonlító nézőpontból nem volna példa nélküli, s alighanem a közeljövő magyar jogtudományának 

és jogi gondolkodásának egyik fontos tendenciája lesz. 

 

 

 

 

 

 

 

Fleck Zoltán -- Gajduschek György 

Empirikus kutatás a jogban 

1. Bevezetés 

Mit jelent az „empirikus kutatás” kifejezés? Akárcsak számos más esetben, erre a kérdésre is 

sokféle válasz adható. A kifejezés etimológiai gyökere azokra az ókori görög orvosokra vezethető vissza, 

akik azt vallották, hogy nem elméletekre, dogmákra kell alapozni a gyógyítást, hanem annak 

megfigyelésére, milyen medicinák hatásosak az egyes betegségekre. 
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Ebben az értelemben tehát a valóság megfigyelésén alapuló vizsgálódást nevezhetjük 

empirikusnak. Ezen belül aztán idővel különféle módszerek alakultak ki és váltak egyre 

„tudományosabbá”; az egyszerű, önreflexiót nélkülöző megfigyeléstől és értelmezéstől a szisztematikus 

kísérleti megfigyelésig. Utóbbi lényege, hogy valamennyi feltételt kontrolláljuk, s eközben egy vagy több 

tényezőt változtatva megvizsgáljuk annak hatását a vizsgált jelenségre. Ez azonban, tudniillik az összes 

feltétel kontrollálása, már a természettudományokban is kétséges, a társadalomtudományokban pedig, a 

társadalmi összefüggések rendkívül komplex volta miatt is, szinte lehetetlen. A társadalomtudományok 

ezért más vizsgálódási módszereket kerestek és dolgoztak ki. 

A jogtudományban az „empirikus vizsgálódás” kifejezésnek egy szűkebb és tágabb értelemét 

határozhatjuk meg. Tágabb értelemben minden esetben, amikor valaki túllép a jogi szövegeken, annak 

vizsgálatán, és például rákérdez egy-egy jogszabály társadalmi hatására, már empirikus vizsgálódásról 

beszélhetünk, még ha ezt egyszerűen csak néhány gyakorlati szakemberrel elbeszélgetve teszi is meg. 

Más kérdés, hogy ekkor beszélhetünk-e „kutatásról”. Valószínűleg nem. Az inkább a szűkebb értelemben 

vett empirikus vizsgálódás, amelynek során, alapvetően a társadalomtudomány módszereit alkalmazva, a 

módszertani ismeretekre támaszkodva végzünk szisztematikus adatgyűjtést és -feldolgozást. Számos 

tudományterületen alkalmazzák is ezeket a módszereket, így például a jogi antropológiában, egyes 

joggazdaságtani kutatásokban is. A jog empirikus vizsgálatának meghatározó terepe azonban mégiscsak a 

jogszociológia. 

A jogszociológia egy meglehetősen széles kutatási területet fed le. Tárgya a jogalkotás és a 

jogalkalmazás, valamint a jog érvényesülésének tényleges folyamata. A jogszociológia klasszikus témája 

például a jogtudat vizsgálata, amely azzal foglalkozik, hogy mit tudnak az emberek a jogról és hogyan 

viszonyulnak hozzá. A jogszociológia a jogot a társadalmi normarendszerek sajátos válfajaként is 

vizsgálja, összevetve azt az erkölcsi normákkal és számos más viselkedésszabályozó eszközzel, hogy 

megértse, miként hat az egyéni magatartásra és ezen keresztül az egyes csoportok, illetve a társadalom 

egészének működésére -- hogy csak néhányat villantsunk fel e tudományterület kutatási témái közül. 

A szociológiai megközelítés meghatározó számos jogtudományi irányzat mögött. Így például a 

legal realist (jogi realista), a law in action (a jog tényleges működésére koncentráló), a critical legal 

theory (kritikai jogtudomány) vagy akár a feminista jogtudomány mögött egyértelműen felismerhető a -- 

klasszikus jogtudománytól eltérő, a jogi szövegeken túl a jog tényleges társadalmi beágyazottsága, 

társadalmi meghatározottsága és hatása iránt érdeklődő -- szociológiai szemlélet. 

A jogszociológia ezen túl szoros kapcsolatban áll számos más szociológiai területtel, így a 

politikai szociológiával, az értékek kutatásával, a szervezetszociológiával, hogy most egyes 

jogterületekhez kapcsolódó szakszociológiák felsorolásába (mint például a családszociológia vagy a 

kriminológia) már bele se kezdjünk. 

Óriási területről van tehát szó, amelynek (több) könyvtárnyi irodalma van. Ebben a rövid 

könyvfejezetben nyilván nincs lehetőség arra, hogy akár csak vázlatosan is áttekintsük az ezen a területen 

az utóbbi mintegy másfél évszázad alatt felhalmozott ismereteket. Az alábbiakban előbb a jogszociológia 

néhány elméleti kérdésével foglalkozunk, egyfelől a jog- és a társadalomtudomány összevetése, másfelől 

egy rövid tudománytörténeti áttekintés keretében. A dolgozat második felében vázlatos módszertani 

áttekintéssel szolgálunk. 

Az egyes részek kapcsán igyekszünk olyan -- magyar nyelvű -- szakirodalmat megadni, amellyel 

az érdeklődő olvasó továbbléphet az adott kérdéskör mélyebb megismerésének irányába. 

2. A jogszociológia mint sajátos tudományterület 

2.1 Jog és társadalom, jog- és társadalomtudomány 

A társadalom és a jog közötti kölcsönhatás a jogszociológia alapkérdése; valójában valamennyi 

kérdése beilleszthető ebbe a legáltalánosabb problematikába. Bonyolult kölcsönhatásról van szó, amelyet 

csak analitikusan, a „visszacsatolások” bonyolult rendszerével jellemezhető valóság leegyszerűsítésével 

lehet felbontani két irányra: a társadalomnak a jogra és a jognak a társadalomra gyakorolt hatására. Az a 

gondolat, hogy a jog nem lehet független társadalmi környezetétől, először talán a római jog 

tanulmányozása és adaptációja kapcsán merült fel, az általunk ismert, a kontinentális jogrendszerben 

működő jogtudósok közül elsősorban a német szerzőknél. 

A jog társadalmi meghatározottsága már a jogelmélet olyan klasszikus szerzőjénél is 

meghatározó gondolatként jelent meg, mint Savigny. Ő azt hangsúlyozta, hogy a jog nem önmagában 

adott. Csak akkor tud megfelelően működni, ha összhang van a jogi normák és a „néplélek” (Volksgeist; 

mai kifejezéssel talán: a nemzeti kultúra) között. A problémafelvetés később a jogtudat, majd a jogi 

kultúra vizsgálatában, és bizonyos értelemben egy önálló tudományterületen, a jogi antropológiában él 
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tovább.
179

 A problémát külön is vizsgálja a jogintézmények átvételének legal transplant kutatása körül 

kibontakozó irányzat.
180

 

A gyakorló szakemberek is azt tapasztalják, hogy a széles értelemben felfogott társadalmi 

környezet meghatározza a jog érvényesülésének útját. A nemzetközi gyakorlatban ennek a környezetnek a 

jellemzőit az angol kifejezetésekből összeállított PESTLE betűszóval szokták összefoglalni. Ez magában 

foglalja a politikai (Political), a gazdasági (Economic), a -- szűk értelemben vett -- társadalmi (Social), a 

technológiai (Technological), a -- jogrendszer egészének értelmében vett -- jogi (Legal), valamint a 

természeti környezeti (Environmental) feltételeket. Mindehhez hozzá kell tennünk a kulturális 

környezetet is. Ez arra utal, hogy a társadalom egésze, illetve meghatározó csoportjai, miként értékelik és 

értelmezik az őket körülvevő valóságot, közöttük magát a jogot is. 

A fordított irányú összefüggés, a jog társadalomra gyakorolt hatása a jogi képzésben részt vevők 

számára sokkal inkább nyilvánvaló, hiszen kétségkívül ebben áll a jog lényege. A hazai jogi oktatás 

azonban erre az összefüggésre sem reflektál explicit módon, hiszen az kívül esik tárgyán, a jogi szövegek 

magyarázatán. Ehelyett azt sugallja, hogy a jog elfogadása (érvényessé válása, illetve hatálybalépése) 

után mintegy automatikusan hatni kezd. Ilyenként a jogi norma, a jogi szöveg magában hordaná önmaga 

megvalósulását. Ha mégsem így történne, akkor a jogrendszer szankciókat meghatározó normái 

aktiválódnak és kényszerítik ki a jogot. Ilyenként úgy tűnhet, s a legtöbb hazai jogász számára 

érzékelhetően úgy is tűnik, hogy a papíron rögzített jogrendszer (angol kifejezéssel: black letter law) 

további cselekvés nélkül is alkalmas a jogban foglalt magatartási elvárás kiváltására, s ezen keresztül a 

társadalmi viszonyok kívánatos irányának biztosítására. A jog mintegy önmagát valósítja meg. 

A jogszociológia művelője számára evidencia, hogy ez nem így van; például az érintettek 

többnyire nem ismerik a jogszabályokat. Több tízezer oldalnyi, gyakran változó joganyag esetében -- ami 

globális jelenségként is leírható, de különösen jellemzi a magyarországi viszonyokat -- aktív tájékoztatás 

nélkül megfelelő jogismeret nem várható el. A jogkövetés ellenőrzése állami erőfeszítést igényel, amihez 

megfelelően képzett, megbízható állami alkalmazottak és technikai feltételek szükségesek. Az 

erőforrások biztosítása, a tevékenység megszervezése jelentős költségvetési kiadásokat generáló állami 

teendő. Noha ez nem tekinthető „jogilag releváns” tevékenységnek, elmaradása mégis alapjaiban ássa alá 

a jogrendet: a társadalmi valóság gyökeresen térhet el a jogban rögzített elvárásoktól.
181

 A hazai jogi 

oktatásban a bizonyítás és bizonyíthatóság kérdése szintén periferiálisan vagy egyáltalán nem jelenik 

meg, alighanem azért, mert ez szintén túlmutat a jogi szövegeken. Ebből viszont az következik, hogy a 

joggyakorlat és az oktatott joganyag teljesen elválik egymástól. Például a hallgatók számos olyan 

tényállást, normát memorizálnak, amelyet a gyakorlatban lényegében soha nem alkalmaznak. 

A jog társadalmi hatása, ami a jog lényegét adja, elsikkad ebben a szemléletben, amely a jogot 

kizárólag önmagában szemléli és kizárólag annak belső törvényszerűségeit vizsgálja. Ezzel szemben a 

jogelméletből bizonyára ismert német jogtudós, Rudolf von Jhering munkásságára hivatkozhatunk, aki azt 

hangsúlyozta, hogy a jog nem önmagában áll, a jogszabályoknak valamilyen társadalmi célt kell 

szolgálniuk. E kötet egy másik, a jogalkotással foglalkozó fejezete tárgyalja a jognak ezt az aspektusát.
182

 

Végül utalunk arra a sajátos viszonyra, ahogyan a jog a társadalmi összefüggéseket kezeli. A jog 

a társadalmi viszonyokat jogviszonnyá alakítva értelmezi, míg a társadalmi viszonyok szereplői 

jogalanyok lesznek stb. Ha úgy tetszik, a jog egy sajátos világértelmezést ad, ezen keresztül fogja fel és 

ezen keresztül le is egyszerűsíti a társadalmi valóságot.
183

 Így például ahol a mindennapi ember, mondjuk 

egy használt autó fölötti, érzelmekkel, indulatokkal átitatott vitát, alkudozást, megállapodást lát, ott a jog 

az adásvételi szerződés előkészítését és magát a szerződést látja. Mindez egy sajátosan leszűkített 

valóságértelmezést ad, ami előnyös lehet a problémák kezelése, Niklas Luhmann fogalomhasználatával: a 

komplexitás csökkentése szempontjából, ám igen veszélyes, ha ezt a sajátos jogi világképet a társadalmi 
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valósággal azonosítjuk.
184

 Leggyakrabban ez abban a hamis tudatban jelentkezik, amikor a jogi 

előírásokat a valósággal azonosítjuk, úgy véljük, hogy a valóság a jogban foglaltak szerint működik; így 

például a politikai rendszer működését az alkotmányos szabályokkal (csak azokkal) vagy a kormányzat 

működését alkotmány- és közigazgatási jogi szabályokból akarjuk megmagyarázni.
185

 

A klasszikus, black letter law jogtudomány mindenütt nehezen engedi be a társadalmi valóság 

tényeit a vizsgálódás tárgyai közé. A jogtudományt mint a jogi szöveg tudományát szereti látni, feladatát 

a jog technikai alkalmazásának felelteti meg. E dogmatikai hagyomány szerint a jog szabályok, döntések 

önfenntartó rendszere, amelynek nem kell a jogon kívüli tényezőkkel foglalkoznia. A jogtudományi 

kutatások másik tradíciójában (law in context) a jog maga is társadalmi jelenség, amely okozza vagy 

alakítja a társadalmi problémákat és maga is egyéb társadalmi tényekhez hasonlóan kutatandó tárgy.
186

 A 

jog mint tudomány védekezik a valóság betörései ellen, de a jogalkalmazónak egyre inkább szüksége van 

jogon kívüli ismeretekre. 

A jog empirikus kutatása negatív megközelítés szerint a nem tisztán teoretikus vagy doktrinális, 

nem pusztán a jogszabályok vagy a döntés szövegének dogmatikai elemzésére koncentráló 

tudományterület. Tartalmi megközelítés szerint a jog működésének és hatásainak vizsgálata, amelynek a 

szabályok, eljárások, jogászok egyaránt tárgyai lehetnek.
187

 Az empirikus jogtudomány nem 

kizárólagosan a jogtudományhoz kötődik, hanem a társadalomtudományok különféle ágaihoz (a 

szociológiához, azon belül a jogszociológiához, a pszichológiához, az antropológiához, a 

közgazdaságtudományhoz stb.) A jog működésének vizsgálata rávilágít például a bírói döntésre ható 

számos jogon túli tényező fontosságára. Az empirikus kutatások kimutatják a leírt és megvalósuló jog 

világa közötti diszkrepanciát. 

Azokban a jogi kultúrákban
188

 van nagyobb esély az akadálytalan tudományos fejlődésre, 

amelyekben a jog társadalmi hatásai iránt van érdeklődés, ahol a jog tényleges működése során a 

társadalomtudományi eszközökkel feltárt összefüggéseket a jogrendszer jobbítása érdekében a 

gyakorlatban is hasznosítják. A kutatások így hozzájárulhatnak a jogrendszer működése közben feltáruló 

anomáliák meghatározásához, okaik és következményeik megértéséhez, majd ezen ismeretek birtokában 

a jogi szövegek megfelelő korrekciójához. Emellett a jogi szervezetek átláthatóságát és számon 

kérhetőségét, társadalmi felelősségét részben empirikus kutatásokon keresztül is erősíteni lehet. A bírói 

kar szociológiai jellemzőinek kutatása például nem pusztán a szociológiai leírást szolgálhatja, hanem az 

intézmény iránti társadalmi bizalmat is növelheti. 

A jogszociológia, amelynek szemléleti sajátosságaival lehet leginkább ábrázolni az empirikus 

jogtudományi kutatásokat, empirikus szakszociológiaként a jog működésének szociológiai elemzésével 

próbálkozik. Mannheim Károly szerint a szociológia, amikor a jogot elemzi, szemlélet és módszer; a 

jogszociológia tárgyát kívülről, a jogtudománytól kapja, nem maga határozza meg. Ebben a szemléletben 

viszont a jog tényszerűséggé válik, a normatív mozzanat (a jogászi jog lényege) zárójelbe kerül.
189

 Az 

általános felfogás szerint az empirikus jogszociológia a jog megvalósulásával foglalkozó, gyakorlati 

hasznosításra alkalmas szakszociológia.
190

 Roger Cotterrell szerint a normatív szemléletű jogtudománnyal 

szemben az empirikus jogszociológia a jogot kívülről szemléli, így a jog magábanvalóságának mítoszát 

kérdőjelezi meg. Éppen azt igyekszik feltárni, hogy miként hatnak jogon kívüli tényezők a jog 

működésére.
191

 A jogszociológia mint elméleti megalapozású empirikus tudás a jog különböző 

megjelenési formái és a társadalmi struktúra, az intézmények, ideológiák és értékek közötti kölcsönös 

viszonyok leírását és magyarázatát célozza. Célja, hogy feltárja a jogot formáló különböző társadalmi és 

kulturális hatásokat, megvilágítsa a jognak a társadalmi életre, a társadalmi struktúrára és a társadalmi 
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változásokra gyakorolt hatásait.
192

 E kétirányú folyamat összetett mechanizmusokon keresztül történik, 

amelyet az empirikus módszerek változatos eszközrendszereivel lehet feltárni. 

Van azonban e területnek néhány olyan ellentmondása, belső feszültsége, amely érinti a 

metodológiai választásokat is. 

A kérdésfeltevések interdiszciplináris jellege, a határozott szociológiai szemlélet ellentmondásba 

kerül azzal, hogy az intézményesülés terepe a jogászképzés világa, a jogi karok, ahol hagyományosan 

gyenge a társadalomtudományi előképzettség és szinte teljesen hiányoznak a kutatás-módszertani 

alapok.
193

 A jogi, jogtudományi vitáknak a szociológia nem részese, de a szociológia sem tematizálja (a 

klasszikus szociológia időszakát kivéve) a jog működésének dilemmáit. A jog empirikus elemzési 

eredményei nehezen kerülnek be a jogászképzésbe. A metodológiai alapok elhanyagolása azért is 

problematikus, mert az interdiszciplináris kutatások integráló tényezője lehetne. Az interdiszciplinaritás 

eleve felforgató jellegű,
194

 új tudásformákat hoz létre, és így provokatív az akadémikus tudomány 

szemében. A jogtudományok és a szociológia találkozása egy szemléleti többletfeszültséggel is 

rendelkezik: a szociológia antiformalista szellemisége, a rejtett struktúrák feltárása iránti vágya a 

szabályközpontú racionalitással kerül szembe. A jog, funkcióinak megfelelően, egy központi akaratnak 

megfelelő irányba akarja formálni a magatartásokat, míg a szociológia az emberi magatartásokat, a 

társadalom működését megérteni igyekszik. A jogi karokon kívüli intézményesülés és a szociológiai 

metodológiai vitáktól való távolmaradás tartóssá teszi a klasszikus jogtudomány és a 

társadalomtudományok közötti elszigeteltséget.
195

 Nem elhanyagolható kár az sem, hogy a jog 

működésének leírása a gyakorló jogász számára is hasznos, reflexív jellegű tudást nyújtana a jogi praxis 

korlátairól, a jogi szabályozás határairól és hatásairól. A jogi szövegek interpretációiban kimerülő 

jogtudomány ma már nem ad elegendő tudást a jogalkalmazónak. 

A jog empirikus elemzésének olyan területei, mint a kriminológia és a jogszociológia, az 

alkalmazott jogtudományok, azzal, hogy feltárják a jog működési sajátosságait, megteremtik a lehetőséget 

az alternatívák keresésére. Míg a black letter law jogtudomány szemlélete zárt rendszerként értelmezi a 

jogrendszert, amely csak a jog belső logikája mentén teszi lehetővé a kritikát, a szociológia a szabály és 

az eset partikularitásában is a tágabb összefüggéseket keresi. A jog az emberi magatartások szabályozási 

lehetőségeinek egyikeként, intézményes gyakorlatok összességeként áthatja a társadalmat, a jog 

szociológiája ennek megfelelően a jog és tágabb társadalmi környezetének kapcsolatait akarja feltárni, 

erre vannak fogalmai és ehhez alakítja módszereit. A két szemlélet kapcsolatában sokak szerint ez az 

ismeretelméleti kiindulópontokban tetten érhető különbség a meghatározó, mások szerint egyszerű 

versenyhelyzetről van szó, amely akadályozza, hogy a két szemlélet kiegészítő jellege érvényesüljön.
196

 

Mindenesetre a jogi kultúra zártsága, szövegpozitivista vonásai nehezíthetik a szociológiai szemlélet és 

módszerek befogadását. 

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az interdiszciplinaritás általában is számos problémát 

felvet, különösen élesen jelentkezik azonban a jogszociológia esetében, egyszerűen azért, mert e két 

tudomány alapvető eltéréseket mutat.
197

 A klasszikus jogtudomány a jogi szövegek elemzésével 

foglalkozik; az e szövegekben és azok mögött megbúvó összefüggések, törvényszerűségek feltárására 

törekszik. Ezek sajátos, autoritással bíró szövegek, amennyiben az államhatalom képviselői alkotják 

azokat és mindenkire nézve kötelező erejűek. Nem véletlen, hogy több szerző is a teológiával von 

párhozamot, hiszen mindkét esetben autoritással bíró (bibliai, illetve jogi) szövegek elemzése történik.
198

 

Gyökeresen eltérő ettől a modern társadalomtudományok tárgyértelmezése és módszertani felfogása is. 

Anélkül, hogy ennek különösebb elméleti megalapozást adnánk, a két megközelítésmód közötti néhány, 

talán intuitíve is érzékelhető eltérést emelünk ki az alábbiakban: 

1. Míg a jogtudomány tárgya jól megragadható és alapvetően véges (tipikusan az éppen hatályos 

jogi szövegek összessége vagy annak egy jól definiálható részhalmaza), addig a szociológia esetében már 
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a tárgy meghatározása is erőfeszítést igényel és gyakran önmagában is vitatott, elméletileg pedig 

„végtelen”. 

2. Eltérő magának a „jognak” az értelmezése is. A klasszikus jogtudomány számára jog „az arra 

felruházott szervek által, a megfelelő eljárásban hozott” hivatalos-formális, írott anyagok összessége: 

jogszabályok a kontinentális, jogszabályok és precedensek az angolszász jogban. A jogszociológia ennél 

jóval szélesebb vizsgálati fókusszal dolgozik. A jog határait sokkal elmosódottabbnak látja: a szokásjog, 

népszokások stb., sőt az általánosabb kulturális környezet is beletartozik a jogszociológia tárgykörébe.
199

 

3. A jog változása, annak elemzése (a kontinentális rendszerekben elsősorban a jogalkotás) 

alapvetően kívül esik a szűk értelemben vett jogtudomány érdeklődési körén, míg a szociológiában a 

„változás” kérdése az egyik meghatározó kutatási terület. 

4. A társadalomtudományokban az alkalmazott módszer meghatározó kérdés, amelyre 

nagymértékben irányul a tudomány önreflexiója. A társadalomtudományi dolgozatokban a módszer 

részletes bemutatása és indoklása általában önálló fejezetként jelenik meg, még a rövidebb írásokban is. 

Az egyetemeken a módszertani tárgyak akár az összes óraszám felét is kitehetik. Ezzel szemben kifejezett 

módszertani tárgy a jogi képzésben általában egyáltalán nincs. A jogászprofesszorok többsége 

valószínűleg maga sem tudna választ adni arra a kérdésre, hogy mi az általa követett módszer a 

jogtudományi vizsgálódásokban. 

5. Eltérő a preskriptív (értékelő-javaslattevő) megközelítésmódhoz való viszonyulás is. Bár a 

kérdésről viták zajlanak, a társadalomtudományok általában értékmentességre törekszenek. A kutató 

kijelentéseit arról, hogy mi a helyes, mit hogyan kellene csinálni, nem tekintik tudományos tevékenysége 

részének. Ezzel szemben a jogtudományban a kutató e szerepkörében javaslatot tehet a „jobb” 

szabályozásra. Erre utal a de lege lata és a de lege ferenda terminus is, amelyek tudományos értékkel bíró 

megközelítést jelölnek. A magyar egyetemeken a jogi PhD-disszertációkkal szemben megfogalmazott 

elvárás, hogy jelentős részében javaslatok megfogalmazása szerepeljen. 

6. Összességében és általánosságban eltérő a kutatók habitusa is. A jogtudomány művelői 

alapvetően elfogadók -- az egyébként tárgyukat „adó” -- hatalommal szemben,
200

 míg a szociológusok 

gyakran kritikai álláspontot foglalnak el. 

7. Több szerző utal a jogtudomány esetében az elmélet és gyakorlat között a 

társadalomtudományokhoz képest jóval szorosabb kapcsolatra is, ami megmutatkozik a személyek 

vonatkozásában (a jogtudós nemritkán aktívan részt vesz a jogalkotás vagy a jogalkalmazás 

folyamatában), de a tudományos és a gyakorlati „problémák” közötti jelentős átfedésben is. Úgy véljük 

ugyanakkor, hogy az összefüggés eltérő lehet az angolszász és a kontinentális rendszerekben. Az 

előbbiben a meghatározó a gyakorlat szerepe, míg az utóbbi esetben az elmélet közvetlen gyakorlati 

hatása erősebb lehet. 

2.2 Vázlatos tudománytörténeti áttekintés
201

 

A jogtudomány és a szociológia viszonya meglehetősen eltérően alakult a kontinentális s azon 

belül is a német orientációjú, valamint az angolszász országokban. Az előbbiekben maga a szociológia is 

alapvetően jogtudományi gyökerű. Jól mutatja ezt a hazai szociológia kialakulása, amely talán a 

Társadalomtudományi Társaság 1901-es alapításához köthető. A társaság meghatározó alakjai, Pulszky 

Ágost és Somló Bódog jogászprofesszorok voltak, de Jászi Oszkár is jogot végzett. Ugyanakkor őket 

tekinthetjük a magyar szociológia megalapítóinak is. 
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Nemzetközileg a modern szociológia három „alapító atyja” -- Émile Durkheim, Karl Marx és 

Max Weber -- közül ketten (s talán nem véletlenül épp az utóbbi két német szerző) eredeti képzettségüket 

tekintve jogászok voltak. Úgy tűnik tehát, hogy Közép- és Kelet-Európában a társadalomtudomány a 

jogtudományból nőtt ki. Míg a kontinensen már a XII. századtól, előbb a Bolognai Egyetemen, majd 

számos más intézményben
202

 folyt egyetemi jogi oktatás, addig Britanniában a jogászképzés alapvetően a 

gyakorlatban, „inaskodás” keretében történt. A brit jog egyetemi szintű oktatása a XVIII. század közepén 

kezdődött meg és csak a második világháború után vált általánossá, hogy a jogi fakultások főállású 

oktatókat foglalkoztassanak.
203

 A társadalom tudományos igényű vizsgálata ugyanakkor már régóta része 

volt az egyetemi oktatásnak. Talán ez az oka, hogy a jogtudomány nyitottabbnak mutatkozott a 

szociológiai (és más) megközelítésmódok integrálására az angolszász országokban. Ezt talán az is 

erősítheti, hogy a kontinentális jogrendszerek kiindulópontja elsődlegesen a jogszabályokban megjelenő, 

ilyenként eleve absztrakt, az „egyestől”, a közvetlen társadalmi tényektől elvonatkoztatott norma, míg a 

common law országokban az egyes konkrét ügyekben hozott bírói döntéseknek máig meghatározó 

szerepük van. 

Az az igény, hogy a jogtudomány a jogi szövegeken túllépve a jogot társadalmi környezetében, 

azzal együtt értelmezze, már a klasszikus szerzőknél is feltűnt. Utaltunk már Savigny vagy Jhering e 

szempontból releváns gondolataira, de említhetnénk Eugen Ehrlich tanait is. Ehrlich azt hangsúlyozza, 

hogy a jog a társadalmi működés során keletkező igényekből nő ki, ezek az igények hozzák létre és 

formálják. Jól látható tehát, hogy a kontinentális jogtudomány kiemelkedő alakjainak jelentős része 

felismerte a társadalomtudományi megközelítés szükségességét. 

A modern értelemben vett jogszociológia másik forrását a szociológia tudományában találhatjuk. 

A hazai jogi egyetemeken is tananyag Max Weber munkássága. Weber a modern nyugati fejlődés 

lényegét a racionalizáció folyamatában látta, amely megjelenik a zenétől kezdve a vallásokon, a 

szervezeti működés bürokratizálódásán át a jog formálissá válásáig, illetve a hatalmi-uralmi viszonyok 

legális jellegének kialakulásáig.
 204

 Weber megkülönbözteti a formális és a materiális jogot.
205

 Az előbbi 

felel meg a modern értelemben vett, belső szabályszerűségekkel rendelkező, azokat követő jognak. Ez az 

a jog, amelynek műveléséhez képzett jogászokra van szükség. A materiális jog Weber által gyakran 

használt példája a „kádi igazságszolgáltatás”, amikor a döntéshozó az ügy sajátságaira, saját 

meggyőződésére, a szokásokra, esetleg feljebbvalói utasítására alapozva hozza meg lényegében 

szubjektív, formális kötöttségek nélküli döntését. Ezzel szemben a formális jog a maga rendszerével 

kiszámíthatóvá teszi a jogalkalmazást. E kiszámíthatóságra, hangsúlyozza Weber, különösen nagy 

szükség van a kalkuláción alapuló kapitalista gazdaságban, amely képtelen lenne a kádi 

igazságszolgáltatás keretei között működni. 

A formális jog alkalmazásának meghatározó terepe a bürokratikusan szervezett állami hivatalok 

rendszere.
206

 A weberi, értékmentes (tehát nem negatív) értelemben vett bürokratikus szervezetet 

jellemzői különösen alkalmassá teszik a formális jog kiszámítható, egységes alkalmazására. A szervezet 

minden elemét szabályok határozzák meg: a szervezeti struktúrát az általános jogi normákon túl a 

szervezeti és működési szabályzat, a működést az -- esetleg törvényben is rögzített -- eljárási szabályok, a 

személyzet összetételét a közszolgálati előírások stb. A hatásköri és illetékességi szabályok rögzítik, hogy 

ki, illetve mely szerv pontosan milyen ügyekben járhat el, mit tehet meg stb. Mindehhez magas fokú, 

elsősorban jogi szakértelem kapcsolódik a személyi állományban. Az egységességet ezen felül a szigorú, 

hierarchikus felépítés is biztosítja. 

A formális jognak ezen túl a politikai rendszer működése, stabilitása szempontjából is 

meghatározó szerepe van. Weber az uralom elfogadottságát, legitimitását történetileg három lehetséges 

forrásból eredezteti.
207

 A történetileg évezredekig meghatározó tradicionális és karizmatikus uralmi 

formák után a modern, nyugati fejlődésben kialakuló legális uralom viszont azon alapul, hogy az emberek 

elfogadják azokat a normákat (a jogszabályokat), amelyeket az uralmon lévők a megfelelő rendben 

hoztak és alkalmaznak. A jog fontossága tehát itt is jól érzékelhető. 

Karl Marx számára a jog, mint a „felépítmény” egyik eleme, a gazdaságoz képest kisebb 

jelentőséggel bír. A jog számos más elemmel együtt a proletariátus uralkodó osztály általi elnyomásának 

eszköze. A jogban így nem valamiféle társadalmi optimum kerül meghatározásra, hanem a társadalom 
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egy szűk csoportjának (az uralkodó osztálynak) az érdekei jelennek meg általános érdekként és kerülnek 

kikényszerítésre az uralkodó osztály elnyomó apparátusa, az állam által. A neomarxista irányzatok 

később mélyebben elemezték a felépítmény elemeit és nagyobb fontosságot is tulajdonítottak azoknak, 

közöttük a jognak is.
208

 

Émile Durkheim számára a jog a modern társadalom jellemzője.
209

 Ebben a társadalomban 

megszűnik a törzsi társadalmaknak az a jellegzetessége, hogy a résztvevők közös és így egységes 

értékrendet vallanak. Ehelyett az erkölcsök egyfajta pluralizmusa jelenik meg, ami anomikus 

jelenségekhez vezet, s ez adja a jog kialakulásának szükségességét is. Előbb a büntetőjog jelenik meg, 

amit Durkheim a kollektív érzelmeket sértő bűnre adott válaszként értelmez, s amellyel ilyenként 

hosszabban is foglalkozik.
210

 Durkeim szerint később jelenik meg a magánjog, illetve a polgári jog 

normaköre. Michael Freeman ugyanakkor utal arra, hogy az empirikus kutatások kevéssé igazolták 

Durkheim elméletét, különösen a nem modern társadalmakra vonatkozóan.
211

 Ugyanakkor a jog 

„társadalmi tényként” történő kezelése a modern jogszociológia egyik alapgondolata. 

A szociológiai jogelmélet első meghatározó kutatójaként általában az amerikai Roscoe Poundot 

szokták említeni. Pound a jogot valamilyen társadalmi cél elérését szolgáló eszközként fogja fel, ezért 

elsősorban a jog társadalmi hatása érdekli, és kevéssé foglalkozik a jog társadalmi meghatározottságának 

problémájával. Pound a jogászi feladatot a társadalommérnökséggel azonosítja. A jog és az azt alkalmazó 

jogász a társadalom átalakításának eszköze, amellyel jobb társadalmi működés alakítható ki. Pound ehhez 

széles körben támaszkodik az empirikus módszertanra, illetve maga is foglalkozik az empirikus 

adatfelvétel jogszociológiai adaptációjával. Nem véletlen, hogy a mindmáig egyetlen, átfogónak szánt 

magyar jogszociológiai szövegválogatás
212

 bevezetője Poundot rögtön az első oldalon említi. 

A Pound utáni időszakot az empirikus megközelítés növekvő szerepével, valamint a különféle 

irányzatok, iskolák megjelenésével lehetne talán leginkább jellemezni. 

Az amerikai realista mozgalom volt az első olyan nagyobb irányzat, amely a jogot társadalmi 

összefüggésrendszerében vizsgálta.
213

 A formalizmussal szembeni küzdelem a jogi gondolkodás 

természetét is megváltoztatta. A Jerome Frank és mások nevével fémjelezhető amerikai jogi realizmus, 

nem kis mértékben a New Deal és az azt övező korszellem hatására, Poundhoz hasonlóan hisz a jog 

társadalomjavító erejében. Ugyanakkor empirikus kutatásokra is támaszkodva megmutatja, hogy az írott 

jog alapvetően tér el az alkalmazott jogtól; a bíró például előbb hozza meg döntését, majd csak ez után 

keresi meg hozzá a jogi hivatkozásokat. 

A jogi realistákat is jellemző és a XX. század nagy részét végigkísérő, a társadalom irányítására 

vonatkozó optimizmus nagyrészt elpárolgott a század utolsó évtizedeire.
214

 Ez felszabadító hatással is járt 

a jogszociológiára: a közvetlen politikai, állami felhasználás nyomása megszűnt, a gyakorlati 

alkalmazhatósággal szemben megerősödött a tudományos értékek fontossága. Az empirikus 

jogtudományi kutatások intézményesülése fragmentálódással is járt, új tematikák, kutatási problémák 

jelentek meg a reformista ethosz helyett a deskripcióra való törekvés és a módszertani szigorúság 

jegyében. 

Az ún. realizmus utáni időszakot (post-realist era) a tematikai és módszertani változatosság 

jellemzi, ennek megfelelően nehézkes a tudományterületek pontos meghatározása, elhelyezése. Austin 

Sarat megfogalmazásában a jog társadalomtudományi elemzése egy változékony, többszintű és 

helyenként ambivalens tartalmú vitális szakterület. Más megközelítések szerint azonban a jog empirikus 

elemzésének tisztáznia kell viszonyát a jog társadalmi szerepéhez, a jogszociológia mint szakszociológia 

nem tekinthet el a teoretikus alapok és empirikus módszerek összehangolásától.
215

 A jog kívülről való 

szemlélete, amely ezt a diszciplínát meghatározza, együtt jár a szociológiai elméleti hagyományok 

felvállalásával, különben az empirikus elemzések a levegőben lógnak vagy puszta technikai elemmé 

válnak. 

A jog társadalomba ágyazottságát hangsúlyozó tudományterület mozgalomként, a társadalmi 

problémák gyakorlati megoldására való elköteleződéssel indul, a kezdetek módszertani alapjait is 
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meghatározza a változatosság. A lendülettel jelentkező law and society (jog és társadalom) irányzat 

nagymértékben támaszkodott a pragmatizmus és realizmus jogelméletére és a kritikai 

társadalomtudományokra. Ez a megtermékenyítő kapcsolat a társadalomtudományi módszerek 

nagyarányú beáramlását is lehetővé tette. A doktrinális szemlélet kiegészítéseként, felváltásaként, 

kihívójaként megjelenő szociológiai módszereket és fogalmakat alkalmazó tudomány és tudományos 

mozgalom azóta is emancipációs küzdelmet folytat a tradicionális jogtudományi felfogással szemben.
216

 

Az 1960-as évek behaviorista forradalma erre a területre is hatással volt, az intézmények vizsgálata egyre 

inkább átadta a helyét az egyéni és csoportdöntés tanulmányozásának.
217

 Nem függetlenül a jogi 

antropológia fejlődésétől a law and society kutatások szemléletét egyre inkább a law in society (jog a 

társadalomban, pontosabban a társadalom működésének szabályai) határozta meg. 

A hetvenes-nyolcvanas években a szociológiai megközelítésmódot leginkább a jog kritikai 

elmélete (critical legal theory) képviselte, amelyet sokan egyfajta neomarxista irányzatként értelmeznek. 

Az irányzatban elsősorban az elméleti megközelítés dominál, az empirikus kutatásokhoz való viszony 

jellemzően gyenge. Azonban számos jelentős empirikus kutatás elméleti bázisát befolyásolta ez az 

irányzat. 

Az empirikus kutatások iránti igény tükröződik a jog szociológiai elemzésén alapuló, az 1990-es 

évek közepén megjelenő empirikus jogi tanulmányok mozgalmában (empirical legal studies 

movement).
218 

Az intézményesülést folyóirat alapítása, konferenciák szervezése, oktatási programok 

indítása, internetes megjelenés jelzi.
219

 A jogszociológiához hasonlóan ez az irányzat is a jogi karokhoz 

kötődik, ott jöttek létre a mozgalomhoz kapcsolódó műhelyek. Jellemző, hogy inkább használnak 

kvantitatív módszereket, vállaltan gyakorlati, közpolitika-alakító szerepeket, hatásvizsgálatokat. Azért 

érdemel figyelmet ez az intenzív intézményesülés, mert létező igényekre reflektál, de még nem dőlt el, 

hogy a jogszociológiának azt a szerepét, hogy tágabb társadalmi összefüggések feltárásához kapcsolja a 

jogi szabályozás jelenségeit, kiterjeszti-e vagy visszalép a konkrét jogintézmények hatásvizsgálatainak 

szintjére. Az előbbihez a teoretikus és az empirikus eredmények összekapcsolására van szükség. 

A posztmodern jogelméleti megközelítéseken belül a feminista és az etnikai csoportokra (critical 

race theory) koncentráló irányzatok mutatnak erős szociológiai kötődést. 

Az elméleti és módszertani változatosság ellenére még mindig viszonylag kismértékű a jog 

empirikus kutatása, ez a hiány különösen a polgári jog világára jellemző. A kriminológia 

professzionalizálódása kiterjedt intézményi hátteret biztosított, az önállóvá válás minden veszélyével 

együtt is metodológiai fejlődéssel járt.
220

 Az empirikus jogtudományi kutatás dinamikusan fejlődő terület, 

elvileg a döntéshozók számára egyre relevánsabb ismereteket termel, egyre megbízhatóbb módszerekkel, 

tehát a tudományterület elismerésének esélye a jog társadalomirányító potenciáljának növekedésével és 

komplexitásával párhuzamosan emelkedik.
221

 

A módszereket illetően megállapítható, hogy a kvantitatív adatfelvételi és -feldolgozási 

technikák, követve a társadalomtudományok fejlődését, egyre kifinomultabbá válnak. Ugyanakkor, talán 

a posztmodern szemlélet hatására is, határozottan erősödik a kvalitatív megközelítésmód szerepe is. 

Ilyenek azok a kutatások, amelyek kimunkált mélyinterjú technikákkal a joggal kapcsolatos olykor 

tudattalan értelmezési kereteket, attitűdöket kívánják feltárni. A mélyebb megértést szolgálják a 

kisközösségekben, részt vevő megfigyeléssel és más nem kvantitatív technikákkal végzett kutatások is. A 

jogi kultúra, a „mentalitás” meglehetősen nehezen megragadható, azonban érzékelhetően meghatározó 

jelentőségű vizsgálata is elsősorban kvalitatív módszerek alkalmazását igényli, illetve engedi meg. 

Mindamellett az empirikus jogtudományi vizsgálatok még mindig a jogtudományi kutatások 

perifériáján helyezkednek el. Egy ezt vizsgáló, Egyesült Királyság-beli jelentés szerint az 1960-as évektől 

kezdve léteznek tudományos és kormányzati intézetek, amelyeket a jog működésének elemzésére hoztak 
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létre (Institute of Judicial Administration, Department for Constitutional Affaires Research Unit, Oxford 

Centre for Socio-Legal Studies, Legal Services Research Centre). A kriminológiában még erősebb az 

intézményes háttér és határozottabb a kötődés a szociológiához, pszichológiához. A civiljogi területen 

soha nem létezett ennyi forrás kutatásokra; a kormányzat kevésbé érdekelt a tudás növelésében ezen a 

területen, mint a büntetőjogban, bár az utóbbi időben a magánjog esetében is érzékelhető az 

intézményesülés. A büntetőjog érvényesülésének elemzésekor a közérdek hangsúlyai erősebbek, az 

emberi magatartás alaplogikája (homo sociologicus) egyszerűbben értelmezhető. Az említett jelentés a 

kutatókkal készített interjúkból arra a következtetésre jutott, hogy a módszertani alulképzettség, 

kapacitásproblémák, a szociológiai műhelyektől való elzártság, a gyakorlati jogászat igényeinek 

dominanciája miatt a jogtudományi akadémiai karriernek simább útja a doktriner jogtudomány. Ráadásul 

a szociológia is elfordult a hatalom, a társadalmi osztály, az elnyomás alapkérdéseitől, amelyekhez a jog 

elemzése hagyományosan kapcsolódott, csökkent a jogrendszerbeli elemek tematikai vonzereje. Az 

adatokhoz való hozzáférés sem minden területen lett könnyebb. Mindez tehát az angol jogtudományra 

vonatkozik, ahol a szövegjogi irányzat dominanciája jóval kisebb, mint Magyarországon, s ahol számos 

egyetemi és más kutatóműhely fókuszál empirikus jogszociológiai kutatásokra. Talán nem kell 

hangsúlyozni, hogy Magyarországon a jog empirikus, szociológiai kutatásának helyzete jóval rosszabb. 

3. Módszertan
222

 

Ahogy korábban utaltunk rá, a társadalomtudományokban a módszertani kérdések különösen 

hangsúlyosak, a szakmai tudás jelentős része ilyen jellegű. Ennek megfelelően a módszertani 

kutatásoknak is óriási irodalma van. A kérdőívszerkesztés kapcsán csak az alapokat jelenti az, hogyan 

kell megfogalmazni egy-egy kérdést, hogy az egyértelmű legyen, csak egy dologra kérdezzen rá, 

egyformán érthető legyen és ugyanazt jelentse a jogtudós, a mérnök és a tanulatlan parasztember számára 

és persze hogy a kérdésfelvetés szövege semmilyen módon ne befolyásolja a válaszokat. A kérdések 

egymásutánisága is lényeges, és különösen fontos, hogyan választjuk ki, hogy kiket kérdezünk. 

A rosszul végzett kérdőíves adatfelvétel teljesen félrevezető eredményeket hozhat és a szakmai 

megbecsültségünket is aláássa. Hamis eredményekhez azonban nem egyszerűen a módszertani 

tudatlanság vezethet, hanem az emberi elme és lélek sajátságai is. A pszichológiában közismert az a 

jelenség, hogy a bennünket érő információk közül csak azokat vesszük figyelembe, amelyek egyeznek 

előzetes elképzeléseinkkel, meggyőződésünkkel, míg az azzal ellentéteseket hajlamosak vagyunk 

negligálni vagy egy „lehet, de azért…” gondolatmenettel félretolni. A társadalomtudományok 

kidolgozott, szigorú módszertana ezt a jelenséget (is) korlátozza, kiküszöbölheti. Másként fogalmazva: a 

szubjektivitás helyett az objektív valóság feltárását segítheti elő. 

Az „objektivitás” kérdése ugyanakkor változó módon jelentkezik a társadalomtudományokban, 

ami elsősorban a tudomány értékmentességéről folyó episztemológiai vitákban jelenik meg. A kutatások 

értékmentességéről sok eltérő értelmezés keletkezett. A XIX. században teret nyerő pozitivista olvasat 

szerint ha egyáltalán megengedhető bármilyen értékvonatkoztatás, azt előre tisztázni szükséges, az 

értékelés és a tudományos ténymegállapítás egymástól jelentősen eltérő természetű folyamat. Ezzel 

szemben az interpretatív felfogás szerint nem lehetséges a tények és értékek ilyen elválasztása, a 

társadalommal foglalkozó tudományok a világ természetéből következően nem érhetik el a 

természettudományos magyarázatok objektivitását, szükségképpen reflexívek.
223

 Az érdekeket és 

értékeket világossá kell tenniük. Max Weber az értékmentesség követelményét a tényítéletek és 

értékítéletek megkülönböztetésében látta teljesülni.
224

 Tehát Weber nem tagadta az értékek szerepét a 

társadalomtudományokban, csak szerinte a leíró jellegű kijelentésekből nem lehet normatív 

következtetéseket levezetni. 

Talán az lehet ezzel kapcsolatban a követendő álláspont, hogy a kutatónak rendelkeznie kell az 

értékek hatásainak ellenőrző mechanizmusaival, a megállapításokat és módszereket külső ellenőrzésnek 
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kell alávetni, és ha kétségek merülnek fel, lehetőleg meg kell ismételni.
225

 Az ismeretek módszeres 

ellenőrzése a tudományos kijelentések általános sajátossága, amely az objektivitás problémájának 

kezelésében is segít. Nem lehet az egyszerű pozitivizmus pozíciójához ragaszkodni, amely szerint a 

tények minden megfigyeléssel bővülnek, tudásunk reflektálatlan, a megfigyelőtől független és kumulatív, 

és megfelelő értelmezés esetén igazolják az elméletet. A beavatkozásmentes megfigyelés, a monolit és 

állandó igazság koncepciójával szemben a tudás társadalmi meghatározottságának elismerése áll.
226

 

Kétségtelen, hogy a tudományos problémák, kérdések és fogalmak megformálása diszkurzív térben 

történik, amelyben saját (kutatói) szerepünkre is reflektálnunk kell. A társadalom tagjaként értékelő, 

morális lények vagyunk, tudósként sincs ez másként. A kutató így egyfelől törekszik arra, hogy 

előzetesen meglévő meggyőződése ne homályosítsa el az empirikus adatok üzenetét. Másfelől azonban 

tudnia és vállalnia is kell, hogy megállapításai egy sajátos társadalmi közegben jelentkeznek, ami morális 

konfliktusokat is szülhet. A kriminológus például gyakran áll az elkövető oldalán, ott, ahol eleve kevesen 

állnak, ezzel szembekerülhet az állami szabályozás bizonyos elemeivel. 

Érték és tény sajátosan jelentkezik a gyakorlati orientációjú, alkalmazott kutatások esetében, 

különösen ha az valamely érdekelt megrendelésére készül. Az ilyen kutatások, amelyek gyakran 

tanácsadást is magukban foglalnak, kifejezetten igénylik javaslatok megfogalmazását, a puszta tények és 

összefüggések leírásán túl. Látnunk kell azonban, hogy a „jobbítást szolgáló javaslatok” nem mások, mint 

a feltárt valóság és valamilyen ideál, cél-, illetve értékrendszer közötti feszültség áthidalására szolgáló 

hipotetikus megoldások. Ez az alkalmazott kutatásokban gyakorta jelentkező technikai (hogyan 

határozzuk meg a követendő célt) és morális kérdéseket vet fel, amelyeket azonban e kötet más fejezetei 

tárgyalnak. 

3.1 Az empirikus kutatás módszerei -- néhány elméleti különbségtétel 

A szociológia (ideértve a szakszociológiákat is) az emberi közösségek működésének leírását, 

magyarázatát igyekszik adni, a társadalom működésének szabályszerűségeit feltárni. Érdeklődésének és 

magyarázatának tárgya nem az egyén viselkedése, hanem az összesített (aggregált) emberi magatartások. 

Mindehhez szükség van egy, a társadalomra vagy annak egy speciális részére vonatkozó elméleti 

konstrukcióra. Elmélet és empirikus kutatás nem választható el egymástól, a tudományos kutatás egész 

folyamatában egymásra utaltak. A hipotézisek felállításakor az elméletből indulunk ki, és az empirikus 

adatok, eredmények értelmezéséhez ismét az elmélet adja a keretet, fogalmi készletet. Mint látni fogjuk, 

az empirikus adatok közötti összefüggések (különösen a kvantitatív kutatásoknál) statisztikai jellegűek. 

Az, hogy ezeket az „együttállásokat” miként értelmezzük, mit gondolunk oknak és okozatnak, alapvetően 

az elméletből következik. Az elméleti háttér gyakran észrevétlenül alakítja, sőt meghatározza a kutató 

szemléletét. 

A változók között általában oksági viszonyokat feltételezünk; ez a feltételezés megfelel a valóság 

hétköznapi értelmezésének is. A jelenségek okainak, az okság irányának (mi okoz mit?) kereséséhez az 

empirikus kutatás ún. független és függő változókat állít elő. Az empirikus szociológiában „változónak” 

nevezzük azt, amit a mindennapokban „jellemzőknek”, szakszerűbben „indikátoroknak”, „dimenzióknak” 

mondanánk. A statisztikai elemzés számára azért „változók”, mert a mérés egységeiként változik az 

értékük. A „kor” évben megadott adata például 0-tól vagy 1-től (csecsemők) a legidősebb ember koráig 

terjed. Egy iskolai osztály tanulóinak az osztályzatai 1--5 között mozoghatnak: „az osztályzat változó 1--5 

értékeket vehet fel” -- mondaná egy szociológus. 

Hangsúlyozni kell, hogy társadalomtudományi, illetve statisztikai szempontból csak az a változó 

elemezhető értelmesen, amelyiknek van szórása, vagyis tényleg „változó”. Szórás alatt egyszerűen 

fogalmazva azt értjük, hogy a vizsgált dolgok nem egyformák. Így például ha egy tárgyból az összes 

hallgató jelest kap vagy minden bíró munkáját kiválónak találjuk, akkor ez az adat egyszerűen 

használhatatlan: nincs információértéke a statisztikai megközelítés számára (de alighanem általában sem). 

A független változó az ok, ezért gyakran magyarázó változónak is nevezik, míg a függő változó 

az okozat. A változók közötti viszony megállapításához számolásra, matematikai-statisztikai apparátusra, 

logikára és a tárgy valamilyen szintű ismeretére is szükség van. Az oksági irány megállapíthatóságának 

elsődleges tesztje annak megválaszolási kísérlete, hogy logikus-e a változók közötti kapcsolat 

megfordítása. Ha például az iskolai végzettség és a munkanélküliség között kimutatható kapcsolatot 

találunk (ti. minél alacsonyabb az iskolai végzettség, annál valószínűbb a munkanélküliség), könnyen 

feltételezhetjük az okság irányát: az, hogy a munkanélküliség lenne az alacsony iskolai végzettség oka, 

nem értelmes. De ebből a példából is sejthetjük, hogy a viszonylag könnyen értelmezhető, egyszerűen 
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mérhető társadalmi jelenségeknek is összetett okaik vannak. Nem magyaráztuk meg a munkanélküliséget 

pusztán az alacsony iskolai végzettséggel. Mérni azonban nem tudunk mindent, és legalább arra 

ügyelnünk kell, hogy az értelmezés során a nem vizsgált vagy rejtett változók hatásait logikusan 

feltételezzük. Olyan bonyolult problémák empirikus vizsgálatában, mint például az, hogy milyen 

összefüggés van a bírói függetlenség és az illető ország gazdasági prosperitása között, nyilvánvalóan 

elégtelen lesz az egyszerű oksági feltételezés. 

A társadalmi jelenségek közötti összefüggés rendkívül bonyolult. Gyakran vezet félreértéshez, 

hogy csak bizonyos tényezőket mérünk (kezelünk változóként) ebben a bonyolult 

összefüggésrendszerben. A lényegi változó sokszor rejtve marad. Ezt szokták rejtett, harmadik változónak 

is nevezni. 

Nemzetközi összehasonlításban a gólyák száma és a gyermekszaporulat szoros statisztikai 

összefüggést (korrelációt) mutat. Azokban az országokban, ahol több a gólya, ott általában 

több gyermek is születik. Azért van ez, mert mégiscsak a gólya hozza a gyereket? Aligha. 

Arról van szó, hogy a kevésbé iparosodott országokban nagyobb életterük van a gólyáknak 

és kisebb a tudatos születésszabályozás szerepe, vagyis egy harmadik változó, a 

modernizáció mértéke határozza meg mindkét adatot. 

A kutatandó kérdést megközelíthetjük idiografikus vagy nomotetikus szemlélettel. Az 

idiografikus megközelítés az egyedi, különös eset feltárásával kíván magyarázatot adni a konkrét 

jelenségre. Ez lehetővé teszi az okok összetettebb rendszerének feltárását, elméletileg következtethetünk 

belőle az egész működésének jellemzőire. A nomotetikus magyarázat a nevéből következően az általános 

törvényszerűségek közvetlen feltárását célozza az események, társadalmi jelenségek nagyobb csoportjára, 

osztályára érvényes összefüggéseket vizsgálva. Ebből következően az egyedi esetekben jellemző 

összetettség sok aspektusa kívül marad a megfigyelésen. A szabályszerűséget, rendszerintiséget feltáró 

nomotetikus magyarázat az általános statisztikai megállapíthatóságáért a redukció nagyobb fokával fizet. 

Képzeljük el, hogy kutatási feladatunk a bírói döntéshozásra ható jogon kívüli tényezők 

feltárása. Ha ehhez a megfelelő, bírákból álló minta kiválasztásával és egy gondosan 

összeállított kérdőívvel állunk neki, akkor bizonyos tényezőket kénytelenek leszünk 

figyelmen kívül hagyni vagy bizonyos hatásokat nem is feltételezünk. Ezt a problémát 

azonban megközelíthetjük úgy is, hogy nem a bírák egy csoportját vagy egészét vizsgáljuk, 

hanem a lehető legrészletesebben egy konkrét esetet annak minden aprólékos részletére 

tekintettel. 

A jelenségek magyarázatának logikája lehet induktív vagy deduktív, attól függően, hogy az 

egyedi vagy az általános a kiindulópont. Induktív magyarázat a sajátosból, az egyediből, a 

megfigyelésekből akar eljutni az általános szabályszerűségek megállapításáig. A korai pozitivista 

álláspont szerint képesek vagyunk az elméletektől, az általánosról szóló feltételezéseinktől függetlenül, a 

tényekből kiindulva elméletet alkotni. Ezt a tiszta induktív logikát ma az ún. grounded theory sajátos 

módszertani iskola képviseli. Ők azt gondolják, hogy megfelelően nagy számú megfigyelésből levont 

következtetésekkel el lehet jutni az általános megfogalmazásához, a kutatásból fejlődik ki az elmélet.
227

 A 

deduktív logika szerint a kutatás az elméletek próbája. Az általánosból logikai következtetésekkel jutunk 

el ahhoz, hogy mit figyelünk meg, hogyan tesszük mérhetővé és milyen hipotéziseket fogalmazunk meg. 

A megfigyelésnek és a logikának szorosan együtt kell működnie, de ez nem elméletfüggetlenül történik. 

Tegyük fel, hogy a bírói döntéshozással foglalkozó kutatásunkban nincsenek elméleti 

várakozásaink, a döntéshozatallal kapcsolatos minden momentum egyformán érdekes, majd 

az eredményekből kívánunk következtetni ezek egymáshoz való súlyára és hatásukra. De 

választhatjuk azt a megközelítést is, hogy a hipotéziseink mögött több feltételezés van, 

például a bírói szerepek tartalmáról, amelyekhez felhasználtunk korábbi eredményeket. 

Feltételezzük, hogy a jogalkalmazó szociológiai változói: életkora, neme hatást gyakorol a 

döntés tartalmára. A kutatás során igazolni vagy cáfolni fogjuk ezeket a feltételezéseket vagy 

újabb rejtett összefüggésekre is bukkanhatunk. 

További, a fentiekkel összefüggő kérdés, hogy empirikus kutatásunk az ún. hipotézis-vizsgálati, 

vagy a leíró módszer követi-e. Az előbbi egy meglehetősen leszűkített kérdésre vonatkozik, de ezt a 

kérdést nagy pontossággal, módszertani precizitással határozza meg, és pontosan tudható, hogy milyen 
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adatok esetében mi a válasz. Az egyszerű deskriptív megközelítés ezzel szemben a kérdések jóval 

szélesebb körére terjed ki. 

A fenti példa egy deskriptív leíró kutatást mutat be. Mi lenne egy hipotézisvizsgálatra 

irányuló kutatás e témakörben? Például annak vizsgálata, hogy a bíró neme alapvetően kihat-

e a gyermekelhelyezési perekben arra, melyik szülőnek ítélik a gyermeket. Ez esetben, 

miután -- itt nem részletezendő módon -- biztosítjuk, hogy a férfi és női bírák által vitt, a 

vizsgálatba bevont ügyek összevethetők legyenek, megvizsgáljuk, hogy van-e statisztikailag 

meggyőző, szignifikáns eltérés a férfi és a női bírák által hozott ítéletekben. Ha találunk 

olyan összefüggést, amely megfelel az előre meghatározott szignifikanciaszintnek, akkor 

elfogadjuk, ellenkező esetben elvetjük a hipotézist. 

A hipotézisvizsgálati kutatásokban ún. nullhipotézist és H1 hipotézist szoktak meghatározni. 

Anélkül, hogy a technikai részletekbe belemennénk, ennek az az oka, hogy a társadalomtudományokban, 

éppen a társadalom rendkívül komplex volta miatt, szinte lehetetlen bármilyen állítást egyértelműen 

igazolni, viszont állítások egyértelműen elvethetők (falszifikálhatók). 

A jogi oktatásban közhelynek számít az az állítás, hogy a halálbüntetés nem rettent el az 

súlyosan erőszakos bűncselekmények elkövetésétől. Ez, mondják, tudományosan igazolt 

tény, bár az ezt igazoló szakirodalomra való hivatkozás mindig hiányzik. Nos, egy ilyen 

állítást empirikus társadalomtudományi módszerekkel lehetetlen igazolni. (Például 

Magyarországon a halálbüntetés eltörlése után mintegy 50 százalékkal nőttek az ilyen jellegű 

cselekmények.) Amit igazolni lehet, az egy ellentétes állítás elvetése: ami bizonyítható, az 

az, hogy a halálbüntetés eltörlése nem feltétlenül, sőt a legtöbb esetben nem jár a halállal 

büntetendő cselekmények megnövekedésével. 

A hipotézisvizsgálati kutatásokat tekintik -- különösen a pozitivista irányultságú szerzők -- 

valódi tudományos kutatásnak, míg a deskriptív kutatásokat kevéssé tartják annak, különösen akkor, ha 

kérdésfelvetése is meglehetősen fókuszálatlan (például az a kérdés, hogy mi határozza meg egy bíró 

döntését). Sajnos, különösen a társadalomtudományi háttérrel nem rendelkező jogász kutatók által végzett 

adatfelvételek gyakran deskriptív jellegűek, ami különösen megnehezíti a nemzetközi tudományos 

porondra kerülést. Ugyanakkor ezek a vizsgálatok nagyon hasznosak lehetnek a gyakorlati orientáltságú 

kutatások esetében, mivel átfogó képet tudnak adni egy-egy problématerületről, megkönnyítve a 

szükséges reformlépések megalapozását. 

Az empirikus kutatás módszereit ezen túl szokás két nagy csoportba sorolni attól függően, hogy 

milyen természetűek a megfigyelés adatai. A kvalitatív módszer esetén nem a számosság, hanem az 

adatok valamilyen minősége, illetve a bonyolult összefüggések feltárása a lényeges. Kvantitatív módszerű 

a kutatás, ha statisztikai elemzésre alkalmas mennyiségű megfigyelés áll rendelkezésre, a társadalmi 

jelenséget számszerűvé, megszámlálhatóvá teszi, kvantifikálja. 

Még mindig a bírói döntéshozatal tényezőit vizsgáljuk. Ha megfelelő anyagi forrás áll 

rendelkezésünkre, a bírák összességét megkeressük kérdezőbiztosok segítségével és a 

válaszokat feldolgozzuk statisztikai módszerrel. De elképzelhető, hogy erre nincs fedezet, 

ezért inkább néhány eset feltárásához kevés bíróval készítünk interjút, viszont sokkal több 

részletre kiterjedően, mint amit egy kérdőívvel megtehetnénk. A két módszer közötti 

különbség meg fog jelenni az eredmények interpretációjában, az értelmezésben. Tehát nem 

állíthatjuk, hogy az egyik kutatás megalapozottabb, érvényesebb vagy megbízhatóbb 

eredményekre vezetne, mint a másik, de kétségkívül másként kell értelmeznünk az 

eredményeket. Számos előnnyel járna viszont, ha mindkettőre nyílna lehetőség: alapos 

interjúkkal és esettanulmányokkal alakíthatnánk ki azokat a szempontokat, elemeket, 

amelyeket kvantitatív módszerrel is megközelítenénk. 

3.2 A kvalitatív módszer 

A kvalitatív módszer az empirikus kutatás egy iránya, meghatározott szemlélet, több módszert 

átfogó kategória.
228

 Ezt a szemléletet tipikusan a cselekvő pozíciójának megértése, a mindennapi 

interakciókhoz közeli kutatása jellemzi. Ebből következően a kutató intenzívebb belevonódását igényli és 

nagyobb önreflexiót is. A XX. század első felében a chicagói iskola és az antropológia kezdte kidolgozni 
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azokat a módszereket, amelyek a valóság konstruktivista szemléletét hordozták. Iskolateremtő hatású volt 

William Isaac Thomas és Florian Znaniecki kutatása az Amerikába vándorolt lengyel parasztok 

helyzetéről, amelyet személyes dokumentumok és élettörténetek rekonstrukcióival közelítettek meg.
229

 

Ezek szerint a valóság emberi konstrukció, az egyéni interpretációk rekonstruálása, a jelentések feltárása 

a társadalomkutató feladata.
230

 Természetéből következően a kvalitatív módszerek idiografikus 

kiindulóponttal rendelkeznek. 

Klasszikus kvalitatív módszer a résztvevő megfigyelés; William Foote Whyte Street Corner 

Society című klasszikus tanulmánya óta a kriminológiában is gyakran alkalmazott módszer.
231

 Az 1970-es 

évek óta egyre fontosabb szerepet játszanak a kvalitatív kutatások.
232

 A korai előzményekre, a chicagói 

iskola etnografikus és etnometodológiai kutatásaira támaszkodva, jelentős kutatási irány az intézmények 

által előállított bűnözés értelmezése. Ezekben a kutatásokban a bűnüldöző szervek látens működési elveit 

tárják fel. Módszertani értelemben a témakijelölés, az új kutatási irányok és problémafelvetések 

számítanak újításnak. A klasszikus korszak óta lényeges kutatási terület a deviáns karrier feltárása az ún. 

szimbolikus interakcionizmus szemléletével és módszereivel. Azóta a jogrendszer kvalitatív 

módszerekkel történő kutatása jelentősen kibővült, az egész jogi eljárás és a jogi intézmények 

működésének kutatásává. Nem pusztán a „deviáns” és az intézmény közötti interakciók elemzését jelenti, 

hanem például a rendőrségi vagy bírósági munka egész folyamatának etnográfiai módszerekkel való 

vizsgálatát is. Tehát a bűnüldöző intézményeket és általában a jog működését nemcsak kvantitatív, 

statisztikákkal operáló módon lehet megközelíteni, hanem kvalitatív, az egyéni interakciókat elemző 

módszerekkel is (diskurzuselemzés, rendőrségi eljárás elemzése, a nyomozók történeteinek hermeneutikai 

rekonstruálása, a story telling culture leírása). Ezek a kutatások egészülnek ki tudásszociológiai, 

nyelvszociológiai szempontokkal, amelyekben narratív interjúkat, fókuszcsoportos vizsgálatokat, 

dokumentumelemzéseket és diskurzuselemzéseket alkalmaznak. 

Ezeket a megközelítéseket, általuk a jogi eljárás mikroszociológiájának nevezett módszert 

alkalmazzák német kutatók a bíróság működésének leírására és összehasonlító kutatásokban is.
233

 A 

tárgyalótermek mikroszociológiai vizsgálata vagy a jogi eset szociológiája új megvilágításba helyezi a 

jogászi szerepek értelmezését, a felek közötti kapcsolatok dinamikáját.
234

 A büntetőjogi eljárások 

elemzésének elméleti kiindulópontja, hogy a perek szereplői maguk állítják elő az esetet, de olyan 

körülmények között, amelyekre kevés befolyásuk van.
235

 Az eljárás során folyamatos jelentésadás, az eset 

aktív alakítása zajlik, amelyet a résztvevő megfigyelés eszközeivel lehet megközelíteni. Az ilyen kutatás 

nem célozhatja a jogrendszer vagy a jogi kultúra összes elemének feltárását, figyelembe kell vennie 

azonban az eljárási rendszer alapstruktúráját, hagyományait. Thomas Scheffer műve a Crown Court előtti 

büntetőeljárások konstruálását elemzi a védelem szemszögéből. Ehhez a terepkutatáshoz a megfigyelőnek 

bele kell helyezkednie az ügyek menetébe, fel kell vennie a fonalat a legelejétől, attól a pillanattól, hogy 

az ügyfél először jelenik meg az ügyvédi irodában. Ez csak úgy képzelhető el, ha a kutató elfelejti a 

megfigyelői pozíciót és felveszi a szokásokat, beleilleszkedik abba a társadalmi helyzetbe, amelyben 

mindez történik, hogy esélye legyen a megértésre. Ugyanakkor nem elégséges a jogi eset szereplői közé 

való beilleszkedés, a lehető legalaposabban tanulmányoznia kell azokat a dokumentumokat, amelyek 

szerepet játszanak a folyamatban. Scheffer kifejezésével ezek az időszakok a megfigyelés analitikai 

szünetei, amikor kénytelen a kutató módszert váltani. 

A jogi eljárások résztvevő megfigyelése olyan akadályokba ütközik, amelyek a jogrendszer 

működését kutató életét is megnehezíthetik. Bár a bírósági tárgyalások nyilvánosak, a közönség tagjaként 

nem kell feltétlenül engedély a jelenléthez, de a közönség nem teljesen szabad a megfigyelési pozíció 

megválasztásában, a rögzítés eszközeiben, és a dokumentumokhoz való hozzáférés lehetőségei is 

korlátozottak. A szabad jegyzetelés is csak az újságírói státusz számára természetes, hangfelvétel 

készítése nem lehetséges. A bíróságokon kívül a konkrét ügyek információit az ügyvédi titoktartás zárja 
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el és a szervezeti érdekek szűrik. Gyakran a menet közben kialakított személyes kapcsolatok, a 

„bennszülöttekkel” való jó viszony segíthet csak át a hozzáférés korlátain. A jogalkalmazó szervek 

(rendőrség, ügyészség, bíróság) és tagjaik -- különféle okok miatt -- gyakran ellenségesek a kutatóval 

szemben, és akár kifejezetten akadályozhatják is munkájában. 

Egy jogi eset összetett, több típusú adatot termelő folyamat: személyes megbeszélések, formális 

tárgyalások, dossziék, feljegyzések, jegyzőkönyvek, levelezések hálózata, amelyet változatos 

módszerekkel lehet leírni. Az írásbeli kultúra és a tárgyalótermi színház performatív kultúrája egymásra is 

hatva egyszerre tárgya a megfigyelésnek. Az ügyek konstruálásának dinamikáját Scheffer szerint az 

ellenféllel szembeni versenyhelyzet, a kompetitív mobilizáció adja. Ezt egyrészt a szimbolikus 

interakcionizmus szemléletével, másrészt strukturalista kiindulópontokból lehet értelmezni. Hogy mi 

történik, attól függ, hogy a résztvevők milyen jelentéseket küzdenek ki maguk számára, miben egyeznek 

meg, hogyan definiálják a helyzetet. Ugyanakkor a mi történik kérdésére a normatív és kulturális keretek, 

előírások feltárásával lehet választ adni. A sokféle helyszín, sokféle interakció, sokféle értelmezés állandó 

perspektíva- és metodológiaváltásokat igényel. 

Az ilyen kutatások ugyan nem gyakoriak, de felhívják a figyelmet arra, hogy a kvalitatív 

módszerű kutatásoknak a bonyolult interdiszciplináris terepekkel is meg kell küzdeniük. Sőt nagyobb ívű 

összehasonlításokra is alkalmassá kell válniuk. Erre a hagyományos jogi etnográfia kevéssé volt 

alkalmas. A résztvevő megfigyelés az egyedit, a partikulárist, lokálist tárja fel, amely megközelíthetetlen, 

lefordíthatatlan egy másik kultúra számára. Az etnográfiai összehasonlítás Durkheimtől kezdődő 

hagyományából az etnometodológia és a szimbolikus interakcionizmus fogalma teszi lehetővé, hogy az 

egyedi esetelemzéseken túlra lehessen tekinteni, a sűrű leírás nem a készen kapott, adott tények, hanem az 

értelemadó eljárások megfigyelése. Így alakulhat ki a sűrű összehasonlítás; a kutató a tárgyak, jelentések 

létrejövetelének, használatának, átértelmezéseinek tanúja, egy dinamikus folyamat megkonstruálását írja 

le, ami lehetővé teszi, hogy különböző jogi kultúrákban ezeket a folyamatokat a maguk dinamikájában 

hasonlítsa össze.
236

 

3.3 A kvantitatív módszer 

A kvantitatív vizsgálatok kapcsán itt csak három általános kérdést érintünk. A mérés 

megbízhatóságára és érvényességére vonatkozó szempontokat, a mintavétel problémáját, valamint az ún. 

mérési szintek kérdését. 

A megbízhatóság (reliability) némi leegyszerűsítéssel azt jelzi, hogy pontosan mérünk valamely 

tényezőt. Ha a megismételt mérés ugyanazt az eredményt hozza, akkor megbízhatónak tekintjük az 

eredményt. Az eszköz vagy a mérés azonban lehet megbízható úgy is, hogy nem lesz érvényes, valós a 

belőle származtatott eredmény. Elképzelhető, hogy megbízhatóan mérünk valamit egy kérdéssorral, de az 

nem az lesz, amit valóban mérni szeretnénk. 

Ha például az igazságszolgáltatás működésének színvonalát kívánjuk mérni, akkor sem az 

állampolgárok e kérdésre adott válaszai, sem a fellebbezések száma nem ad önmagában 

érvényes információt, bár nagyon megbízható lehet. 

Vannak állandósult, visszatérően használt mérési technikák, mint például a Theodor Adornóék 

által készített F-skála, amely az autoriter személyiségjegyekre utaló attitűdöket méri, vagy pedig az 

előítéletesség mérésére alkalmazott skálák. Ezeknél az eszközöknél a kipróbáltság és egy tudományos 

konszenzus tartja fenn a hitet a megbízhatóságban és érvényességben. Többféle módszer egyidejű 

alkalmazása erősítheti az eredmények érvényességét. A bíróságok működésének megismeréséhez például 

kombinálhatjuk a hivatalos dokumentumok (döntések, jegyzőkönyvek) elemzését a résztvevő 

megfigyelés módszerével, valamint a bírákkal és esetlegesen más érintettekkel (ügyvédekkel, 

ügyészekkel, vádlottakkal, illetve al- és felperesekkel, ülnökökkel) folytatott interjúkkal. 

A szociológiai kutatásban általában meg kell határoznunk a teljes sokaságot, avagy az 

alapsokaságot, a populációt. A populáció utalhat emberekre (például magyar állampolgárok, szavazásra 

jogosultak; aktív bírák, esetleg aktív törvényszéki bírák stb.) Máskor szervezetek (például járási 

bíróságok, polgármesteri hivatalok, kormányhivatalok) lehetnek a sokaság elemei, megint máskor 

események (például bírósági tárgyalások, döntések, tanúmeghallgatások stb.). 

Az esetek egy kisebb részében információt tudunk szerezni a populáció valamennyi tagjáról. A 

statisztikai (népszámlálási, települési, bírósági-ügyészségi) statisztikák általában ilyenek. Az esetek 

jelentős részében azonban az adatok nem állnak eleve rendelkezésre, és összegyűjtésükre technikai, 

anyagi stb. okok miatt nincs is lehetőség. Ekkor van szükség az ún. mintavételre, amelynek során 
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kijelöljük, hogy a populáció tagjai közül kik lesznek abban a szűkebb halmazban, a mintában, 

akikre/amikre nézve az adatgyűjtést elvégezzük. 

A mintavétel során a kulcskérdés a reprezentativitás. Ennek lényege, hogy a minta a lényeges 

tulajdonságok mentén ugyanolyan legyen, mint a populáció teljes köre. Például azonos legyen a nemek 

aránya, az iskolai végzettség eloszlása vagy a lakóhely típusa. Így a mintát vizsgálva állításokat 

fogalmazhatunk meg az alapsokaság jellemzőire nézve. 

Általában a véletlen kiválasztás az elfogadott mintavételi eljárás. Egyfelől azért, mert 

alkalmazása mellett minden elemnek egyforma esélye van a mintába kerülésre. Másfelől azért, mert a 

statisztikai kontrollmódszerek, például a szignifikancia számítására, a mintavételi hiba becslésére csak 

véletlen mintavétel esetén van lehetőség. Más szóval a nem véletlen módszerrel vett minta statisztikai 

elemzése szinte lehetetlen. 

A rétegzett mintavétel az egyszerű véletlen mintavételtől annyiban tér el, hogy a populáció egyes 

jellemzőinek megoszlása ismeretében veszünk mintát, általában úgy, hogy egyes csoportok nagyobb 

arányban kerülhetnek a mintába. 

A bírákra vonatkozó kutatásban a magasabb fokon eljáró bíróságok bíráinak nagyobb esélyt 

biztosíthatunk a mintába kerülésre. Így a járásbíróságok bírái közül minden huszadik, a 

törvényszékek minden tízedik, az ítélőtáblák minden ötödik bíráját vonjuk be a mintába. 

Ha a populációról keveset tudunk, használhatjuk a „hólabda módszert”: a mintába kerülők adnak 

információt további mintába kerülésekre vonatkozóan. 

Tegyük fel, hogy a súlyos életellenes bűncselekményekben ítélkező bírák társadalomképét, 

büntetési filozófiáját kutatjuk, ám nem rendelkezünk olyan listával, amely alapján képesek 

lennénk elkülöníteni a bírákon belül azokat, akiket meg akarunk kérdezni. Választhatjuk azt, 

hogy az első megkérdezettet arra kérjük, adjon információt arról, még kit kérdezzünk meg. 

Majd az így kapott neveken továbblépve folytatjuk a kérdezést. A módszer hátránya, hogy 

nem tekinthető véletlen, reprezentatív kiválasztásnak. 

A kvantitatív kutatások esetében jelentős kérdés, hogy a kapott eredményeket miként 

értelmezhetjük. A „mérési szintek” arra adnak választ, hogy egy adott változó adatai mennyire 

hasonlítanak az „igazi” számokhoz. Két igazi számot összevetve meg tudjuk mondani, hogy az egyik 

mennyivel és hányszorosan nagyobb, mint a másik. A 2 és 5 összevetése kapcsán azt mondhatjuk, hogy 

az 5 az 3-mal nagyobb a 2-nél, valamint 2,5-szerese a 2-nek. A mérési szintek tisztázása az értelmezés 

szempontjából is fontos, de különösen azért, mert az adatfeldolgozás módszere alapvetően ettől függ. 

Nominális szintnek nevezzük, ha az információ semmilyen számszerű jellemzőt nem mutat. 

Ilyen például a nem. A kérdőívben, a számítógépes adatbevitel miatt, a nemeket is gyakran számokkal 

kódoljuk (például 1 a férfi, 2 a nő), de ezek nem számok (ugyanúgy lehetne A és B a jelölés). Ordinális 

szint, ha a tulajdonságok rangsorba állíthatók, egymáshoz képest lehet őket meghatározni (nagyobb vagy 

kisebb, inkább vagy kevésbé). Így értelmezhető például a bírósági szintek egymáshoz való viszonya vagy 

egy rangsorolásos kérdésre adott válaszok. Ha a kategóriák között egyenlő távolságok vannak, akkor a 

mérés intervallum szintű, ilyenkor pontosan meg lehet határozni, hogy mennyivel kisebb vagy nagyobb 

egyik szint a másiknál. Ilyen például az IQ-teszt. Az arányskála annyiban különbözik ettől, hogy valós 

kezdőponttal (0) rendelkezik, így teljes egészében „igazi számként” működik; ilyenként kezelhetjük az 

életkor vagy a jövedelem adatot. 

A gyakorlatban sokszor összetettebb mérési eszközöket, indexeket és skálákat használunk. 

Indexeket képeznek a kutatók, ha több attitűd-itemmel való egyetértés fokát mérő ordinális mérés 

összeadásából a jellemző tulajdonság alapján gyártanak változót, amelyet már intervallum vagy magasabb 

szintű változóként kezelhetünk. 

3.4 Az empirikus kutatás folyamata 

Az empirikus kutatás talán három fő szakaszra bontható: 1. a kutatás megtervezése, 2. 

adatgyűjtés, 3. adatok elemzése, értelmezése. 

A kutatatás első szakasza, hogy megfogalmazzuk a kutatási kérdést. Ez különösen a 

hipotézisvizsgálat esetében elkerülhetetlen, de általában is célszerű, ha meg tudjuk mondani, mi az az 

átfogó kérdés, amelyet a kutatással meg kívánunk válaszolni. Ilyen kérdés (esetleg kérdések) hiányában a 

kutatás fókusza elvész, a tevékenység szétfolyik. Ideális esetben egyetlen kutatási kérdés van, amely 

általában több kutatási részkérdés megválaszolását igényli. Kvantitatív kutatások esetében e kérdés vagy 

kérdések megválaszolása számszerű adatokkal történik. Az elvont kutatási kérdés „lefordítását” adatokra 

operacionalizálásnak nevezzük. 
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Azt az általános kérdést például, hogy a bírák összetétele mennyiben képezi le a társadalom 

egészének összetételét vagy tér el attól, úgy válaszolhatjuk meg, hogy adatot gyűjtünk a bírói 

kar nem, kor, az apai iskolai végzettsége stb. szerinti jellemzőiről, majd ezeket összevetjük a 

társadalom egészének adataival, esetleg a felnőtt vagy az aktív munkavállaló, esetleg az 

aktív, értelmiségi, munkavállaló népességével. 

Legkésőbb az operacionalizálás során arra is rákényszerülünk, hogy pontosan meghatározzuk 

azokat a fogalmakat, amelyeket használunk. A bírák összetételére vonatkozó kutatás esetén meg kell 

határoznunk az ún. sokaságot avagy populációt: pontosan kiket értünk a bírák alatt. A nyugdíjban lévők 

azok-e, kiterjesztjük-e a bírósági fogalmazókra stb., amiként az összehasonlítás alapja is meghatározást 

igényel: milyen időpontra nézve végezzük a vizsgálatot,
237

 mit tekintünk a társadalmi összetétel 

szempontjából fontosnak és mi az, amit már kizárunk ebből (például politikai meggyőződés). 

Hasonlóképpen ahhoz, hogy képesek legyünk a társadalom előítéletességének mérésére, tisztázni kell, mit 

értünk előítéleten. A bűnözés mértékének megállapításakor részben hagyatkozhatunk a jogi szabályokra, 

a hivatalos statisztikákban alkalmazott kategóriákra, de tisztázni kell, hogy milyen bűnözésről (a bűnözés 

milyen típusáról) alkotunk ítéletet. Ez az értelemadási folyamat a konceptualizáció. 

Az operacionalizálás során egyfelől a konceptualizáció során pontosított kutatási kérdésekre 

vagyunk tekintettel; keressük azokat az adatokat, amelyekkel ezek megválaszolhatók. Másfelől viszont a 

lehetséges információkat vesszük számba. Egyes információk például nem szerezhetők be akár objektíve 

(például genetikai adatok a népesség egészére), akár egyéb okok (például jogszabályi tiltás) miatt (fajra, 

politikai meggyőződésre, vallásra vonatkozó egyes adatok). Ez tehát egy nehéz, iteratív folyamat, 

amelyhez a témakör ismerete, a rendelkezésre álló adatokkal kapcsolatos ismeretek, valamint a 

módszertani képzettség egyaránt szükséges. 

Az operacionalizálás, az empirikus információk meghatározása alapvetően az alkalmazott 

módszer megválasztását is kijelöli. Így például a bírákra vonatkozó egyes adatok adatbázisokból 

megszerezhetők, másokhoz esetleg kérdőíves adatfelvétel szükséges. A lakosság egészére vonatkozó 

adatok pedig például a Központi Statisztikai Hivatalból férhetők hozzá. 

Mindez kijelöli a kutatás második szakaszának, az adatgyűjtésnek a teendőit is. (Az 

alkalmazható módszerekről az alábbiakban részletesen is szólunk.) 

A kutatási kérdés, főleg ha az hipotézisként fogalmazódik meg, egyben kulcsot ad az adatok 

elemzéséhez, értelmezéséhez is (erről a későbbiekben szintén szólunk). 

3.5 Az információgyűjtés módszerei, adatfelvételi módszerek 

A jogrendszer elemzésében is változatos empirikus módszereket vethetünk be. Az alábbiakban 

ezek közül a kérdőíves adatfelvétel, az interjúkészítés, a tartalomelemzés, a fókuszcsoportos vizsgálat és a 

terepkutatás felvillantására koncentrálunk, utalva a másodelemzés lehetőségeire is. 

A kérdőíves felmérés (survey) a leggyakrabban használt empirikus módszer.
238

 A legtöbb 

kérdőívben felbukkanó kérdések (életkor, iskolai végzettség, jövedelem stb.) kapcsán léteznek jól bevált 

gyakorlatok. De ez sem lehet automatikus. Egy középiskolás korosztályt kérdező kérdőívben bizonyosan 

nem fogunk elhelyezni foglalkozásra vagy jövedelemre vonatkozó kérdést. Gondos figyelmet kell 

fordítani a kérdések nyelvezetének tesztelésére, el kell képzelnünk a válaszoló helyzetét, meg kell 

becsülnünk, hogy mekkora eséllyel tudja értelmezni a kérdést. Az egyértelmű, világos, egyszerű 

fogalmazás nem mindig egyszerű, újra és újra át kell tekintetni a kérdéseket a dupla állítások vagy a 

sugalmazott válaszok kiszűrése céljából. A kérdések sorrendje is fontos, néha ez is képes az eredmények 

torzítására. A survey vizsgálatok előkészítésekor a kérdőívből származó módszertani hibák tesztelésének 

céljából gyakran alkalmaznak pilot kutatásokat, amelyekben egy kis mintán kipróbálják, hogy működik-e 

a kérdőív. 

                                                           
237 Adataink egy bizonyos időpontban jellemző állapotról tudósítanak, a társadalmi valóság azonban változékony. A 

mobilitáskutatások ezt részben úgy hidalják át, hogy egyszerre a múltra is kérdeznek, általában a szülő utolsó 

foglalkozására, hogy össze tudják vetni a megkérdezett jelenbeli foglalkozási státuszával. Az ún. longitudinális 

vizsgálat ugyanazt az elemzési egységet különböző időpontokban kérdezi meg, így hosszabb időtávban képes a 

változásokat leírni. A rendszeres népszámlálások a demográfiai változásokat is érzékelik, alkalmasak nagyobb 

trendek leírására. A kohorsz vizsgálatok egy-egy életkori csoportot (generációt) követnek nyomon megadott 

időközönként. 
238 A survey kutatások módszertanával foglalkozó ajánlott irodalom: BABBIE (44. lj.) 273--314; RUDAS Tamás: 

Hogyan olvassunk közvélemény-kutatásokat? (Budapest: Új Mandátum 1998); HORVÁTH György: A kérdőíves 

módszer (Budapest: Műszaki 2004); HÉRA Gábor -- LIGETI György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása 

(Budapest: Osiris 2006); KOVÁCS Éva (szerk.): Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet (Budapest: Néprajzi 

Múzeum -- PTE 2007). 
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A kérdőívek általában ún. zárt kérdéseket tartalmaznak, ahol a válaszalternatívák eleve adottak. 

Ezeket könnyebb kezelni az adatfelvétel (a kérdezőbiztos bekarikázza a megfelelő választ) és az 

adatrögzítés (egy kódszámot kell bevinni akár több mondat helyett) során. De vannak olyan tárgykörök, 

amelyeket egyszerűbb nyitott kérdésekkel megközelíteni, még ha ez aztán több munkát is jelent. Ha nincs 

forrásunk kérdezőbiztosok alkalmazására (illetve ha olyan nagy a minta, hogy saját magunk nem tudnánk 

elvégezni), akkor megfontolandó lehet internetes kérdőívek kitöltetése is (googledoc spreadsheet). 

Mindig alaposan át kell gondolnunk, hogy a válaszok mennyiben lesznek reprezentatívak a teljes vizsgált 

jelenségre nézve (kik nem válaszolnak, kiket nem érünk el a módszerrel stb.). 

Az interjúkészítés a kvalitatív módszerek leggyakrabban alkalmazott változata.
239

 Az interjú 

strukturált, ha előre meghatározott sorrendben történik a kérdések megbeszélése, az interjút készítő 

ragaszkodik az interjútervben megszabott logikához, míg strukturálatlan, ha csak néhány alapkérdés 

adott, és egy-egy téma kapcsán egészen mély részletekbe is bele tudunk menni. A túlzottan strukturált, 

merev megközelítés gátolhatja az őszinte kommunikációt, míg az ellenkező véglet az interjúk 

szétesésével fenyeget és nem ad módot az összehasonlításra sem. A narratív interjú tárgya maga a 

megkérdezett, róla, az életéről szeretnénk valamit megtudni. E körbe tartoznak az életútinterjúk, amelyek 

a személyiség fejlődését, történetét középpontba helyezve tudósítanak a társadalmi valóságról. Interjúk 

készítése egyszerű feladatnak tűnik elsőre (ráadásul jó alkalmat adhat ismeretségek megkötésére híres 

szakemberekkel), de a buktatók elkerülése végett érdemes megfogadni az alábbi tanácsokat:
240

 

1. Az elején mutatkozzunk be, mondjuk el, milyen célt szolgál az interjú és tisztázzuk, milyen 

módon biztosítjuk (vagy esetleg nem biztosítjuk) az anonimitást. Ha felvesszük az interjút, kérjünk rá 

engedélyt előre. 

2. A beszélgetéseket mindig kezdjük néhány bemelegítő, „barátkozós” kérdéssel. 

3. Emlékezzünk rá, hogy pontosan milyen információkra van szükségünk az interjúalanytól. 

4. Viselkedjünk egyszerre természetesen és szívélyesen, valamint udvariasan és tisztelettudóan 

az interjúalannyal. 

5. Hallgassunk figyelmesen, és ez látsszon is. 

6. Megfelelő ruházatban jelenjünk meg (például az Alkotmánybíróságra nem mehetünk 

rövidnadrágban interjút kérni). 

7. Keressünk egy kényelmes és csendes helyet az interjúhoz. Lehetőleg intézzük úgy, hogy más 

ne legyen a helyiségben, mert így inkább várhatunk őszinte válaszokat. 

8. Ne elégedjünk meg egyszavas válaszokkal, kérdezzünk utána a részleteknek, indokoknak, 

összefüggéseknek. 

9. Ha nincs gyakorlatunk, akkor célszerű gyakorolni az interjút egy ismerőssel. Egyébként is 

készüljünk fel alaposan (például ellenőrizni kell, rendben van-e a diktafon, van-e nálunk személyi 

okmány, ha szükséges stb.). 

A fókuszcsoportos vizsgálatban egyszerre több „interjúalany” vesz részt és ennek megfelelően a 

kutatás célja is más.
241

 Amennyiben szakértőkből áll a csoport, akkor azt Delfoi-csoportnak (Delphi 

group) nevezzük. A fókuszcsoportban az egymás számára ismeretlen emberek az interakciók hatására is 

alakítják értelmezéseiket a felvetett témákról. Így az elemzésben lehetőség van a vélemények 

dinamikájának, változásainak, kialakulásának, a konszenzusképzésnek vagy a vita szerkezetének 

tanulmányozására. Ennek megfelelően a moderátor keretet ad a beszélgetésnek, strukturálja a vitát az 

előre megállapított forgatókönyv szerint. Egy a halálbüntetés elfogadásával kapcsolatos kutatásban ezt a 

módszert jól lehetne hasznosítani annak megközelítésére, hogy a pro és kontra érvek mennyire stabilak, 

milyen érveken alapulnak és milyen módon hatnak egymásra. Ehhez azonban gondosan kell eljárni a 

csoportok összeállításakor, hiszen egy teljes konszenzust tanúsító csoportban ezeket a problémákat 

nehezebben vizsgálhatjuk. 

Az etnológiai kutatások alapvető módszere a terepkutatás, de más társadalomtudományok is 

egyre gyakrabban használják.
242

 Ilyenkor a társadalmi jelenséget magát közvetlenül lehet megfigyelni, 

nem mesterséges környezetben vagy közvetítések útján jut a kutató információkhoz, hanem 

résztvevőként. A kutató eltérő pozíciókat vehet fel: lehet résztvevő vagy külső megfigyelő; ennek 

megfelelően alakítja a viszonyát a megfigyelt helyzetben jelen lévőkkel. A résztvevő megfigyelés és a 

                                                           
239 Az interjúk készítésével foglalkozó ajánlott szakirodalom: HÉRA--LIGETI (60. lj.) 143--172; SOLT Ottilia: 

„Interjúzni muszáj” in SOLT Ottilia et al. (szerk.): Méltóságot mindenkinek (Budapest: Beszélő 1998) 29--48; KOVÁCS 

Éva: „Interjús módszerek és technikák” in KOVÁCS (szerk.) (60. lj.). 
240 Matthew DAVID -- Carole D SUTTON: Social Research (San Francisco: Sage 22011) 125--129. 
241 A fókuszcsoportos vizsgálatokkal foglalkozó ajánlott szakirodalom: VICSEK Lilla: A fókuszcsoport (Budapest: 

Osiris 2006); OBLATH Márton: „A fókuszcsoport” in KOVÁCS (60. lj.). 
242 A terepkutatásokkal foglalkozó ajánlott szakirodalom: FEISCHMIDT Margit: „Az antropológiai terepmunka 

módszerei” in KOVÁCS (60. lj.); BABBIE (44. lj.) 315--349; GEERTZ (52. lj.). 
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terepkutatások egyéb formái lehetőséget adnak arra, hogy az egyszerű mérésnek ellenálló, nehezen 

megközelíthető, komplex szemléletet igénylő problémákat a maguk összetettségében, természetes 

környezetükben írjuk le. Korábban több ilyen kutatásra utaltunk már. 

A nem beavatkozó kvalitatív, diszkurzív módszerek tipikus formája a tartalomelemzés,
243

 amely 

gyakran kerül bevetésre az empirikus jogtudományi kutatásokban, hiszen a jogrendszer működése 

nagyrészt az írásbeliségen alapul. A rögzített emberi kommunikáció elemzése a források sokszínűsége 

miatt nehezen ismertethető általánosan. A jogszabályok, bírósági döntések, tárgyalások jegyzőkönyvei, 

szerződések a jogrendszer sajátos produktumai, amelyeket szoros keretekbe rendeznek a rájuk vonatkozó 

normák. Jegyzőkönyvek elemzéséből képet kaphatunk akár régmúlt emberi interakciók lefolyásáról, a 

nyilvános térben zajló kommunikációkról. A szövegek alapján lehetnek kvantitatív szempontjaink is: 

szavak, kifejezések gyakorisága. A jog működését erősen befolyásoló tényező, a jogászok társadalom- és 

világképét, sőt annak változásait is fel lehet tárni a jogi szövegek tanulmányozásával.
244

 Ma már komplex 

elemzéseket lehetővé tévő szoftverek segítik a kutatókat a rejtett tartalmak felfedésében. 

A jogtudományi kutatások körében is számos egyéb, itt nem bemutatott módszer használatos, 

gyakori a mások által összegyűjtött, rendszerezett és elemzett adatok másodelemzése vagy a hivatalos 

statisztikai adatok vizsgálata. Minden esetben fontos tisztában lenni az eredeti adatfelvétel módszereivel, 

az adatok rendezésének módjával, a minta tulajdonságaival. A kriminológiai kutatásokban a kutatók 

gyakran kénytelenek az állami szervezet hivatalos adatait használni az elemzéshez. Ebben az esetben 

különös torzító tényezőkkel is számolni kell, amelyek elsősorban a bűnüldöző apparátusok szervezeti 

önérdekeiből, az adatok regisztrálásának bürokratikus módozataiból származhatnak. Még az olyan nagy 

múltra visszatekintő adatgyűjtés, mint a halálokok regisztrálása, amely a szociológia egyik klasszikus 

tematikájához szolgál empirikus alapokat, számos bizonytalansággal terhes: például a tényleges halálokok 

eltitkolásának kulturális kényszere, a halált megállapító szerv szakmai protokolljai, az ennek hátterében 

álló tudományterületek állapota, az adatkezelés pontossága. 

Különleges távlatokat nyithatnak az adatok olyan körének elemzései, amelyek hosszabb távra 

vonatkoznak, történeti jellegűek. A nagy trendek figyelembevétele, a történeti elemzések a kutatandó 

problémát új perspektívába helyezhetik. A történeti kutatások rengeteg lehetőséggel rendelkeznek a 

mikrotörténeti elemzéstől a nagy trendek vizsgálatáig. A normák működésének mikrotörténeti elemzései, 

történeti esetek elemzései segíthetnek megérteni az emberi közösségek és az egyéni magatartások 

szabályozásának kapcsolatát.
245

 Az időtáv megváltoztatása kijózanító hatással bírhat vagy jelentősen 

módosíthatja a kutatott tárggyal kapcsolatos következtetéseket.
246

 Rámutathat, hogy amit trendnek 

vélünk, az csak egy rövid időszakot jellemző anomália az adatsorokban.
247

 

Az értékelő jellegű kutatások gyakori típusa a jogrendszer elemzésében a hatásvizsgálat. Ezzel e 

kötetnek a jogalkotást tárgyaló fejezetében foglalkozunk részletesebben.
248

 

3.6 Az adatok értelmezése, adatfeldolgozás 

Az információ feldolgozásának számtalan módja van. Amikor elgondolkodunk egy problémán, 

amikor egy kérdést megvitatunk egy kollégánkkal, akkor éppen úgy információt dolgozunk fel, mint 

amikor bonyolult számítógépes adatfeldolgozást végzünk. Természetesen nincs mód arra, hogy az 

információfeldolgozás kérdését akár csak vázlatosan is áttekintsük. Csak arra van lehetőségünk, hogy 

néhány nagyon egyszerű kvantitatív adatkezelési módot felvillantsunk. Ahogy már többször 

hangsúlyoztuk, e dolgozat csak egy bevezető áttekintést tud adni, de talán egyetlen ponton sem annyira 

igaz ez az állítás, mint e tekintetben. 

Egy vizsgált populáció valamilyen szempont szerinti jellemzőit legegyszerűbben az ún. 

megoszlás bemutatásával tudjuk leírni. Egy bíróság bíráinak nemek szerinti megoszlását például a 

következő táblázattal írhatjuk le. 

 Fő % 

                                                           
243 A tartalomelemzéssel foglalkozó ajánlott szakirodalom: BABBIE (44. lj.) 352--363; GLÓZER Rita: „Diszkurzív 

módszerek” in KOVÁCS (60. lj.).  
244 GYEKICZKY Tamás: A jogászok joga (Budapest: Gondolat 2003). 
245 Carlo GINSBURG: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe [ford. GALAMB György János] 

(Budapest: Európa 22011). 
246 A makrotörténeti kutatások módszertanáról lásd Charles TILLY: Big Structures, Large Processes, Huge 

Comparisons (New York: Russel Sage Foundation 1984). 
247 Pl. bár úgy érzékelhetjük, hogy a társadalomban nő az erőszak, a történeti tendencia ezzel ellentétes. Lásd Steven 

PINKER: The Better Angels of Our Nature. The Decline of Violence in History and Its Causes (London: Allen Lane 

2011).  
248 Cserne Péter -- Gajduschek György: Jogalkotási javaslatok megfogalmazása a jogtudományban. 
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Nő 27 63% 

Férfi 16 37% 

Összes 43 100% 

Egy sokaságot másként, összegző adatokkal is le lehet írni. Ilyen adatok a középérték és a 

középértéktől való eltérés mutatói. Ezeket a mutatószámokat azonban csak akkor tudjuk alkalmazni, 

amikor az adatok „szám jellegűek” (elvileg arányskálán, praktikusan legalább ordinális skálán mértek). 

Megadható például a középérték a korra vagy a fizetésre. Mondjuk az átlagéletkor a bírák körében 

hivatalban 49 év, az átlagos nettó jövedelem havi 348.576 forint. A legtipikusabban alkalmazott 

középérték az átlag. Ehhez az egyes értékeket összeadjuk és elosztjuk az értékek számával. 

Egyes esetekben célszerű az átlag mellett vagy helyett egy másik középértéket, a mediánt 

megadni. A mediánt szemléletesen úgy írhatjuk le, hogy „nagyság szerint” sorba állítjuk a sokaság tagjait 

és kiválasztjuk a középsőt, majd megnézzük, hogy őt mi jellemzi. Gyakran azért jobb mutató a medián, 

mert néhány különösen magas érték túlzottan „felhúzza” az átlagot. A jövedelem esetében is ez a helyzet. 

Egy egyszerű példával: ha tízen keresnek napi ezer forintot, és egyvalaki százezer forintot, akkor az 

átlagjövedelem tízezer forint lesz, pedig a nagy többség jövedelme csak ennek egytizede volt. A medián 

viszont az ötödik fő jövedelme, vagyis ezer forint lesz, ami nyilván sokkal jellemzőbb. 

A középérték azonban önmagában kevés egy sokaság jellemzéséhez. A másik fontos adat a 

változó változatosságára utal. Erre leggyakrabban a szórás szolgál. A szórás azt mutatja meg, hogy az 

egyes esetek mennyire térnek el a középértéktől. 

Tegyük fel, hogy két bírói tanácsot vizsgálunk. Mindkettő tagjainak átlagéletkora 45 év, sőt a 

medián életkor is 45 év. Mégis az életkori összetétel jelentősen eltér, mert -- megoszlásukat 

nézve -- az egyikben egy-egy 30, 45 és 60 éves, a másikban 43, 45 és 47 éves bírót találunk. 

A kicsit is képzett kutatónak azonban nem kell megismernie a megoszlást, képet kap a 

tanácsok kor szerint összetételéről akkor is, ha a középérték mellé megadjuk, hogy az előbbi 

esetben a szórás 15, az utóbbi esetben 2. A szórásnak ez az információértéke persze akkor 

méltányolható igazán, ha például egy ezerfős mintáról van szó. 

A fentiekben bemutatott módszerekkel egy jellemző, vagyis változó alapján tudunk bemutatni 

egy sokaságot. Gyakran azonban ennél bonyolultabb összefüggéseket keresünk. A statisztikai módszerek 

jelentős része éppen erre irányul, arra tehát, hogy a különféle változók, statisztikai dimenziók, jellemzők 

közötti összefüggéseket tárja fel. 

Ennek a legegyszerűbb módja az ún. kereszttábla készítése. A kutatók mind a mai napig 

alkalmazzák ezt a módszert, bár mára jóval bonyolultabb technikák is kialakultak. A módszer vonzereje 

azonban éppen viszonylagos egyszerűségében rejlik, hiszen egy regresszió-, faktor-, vagy klaszteranalízis 

mibenlétét, illetve az azokból nyert adatok tartalmát hosszan kellene magyarázni, márpedig erre a 

jogászságban gyakran nincs fogadókészség. A kereszttábla a legtöbb ember számára könnyen 

értelmezhető. Az alábbi táblázatban a már említett bíróságon a vezető és beosztott bírák jelennek meg 

nemek szerint megoszlásban, vagyis ennek a két változónak az összefüggését mutatja a táblázat. 

 Vezető Beosztott Összesen 

 Fő % Fő % Fő % 

Nő 4 15% 23 85% 27 63% 

Férfi 4 25% 12 75% 16 37% 

Összesen 8 19% 35 81% 43 100% 

A kereszttáblát elemezve arra kaphatunk választ, hogy milyen összefüggés van a két tényező 

között. E táblázat arra utal, hogy bár nem kiugró mértékű az eltérés, de a férfi bírák nagyobb eséllyel 

kerülnek vezetői pozícióba, mint a nők. Vegyük azonban észre, hogy itt a kutató szubjektív értelmezése, 

hogy mit tekint jelentős eltérésnek. Más technikák esetében ez előre meghatározható. 

A legalább intervallum skálán mért jellemzők közötti összefüggések kimutatására gyakran 

alkalmazott módszer a korrelációszámítás. Hasonlóképpen a szórás vagy a középértékek számításához, 

korrelációt már táblázatkezelő programokkal is számolhatunk, nincs szükség statisztikai szoftver 

alkalmazására. A korreláció értéke -1 -- 0 -- +1 között mozoghat, ahol a 0 arra utal, hogy nincs 

összefüggés a két tényező között. A -1 vagy ahhoz közeli értékek erős negatív összefüggésre (minél 

nagyobb érték jelentkezik az egyik, annál kisebb a másik változón), +1 erős pozitív összefüggésre utal (az 

egyik változó magasabb értékeihez tipikusan a másik változón is magasabb érték kapcsolódik). A 

korrelációszámításnál is, mint a legtöbb matematikai statisztikai eljárásnál, meghatározó jelentősége van a 

szignifikanciaszintnek. Ez lényegében arról ad információt, hogy mennyire lehetünk biztosak abban, hogy 
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az összefüggés fennáll (és nem valamilyen tévedés eredménye). Minél alacsonyabb a szignifikanciaszint, 

annál biztosabbak lehetünk az eredményben. Bár nincs általános szabály, de 0,01 (egy százalékos) vagy 

még inkább 0,001 (egy ezrelékes) szignifikanciánál a feltételezett összefüggést elfogadhatjuk. 

Számos olyan módszer is van, amely kettőnél több dimenzió közötti összefüggés feltárására is 

alkalmas. Elvileg kereszttáblák is készíthetők három, esetleg négy dimenzióban is, ám ezek már jóval 

nehezebben áttekinthetők. Ezekben az esetekben számos más, bonyolultabb módszer alkalmazására 

kerülhet sor. Ilyen a regresszióanalízis, amely egy tényező (például a jogismeret) mértékét számos más 

tényező (például a médiafogyasztás, iskolai végzettség, kor stb.) segítségével kísérli meg magyarázni. A 

faktoranalízis arra szolgál, hogy nagyszámú változó között keressük azt a néhány rejtett tényezőt, amelyik 

valójában meghatározó, a klaszteranalízis pedig arra, hogy a számos változóval jellemzett sokaságban 

megtaláljuk az egymástól elkülönülő fontosabb csoportokat. 

E módszerek és a rendelkezésre álló több tucatnyi más, meghatározó elemzési metódus részletes 

bemutatására azonban itt nem vállalkozhatunk. Dolgozatunk az adott keretek között csak rövid áttekintést 

tudott adni az empirikus jogtudományi kutatások legelemibb módszereiről, az ezek mögött álló elméleti 

háttérről és -- a klasszikus jogtudománytól eltérő -- szemléletmódról. Az érdeklődő olvasó számára 

kiindulópontot kívántunk nyújtani, amit további, „ajánlott” olvasmányokkal egészíthet ki, hogy aztán 

maga választhassa meg a továbblépés útját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

Győrfi Tamás 

Politikai elvek és politikai filozófiai szempontok a jogtudományban 

E tanulmány célja a politikai elvek jogtudományban betöltött szerepének a vizsgálata. Úgy tűnik, 

az elemzés során két utat választhatunk. Az első lehetőség, hogy néhány olyan elvet állítunk 

vizsgálódásunk középpontjába, amelyek politikai természetét széles körű konszenzus övezi. Aligha 

vitatná például bárki is, hogy a demokrácia, a jogállamiság vagy a hatalommegosztás ebbe a körbe 

tartozik. Ebben az esetben pusztán azzal a kérdéssel kell megbirkóznunk, hogy ezeket az elveket miként 

használhatjuk fel a jogtudományi elemzésben. Ez a megközelítés zárójelbe teszi a politikai elvek 

tartományának körülhatárolására vonatkozó vizsgálódást, s egyben lemond arról is, hogy felmérje, milyen 

gyakran kell ezekkel a kérdésekkel a jogtudománynak szembenéznie. Biztos kritérium hiányában egyesek 

akár úgy is vélhetik, hogy a politikai filozófia kérdései csupán néhány alkotmányjogi probléma 

megvilágításánál relevánsak, így általános jogtudományi jelentőségük marginális. 

A második út éppen abban tér el az elsőtől, hogy nem riad vissza ettől a kihívástól, s kísérletet 

tesz a politikai elvek készletének körülhatárolására. Ez a feladat azonban nem egyszerű. A jog és a 

politika kapcsolatát a különböző elméleti hagyományok ugyanis egészen másképp konceptualizálják, így 

az egyes elméletek más-más módon fogják körülhatárolni a politikai elvek tartományát. Minden ilyen 

vállalkozás óhatatlanul a jog és a politika kapcsolatára vonatkozó vitatható és vitatott felfogásra épül. Ám 

úgy vélem, ez sem elég ok arra, hogy teljesen exponálatlanul hagyjuk azt a kérdést, amelyet az első 

megközelítés zárójelbe tesz. Tanulmányomban éppen ezért a második utat választom: első lépésben, ha 

nagyon vázlatosan is, azt próbálom tisztázni, mely elveket tekinthetünk politikai elveknek, s a szöveg 

második részében vizsgálom meg ezen elvek relevanciáját a jogtudomány számára. 

1. A politikai elvek tartománya 

1.1 Túl az alkotmányjogon 

A bevezetőben az alkotmányos demokráciák néhány alapelvét említettem a politikai filozófia 

érdeklődésére számot tartó elvek paradigmatikus példájaként. Ez azt a látszatot kelti, hogy a politikai 

elvek relevanciája az alkotmányjogra korlátozódik. Magam is egyetértek azzal, hogy a politikai elveknek 

kitüntetett szerepük van az alkotmányjogban, hiszen az alkotmányjogi normák konstituálják és 

szabályozzák legfontosabb politikai intézményeinket. Ebből akár arra a következtetésre is juthatnánk, 

hogy azokat az elveket indokolt politikai elveknek tekintenünk, amelyek politikai intézményeink 

működését érintik. Úgy gondolom azonban, hogy ez a megközelítés két okból is problematikus: egyfelől 

megengedhetetlenül leszűkíti a politikai elvek körét, másfelől pedig a politikai intézmények 

körülhatárolása maga is előfeltételezi a „politikai” jelleg egy sajátos fogalmát. 

A politikai filozófiában járatos olvasók tudják, hogy a politikai filozófia egyik kitüntetett kérdése 

a társadalom számára rendelkezésre álló javak elosztásának igazságossága.
249

 Ezt a kérdést azonban az 

alkotmányok általában csak igen érintőlegesen tárgyalják, a társadalmi igazságosság egy adott államban 

                                                           
249 

Talán nem tűnik túlzásnak azt állítani, hogy John RAWLS klasszikussá vált igazságosságelméletének 

megjelenése után az 1970-es és 1980-as években ez a téma uralta a politikai filozófiai vitákat. Lásd John 

RAWLS: Az igazságosság elmélete [ford. KROKOVAY Zsolt] (Budapest: Osiris 1997).  
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uralkodó felfogásáról jellemzően csak több jogág együttes elemzése révén alakíthatunk ki átfogó képet. 

Ha az osztó igazságosság elvei a számunkra releváns értelemben politikai elvek, márpedig a politikai 

filozófia érdeklődése ezt sugallja, akkor a politikai elvek nemcsak az alkotmányjogot, hanem a 

tulajdonjogot, az adójogot, a szociális jogot és az öröklési jogot is áthatják. 

De a politikai filozófia érdeklődésére számot tartó elvek köre nem szűkíthető le az osztó 

igazságosság kérdéskörére sem. Az állam büntetőhatalmának igazolásakor ugyancsak ilyen elvekhez 

fordulunk magyarázatért. A büntetőjog legtöbb rendelkezése azzal áll összefüggésben, hogy valaki kárt 

okoz egy vagy több másik embernek. Ritkábban azonban a törvényhozó olyan magatartásokat is büntetni 

rendel, amelyekről nem állíthatjuk bizonyosan, hogy kárt okoznak másoknak. A büntetés célja ilyenkor 

az, hogy az egyént megvédje saját magától, vagy hogy kikényszerítse a társadalom többsége által 

helyesnek vélt erkölcsi felfogást akkor is, ha a tiltott magatartás nem okoz kárt másoknak. A kárelv, 

valamint a jogi paternalizmus és a jogi erkölcsvédelem elvei segíthetnek annak megértésében, hogy miért 

éppen azokat a magatartásokat rendeli büntetni a törvényhozó, amelyeket büntetni rendel, akkor is, ha a 

politikai filozófia művelői között éles vita folyik arról, hogy mind a három elv egyformán jó indok-e a 

büntetőjog alkalmazására.
250

 

A fenti két példa csupán illusztráció kívánt lenni: ha az osztó igazságosság elvei vagy a 

büntetőjog céljaira vonatkozó elvek politikai elvek, akkor a politikai elvek általunk körülírni szándékozott 

tartománya jóval túlmutat az alkotmányjogon. Azoknak az elveknek a sora, amelyet plauzibilisen 

politikai elveknek lehetne nevezni, könnyen folytatható lenne további példákkal. A példák szaporításával 

azonban nem reménykedhetünk abban, hogy a vizsgált elvek kimerítő felsorolását tudjuk adni. Amire 

szükségünk van, az nem a példák további szaporítása vagy leltározása, hanem a jog és a politika 

kapcsolatának egy meggyőző magyarázata. 

1.2 Az autoritás mint a politika konstitutív fogalma 

E tanulmány célját szem előtt tartva aránytévesztés lenne, ha minden részletre kiterjedően 

próbálnék érvelni a jog és a politika kapcsolatának általam képviselt felfogása mellett; ez a kérdés 

ugyanis maga is messze túlmutatna egy ilyen szöveg keretein. E helyen csupán rögzítem, miként fogom 

használni ezeket a fogalmakat, valamint néhány alternatív konceptualizációs kísérlettel szembeállítva 

megpróbálom felfogásom plauzibilitását alátámasztani. Azt az álláspontot fogom képviselni, hogy mind a 

jog, mind a politika definíciójában konstitutív szerepet kell adnunk az autoritás fogalmának.
251

 Autoritás 

alatt röviden azt a jogot értem, hogy valaki mások számára kötelezettségeket állapítson meg. Elemzésem 

kiindulópontja, hogy az állam nem egyszerűen erőszakot tesz embereken vagy hatalmat gyakorol felettük, 

hanem azt állítja, hogy hatalmához valamilyen felhatalmazás társul. Ami ugyanennek a viszonynak a 

másik oldalát illeti: az állam azt állítja, hogy az állampolgárokat kötelezettségek terhelik, amelyekről nem 

adhatunk számot pusztán az állam által alkalmazott kényszer terminusai alapján.
252

 Fontos látni, nem azt 

állítom, hogy az állam szükségszerűen rendelkezik autoritással, vagyis felhatalmazása szükségszerűen 

igazolt lenne. Állításom ennél gyengébb: pusztán arra terjed ki, hogy az állam autoritásigényt támaszt a 

polgáraival szemben, ám kiderülhet, hogy ez az autoritásigény igazolhatatlan. 

1.2.1 Az állam autoritásigényének sajátossága 

Az autoritásigény fogalmát azonban még tovább kell specifikálnunk ahhoz, hogy a politikai 

szféra sajátosságait képes legyen megragadni, ugyanis az autoritás önmagában nem politikai vagy jogi 

jelenség. Autoritása van a szülőnek a gyerek fölött, egy vállalat igazgatójának a cég dolgozói fölött, egy 

spirituális vezetőnek a hívei fölött vagy egy edzőnek a játékosok fölött. A politikai autoritás azonban 

különbözik a fenti példák mindegyikétől, ezért néhány további megszorítást kell tennünk ahhoz, hogy 

megérthessük ennek természetét. 

Először is a politikai autoritás intézményesített autoritás. Szabályok jelölik ki, hogy kik és milyen 

eljárásokban gyakorolják az autoritást. Még egy igen egyszerű egyszemélyi uralom esetében is 

szükségünk van szabályokra ahhoz, hogy az uralkodó hivatali aktusait elválasszuk magánjellegű 
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tevékenységétől. Ahhoz, hogy ez az egyszemélyi uralom tartósabb politikai struktúrává váljon, szükség 

van az utódlás kérdését rendező szabályokra, amennyiben pedig a politikai autoritást testületek 

gyakorolják, azokat eleve szabályok konstituálják. A parlamenti jog például nem egyszerűen kijelöli, 

hogy ki és milyen formában gyakorol politikai autoritást, hanem létrehozza az egyik autoritással 

rendelkező szervet. Egy jogelméleti distinkciót használva: a politikai autoritás gyakorlásához a 

magatartás-szabályozó regulatív (más terminológiával: elsődleges) szabályokon túl szükségünk van 

intézménykonstituáló (másodlagos) szabályokra is.
253

 Az intézményesítettség követelménye sokat 

megmagyaráz abból, hogy miért tekinthető sajátosan politikai jognak az alkotmányjog: ez tartalmazza a 

politikai autoritás gyakorlásához szükséges intézménykonstituáló szabályok legfontosabb elemeit. 

Az intézményi jelleg sem képes azonban önmagában specifikálni a politikai autoritás 

sajátosságát: a nem politikai autoritásra adott példáim jórészt maguk is intézményesítettek. Mint azonban 

e példák is mutatják, ezek az autoritásformák csupán az állampolgárok életének bizonyos vonatkozásait 

érintik és csak egy-egy szűkebb csoportjukra vonatkoznak. A vállalat igazgatójának autoritása csak az 

alkalmazottakra terjed ki, s nem érinti azok életének minden szegmensét. Ezzel szemben az állam 

autoritásának alá van vetve valamennyi állampolgár, s ez az autoritás nem korlátozódik az életviszonyok 

egy jól körülhatárolható körére. (Mint majd erre később visszatérek, ennek nem mond ellent az sem, hogy 

az alkotmányos államok maguk állítanak bizonyos korlátokat autoritásukkal szemben.) Az első 

összefüggést úgy is kifejezhetnénk, hogy az állam olyan autoritásra tart igényt, amely az egész politikai 

közösséget reprezentálja, vagyis az állam minden állampolgárával szemben mint állampolgárral szemben 

(ilyen minőségében) tart igényt autoritásra.
254

 Még fontosabb, hogy az állam azzal az igénnyel lép föl, 

hogy konfliktus esetén saját autoritása elsőbbséget élvez a rivális autoritásigényekkel szemben, s 

kényszerítő hatalmánál fogva érvényt is tud szerezni ennek az elsőbbségi igénynek. Az autoritásnak azt a 

formáját, amely intézményesített, általános (személyi és tárgyi értelemben egyaránt), elsőbbségre tart 

igényt más autoritásokkal szemben és hatalmánál fogva képes ennek az autoritásigénynek érvényt 

szerezni, politikai autoritásnak fogom nevezni. Álláspontom szerint az autoritás itt körülhatárolt fogalma 

nemcsak a politika, hanem a jog fogalmi konstitúciójában is nélkülözhetetlen szerepet játszik.
255

 

Még két ponton azonban fontos kiegészítésre szorul a fenti megközelítés. Először is felfogásom 

szerint az autoritás fogalma szorosan kapcsolódik a kötelezettségek fogalmához, ez azonban nem jelenti 

azt, hogy az autoritatív intézmények kizárólag kötelezettségeket állapítanának meg, s ezáltal a politika 

fogalmát a kötelezettségek világára kellene leszűkíteni. A polgári jog szabályai például jórészt diszpozitív 

szabályok, amelyek nem kötelezettségeket rónak az állampolgárokra. Ám ezeknél ugyanígy fontos 

szerepet játszik az állam autoritása, legalább két értelemben. Egyrészt éppen azért válthatunk ki joghatást 

e szabályok (és nem mások) követésével, mert ezek mögött az állam autoritása áll. Másrészt a 

felhatalmazó szabályok nem kötelezők, de segítségükkel kötelezettségeket tudunk létesíteni, amelyek 

kikényszerítésére ismét szükségünk van az állam autoritására. 

Másodszor pedig fontos hangsúlyozni, hogy vannak olyan intézményeink, amelyeket 

szokásszerűen politikai intézményeknek tekintünk, akkor is, ha nem gyakorolnak politikai autoritást. 

Ezek közül a legfontosabbak a politikai pártok, de ilyenek a nyomásgyakorló csoportok vagy a politikai 

mozgalmak is. Az általam képviselt felfogás azonban számot tud adni ezeknek a szervezeteknek a 

politikai természetéről. Ezek a szervezetek és mozgalmak ugyan nem gyakorolnak politikai autoritást, a 

politikai autoritáshoz fűződő viszonyukra tekintettel mégis nevezhetjük őket politikainak. A pártok 

lényeges ismérve, hogy a politikai autoritás megszerzéséért versenyeznek, a nyomásgyakorló csoportok 

és politikai mozgalmak az autoritatív intézmények által tárgyalt kérdések körét, illetve magukat az 

autoritatív döntéseket kívánják befolyásolni. E szervezetek és mozgalmak nélkül elképzelhető a politika 

világa, ám az autoritás fogalma nélkül aligha. 

1.2.2 Két közkeletű ellenvetés 
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Az itt felvázolt fogalmi keret talán sokaknak idegenül hangzik. Mint említettem, e tanulmánynak 

nem lehet feladata, hogy körültekintően érveljen e felfogás meggyőző ereje mellett. Mindazonáltal úgy 

vélem, álláspontom plauzibilitásán sokat javít, ha legalább két közkeletű ellenvetéssel szembeszállok. 

Az első ellenvetés úgy szólna, hogy a fenti álláspont túl szoros fogalmi kapcsolatot létesít a jog 

és a politika között. A szabályok által behatárolt jogi döntések éppenséggel különböznek a szabad 

belátáson nyugvó politikai döntésektől. A jognak az a felfogása, amely e mögött az ellenvetés mögött 

húzódik meg, nem hamis, de bántóan egyoldalú. Való igaz, hogy számos jogelméleti felfogás kitüntetett 

szerepet ad a bíró perspektívájának, s ebből a perspektívából a jogi döntések előzetesen lefektetett 

szabályok alkalmazásaiként tűnnek fel. Ez a felfogás azonban nem mond ellent semmiben az általam 

képviselt álláspontnak. Ezzel az állásponttal ugyanis maradéktalanul összefér az, hogy a politikai 

autoritás gyakorlása egy modern társadalomban -- különösen egy alkotmányos demokráciában -- jórészt 

általános szabályok közvetítésével, azokon keresztül történik. Ebből azonban indokolatlan arra a 

következtetésre jutnunk, hogy ez a szabályközpontúság adná a jog lényegképző ismérvét. Léteznek a 

társadalmunkban olyan társadalmi gyakorlatok, amelyek a joghoz hasonlóan szabályközpontúak vagy 

szabályvezéreltek, mégis markánsan különböznek a jogtól. Ilyenek például a játékok. Ezekben legalább 

olyan fontos szerepe van a szabályoknak, mint a jogban, mégsem tévesztené össze senki azokat a joggal. 

Ennek oka abban keresendő, hogy a játékokból hiányoznak az autoritásnak azok a jellegzetességei, 

amelyeket föntebb felvázoltam. 

A másik közkeletű nézet nem a jog, hanem a politika lényegképző ismérvét ragadja meg a 

politika itt felvázolt felfogásától eltérően. Azt állítja ugyanis, hogy a politika a hatalom gyakorlásáról és 

az érdekek képviseletéről és ütközéséről szól, nem pedig az autoritás gyakorlásáról; a politikának az a 

felfogása, amely nem tud számot adni a hatalomról és az érdekekről, nem tekinthető plauzibilisnek. 

Csakhogy sem a hatalom, sem az érdek fogalma nem speciálisan politikai fogalom. Az érdekek 

közvetítésének és ütköztetésének számtalan nem politikai formája van, s ugyanez igaz a hatalom 

fogalmára is. Talán meggyőzőbbé tehetjük ezt a felfogást, ha azt állítjuk, hogy az adott politikai 

közösségben az államnak van a legnagyobb hatalma, s ez adja a politika specifikumát. Ez azonban a 

hatalom számos definíciója mellett önmagában is erősen kétséges, még fontosabb azonban, hogy az állam 

hatalmának specifikumát nem az adja, hogy nagyobb, mint más intézmények és személyek hatalma, 

hanem az, hogy valamilyen speciális felhatalmazás társul hozzá. 

1.2.3 A politikai elvek fogalma 

A politika fogalmának fenti megközelítése kijelöli számunkra a politikai elvek körét. Elvek alatt 

legáltalánosabban értékelő mércéket értek. Azt feltételezem továbbá, hogy az elveket relatív 

általánosságuk megkülönbözteti a szabályoktól. A politikai elvek a politika fogalmának fentebb adott 

definíciójából következően a politikai autoritás gyakorlásával kapcsolatos elvek. A fenti elemzésre épülő 

néhány distinkció segíthet a politikai elvek tartományának pontosabb körülhatárolásában. Az 

intézményesítés fogalmánál vezettük be a cselekvésirányító regulatív szabályok és az 

intézménykonstituáló szabályok közötti megkülönböztetést. Ez a megkülönböztetés a politikai elvekre is 

alkalmazható. Ennek megfelelően tárgyuk szerint vannak olyan elveink, amelyeket a politikai 

intézményeink értékelésére, ezek mércéjeként használunk. Ilyen például az Alaptörvény azon 

rendelkezése, amely az államot demokratikus jogállamnak minősíti [B) cikk (1) bekezdés]. Az elvek egy 

másik csoportja viszont a politikai autoritás gyakorlásának módjával és tartalmával kapcsolatos. A 

jogállam fogalma például döntően arra vonatkozóan fogalmaz meg kritériumokat, hogy milyen módon 

gyakorolhatja az állam az autoritását.
256

 Az igazságosságnak a szűkös erőforrások elosztására vonatkozó 

elvei viszont az autoritás gyakorlásának tartalmával állnak összefüggésben. 

Fentebb amellett érveltem, hogy a politikai autoritásigény tárgyát tekintve legalábbis 

potenciálisan általános, és nem korlátozódik az életviszonyok egy viszonylag jól körülhatárolható 

csoportjára. Éppen ezért a politikai elveket nem tudjuk pozitív módon leltározni, hiszen elvileg bármely 

életviszony szabályozása politikai viták s politikai döntések tárgya lehet. A modern alkotmányos 

demokráciák látszólag kivételt jelentenek ez alól, hiszen ezeknek az államoknak jellegadó vonása, hogy 

az állam bizonyos döntéseket a magánszférába utal. Fontos azonban látni, hogy magát a magánszféra 

autonómiáját is politikai döntések jelölik ki, s ezek intézményes védelme éppen azt követeli az államtól, 

hogy saját autoritásával lépjen fel a magánszféra védelmében. 
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Annak, hogy a politika szféráját a politikai autoritásra tekintettel, de nem arra leszűkítve 

határoztuk meg, a politikai elvek körülhatárolásánál is fontos következménye lesz. Ennek megfelelően 

politikai elveink egy része autoritatív státusszal rendelkezik. A jogállam és a demokrácia fogalmát 

például maga az Alaptörvény tartalmazza, így azok jogi státusra szert tett politikai elvek. Vannak olyan 

elveink, amelyek maguk nem részei a pozitív jognak, viszont kibonthatók az autoritatív szabályok 

értelmezése során. A hatalommegosztás elvét például a korábbi alkotmányunk nem tartalmazta, így az az 

Alkotmánybíróság autoritatív értelmezéséig nem volt része a pozitív jognak, de mint azt éppen az 

Alkotmánybíróság megállapította, értelmezéssel kibontható volt a korábbi alkotmányból is: „Bár az 

Alkotmány az államhatalmi ágak elválasztása elvét szövegszerűen nem tartalmazza, a Magyar 

Köztársaság államszervezete ezen elv alapján épül fel. Ezt bizonyítják az egyes állami szervek (hatalmi 

ágak) feladatát és hatáskörét leíró alkotmányi rendelkezések, az állami szervek egymáshoz való viszonyát 

érintő szabályok (szervezeti és eljárási garanciák), illetve az Alkotmányba foglalt összeférhetetlenségi 

rendelkezések.”
257

 Végül vannak olyan politikai elvek, amelyek sem az erősebb, sem a gyengébb 

formában nem tekinthetők autoritatívnak. Aligha mondhatná valaki, hogy a minimális államot 

alátámasztó elvek nem politikai elvek. Ezek az elvek az itt felvázolt fogalmi keretben is politikai 

elveknek számítanak, hiszen éppen az autoritás gyakorlásával (annak korlátaival) kapcsolatos mércét 

nyújtanak. Ezek az elvek azonban semmiképpen nem tekinthetők autoritatívnak, hiszen nem bonthatók ki 

a politikai intézmények gyakorlatából, hanem éppenséggel annak kritikáját fogalmazzák meg. 

2. Politikai filozófiai szempontok a jogtudományban 

A jogtudomány önreflexiója szerint a jogtudományi elemzés módszertana igen távol esik a 

politikai filozófiáétól, hiszen az előbbi hivatalos önképe szerint pusztán leíró, míg az utóbbi vállaltan 

értékelő és előíró jellegű. Amellett fogok érvelni, hogy ez a kép korrekcióra szorul, s a jogtudomány és a 

politikai filozófia (vagy annak legalábbis bizonyos módozata) között nem húzódik éles határvonal. 

2.1 Ideális és interpretív politikai filozófia 

Ahhoz, hogy az iménti, talán sokak számára szokatlannak tűnő tételem alátámasszam, hadd 

vezessek be egy fontos megkülönböztetést. A politikai filozófiai művek igen gyakran arra vonatkozóan 

terjesztenek elő javaslatot, hogy milyennek kellene lennie az ideális politikai berendezkedésnek. Ez 

azonban nem az egyetlen lehetőség. A politikai filozófia abban is segítségünkre lehet, hogy feltárja azokat 

a politikai elveket, amelyek meglévő intézményeink igazolását nyújtják s kibontsa ezen elvek jelentését 

és tartalmát. A politikai filozófia első típusát ideális elméletnek, míg második változatát interpretív 

elméletnek fogom nevezni.
258

 Nagy vonalakban megfogalmazva azt mondhatjuk, hogy az ideális 

elméletet nem kötik a meglévő politikai intézmények és gyakorlatok, míg az interpretív elmélet ezek 

közegében mozog, így bizonyos mértékig igazodnia kell azokhoz, hiszen azok értelmezését kívánja adni. 

Ha például a középkori keresztény királyságokat igazoló politikai elveket kívánja valaki e 

királyságok politikai intézményeinek és gyakorlatának elemzésével feltárni, úgy aligha állíthatja azt, hogy 

ez a gyakorlat a demokrácia valamely felfogását testesítette meg, még akkor sem, ha az elemző maga 

ideális elméletként a demokráciát részesíti előnyben az államhatalom teokratikus igazolásával szemben -- 

azon egyszerű oknál fogva, hogy a demokratikus igazolás nem illeszkedik a középkori királyságok 

intézményi rendjéhez és politikai gyakorlatához. Az interpretív elmélet bemutatását a későbbiekben még 

pontosítani fogom. Egyelőre azonban ez a durva elhatárolás is elegendő kiinduló tételem finomításához: 

állításom az, hogy az interpretív politikai filozófia és a jogtudományi elemzés között nem húzódik éles 

határvonal. 

Mielőtt állításom igazolására térnék, három további előzetes megjegyzést kell tennem az ideális 

és az interpretív elméletek megkülönböztetéséről. 
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Először, az ideális és az interpretív elmélet fogalmi megkülönböztetése ellenére a gyakorlatban e 

kettő sokszor egybeesik: lehetséges, hogy az elemző azonosul az elemzés tárgyát képező politikai 

közösség elveivel, s úgy tartja, hogy azok nemcsak a közösség intézményeinek jobb leírását adják, hanem 

normatív szempontból is vonzóbbak más politikai elveknél. 

Másodszor, a két elmélet közötti éles megkülönböztetést azért is oldani kell, mert ha egy elmélet 

nem is illeszkedik egy meghatározott gyakorlathoz, ez nem jelenti azt, hogy az mindenfajta gyakorlattól 

független lenne, s ne illeszkedhetne egy másik gyakorlathoz. A fenti példánkhoz visszatérve: az, hogy a 

demokratikus legitimáció elve nem illeszkedik a középkori királyságok gyakorlatához, nem teszi a 

demokratikus legitimációt „gyakorlatidegen” elméletté, hiszen az maga is része lehet egy interpretív 

elméletnek, amely egy másik gyakorlat -- a demokratikus politikai rendszerek -- igazoló elveit kívánja 

feltárni. Vagyis ugyanaz a politikai elv lehet egy bizonyos gyakorlat vonatkozásában ideális, míg más 

gyakorlatok vonatkozásában interpretív elv. A demokratikus legitimáció elve, ha a keresztény királyságok 

intézményeit és gyakorlatát tekintjük az interpretív elmélet számára releváns tények (ezeket a 

továbbiakban interpretív adatoknak fogom nevezni) forrásának, az itt használt terminológia szerint 

legfeljebb a gyakorlat kritikáját adó ideális elv lehet, míg ha a modern alkotmányos demokráciák 

intézményeit és gyakorlatát tekintjük releváns interpretív adatoknak, úgy ez utóbbi gyakorlat leírására is 

szolgáló interpretív elv. 

Harmadszor, a fenti fogalmi megkülönböztetés világossá teszi, hogy a két elmélet számára a 

politikai elveknek nem ugyanazon készlete lesz fontos. Az ideális elméletek számára mellékes 

körülmény, hogy bizonyos politikai elvek egy adott közösségben autoritatív ranggal bírnak-e. Az 

interpretív elméletek számára viszont csak azok a politikai elvek bírnak jelentőséggel, amelyek maguk is 

autoritatívak, vagy legalábbis az autoritatív szabályokból értelmezéssel kibonthatók. 

A szöveg hátralévő része a politikai filozófia és a jogtudomány kapcsolódási pontjait igyekszik 

feltérképezni. Mondanivalómat három ilyen kapcsolódási pont köré szervezem: azt vizsgálom meg, hogy 

milyen szerepet játszanak a politikai elvek a hatályos jog racionalizációjában (lásd 2.2 pont), kritikájában 

(2.3 pont) és értelmezésében (2.4 pont). 

2.2 A hatályos jog racionalizációja 

2.2.1 Az interpretív politikai filozófia karaktere 

Az interpretív politikai filozófia mindig valamely létező politikai gyakorlat adatait tekinti 

elemzése kiindulópontjának. Első lépésben tehát azonosítania kell az elemzés szempontjából releváns 

interpretív adatokat.
259

 Második lépésben azt kell megválaszolnia, hogy milyen elvek képesek számot 

adni politikai intézményeinkről és politikai gyakorlatunkról. Politikai intézményeink és gyakorlataink 

ugyanis nem oly módon léteznek, mint a természeti jelenségek, hanem valamilyen elvek fényében 

nyernek értelmet számunkra. Azt mondhatnánk, hogy politikai intézményeink vagy gyakorlataink 

érvényre juttatnak bizonyos politikai elveket vagy példaként szolgálnak ezekre az elvekre, míg az elvek 

igazolják vagy racionalizálják politikai intézményeinket és gyakorlatainkat. Egy példával élve: a 

választójog nem önmagában jó vagy rossz, hanem bizonyos politikai elvek fényében válik azzá. 

Alkotmányos demokráciákban széles körű egyetértés övezi például a szavazatok egyenlő súlyozásának az 

elvét. Ugyancsak széles körű konszenzus övezi azonban a kormányozhatóság elvét, mely a szilárd 

kormánytöbbséget hivatott biztosítani. A választójog különböző intézményi megoldásai általában ennek a 

két elvnek a fényében érthetők meg, s úgy is felfoghatók, mint e két elv egyensúlyát biztosítani hivatott 

kompromisszumok. E szempontokat figyelembe véve állíthatjuk, hogy az ún. arányos választási 

rendszerek nagyobb hangsúlyt adnak az előbbi elvnek, míg az egyszerű többségi rendszerre épülő 

választójogi rendszerek relatíve nagyobb súlyt fektetnek a kormányozhatóságra. Vagyis a választójog 

intézményei illusztrálják és megtestesítik a fenti két elvet, a fenti két elv pedig igazolja a választójog 

intézményeit. 

A fenti rövid illusztráció azt mutatja, hogy az interpretív elmélet gyakorlója bizonyos célt vagy 

értelmet tulajdonít a politikai intézményeknek vagy gyakorlatoknak, amikor azokat igazoló elveik 

fényében értelmezi.
260 

Ebben igen gyakran a jogalkotó van segítségére, amikor rögzíti azokat az 

alapelveket, amelyek az adott jogterületet áthatják. Mint azt már korábban említettük, a demokratikus 

jogállam kifejezés a magyar állam alkotmányos öndefinícióját adja. Az alkotmányjog számos 

rendelkezése csupán kibontja a demokrácia és a jogállam absztrakt fogalmait, pontosabb tartalmat ad 
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azoknak.
261

 Ám akkor is, ha a jogalkotó nem rögzíti ezeket az alapelveket, azok racionális elemzéssel 

feltárhatók magukból az intézményekből és gyakorlatokból. Ezeknek az alapelveknek értéktartalmuk van, 

hiszen azért alapelvek, mert képesek igazolni bizonyos intézményeket és gyakorlatokat. Értéktartalmuk 

van, ám éppen mert interpretív elméletekkel van dolgunk, ez nem jelenti azt, hogy az értelmező maga 

tételezné ezeket az értékeket vagy egyet kellene értenie ezekkel az értékekkel. Még egy olyan elemző is, 

aki maga ugyan a meritokratikus társadalom híve, s ezért elutasítja a választójog egyenlőségének elvét, 

minden nehézség nélkül megállapíthatja a modern alkotmányos demokráciák intézményeit elemezve, 

hogy azok az egyenlőség egy általa elutasított felfogásán alapulnak, mivel különbséget tud tenni saját 

ideális elmélete és egy interpretív elmélet között: míg az előbbinek nem mércéje, hogy illeszkedjék a 

gyakorlathoz, az utóbbi nem lehet a gyakorlat értelmezésére tett kísérlet, ha nem éri el az illeszkedés egy 

bizonyos szintjét. 

Az interpretív politikai filozófia ugyan meglévő intézmények és gyakorlatok elemzéséből indul 

ki, mégis úgy vélem, hogy bizonyos értelemben szükségképpen értékelőnek kell lennie. Az elemzés 

interpretív adatai ugyanis mindig aluldeterminálják azokat a célokat és elveket, amelyek fényében az 

elemző értelmezni fogja az interpretív adatokat. Amikor a valóságot megpróbáljuk a fogalmainkkal 

megragadni, fogalmaink mindig a valóság egy bizonyos szeletét emelik ki fontosként, s elvonatkoztatnak 

a valóság más, kevésbé fontosnak tartott vonatkozásaitól. Hasonlóképpen, amikor politikai 

intézményeinket és gyakorlatainkat bizonyos elvek fényében próbáljuk megragadni, óhatatlanul az 

intézmények és a gyakorlatok általunk lényegesnek tartott vonásaira fókuszálunk. Másfelől 

intézményeink és gyakorlataink leggyakrabban maguk is ellentmondásosak és inkoherensek. Éppen ezért 

lehetséges, hogy az egyik értelmezés sem fog tökéletesen illeszkedni a fennálló gyakorlathoz, vagy 

másképpen kifejezve: mindegyik értelmezés hibásnak kell hogy minősítse a gyakorlat bizonyos elemeit, s 

ilyenkor az elemzőnek választania kell a lehetséges értelmezések közül.
262

 

Fentebb azt a tételt fogalmaztam meg, hogy a politikai filozófia és a jogtudomány elemzési 

módszere között nincsen éles választóvonal. Később megkülönböztettem a politikai filozófia két 

módszertani lehetőségét, az ideális és az interpretív elméletalkotást. E megkülönböztetés fényében 

finomítottam tézisemet: azt állítottam, hogy az interpretív gyakorlati filozófia és a jogtudományi elemzés 

között nincsen éles választóvonal. Az eddigiekben az interpretív politikai filozófia bemutatását 

pontosítottam, de még nem mondtam semmit a jogtudomány módszeréről. A következőkben ezt a 

feladatot kell elvégeznünk.
263

 

2.2.2 A jogdogmatika mint a jog értelmi összefüggésrendszere 

A joggal kapcsolatos elméleti vizsgálódás számos formát ölthet, ám itt most csupán a 

jogtudomány uralkodó módszerére, a jogdogmatikai elemzésre fogok összpontosítani. A jogdogmatikát 

legáltalánosabban, Pokol Béla nyomán, a jog értelmi összefüggésrendszerének tekintem.
264

 Azt is 

mondhatnánk, hogy a jogdogmatikai tevékenység a jog fogalmainak és fogalmi rendszerének 

kimunkálásán keresztül világítja meg a jog értelmi összefüggésrendszerét. Hadd vezessek be itt egy 

hasznos megkülönböztetést. Vannak olyan jogdogmatikai fogalmaink, amelyek a meglévő szabályok 

tartalmát konkretizálják. Ezeket a fogalmakat nevezhetjük szabálypontosító fogalmaknak. E tevékenység 

révén a jogdogmatika fogalmi hálót sző a szabály fogalmai és az egyedi döntés közé, megkönnyítve 

ezáltal az ún. nehéz esetek eldöntését. Ennek köszönhetően a jogalkalmazónak nem kell újra és újra 

visszatérnie a szabályhoz, hanem elegendő, ha a szabály már értelmezett és a dogmatika által „csiszolt” 

jelentéséhez folyamodik. A dogmatika ezáltal kiszámíthatóbbá és konzisztensebbé teszi a jogalkalmazást, 

egyúttal tehermentesíti a döntéshozót. 

Vannak azonban olyan jogi fogalmak, amelyeket ugyan a szabályok elemzéséből nyerünk, ám 

elsődlegesen nem az egyes szabályok tartalmát kívánják pontosítani, hanem a szabályok egy adott 

csoportjában fellelhető közös fogalmi elemeket akarják kiemelni. Vagyis nem meghatározzák az egyes 

szabályok tartalmát, hanem pont ellenkezőleg, elvonatkoztatnak az egyes szabályok specifikus 

tartalmától, s több szabály mögöttes kategóriarendszerét kívánják feltárni. E konstrukciókat 

szabályracionalizáló fogalmaknak nevezem. A büntetőjog szabályait elemezve például eljuthatunk ahhoz 
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az absztrakcióhoz, hogy minden teljes büntetőjogi szabály valamilyen bűncselekményt kapcsol össze egy 

büntetéssel. Vagyis a büntetőjog két alapfogalma a bűncselekmény és a büntetés, a büntetőjog 

tudományának pedig van két világosan elválasztható területe, a bűncselekmények, valamint a büntetőjogi 

jogkövetkezmények tana. A bűncselekmények fogalmát elemezve elválaszthatjuk egymástól annak tárgyi 

és alanyi oldalát, vizsgálhatjuk a tényállások szükségszerű, rendszerinti vagy esetleges elemeit és a 

bűnösség tanát. Ezeknek a fogalmaknak nem az az elsődleges szerepük, hogy az egyes szabályok 

alkalmazását pontosítsák, hanem inkább az, hogy a rendszer valamennyi szabályát elemezhetővé, 

elemeire bonthatóvá, más tényállásokkal összehasonlíthatóvá és racionálisan rendszerezhetővé tegyék. 

Mint azt egy magánjogi tankönyvben olvashatjuk: „A rendszer: az anyagfeldolgozás helyes alakja, 

egyúttal a matéria megismerésének -- nélkülözhetetlen -- útja. A rendszer az anyagbeosztás formája, az 

előadás logikai egymásutánja, a munka külső diszpozíciója. A magánjog anyagának ésszerű rendet követő 

feldolgozása tehát a magánjog dogmatikájába tartozik, a magánjog alaptanának egyik eleme.”
265

 

A dogmatikának számos olyan funkciója van, amelynek ellátásában a szabályracionalizáló 

fogalmak játsszák a kulcsszerepet.
266

 A jogi oktatásban, a jogászi szocializációban és a jogalkotásban 

rendkívül fontos szerepe van e fogalmaknak. A tisztán szabályracionalizáló fogalmi konstrukciók, például 

a bűncselekmény-fogalom alanyi és tárgyi oldala közötti megkülönböztetés önmagában nem old meg 

semmilyen nehéz esetet, e rendszerezés mégis alapvető fontosságú a jogszabályok racionális elméleti 

rekonstrukciójában, a jog összefüggésrendszerének a felmutatásában és ebből következően a jogi 

oktatásában is. Az, hogy ez a dogmatikai tevékenység hasonlít-e érdemben az interpretív politikai 

filozófiához, annak függvénye, hogy milyen értelemben tekinthetjük rendszernek a jogot. A kérdés 

megválaszolásához négy alternatívát vizsgálok meg. 

2.2.3 A jog rendszerszerűségének kérdése 

(I) A rendszer mint érvényesség-összefüggés. Egyfelől a jog egészét tekinthetjük egy pozitivista 

értelemben vett normarendszernek, ahol az adja a jog rendszerszerűségét, hogy valamennyi norma 

közvetlenül vagy közvetve ugyanabból az alapnormából vagy elismerési szabálytól származtatja 

érvényességét. Nem tekintem most feladatomnak ennek a pozitivista felfogásnak az értékelését. Pusztán 

azt kívánom hangsúlyozni, hogy ebben a rendszerfelfogásban a jog nem alkot értelmi egységet, mivel az 

alacsonyabb szintű normák pusztán az érvényességüket s nem tartalmukat származtatják a magasabb 

szintű normáktól. Ezt az összefüggést világosan kifejezi Hans Kelsennek a formális-dinamikus, illetve 

tartalmi-statikus alapnormák közötti megkülönböztetése, amelynek segítségével arra hívja fel a figyelmet, 

hogy a jog egy dinamikus rendszer, mivel az alapnormája formális-dinamikus. „A jogi alapnorma egy 

eljárás kiindulási pontja: teljességgel formális-dinamikus jellegű. Ebből az alapnormából nem vonhatók le 

logikailag a jogrendszer egyes normái. Ezek egy külön normaalakítási aktus útján jönnek létre, mely nem 

gondolati, hanem akarati aktus.”
267

 

(II) A rendszer mint klasszifikációs séma. Egy másik felfogás, amelyet legjobban a polgári jog és 

a büntetőjog finoman kidolgozott dogmatikájában érhetünk tetten, a jog vagy legalábbis egy adott jogág 

rendszerszerűségét az azt alkotó fogalmak összefüggéseként értelmezi. A periódusos rendszer analógiája 

talán segít megvilágítani, mire is gondolok. Miként a periódusos rendszer ad egy értelmezési keretet, 

amelyben valamennyi kémiai elemet el lehet helyezni, hasonlóképpen a büntetőjog és a polgári jog 

dogmatikája is ad egy olyan konceptuális sémát, amelyben nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőbeni 

büntetőjogi tényállásokat és polgári jogi szabályokat is elhelyezhetjük. Nem állítom, hogy ne lehetnének 

olyan jogszabályi változások, amelyek ennek a konceptuális sémának a korrekciójára késztethetnek 

bennünket, vagy hogy ezek a sémák ne lennének vitathatók, mint ahogy valójában a büntetőjogászok és a 

polgári jogászok folyamatosan vitatják is ezeket. Az alapgondolat azonban világos: a konkrét büntetőjogi 

tényállások tartalmától függetlenül nagyszámú ilyen tényállás elemezhető abban a fogalmi rendszerben, 

amely megkülönbözteti a bűncselekmények és a büntetőjogi következmények tanát, különbséget tesz a 

bűncselekmények objektív és szubjektív oldala között, a bűnösség alakzatai tekintetében pedig elhatárolja 

egymástól a szándékosság és a gondatlanság fogalmát. A polgári jog hatályos szabályainak tartalmától 

relatíve függetlenül valamennyi ilyen szabályt besorolhatunk a dologi jog, a kötelmi jog, családi jog, az 

öröklési jog vagy az általános rész körébe, hogy Roberto Mangabeira Unger klasszikus klasszifikációját 

idézzük.
268

 Ugyanilyen dogmatikai alapfogalmakat találhatunk az alkotmányjogban is. Ha első ízben 

                                                           
265

 LÁBADY Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 

1997) 151.  
266

 A dogmatika funkcióiról lásd NAGY Ferenc: „Helyzetkép-vázlat a büntetőjogi dogmatikáról” in SZABÓ 

(szerk.) (15. lj.) 279--281. 
267

 Hans KELSEN: Tiszta jogtan [ford. BIBÓ István] (Budapest: Rejtjel 2001) 36. 
268

 Lásd LÁBADY (17. lj.) 151.  



90 

 

találkozunk is egy ország alkotmányával, valószínűleg az addig számunkra ismeretlen szabályokat is 

könnyen értelmezhetjük olyan fogalmi megkülönböztetések segítségével, mint parlamentáris és 

prezidenciális kormányforma, egykamarás és kétkamarás törvényhozás vagy köztársaság és monarchia. 

(III) A rendszer mint erkölcsi elvek
269

 koherens készlete. A jog fogalmi rendszere lehet 

intelligibilis egész, vagyis létrejöhet valamilyen értelmi összefüggésrendszer anélkül is, hogy szabályai 

erkölcsi elvek koherens készletét testesítenék meg. Másfelől viszont a jog vagy egy adott jogterület 

rendszerszerűsége állhat éppen ebben is. Hadd világítsam meg ismét egy példával, hogy mire is 

gondolok: a kortárs angolszász jogi gondolkodásban heves viták folynak például arról, hogy mi a 

kártérítési jognak a célja és az értelme. Jules Coleman például amellett érvel, hogy a kártérítési jognak a 

korrektív igazságosság adja a legjobb értelmezését, míg a jog gazdasági elemzésének képviselői a 

vagyonmaximalizálásában látják e jogterület lényegi célját.
270

 Számunkra a vita tartalmi kérdése most 

teljességgel érdektelen. Ami fontos: ha feltételezzük, hogy a kártérítési jognak van valamilyen értelme, 

akkor bizonyos szabályok többé vagy kevésbé illeszkedhetnek ehhez a célhoz. Az arra vonatkozó 

felfogásunk, hogy mi adja a kártérítési jognak az értelmét, nagyban meghatározza, hogy milyen 

eszközöket alkalmazzunk e célra, milyen szabályokat kell bevezetnünk a kívánt célok eléréséhez. 

(IV) A jog mint axiomatikus rendszer. Végül az elvi koherencia ölthet egy olyan különösen erős 

formát, ahol az adott jogterület szabályait nem tekintjük másnak, mint a jogterület alapjául szolgáló 

alapelv konkretizálásainak. Vagyis az adott jogterület alapelve és szabályai úgy viszonyulnak egymáshoz, 

mint általános a különöshöz, s a szabályokat valóban levezethetjük a jogi alapelvekből. Visszatérve a 

kelseni terminológiához, ekkor azt mondhatnánk, hogy ha nem is az egész jog, de az egyes jogterületek 

rendelkeznek egy materiális-statikus alapnormával. „Egyes normák »érvényesek«, vagyis az embereknek 

általuk megszabott magatartása kötelezőnek tekintendő a normák tartalmánál fogva; vagyis mert 

tartalmuk oly közvetlenül evidens, hogy számukra érvényességet kölcsönöz. És ezt a tartalmi minősülést 

a normák azáltal nyerik, hogy olyan alapnormára vezethetők vissza, amelynek tartalmában a rendet alkotó 

normák tartalma mint különös az általánosban benne foglaltatik (szubszumálható).”
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 Ebből a felfogásból 

az következne, hogy a jogalkotónak, amennyiben az adott jogterületen új szabályt kívánna alkotni, csupán 

az maradna a feladata, hogy kibontsa az adott jogterület alapjául szolgáló elv következményeit. 

A két utóbbi pont alatt tárgyalt rendszerfelfogás azt kéri számon a jogon vagy egy adott 

jogterületen, hogy az erős értelemben, tehát tartalmát tekintve legyen koherens. Az axiomatikus 

rendszerkoncepciót úgy is felfoghatjuk, mint a harmadik rendszerfelfogás egy speciális, szélső pontját, 

amely az adott jogterület céljainak, erkölcsi elveinek egyfajta monista eszményképét tűzi célul. Ez a 

rendszerfelfogás azonban aligha képes arra, hogy a létező jog realisztikus ábrázolását nyújtsa. Jellemző 

módon ugyanis minden jogterületen különböző versengő alapelvek valamilyen egyensúlya valósul meg; s 

a legtöbb jogintézmény egyszerre több cél szolgálatában áll.
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 De még ha elvileg lehetséges is volna egy 

ilyen jogrendszer, egy értékrendszerét tekintve plurális társadalomban aligha lenne kívánatos. 

2.2.4 A jog mint erkölcsi elvek koherens rendszere 

Állításom, hogy az interpretív politikai filozófia módszertana nem különbözik élesen a 

jogdogmatika valóságos módszertanától (amitől a jogdogmatika semleges leírást tettető önképe persze 

eltérhet); azon alapul, hogy a jog, gyakorlati célú vállalkozás lévén, rendszerint erkölcsi elvek többé-

kevésbé koherens rendszere is, s ebben az esetben a jogdogmatikának a jog rendszerszerűségét mint 

erkölcsi elvek rendszerszerűségét is fel kell mutatnia. Mivel pedig a jogszabályok mindig autoritatív 

szabályok, így a dogmatika által feltárt erkölcsi elvek egyben mindig politikai elvek is. 

Amikor egy adott állam alkotmányjogát elemezzük, megpróbáljuk az alkotmányos szabályokat 

politikai-erkölcsi elvek többé-kevésbé rendezett együtteseként felmutatni. Idézzük ismét fel az 

Alkotmánybíróságnak a hatalommegosztásra vonatkozó gondolatait: „Bár az Alkotmány az államhatalmi 

ágak elválasztása elvét szövegszerűen nem tartalmazza, a Magyar Köztársaság államszervezete ezen elv 

alapján épül fel. Ezt bizonyítják az egyes állami szervek (hatalmi ágak) feladatát és hatáskörét leíró 

alkotmányi rendelkezések, az állami szervek egymáshoz való viszonyát érintő szabályok (szervezeti és 

                                                           
269

 Mivel a jognak nemcsak erkölcsi, hanem egyéb prudenciális céljai is vannak, ezért pontosabb lenne e 

ponton a gyakorlati elv kifejezést használni, de mivel ez a terminológia sokak számára idegen lehet, így a 

könnyebben érthető erkölcsi elv használata mellett döntöttem.  
270

 Jules COLEMAN: The Practice of Principle: In Defence of a Pragmatist Approach to Legal Theory 

(Oxford: Oxford University Press 2003) 1--63. 
271

 KELSEN (19. lj.) 35.  
272

 Ez a belátás alapvető fontosságú volt pl. Lon FULLER jogelmélete számára. Lásd Lon L. FULLER: The 

Anatomy of the Law (New York -- London: Frederick A. Praeger 1968) 26--39. 



91 

 

eljárási garanciák), illetve az Alkotmányba foglalt összeférhetetlenségi rendelkezések.”
273

 E gondolatok 

azt illusztrálják, hogy a hatalommegosztás elve ad értelmet az alkotmány számos rendelkezésének s 

igazolja azokat. Hasonló következtetésre jutnánk az egyenlőség fogalmának elemzésével. Az 

Alaptörvénynek a diszkrimináció tilalmát kimondó rendelkezése [XV. cikk (2) bekezdés] az Alaptörvény 

számos más rendelkezéséhez vagy az Alkotmánybíróság által elfogadott számos más elvhez úgy 

viszonyul, mint általános a különöshöz. Ezek közé a különös szabályok közé tartozik például a törvény 

előtti egyenlőséget deklaráló XV. cikk (1) bekezdés, a férfiak és nők egyenjogúságát biztosító XV. cikk 

(3) bekezdés vagy a választójog egyenlőségét deklaráló 2. cikk (1) bekezdés. 

Az alkotmány dogmatikai elemzésével nemcsak az egyes szabályok mögötti elveket tudjuk 

feltárni, hanem az általánosabb elveket is többé-kevésbé koherens rendszerbe lehet állítani, hiszen például 

a jogállam, a demokrácia és a hatalommegosztás elve nem esetlegesen vagy véletlenszerűen kerül egymás 

mellé egy liberális demokrácia alkotmányában, hanem részei a politikai közösség természetéről vallott 

átfogóbb víziónak. Mint azt Tóth Gábor Attila korábbi alkotmányunkat elemezve megfogalmazza: 

„Következésképpen az alkotmányban megjelenő politikai értékek nem különíthetők el egymástól. Az 

egyes jogintézményeknek és fogalmaknak nincs a többi fogalomtól független meghatározása. […] Azt 

mondhatjuk, hogy az alkotmány alapvető politikai értékei integrált értékek. Ezért az alkotmány egészéről 

akkor alkothatunk megfelelő képet, ha értékeit nem próbáljuk meg önmagukban, sőt egymással 

szembeállítva leírni.”
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 Majd immár ezt a módszertant alkalmazva azt a tézist fogalmazza meg, hogy az 

alkotmány legkoherensebb olvasata szerint a politikai közösség tagjai morálisan egyenlő méltóságú 

személyek.
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A jogdogmatikai módszer illusztrálásához alkotmányjogi példát választottam, mert magam e 

területen mozgok otthonosan, de ha az 1.1 pontban megfogalmazott tételem tartható, azaz a büntetőjog, a 

polgári jog vagy az adójog elvei szintén politikai elvek, úgy az e jogágak elveinek feltárását végző 

dogmatikai elemzés és az interpretív politikai filozófia között szintén nem húzható éles határvonal. Mint 

említettem, az alkotmányjog elveit az teszi elsősorban kitüntetetten politikai elvekké, hogy az 

alkotmányjog konstituálja legfontosabb politikai intézményeinket. Másfelől az alkotmányjog annyiban is 

sajátosan politikai természetű, hogy nemcsak a politikai autoritás gyakorlásának módjáról és határairól, 

valamint fő intézményeiről rendelkezik, de mond valamit ennek az autoritásnak a forrásáról is, valamint 

annak a politikai közösségnek a természetéről, amelyet az állam autoritatív intézményei reprezentálnak. 

Ha azonban helyes az az érvem, hogy minden olyan erkölcsi elv egyben politikai elv is, amely a politikai 

autoritás gyakorlásával áll összefüggésben, úgy a büntetőjog, a polgári jog vagy az adójog éppúgy 

politikai elvekre épül, mint az alkotmányjog.
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Abból az állításból azonban, hogy a jogdogmatikai elemzés és az interpretív politikai filozófia 

között nem húzódik éles módszertani határvonal, nem következik, hogy a kettő ugyanaz lenne. A két 

vállalkozás ugyanis jellemzően interpretív adatok más-más körével dolgozik. Egyfelől a jogdogmatika 

által használt interpretív adatok mindig jogszabályok vagy jogi döntések, a politikai filozófia interpretív 

adatai viszont nem korlátozódnak erre a körre. Másfelől a jogdogmatikai tevékenység interpretív adatai 

általában jól körülhatároltak: aki a magyar joggyakorlat interpretív elméletét akarja adni, annak 

interpretív adatai a magyar jogrendszer szabályai és egyedi döntései. A politikai filozófus interpretív 

elmélete viszont ritkán kötődik egy-egy állam gyakorlatához, megállapításai jellemzően az állam 

valamely történetileg létező intézményi változatára vonatkoznak (például alkotmányos demokráciákra). 

2.2.5 Politikai ideológiák mint a jogrendszer értelmezési sémái 

A jelen alfejezet végén a jogrendszer racionalizációjának egy sajátos esetét vizsgálom meg. Az 

egyes jogszabályok és jogintézmények nemcsak az őket igazoló politikai elvek fényében értelmezhetők, 

hanem ezek az elvek (de az egyes intézmények vagy jogszabályok is) maguk is értelmesen elrendezhetők 

és minősíthetők a politikai filozófia által kialakított fogalmi sémákban. Ezek közül most csak egy 

lehetőséget említek itt. A rivális politikai eszmerendszereknek vagy -- Eötvös József kifejezését használva 

-- uralkodó eszméknek, mint például a liberalizmusnak, konzervativizmusnak és szocializmusnak, 

egymástól eltérő háttérfeltevései vannak az emberi természetről és az emberi értelem erejéről, másfajta 

elképzelései vannak a társadalmi igazságosságról, a közjóról és az állam kívánatos szerepvállalásáról.
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Bár ezen eszmerendszerek tartalma nem önthető kanonikus formába, elég jól körülhatárolható ahhoz, 

hogy hasznos értelmezési sémát adjanak különböző jogrendszerek, jogintézmények vagy jogszabályok 

megítéléséhez. Vannak olyan jogrendszerek, amelyek szabályai valamilyen többé-kevésbé koherens 

ideológiai elképzelés alapján születtek, éppen ezért az egész jogrendszer jellegadó vonása ez az ideológiai 

meghatározottság. Mint az közismert, ilyen volt például a rendszerváltás előtti, röviden szocialistának 

címkézett magyar jogrendszer. Az alkotmányos demokráciák maguk sem értéksemlegesek, s ezt úgy is 

kifejezhetjük, hogy ezek is tükröznek egyfajta ideológiát, mindazonáltal ezeken az alkotmány által 

meghatározott kereteken belül többféle uralkodó eszme is megfér. Éppen ezért értelmesen felvethető az a 

kérdés, hogy egy jogszabály, jogintézmény vagy egy egész jogág melyik uralkodó eszme 

értékrendszerének felel meg, vagy melyik uralkodó eszme értékrendszerének felel meg leginkább. 

Hadd illusztráljam ezt az elemzési lehetőséget az Alaptörvény politikai filozófiai karakterére 

vonatkozó kérdéssel. Ha az Alaptörvény rendelkezéseit elemzésnek vetjük alá, azt láthatjuk, hogy annak 

számos olyan jellegadó vonása van, amelyek együttesen egy többé-kevésbé koherens kommunitárius 

(még pontosabban keresztény-konzervatív) politikai filozófiát rajzolnak ki,
278

 de azt legalábbis 

biztonsággal leszögezhetjük, hogy az Alaptörvény, összevetve a korábbi alkotmánnyal, egy ilyen politikai 

filozófia irányába mozdul el. Fontos hangsúlyozni, hogy ennek az állításnak az érvényessége független 

attól, hogy valaki egyetért-e az Alaptörvény által képviselt értékrenddel és annak elveivel.
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A fenti állítást a következő tények támasztják alá. 1. Az Alaptörvény az alkotmányozás 

alanyának a kulturális nemzetet teszi meg, de legalábbis kétértelműen fogalmaz e tárgyban. A Nemzeti 

hitvallás szerint a kulturális nemzet az a releváns „mi”, akiket az Alaptörvény reprezentál. A kulturális 

nemzet tagjai közötti kapcsolat „szellemi és lelki egység” és nem politikai kötelék, az Alaptörvény pedig 

szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között, mely a nemzet (és nem az állampolgárok összességét 

jelentő nép) akaratát fejezi ki. 2. A korábbi alkotmány a politikai közösség identitását részint a 

köztársaság fogalmával definiálta, megkülönböztetve az ily módon definiált közösséget mind a Horthy-

rendszer király nélküli királyságától, mind a kommunista rendszer népköztársaságától, ugyanakkor 

hangsúlyozottan támaszkodva a magyar történelem köztársasági tradícióira, különösen annak 1945--47 

közötti közjogi megoldásaira.
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 Az Alaptörvény ezzel szemben elhagyja az állam hivatalos elnevezéséből 

a köztársaság kifejezést [A) cikk], ezáltal politikai identitását nem a köztársasági hagyományban, hanem 

általában a magyar államiságban horgonyozza le. Ugyanakkor mintegy kitagadja ebből a hagyományból 

az ún. második köztársaságot, amikor a Nemzeti hitvallás az 1944. március 19. és az 1990. május 2. 

közötti időszak egészét mint a jogfolytonosság megszakadását értékeli. Másfelől viszont a történelmi 

alkotmány nem marad meg egyszerűen a történelmi identitásmeghatározás szintjén, hanem az R) cikk (3) 

bekezdése értelmezési segédletté teszi azt. 3. Az Alaptörvény hangsúlyosan szól a kereszténységről, 

amikor a Nemzeti hitvallásban elismeri annak nemzetmegtartó erejét, illetve külön is hivatkozik az ország 

vallási hagyományaira: „Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.” Emellett az Alaptörvény 

a nemzeti összetartozás alapvető értékei között említi a hitet. 4. Az Alaptörvény a korábbi alkotmánynál 

nagyobb hangsúlyt fektet a kötelezettségekre. Egyfelől már a Nemzeti hitvallás leszögezi, hogy „az 

egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki”. Emellett olyan kötelezettségeket emel 

alkotmányos rangra, amelyek az előző alkotmányban nem szerepeltek (például a „szülőtartás” egyébként 

törvényileg létező kötelezettsége), egyes jogok gyakorlását egyben kötelezettséggé avatja [a munkához 

való jog mint munkavégzési kötelezettség, XII. cikk (1) bekezdés] vagy a joggyakorlással járó társadalmi 

felelősséget hangsúlyozza [„A tulajdon társadalmi felelősséggel jár” XIII. cikk (1) bekezdés]. 

2.3 A hatályos jog kritikája 

Aligha igényel hosszabb bizonyítást, hogy a politikai filozófia nemcsak a fennálló jogrend 

racionalizálására, hanem annak kritikájára is felhasználható; nemcsak azt segíthet értelmezni, hogy 

milyen a létező jog, hanem arra vonatkozóan is előállhat javaslattal, hogy milyennek kellene lennie a 

jognak. Ennek a kritikának érdemes három formáját megkülönböztetni. 

2.3.1 A jogrendszer gyakorlatimmanens kritikája 
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Egyfelől a kritika lehet egy interpretív politikai filozófia része. Ebben az esetben nincsen éles 

határvonal a fennálló jogrend leírása és annak kritikája között, hiszen a létező jog kritikája éppen azokra 

az elvekre épül, amelyeket az interpretív elmélet a hatályos jog elemzése révén feltárt. Az interpretív 

elmélet ugyanis a meglévő jogintézmények és joggyakorlat elemzésével tárja fel az intézményeket és a 

gyakorlatot igazoló elveket, majd ugyanezen elvek fényében reflektál a gyakorlatra, amikor ezeket az 

elveket teszi meg a gyakorlat mércéjéül. Mint azt a hatályos jog racionalizálásánál szóló részben (2.2 

pont) megállapítottuk, egy fejlett jogrendszerben a joganyag maga is ellentmondásos lehet, s nagy 

valószínűséggel egyetlen elmélet sem képes a létező jog valamennyi szabályáról és intézményéről számot 

adni. A joganyagot racionalizáló politikai elveink fényében a jogrendszer bizonyos szabályai és 

intézményei hibásnak fognak minősülni. Vagyis azt mondhatjuk, hogy egy interpretív elmélet a 

jogrendszer gyakorlatimmanens kritikáját képes adni. A John Rawls-féle politikai filozófia 

terminológiájával szólva az interpretív politikai filozófia egyfajta egyensúlyi állapotot akar létrehozni a 

joggyakorlat és az azt alátámasztó politikai elvek között: a hatályos jog racionalizációja során azokat az 

elveket keresi, amelyek a leginkább illeszkednek a meglévő szabályokhoz és intézményekhez, majd az 

elemzéssel feltárt politikai elvek fényében kritikának veti alá a hatályos jog szabályait és intézményeit, 

amennyiben azok nem illeszkednek a feltárt politikai elvekhez.
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Jól illusztrálja az interpretív módszer működésmódját az Alkotmánybíróságnak az a találó 

megállapítása, mely szerint „Magyarország jogállammá minősítése ténymegállapítás és program 

egyszerre”.
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 Az a kijelentés, hogy Magyarország jogállammá minősítése ténymegállapítás, csak úgy 

nyerhet értelmet, ha az alkotmánynak a jogállamiságra utaló rendelkezése nem puszta deklaráció, hanem 

egy olyan norma, amelyhez a jogrendszer és ezen belül az Alaptörvény rendelkezései igazodnak. 

Másfelől viszont a minősítés nem pusztán összefoglalja, igazolja és racionalizálja a már meglévő 

szabályokat, hanem egyben mérceként is szolgál azokkal szemben. Ha például valaki azt állítja, sérti a 

jogállamiságot, ha rendszerszerűvé válik, hogy egyéni képviselők kezdeményeznek törvényeket, sérti a 

hatalommegosztás elvét az Alkotmánybíróság hatáskörének megnyirbálása, vagy sérti az emberi 

méltóságot a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés, akkor nem valamely, a jogrendszerhez képest 

külső mércét használ a jogrendszer értékeléséhez, hanem olyan mércét, amely maga is része a pozitív 

jognak vagy legalábbis kibontható abból. (A mérce gyakorlatimmanens jellege független attól, hogy ezek 

a kritikák valóban megalapozottak-e.) 

Az alkotmányellenes alkotmánymódosítás alkotmányjogi problémája éppen az itt vázolt 

kontextusban érthető meg: ha a jog nem alkotná erkölcsi elvek koherens rendszerét vagy nem 

fogalmaznánk meg vele szemben ezt az elvárást, akkor nem beszélhetnénk formailag alkotmányos, de 

tartalmilag alkotmányellenes alkotmánymódosításról. Ez ugyanis éppen azon a lehetőségen alapul, hogy 

egy formailag kifogástalan alkotmányos rendelkezés az alkotmány valamely belső mércéje szerint 

fogyatékos, nem illeszkedik azokhoz az elvekhez, amelyek az alkotmány egészét áthatják és azonosságát 

meghatározzák. (Itt ismét fontos leszögezni, hogy a probléma elvi létezéséből nem következik, hogy egy 

alkotmánybíróságot kell felruházni azzal a joggal, hogy megsemmisítse az ilyen alkotmánymódosítást.) 

2.3.2 A jogrendszer külsődleges kritikája 

A fentebb definiált értelemben ideális politikai filozófiai elméletek ugyancsak reflektálnak a 

létező jogra, amikor annak kritikáját fogalmazzák meg, azonban azok a mércék, amelyeket alkalmaznak, 

nem a hatályos jog gyakorlatából kibontott mércék, hiszen azokat nem a hatályos joghoz való illeszkedés 

hitelesíti. Ez azt sugallná, hogy az ideális politikai filozófia szempontjából megfogalmazott kritikák 

valamiképpen gyakorlatidegen, jogdogmatikailag végiggondolatlan vagy kidolgozatlan kritikák. Fontos 

azonban látnunk, hogy ez nem feltétlenül van így. Mint azt fentebb kifejtettem (2.1 pont), azok a kritikai 

elvek, amelyeket nem a hatályos jog elemzésével tárunk fel, lehetnek maguk is egy másik gyakorlat 

reflexiós bázisára épülő interpretív elvek, amelyek mögött kidolgozott jogdogmatika húzódik meg. A 

rendszerváltás idején a szocialista jog kritikája például a gyakorlathoz képest külsődleges elvekre 

támaszkodott: a szocialista alkotmányosság önazonosságát a népköztársaság, a népi demokrácia, a 

szocialista törvényesség fogalma és hatalmi ágak egységének elve adta.
283

 A gyakorlathoz képest 

külsődleges kritikai elvek, például a hatalommegosztás vagy a jogállamiság elve mögött azonban az 

alkotmányos demokráciák kidolgozott dogmatikai konstrukciói húzódtak meg, így az alkotmányjogászi 
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szakma és az Alkotmánybíróság a rendszerváltás után nem csupán néhány absztrakt politikai elvre 

támaszkodhatott, hanem építhetett ezekre a kidolgozott dogmatikai modellekre is. 

2.3.3 A kritikai jogelméletek kihívása 

Eddig a kritikának két lehetőségét különböztettem meg: a hatályos jogból kibontott elvek alapján 

végzett interpretív kritikát, valamint a hatályos jog saját elveiből le nem vezethető ideális gyakorlati 

kritikát. Az ideális politikai filozófiai elméleteken belül érdemes a kritikának egy olyan típusáról külön is 

szólni, amely különös kihívást támaszt a jogtudománnyal szemben. Létezik a jogelméleti irodalomban 

egy markáns kritikai hagyomány, amelynek célja nem egyszerűen a fennálló jog, pontosabban a liberális 

demokráciák jogának kritikája, hanem egyben annak leleplezése is. E kritikai elméletnek számtalan 

formája van, néhány fő tételük azonban jól körülhatárolható.
284

 Álláspontjuk szerint a liberális 

jogrendszer azt a látszatot kelti, hogy objektív és semleges cselekvési mintákat nyújt a társadalom 

számára. A jogtudomány pedig, amikor a jogot mint normatív rendszert, mint jogok és kötelezettségek 

együttesét ábrázolja, s ennek mintegy semleges leírását ígéri, ráerősít erre a képre, s elleplezni törekszik a 

jog mögött meghúzódó társadalmi valóságot. Valójában a jog látszólag semleges, objektív álarca mögött a 

fennálló uralmi viszonyok állnak, vagyis a jog a fennálló status quo őrzője. Másképpen megfogalmazva: 

a liberális jogrend a formális egyenlőséget hangsúlyozza, ami mindig valamilyen materiális 

egyenlőtlenséget takar.
285

 Azt mondhatjuk tehát, hogy a kritikai elméletek fő célpontja a jog látszólagos 

objektivitása és formalizmusa.
286

 A különböző kritikai elméletek a jog formális egyenlősége mögötti 

materiális egyenlőtlenségek és hierarchikus viszonyok más-más aspektusát hangsúlyozzák. Míg a 

marxizmus és a Critical Legal Studies mozgalom a jog osztálytartalmát, addig a radikális feminizmus az 

uralmi viszonyoknak a nemek közötti egyenlőtlenséget megerősítő vonását emeli ki, ismét más irányzatok 

pedig a társadalmi hierarchiák faji meghatározottságát hangsúlyozzák. A különböző kritikai 

mozgalmaknak azonban hasonló implikációjuk van a jogtudományokra nézve: amennyiben a jogra nem 

mint jogok és kötelességek normatív rendszerére tekintünk, hanem mint nyers uralmi rendre, úgy a 

jogtudomány feladata nem a fennálló jog szisztematikus bemutatása, hanem a jog mögött meghúzódó 

hatalmi viszonyok feltárása, leleplezése és a jog demisztifikálása lesz. 

Jó illusztrációját nyújtják ennek az elméletnek a szerződési joggal foglalkozó kritikai írások, 

amelyek azt hangsúlyozzák, hogy a szerződéseket a mainstream jogtudomány mint a fennálló társadalmi 

rend nélkülözhetetlen, formális és semleges keretét mutatják be, s közben elvonatkoztatnak a szerződő 

felek közötti valódi társadalmi egyenlőtlenségtől, a méltánytalan szerződési feltételektől és a kényszer 

finomabb formáitól. A szerződések ilyenfajta ábrázolása azonban maga is ideológiai funkciót tölt be a 

kritikai elméletek szerint, mivel a fennálló társadalmi viszonyokat konzerválja azzal, hogy semlegesnek, 

autonómnak és szükségszerűnek mutatja be azokat. A szerződési jog kritikai tudományának éppen ezért 

az a célja, hogy bemutassa a semlegesnek tűnő formák mögötti szociológiai és politikai viszonyokat, és 

rámutasson arra, hogy a szerződés absztrakt formái mögött igen különböző életviszonyok találhatók s a 

felek eltérő erőviszonyai húzódnak meg.
287

 

2.4 A jogi érvelés elmélete 

Mint azt a 2.2.2 pontban tárgyaltam, a jogdogmatika egyik fontos feladata, hogy a szabályok 

tartalmának pontosabbá tételével segítséget nyújtson a jogalkalmazás számára, különösen az ún. nehéz 
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esetekben.
288

 A jogdogmatikai tevékenység teljesítménye abban áll, hogy egy olyan fogalmi hálót sző az 

általános szabályok és az egyedi döntések közé, amely kiszámíthatóbbá és konzisztensebbé teszi a 

jogalkalmazást, s tehermentesíti a bírákat az alól, hogy mindig újra kelljen gondolniuk a szabály 

alkalmazása során felmerülő lehetséges megoldásokat. E dogmatikai munkában nem húzódik éles 

határvonal a bíró és a jogtudós munkája között, mindkettőjüknek értelmezniük kell a hatályos jogot, noha 

értelmezésüknek mások a feltételei és a következményei. E kontextusban számunkra az az érdekes 

kérdés, hogy a szabály és az egyedi döntés közé fogalmi hálót szövő bíró vagy jogtudós mennyiben építi 

vagy kell hogy építse politikai elvekre a különböző döntési alternatívák közötti választását. 

A jogi érvelés különböző felfogását vallók megosztottak abban a kérdésben, hogy a nehéz 

esetekben okvetlenül szerepet kapnak-e az értelmező erkölcsi megfontolásai. E tanulmány keretei között 

lehetetlen ezt a kérdést körültekintően megválaszolnunk, éppen ezért itt csak azon óvatosabb állítás 

mellett érvelek, hogy a nehéz esetekben az értelmező igen gyakran kénytelen értékítéletei alapján dönteni 

a különböző értelmezési alternatívák között.
289

 Vagyis ilyenkor a szabály és az egyedi döntés közé 

további premisszák ékelődnek be, s nincsenek olyan, az értelmező értékítéletétől független, objektív 

mércéink, amelyek az érvelési lánc egészéről számot tudnának adni, így az értelmezésben szerepet kap az 

értelmező erkölcsi értékítélete is. Mivel ezek az erkölcsi értékítéletek arra vonatkoznak, hogy milyen 

módon kell a politikai autoritást gyakorolni, így az 1. fejezetben kifejtett indokok miatt ezek 

szükségképpen politikailag releváns értékítéletek. 

A politikai filozófiai szempontok megítélésem szerint három módon járulhatnak hozzá a nehéz 

esetek megoldásával kapcsolatos jogtudományi munkához: 1. feltárják a különböző alternatívák közötti 

választás politikai filozófiai előfeltevéseit, 2. igazolják vagy 3. magyarázzák ezeket a választásokat. Az, 

hogy melyik elemzési alternatíva jut szerephez, részint az elemzés célján, részint az elemzőnek az 

értelmezéselmélettel kapcsolatos felfogásán fog múlni. 

2.4.1 Az érvelés politikai filozófiai előfeltevéseinek feltárása 

Még akkor is, ha valaki egy olyan értelmezéselmélet mellett kötelezi is el magát, amely szerint 

az értelmezőnek nem kell erkölcsi értékítéletet hoznia, maga az értelmezéselméletek közötti választás, 

úgy vélem, szükségképpen előfeltételez bizonyos politikai filozófiai háttérfeltevéseket. Hadd világítsam 

ezt meg egy példával. Tegyük fel, valaki azon az állásponton van, hogy nehéz esetekben a bírónak a 

törvényhozó szándékát kell érvényre juttatnia. Tegyük fel továbbá: egyetértés van abban, hogy mit kell a 

szándék fogalmán értenünk s kinek a szándéka releváns az értelmezés során, s így az értelmező döntését 

nem politikai elvek vezérlik, hiszen feladata csupán bizonyos múltbeli tények megállapítása lenne. Ám 

még ha sikerrel vennénk is mindezeket az akadályokat, s azt mondhatnánk, hogy a törvényhozói szándék 

feltárására törekvő értelmezés maga nem igényel az értelmezőtől erkölcsi értékítéletet, az értelmezőnek 

ebben az esetben is érvelnie kellene amellett, hogy az általa kitüntetett értelmezési módszer miért áll 

fölényben az alternatív módszerekkel szemben. Jó érvek szólnak amellett, hogy a versengő 

értelmezéselméletek közül nem választhatunk konceptuális érvek segítségével, hanem azok meggyőző 

ereje végső soron politikai filozófiai elveken nyugszik.
290

 A törvényhozó szándékát követő értelmezésnek 

az ad plauzibilitást, hogy az a demokrácia és a hatalommegosztás egy széles körben osztott felfogásán 

nyugszik. A jogelméletnek és az alkotmányelméletnek ebben az esetben az a feladata, hogy feltárja és 

kritikai elemzésnek vesse alá azokat a politikai filozófiai háttérfeltevéseket, amelyekre ezek az 

objektivitásra igényt tartó értelmezéselméletek támaszkodnak. 

2.4.2 A lehetséges értelmezések közötti választás igazolása 

Ha viszont abból a feltevésből indulunk ki, hogy a nehéz esetek értelmezése során az alternatívák 

közötti döntés értékválasztással jár, úgy fontossá válik ezeknek az értékválasztásoknak az artikulálása, s 

ebben segítségünkre lehet a politikai filozófia. Ebben az esetben a helyes döntés azt követeli, hogy az 

érvelési láncban szereplő értékítéleteinket is megfelelő indokokkal támasszuk alá. Vannak olyan 

értelmezéselméletek, amelyekben a nehéz esetek eldöntésének módszertana mintegy természetes 

folytatása a jogrendszer racionalizációjára és kritikájára vonatkozó interpretív megközelítésnek. Erre a 

legjobb példa minden bizonnyal Ronald Dworkin elmélete: szerinte a nehéz esetekben a bírónak az a 
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dolga, hogy kiterjessze azokat az elveket a szabályok által nem vagy nem kellőképpen lefedett 

esetcsoportokra, amelyeket az elemző a jog racionalizációja révén feltárt. A hatályos jog elemzésével 

feltárt, ahhoz legjobban igazodó és annak legjobb igazolását adó elvek így nemcsak koherens értelmi 

rendszerként tüntetik fel a jogot (2.2.4 pont), hanem a jogrendszer mércéjéül is szolgálnak (2.3.1 pont), 

valamint a bírók számára is útmutatást adnak arra vonatkozóan, hogy a nehéz esetekben miként 

döntsenek.
291

 

Vannak azonban a jogi érvelésnek olyan elméletei is, amelyek szerint a nehéz esetekben a 

bírónak nem kötelessége a jogrendszer már meglévő elvei alapján dönteni; ilyenkor a bírónak szabad 

mérlegelési joga van, vagyis az interpretációval nyert elvek kiterjesztése a szabályok által le nem fedett 

esetekre csupán az egyik, jogilag nem kötelező, morálisan pedig nem feltétlenül kívánatos lehetőség. 

Vagyis ilyenkor az értelmezés értékítéletet követelő lépéseiben az értelmezőnek valamely tartalmi morális 

felfogás alapján kell döntenie, s ennek artikulálása egy ideális politikai elméletet feltételez. Ha például 

valaki a jog legfontosabb céljának a hatékonyság előmozdítását látja, akkor érvelhet úgy, hogy a nehéz 

esetekben a bírónak a hatékonyságot leginkább előmozdító döntést kell meghoznia, akkor is, ha a 

hatályos jognak nem ez az elv adja a legjobb racionalizálását és igazolását. 

Az alkotmányjog tucatjával szállítja az olyan példákat, amikor a szabály és az egyedi döntés 

közötti érvelésbe erkölcsi értékítéleteket tartalmazó premisszák épülnek be, s ahol a döntési alternatívák 

közötti választás erkölcsi igazolást kíván. A legtöbb alkotmány szövege (kiegészítve akár a törvényhozó 

szándékával is) nem ad egyértelmű eligazítást arról, hogy a halálbüntetés sérti-e az emberi méltóságot, a 

gyűlöletbeszéd része-e a szólásszabadságnak, alkotmányos-e a közvetett diszkrimináció vagy hogy vallási 

nézeteire hivatkozva az állampolgár kaphat-e felmentést olyan általános törvények alól, amelyek célja 

nem a vallásszabadság korlátozása. Mindezekben a kérdésekben a szokásos nyelvi, logikai, történeti és 

rendszertani értelmezések egyszerűen nem adnak perdöntő választ, így az értelmező a döntés 

meghozatalához kénytelen további normatív premisszákat és tényállításokat is mozgósítani. Az érvelés 

normatív lépései azonban normatív igazolást kívánnak, ez pedig a morálfilozófia és a politikai filozófia 

közege. 

Két kiegészítést kell tennünk a fenti gondolatmenethez. Egyfelől azt az ellenvetést lehetne tenni, 

hogy példáim mind alkotmányjogiak, s az alkotmány értelmezése minőségileg tér el más jogszabályok 

értelmezésétől, így az általam mondottak semmiképpen nem irányadók a jogtudomány egészére. Úgy 

vélem azonban, hogy nincs éles minőségi különbség az az alkotmány és a „közönséges törvények” 

értelmezése között.
292

 Másfelől jogelméletileg képviselhető az az álláspont, hogy a jogtudománynak meg 

kell állnia annál a pontnál, hogy feltárja a jogilag lehetséges értelmezési alternatívákat, de nem szabad 

letennie a voksát egyik mellett sem, mert ez az állásfoglalás értékítéletet kíván.
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 Ugyanakkor látnunk 

kell, hogy a jogtudományi munkák nem szoktak megállni ennél a pontnál, sőt azt az erősebb állítást is 

megfogalmazhatjuk, hogy abban az esetben, ha a jogtudományi munkák csupán a jogilag lehetséges 

értelmezési alternatívák rögzítésére vállalkoznának, úgy nem tölthetnék be azt a szerepüket, hogy fogalmi 

hálót szőjenek az általános szabály és az egyedi döntések közé.
294

 

2.4.3 A lehetséges értelmezések közötti választás magyarázata 

Fentebb azt az esetet tárgyaltam, hogy a politikai elvek miként játszhatnak szerepet a jogi érvelés 

egy normatív elméletében, vagyis egy arra vonatkozó elméletben, hogy miként kell igazolniuk a bíróknak 

és a jogtudósoknak saját jogértelmezésüket. Ám ugyanezen elveknek nemcsak a bírói döntések 

igazolásában, hanem magyarázatában és előrejelzésében is fontos szerep juthat. (Itt vizsgálódásunk a 

bírói jogértelmezésre szűkíthető.) Ebben az esetben az elemzés nem a politikai filozófia módszertanát 

követi, hiszen az alapvetően konceptuális és igazolási kérdésekkel foglalkozik, hanem a politikai 

filozófiai szempontok egy empirikus elemzés módszertani keretében válnak relevánssá. A bíróságok 

munkáját elemző politológiai kutatások egyik irányzata szerint például ha nagy általánosságban meg 

akarjuk magyarázni, hogy a nehéz esetekben miért így vagy úgy döntöttek a bírók, vagy előre akarjuk 

jelezni, hogy miként fognak dönteni a bírók, úgy akkor kerülünk a legközelebb az igazsághoz, ha a bírók 
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DWORKIN (10. lj.) 255. Ez az értelmezéselmélet sok hasonlóságot mutat a német jogtudományban 

objektív teleologikus értelmezésnek nevezett megközelítéssel. E módszerről lásd JAKAB András: „Az 

Alkotmány kommentárjának feladata” in JAKAB (szerk.) (8. lj.) 45--48. msz. 
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 Hasonlóan JAKAB (43. lj.) 7. msz.  
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 Lásd pl. KELSEN (19. lj.) 50--60.  
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 Jól illusztrálja ezt a szerepet a kommentár műfaja. Lásd pl. JAKAB (8. lj.) 89. msz. A fentebb 

elmondottak persze nem jelentik azt, hogy a dogmatikai elemzések ne hagyhatnának nyitva bizonyos 

kérdéseket vagy dolgozhatnának ki alternatív dogmatikai megoldásokat. Ez utóbbi téren lényeges eltérés 

van a jogtudomány és a bíróságok dogmatikafejlesztő tevékenysége között.  
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politikai attitűdjét vizsgáljuk meg.
295

 A bírók, szól az attitűdalapú modell hipotézise, viszonylag jól 

behatárolható világnézettel rendelkeznek, ami alapvetően befolyásolja, miként döntenek nehéz esetekben. 

Fontos látni, hogy ez az elemzés nem politikai filozófiai módszert alkalmaz, hanem politikai filozófiai 

kategóriákat használ fel egy empirikus elemzés keretében. Az elemzés során a bíró politikai nézetei, 

például az, hogy konzervatív vagy liberális beállítottságú-e, a döntések magyarázó elvéül szolgálnak, s az 

empirikus elemzés azt hivatott ellenőrizni, hogy valóban megállja-e a helyét ez a magyarázat. 

Amennyiben ez az elmélet nagyobb magyarázó erővel szolgál, mint a riválisai, úgy a jövőre vonatkozó 

előrejelzéseknek is alapját képezheti. 

Összegzés 

Tanulmányom két problémát kísérelt meg körbejárni. Egyfelől azt elemeztem, hogy a politikai 

elvek milyen szerepet játszanak a jogtudományban. Mivel a jogtudományi elemzés maga is sokrétű és 

különböző funkciókat tölt be, így vállalkozásom fő célkitűzése a jogtudomány és a politikai elvek közötti 

kapcsolódási lehetőségek feltérképezése, a lehetséges konfigurációk számbavétele volt. Legfontosabb 

tézisem szerint a közkeletű felfogással szemben módszertani szempontból nem húzódik éles határvonal a 

jogdogmatikai elemzés és a politikai elvekre reflektáló interpretív politikai filozófia között, noha 

természetesen nem is tehetünk egyenlőségjelet a kettő közé. Másfelől amellett érveltem, hogy a politikai 

elvek készletének körülhatárolásához nem áll rendelkezésünkre valamilyen egyezményes kritérium; 

minden ilyen vállalkozás óhatatlanul a politika egy vitatható felfogására épül. Ha a politikának e 

tanulmányban adott megközelítése hozzávetőlegesen helyes, abból az következik, hogy a politikai elvek 

közel sem korlátozódnak a politikai intézményeinket szabályozó alkotmányjogra, hanem szükségképpen 

áthatják az egész jogrendszert. 
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A magyar alkotmányjog-tudomány története öt korszakra osztható. Az első korszak a 

kezdetektől 1887-ig tartott, és a történeti és a természetjogi megközelítés között folyó 

küzdelem jellemezte. A második, a közjogi dogmatizmus időszaka, a Laband-tanítvány Nagy 

Ernő államjogi tankönyvének megjelenésével kezdődött. A harmadik szakasz az 1940-es évek 

második felétől az 1989/90-es rendszerváltásig tartott és a szocialista államjogtudomány 

általános vonásait mutatta. A negyedik korszak a rendszerváltás utáni évek, az ötödik pedig a 

jelenkori alkotmányjog-tudomány időszaka. Ebben a fejezetben az egyes korszakok 

jellemzéseként a legfontosabb szerzőket és műveiket, az infrastruktúrát (például az 

egyetemeket), a politikai kontextust, a szövegek kulcsproblémáit és retorikai elemeit, továbbá 

a külföldi források szerepét és az alkotmányjog-tudománynak az elméleti tárgyakhoz fűződő 

kapcsolatait mutatom be. 

1. Az alkotmányjog a jogtörténet és a természetjog között: 
a kezdetektől 1887-ig 

A magyar jogtudomány kezdeteinek munkája, Werbőczy István 1517-ben megjelent 

Tripartituma, a korabeli hatályos magyar jog magánkiadású összefoglalása, a magyar királyság 

közjogára vonatkozó részeket is tartalmazott.296 Az első rendszeres alkotmányjogi munka 

azonban Gulielmus Artner Dissertatio politico-juridica de Regno Hungariae eiusque iure című 

műve volt (Tübingen: Werlin 1624).297 Mind ez utóbbinak, mind pedig a magyar alkotmányjog-

tudomány szinte minden más korai alkotásának (a Tripartitumot leszámítva) jellemzője, hogy 

szerzőik protestánsok voltak és külföldön jelent meg.
298

 

Ezen a helyzeten csak 1667-ben, az ellenreformáció jegyében változtatott a nagyszombati 

jezsuita egyetem jogi kara. Az egyetem (amely az első, napjainkig folyamatosan működő 

magyar egyetem) 1769-ben állami felügyelet alá került (gyakorlatilag államosították), majd 

1777-ben Budára költözött.299 Az egyetem egészének, ezen belül a jogi karnak az életét is az 

uralkodó szabályozta minden részletre kiterjedően, így a tananyagot is (Norma Studiorum, 

1770). Kezdettől oktattak a magyar közjoggal kapcsolatos tárgyakat. Elsőként Szentiványi 

Márton (1633--1705) a kánonjog keretében, majd Bencsik Mihály (1670--1712) a magyar jog 

keretében adott elő magyar alkotmányjogot. Utóbbinak egy közjogi tárgyú munkája, mely 
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 WERBŐCZY István: Opus Tripartitum juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae (Bécs: Sigreiner 

1517). WERBŐCZY könyvét a bíróságok évszázadokon át gyakorlatilag jogforrásként használták. A 

magyar alkotmányjogra gyakorolt hatásáról lásd CSEKEY István: Werbőczy és a magyar alkotmányjog 

(Kolozsvár: Nagy Jenő 1941) 43--104. 
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magyar közjogírás új iránya” Magyar Jogászegyleti Értekezések 1926. 137--236. és KOVÁCS István: 

„Államjogtudomány” in SZABÓ Imre (szerk.): Állam- és jogtudományi enciklopédia I. (Budapest: 

Akadémiai 1980) 306--336. 
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 Martin SCHOEDEL: Disquisitio historico-politica de regno Hungariae (Strasbourg: Repp 1629); UŐ: 

Respublica et Status Regni Hungariae (Leyden: Elzevir 1634); Michael PANCRATIUS: Tractatus politicus 

historicus juridicus juris-publici Regni Hungariae (Kassa: Tursch 1668); Johannes LOCHNER: Facies iuris 

publici Hungariae …anno 1666 (Jena: Gollner 1717); Johannes JÓNY: Tractatus iuris publici et historici 

Regni Hungariae (Jena: [k. n.] 1756). 
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 SZÖGI László: „A Nagyszombati Egyetem jogi karának Budára költözése” in TAKÁCS Péter (szerk.): A 

jogászképzés múltja, jelene, jövője. Ünnepi tanulmányok, konferencia-előadások, kerekasztal-

beszélgetések (Budapest: ELTE ÁJK 2003) 3--16. 
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halála után jelent meg, az abszolutizmus és a katolicizmus melletti leplezetlen propagandát 

tartalmaz -- nyilvánvalóan meghamisítva az akkor hatályos jogot.
300

 Más tárgyak, mint az 

általános közjog és a kameralisztika (ezen belül az igazgatástudományok) szintén érintették a 

magyar közjog kérdéseit. Az előbbi Karl Anton Martini szellemében oktatott természetjogtan 

volt, utóbbi a bécsi jogtudós, Josef von Sonnenfels (Grundsätze der Policey, Handlung und 

Finanz, 1765) nyomán művelt gyakorlati közigazgatási ismereteket jelentette.301 A magyar 

közjogot mint önálló tantárgyat azonban csak az 1777-es Ratio Educationis (az oktatásról szóló 

uralkodói rendelet) vezette be.
302

 

Mivel azonban nem készült az udvar számára elfogadható tankönyv, 1784-ben megszüntették 

a tantárgyat. Az udvar által kívánatosnak tartott magyar alkotmányjog ugyanis nem egyezett a 

tényleges magyar alkotmányjoggal.303 A megjelenő tankönyvek vagy megpróbálták kerülni a 

kényes kérdéseket és nem nyilatkozni azokkal kapcsolatban, vagy pedig a magyar 

alkotmányjog több évszázados fejlődéstörténetét mutatták be. Az előbbire példa Petrovics 

József, aki 1782-ig oktatta a tárgyat, de akinek Introductio in ius publicum Regni Hungariae 

című tankönyve csak 1790-ben jelent meg, az utóbbira pedig Demjén Antal -- 1782 és 1784 

között a közjog professzora --, akinek a tankönyve ezért kéziratban is maradt. E megoldások 

egyike sem volt elfogadható az udvar számára. A cenzúra csak 1790--92-ben enyhült (II. Lipót 

uralkodása alatt), lehetővé téve a magyar alkotmányjog-tudomány talán legfontosabb korai 

művének, Ürményi József (Stephanus Rosenmann álnéven írt) tankönyvének megjelenését. A 

mű 1791-ben Bécsben jelent meg és mintegy ötven éven keresztül ebből tanították a magyar 

közjogot.304 Ürményi József egyébként az 1777-es Ratio Educationis megfogalmazója volt, 

majd különféle vármegyék főispánja, a kötet megjelenése idején személynök (personális), 

1806-ban pedig országbíró lett. 

A későbbiekben elkészült Cziráky Antal- és Virozsil Antal-féle tankönyvek megjelenését a 

cenzúra megtiltotta, jóllehet mindkettejüket az udvar bízta meg a tankönyvírással. Az 
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eredetileg az 1840-es években latin nyelven írott munkák csak 1850 után jelentek meg.
305

 

Jellemző a helyzetre, hogy Virozsil Antal (1832 és 1862 között a természetjog és a magyar 

alkotmányjog professzora) nem is tudott magyarul, és 1845 előtt egyáltalán nem folytak 

magyar nyelven egyetemi előadások. Az 1792 és az 1848-as forradalom között eltelt időben 

mindössze egy nagyobb,306 rendszeres összefoglalás született a magyar közjogról, Anton 

Wilhelm Gustermann német nyelvű munkája (Ungarisches Staatsrecht, 1818).307 Gustermann, 

az akkori császári és királyi könyvcenzor, egyszerűen „kifelejtette” könyvéből a magyar 

alkotmányjog legfontosabb törvényeit (például az 1222. évi Aranybullát) és a király korlátlan 

hatalma mellett szállt síkra.
308

 A cenzúra további enyhülésével azután olyan könyveket is ki 

lehetett adni, melyek -- ekkor már magyarul -- a tulajdonképpeni magyar alkotmányjogot 

ismertették.309 A Habsburg-házzal és Ferenc Józseffel történt 1867-es kiegyezést követően 

további, a historizmus jegyében született munkák jelenhettek meg.
310

 

Az első jogi szakfolyóirat (Themis) 1837-ben látott napvilágot, de csak egészen rövid ideig 

működött. A szélesebb kört felölelő Budapesti Szemle megszakításokkal 1840-től egészen 

1944-ig jelent meg. Mindkét folyóiratban jelentek meg közjogi tárgyú írások. 
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A jogászképzés (illetve jogi ismeretek oktatása) a XVIII. századtól jogakadémiákon is folyt, ezek 

azonban szervezetileg (a Győri Királyi Akadémia kivételével) a budai egyetemnek voltak 

alárendelve.
311

 1872-ben a második, kolozsvári egyetem megalapításával az alkotmányjog-

tudomány újabb intézményi bázishoz jutott. 

A magyar alkotmányjog-tudomány a Habsburg-ház és a magyar önálló államiságot támogatók 

küzdelmének kontextusában jött létre. Az előbbi oldal a közjóra és az isteni legitimációra 

hivatkozó természetjogi érvekkel operált (az osztrák jogtudós, Martini szellemében)312 és a 

cenzúra támogatását élvezte, az utóbbi (módszerében is) merev konzervativizmussal és 

(jog)történeti szemlélettel felvértezve szállt harcba,
313

 és a történeti alkotmányból indult ki.
314

 

Magyarországon a természetjogi tanok tehát nem a forradalmi természetjogot, hanem inkább 

az udvarhű katolicizmus természetjogát jelentették.315 A történeti megközelítés a legfontosabb 

törvényeket mutatta be (Szent István törvényeivel kezdődően) és a Werbőczy István által leírt 

és később Szent Korona-tanként ismert elméletből indult ki.
316

 Ez a középkori organikus 

államelméletek és koronatanok keveréke volt. A rendek és a király eszerint a Korona tagjai, a 

király pedig nem a maga személyében bírja a hatalmat, hanem a Korona által, amellyel 

megkoronázzák. A királyság területe a Szent Korona tulajdona, s a király csak mandátum 

(megbízás) alapján gyakorolja annak hatalmát. Ez a felfogás természetesen nem volt 

túlságosan vonzó a mindenkori udvar számára, hiszen a megbízás korlátokat is implikált. Ez az 

alapvető konfliktus vezetett ahhoz, hogy a magyar közjog területén sokáig (rövid 

megszakításokkal, melyekben a cenzúra enyhült) nem jelenhettek meg könyvek: a magyar 

alkotmányjog legfontosabb alaptana egyszerűen elfogadhatatlan volt az udvar számára. A kor 

                                                           
311 MEZEY Barna: „Nagyszombattól Budapestig, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi kara” in TAKÁCS (4. lj.) 143--145. 

312
 Karl Anton MARTINI PUFFENDORF és WOLFF bécsi követője volt, a felvilágosult abszolutizmus 

támogatója. Két legfontosabb munkája -- De lege naturali propositiones (Bécs: Kurzböck 1767); 

Propositiones de jure civitatis (Bécs: Trattner 1768) -- évtizedeken át kötelező olvasmányként szerepelt a 

magyar jogászképzésben. Magyarországi recepciójáról lásd még DIENES Sámuel: Báró Martini Természet 

törvényéről való állításának magyarázatja (Bécs: szerzői kiadás 1792). 
313

 NAGY Ernő: „Az államjogi metodológiáról” Athenaeum. Philosophiai és államtudományi folyóirat 

1892/1. 49--50. 
314

 Magyarország történeti alkotmánya (azaz formális vagy kartális alkotmány helyett sarkalatos 

törvények és bizonyos alaptanok összessége, ami 1946-ig jellemezte a magyar jogi helyzetet) kezdettől 

Angliával való analógiákra adott alkalmat. Lásd ARANKA György: Anglus és magyar igazgatásnak 

egyben-vetése (Kolozsvár: Hochmeister 1790); [BARITS Béla]: Conspectus regiminis formae regnorum 

Angliae et Hungariae (Kassa: Ellinger 1790). A későbbi irodalomból lásd GROSSCHMID Béni: Werbőczy 

és az angol jog (Budapest: Franklin 1928). 
315

 Vö. PACZOLAY Péter: „Az állambölcselet okatása a jogi karon” in TAKÁCS (4. lj.) 41. Kivételt jelent a 

francia forradalmi természetjog recepciójára tett kísérlet: HAJNÓCZY József: Dissertatio politico-publica 

potestatis on Hungaria limitibus (Lipcse: [k. n.] 1791); UŐ: De Comitiis regni Hungariae deque 

organisatione eorundem, Dissertatio iuris publici Hungarici (Lipcse: [k. n.] 1791). Hajnóczyt 1795-ben 

árulásért kivégezték, ezzel be is fejeződött a forradalmi természetjog magyarországi története. A 

kérdésről lásd CONCHA Győző: A kilencvenes évek reformeszméi és előzményeik (Budapest: Franklin 

1885); BALLAGI Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig (Budapest: Franklin 1888) 320--

325; ECKHARDT Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon (Budapest: Franklin 1924); POÓR 

János: Hajnóczy József (Budapest: Új Mandátum 1998) 11--13. 
316

 Erről újabban németül lásd Gábor MÁTHÉ: „Die Lehre der ungarischen Heiligen Krone” in UŐ: Die 

Problematik der Gewaltentrennung (Budapest: Gondolat 2004) 17--20, további utalásokkal. A témáról 

máig a legjobb monográfia ECKHART Ferenc: A szentkorona-eszme története (Budapest: MTA 1941). 
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kulcsproblémái a királyi hatalom eredete és annak korlátai voltak
317

, valamint az Ausztriához 

fűződő kapcsolat.318 A szövegek retorikai -- vagyis a nem jogdogmatikai, hanem érzelmi és 

politikai jellegű kifejezések -- rétegét a történeti megközelítésben olyan fogalmak alkotják, 

mint az „ezeréves királyság”, „a Szent Korona tagjai”, „nemzeti függetlenség” és „nemzeti 

géniusz”. A (végül kihalt) természetjogi megközelítésben ezzel szemben olyan érvek 

domináltak, mint az „isteni kegyelem”, „bonum commune” vagy „az államérdek”. Ezek a 

fogalmak mind erős értékítéletet hordoznak, elvontak, ugyanakkor néha jogi érvekként is 

szerepeltek. 

Említésre méltó még a francia forradalom eszméinek (különösen a hatalommegosztásnak) a 

recepciója.
319

 A korszak végén fontos német műveket fordítottak magyarra.
320

 Megemlítendők 

még a külföldi alkotmányjogokat bemutató munkák (illetve fordítások),321 melyek részben a 

nyugat-európai parlamenti gyakorlat elsajátításának céljával íródtak (illetve fordították le 

                                                           
317

 CZIRÁKY Antal: Disquisitio historica de modo consequendi summum imperium in Hungaria (Buda: 

Egyetemi Nyomda 1820); IMRIK József: A pragmatica sanctio keletkezésének története (Pest: Khór--

Wein 1866). 
318 Így kül. a Wenzel LUSTKANDL: Das ungarisch-österreichische Staatsrecht (Wien: 

Braumüller 1863), valamint Franz von DEÁK: Ein Beitrag zum ungarischen Staatsrecht. 

Bemerkungen über Wenzel Lustkandl’s „Ungarisch-österreichisches Staatsrecht” (Pest: Emich 

1865) -- magyarul: DEÁK Ferenc: Adalék a magyar közjoghoz. Észrevételek Lustkandl Vencel 

munkájára: „Das ungarisch-österreichische Staatsrecht” a magyar közjog történelmének 

szempontjából (Pest: Pfeiffer 1865) -- közötti vita. A vitáról lásd NAGY Ernő: „Deák Ferenc a 

magyar közjogban” Kolozsvári ACTA 1904. 21--46; KOVÁCS István: „Deák »Adalék«-a és a 

magyar közjog” in DEÁK Ferenc: Adalék a magyar közjoghoz (Budapest: KJK 1987) 191--192, 

további irodalmi utalásokkal. Az osztrák--magyar közjogi vitáról általában lásd BUZÁS József: 

„Az osztrák--magyar közjogi vita történetének kérdéséhez” in KOVÁCS Kálmán (szerk.): A 

magyar politikai és jogi gondolkodás történetéből. XVIII--XIX. sz. (Budapest: ELTE ÁJK 

1982) 7--20. 

319
 MONTESQUIEU művét (De l’esprit des lois) 1833-ban lefordították magyarra („A törvények lelkéről”), 

azonban már korábban is ismert volt latin nyelvű kiadása. 
320

 Robert von MOHL: Enzyklopädie der Staatswissenschaften (Tübingen: Laupp 1859) [magyarul 1866]; 

Rudolf von GNEIST: Der Rechtsstaat (Berlin Springer 1872) [magyarul 1875]; Lorenz von STEIN: 

Handbuch der Verwaltungslehre und des Verwaltungsrechts (Stuttgart: Cotta 1870) [magyarul 1871]. 

Utóbbihoz lásd BIHARI Ottó: „Lorenz von Stein in Ungarn” in Roman SCHNUR (szerk.): Staat und 

Gesellschaft -- Studien über Lorenz von Stein (Berlin--München: Duncker und Humblot 1978) 503--513; 

KOI Gyula: „Lorenz von Stein und Ungarn” in LUKAS S. S. (szerk.): Gyerzsava i pravo: problemi 

sztanovlenyija i sztratyegija rozvitki. Zbirnik matyerialov VI Mizsnarodnoj naukovo-praktyicsnoj 

konferenciji, priszvjacsenoj 20-j ricsnyici nyezalezsnosztyi Ukrajini ta 20-j ricsnyici zasznuvannaja 

insztyitutu prezigyentsztva v Ukrajini (Sumy: Universitetska Kniga 2013) 294--298. 

A magyar jogtudományt ért német hatásokról általában lásd Katalin GÖNCZI: „Die deutsch-ungarischen 

Rechtsverbindungen von der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart: Wissenstransfer, Kodifikationen und 

Liaisonnen” Osteuroparecht 2000/1. 215--229. 
321

 JÁNOSSY Ferenc: Alkotmányok gyűjteménye I--II. (Pest: Pfeiffer 1861--1867); CONCHA Győző: Újkori 

alkotmányok I--II. (Budapest: MTA 1884--1888). A későbbiekben megjelent még TOMCSÁNYI Vilmos 

Pál: A parlamentek költségvetési joga (Budapest: Benkő 1908). 
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azokat).
322

 A kor legfontosabb államelméleti munkája Eötvös József könyve, Der Einfluß der 

herrschenden Ideen des 19. Jahrhunderts auf den Staat (1851), amely szinte ezzel egy időben 

magyarul is megjelent (A 19. század uralkodó eszméinek hatása az álladalomra).
323

 

2. Közjogi dogmatizmus: 1887--1948 

A történeti alkotmányjog-tudománnyal való szakítás 1887-ben, Nagy Ernő Magyarország 

közjoga (államjog) című könyvének megjelenésével történt meg.324 A szerző az előszóban 

egyértelműen leírja, hogy célja az alkotmányjog mint hatályos jog bemutatása és dogmatikai 

(„dogmaticai”) elemzése, megtisztítván azt a túlságosan sok jogtörténeti hivatkozástól. E 

gondolkodásmód további fontos képviselői voltak Polner Ödön,
325

 Buza László (aki jelentős 

részben nemzetközi joggal is foglalkozott),326 Csekey István (aki jogtörténeti és közigazgatási 

jogi kutatásokat is végzett),327 Tomcsányi Móricz (aki a közigazgatási jog felől érkezve 

megkapta Nagy Ernő megüresedett katedráját 1922-ben, vélhetően kormányzati hátszéllel és a 

Horthy-rendszert végig odaadóan támogatva)328 és Molnár Kálmán (aki meggyőződéses 

legitimistaként a Horthy-rendszer konzervatív ellenzékéhez tartozott).329 Általánosságban 

megállapíthatjuk, hogy e szerzők valamennyien erősen Paul Laband és Georg Jellinek hatása 

alatt álltak.
330

 A magyar sajátosság, a Szent Korona-tan, mindazonáltal útját állta a német 

                                                           
322

 Émil (de) LAVELEYE: Kormányformák az újkori társadalmakban (Budapest: MTA 1881) [eredetije: 

Essai sur les formes de gouvernement dans les Sociétés Modernes (Paris: Baillière 1872)], kül. X--XI.; 

Alpheus TODD: A parlamenti kormányrendszer Angliában I--III. (Budapest: MTA 1877) [eredetije: 

Parliamentary Government in England (London: Longman 1869)], kül. VI.; Albert Venn DICEY: 

Bevezetés az angol alkotmányjogba (Budapest: MTA 1902) [eredetije: Introduction to the law of the 

Constitution (London: MacMillan 1885)]. 
323

 EÖTVÖS József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra I--II. (Pest: Emich 1851--

54). Erről lásd CONCHA Győző: Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika (Budapest: 

Athenaeum 1908); JÁSZI Oszkár: „B. Eötvös József állambölcselete és politikája” Huszadik Század 

1913/10. 313--349. 
324

 NAGY Ernő: Magyarország közjoga (államjog) (Budapest: Eggenberger 1887).  
325

 POLNER Ödön: A végrehajtó hatalom a magyar alkotmányban (Budapest: Brózsa 1893). Heinrich 

MARCZALI: Ungarisches Verfassungsrecht (Tübingen: Mohr 1911) historizmusával szembeni kritikájáról 

lásd Ödön POLNER: „Ein ungarisches Staatsrecht” Ungarische Rundschau 1912. 483--525; UŐ: „Magyar 

közjog német nyelven” Jogállam 1912/5--6. 337--362. és 417--443. POLNER munkásságáról lásd BUZA 

László: „Polner Ödön, a tudós” in Polner Ödön-emlékkönyv (Szeged: Városi Nyomda 1935) 3--12. 
326

 BUZA László: Államterület és területi fenségjog (Budapest: Grill 1910); UŐ: A miniszterek jogi 

felelőssége (Budapest: Grill 1911); UŐ: A képviselőház házszabályai (Sárospatak: Református Főiskola 

1916); UŐ: A királyi család a magyar közjogban (Sárospatak: Református Főiskola 1918). 
327

 CSEKEY István: A magyar trónöröklési jog (Budapest: Athenaeum 1917); UŐ: Magyarország 

alkotmánya (Budapest: Renaissance 1943); UŐ: Die Verfassung Ungarns (Budapest--Leipzig: Danubia 

1944). 
328

 TOMCSÁNYI Móric: Magyar közjog: alkotmányjog (Budapest: Egyetemi Nyomda 1926); UŐ: 

Magyarország közjoga (Budapest: Egyetemi Nyomda 1932). 
329

 MOLNÁR Kálmán: Magyar közjog I--II. (Budapest--Pécs: Danubia 1926--28); UŐ: A szentkorona-tan 

kifejlődése és mai jelentősége (Pécs: Dunántúl Egyetemi Nyomda 1927). MOLNÁR (hűséges legitimista 

lévén) az ifjú HABSBURG Ottót tanította alkotmányjogra. Lásd KAJTÁR István: „A pécsi állam- és 

jogtudományi kar története 1923--2002” in TAKÁCS (4. lj.) 228. MOLNÁR életéről lásd még SCHWEITZER 

Gábor: A katedrán innen és túl. Tanulmányok a jogi felsőoktatás múltjából (Pécs: Publikon 2011) 45--53, 

129--147. és 165--184. 
330

 Egyesek JELLINEK (CSEKEY István) és LABAND (NAGY Ernő) közvetlen tanítványai voltak. Lásd 

részletesen Katalin GÖNCZI: „Juristisches Wissenstransfer von Deutschland nach Ungarn im 19. 
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közjogászok teljes és feltétlen recepciójának.
331

 Az erős kezdeti kritika után Nagy Ernő maga 

egyébként korlátozottan ismét a historizmushoz közeledett,332 a korábban szembenálló 

irányzatok helyett pedig a két világháború között egy általánosan elfogadott, 

kompromisszumos megoldás, a „dogmatikailag kidolgozott történeti alkotmányjog-tudomány” 

dominanciája figyelhető meg.
333

 Ezt a kompromisszumos irányt Csekey például „dinamikus 

szemléletnek” nevezte: a Nagy Ernő és a magyar közjogírás új iránya című, 1926-os 

dolgozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy a közjogtudomány (alkotmányjog-tudomány) 

jogdogmatikai szemlélete önmagában már nem lesz elegendő, mert arra kell törekedni, hogy 

az alkotmányjogi intézményekre befolyást gyakorló politikai és történelmi erőket is fel kell 

tárni.334 Évekkel később Zsedényi Béla szabatosabban fogalmazott a jogdogmatikai irányt 

frissítő „dinamikus szemlélet”-tel kapcsolatban.335 Molnár Kálmán Magyar közjogáról a 

következőket írta:336 „Közjogírásunk új iránya […] még ha megmarad is a főelvként lefektetett 

jogdogmatikai módszer alapjain, sőt a dinamikus szemlélet bekapcsolásával egyben ennek 

természetszerű tökéletesítésére is fog törekedni, a történelmi, politikai, bölcseleti és főképpen 

nemzetközi jogi háttér erősebb és alaposabb kidolgozásától sem zárkózhat el többé.” 

A ténylegesen alkalmazott jogi módszertanok azonban végső soron mégiscsak meglehetősen 

közel álltak egymáshoz, ezért a szerzőket inkább az egyes kulcskérdésekhez való politikai 

viszonyulásuk szerint lehet egymástól tudománytörténetileg megkülönböztetni. Ezek a 

következők voltak: az Ausztriához fűződő államjogi viszony (az első világháborút 

megelőzően),
337

 a választójog,
338

 valamint a királykérdés és a kormányzó jogi helyzete (a két 

                                                                                                                                                                          
Jahrhundert” in Birgit FELDNER et al. (szerk.): Ad Fontes. Europäisches Forum Junger 

Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker (Wien: Peter Lang 2001) 158--160. 
331

 Így kifejezetten NAGY Ernő: „A közjog tudományos műveléséről” Jogtudományi Közlöny 1902/21. 

181--182. A magyar alkotmányjog e sajátossága KELSEN recepcióját is meggátolta, jóllehet munkássága 

fordítások révén is ismert volt Magyarországon. Lásd Hans KELSEN: Az államelmélet alapvonalai [ford. 

MOÓR Gyula] (Szeged: Városi Nyomda 1927). 
332

 Éles kritikáját lásd CONCHA Győző: „Magyarország közjoga (Államjog). Írta Nagy Ernő” Magyar 

Igazságügy 1891/5. 369. A válasz: NAGY Ernő: „Válasz közjogi könyvemről a Magyar Igazságügy 

XXXV. kötetének 5. füzetében megjelent bírálatra” uo. 437. CONCHA reakciója: „Közjog és magyar 

közjog” Magyar Igazságügy 1891/6. 46, 113. A vita lezárása: NAGY Ernő: „Végszó Concha Győző 

egyetemi tanár bírálatához” uo. 276. 
333

 Már az első világháború előtt így KMETY Károly: Magyar közjog (Budapest: Politzer 1900); BALOGH 

Arthur: A magyar államjog alaptanai (Budapest: Franklin 1901); UŐ: Az államélet főjelenségei a magyar 

szent korona elmélete szerint (Budapest: Politzer 1904); FERDINANDY Gejza: Magyarország közjoga 

(Alkotmányjog) (Budapest: Politzer 1902); UŐ: Staats- und Verwaltungsrecht des Königreichs Ungarn 

und seiner Nebenländer (Hannover: Jänecke 1909); UŐ: A magyar alkotmányjog tankönyve (Budapest: 

Franklin 1911); JOÓ Gyula: A magyar törvény fogalma és természete jogtörténeti és összehasonlító 

alapon I--II. (Kecskemét: Szilády László 1908--1910); kifejezetten így JELLINEK Arthur: A mentelmi jog 

(Budapest: Kilián 1890) I. 
334

 CSEKEY (3. lj.) 139--236. 
335

 ZSEDÉNYI Béla a miskolci evangélikus jogakadémia tanára volt, alkotmányjogi nézeteiről lásd STIPTA 

István: „Zsedényi Béla alkotmányjogi nézetei” in Tanulmányok Zsedényi Béla születésének 100. 

évfordulója tiszteletére (Miskolc: Herman Ottó Múzeum 1995) 17--20. 
336

 ZSEDÉNYI Béla: Molnár Kálmán magyar közjoga (Miskolc: ifj. Ludvig és Janovits 1931) 5--6. 
337

 POLNER Ödön: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya (Budapest: Singer és Wolfner 1891); 

FERDINANDY Gejza: Magyarország közjogi viszonya Ausztriához (Budapest: Pallas 1893); Albert 

APPONYI: The juridical nature of the relation between Austria and Hungary (Budapest: St. Stephen’s 

Printing Press 1908); RÉZ Mihály: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya (Budapest: Pallas 1910). 
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világháború között).
339

 A két háború közti időkben külön dogmatikája alakult ki a 

jogfolytonosságnak, és igencsak éles viták zajlottak a fogalom körül. Az alaki jogfolytonosság 

hívei (Molnár Kálmán, Bölöny József, Zsedényi Béla) lényegében azt vallották, hogy a törvények 

(jogszabályok) megalkotása, megváltoztatása és eltörlése az alkotmány értelmében arra 

hivatott tényezők (az uralkodó és a kétkamarás törvényhozás) által történhet meg. 

Amennyiben az alakiságokat megtartják, a tartalmi (anyagi) kérdéseket illetően szabad keze 

van a törvényhozónak (jogalkotónak). A tartalmi (anyagi) jogfolytonosság hívei azonban az 

alakiságokkal szemben a tartalmi szempontok fontosságára helyezték a hangsúlyt (Kmety 

Károly, Polner Ödön, Tomcsányi Móric). Vagyis arra, hogy az alakilag esetlegesen nem 

megfelelő módon elfogadott törvények (jogszabályok) mindenképp tükrözzék az alkotmány 

szellemiségét és elveit (például monarchikus államforma, kétkamarás országgyűlés stb.). 

A szövegek retorikai rétege megegyezik a korábban említett historizmuséval -- kiegészülve a 

jogfolytonosság egyébként a fentiek szerint dogmatikai jelentőségű hangsúlyozásával is (a 

Magyarország szempontjából katasztrofális 1920-as trianoni békeszerződésre adott 

nosztalgikus reakcióként).340 

Az alkotmányelmélet vagy államelmélet legfontosabb korabeli képviselője Lorenz von Stein 

követője, Concha Győző,
341

 aki megkísérelte hegeli alapokra helyezni a Szent Korona-tant. A 

„politika”342 (amelynek tankönyveit rendszerint alkotmánytanra és közigazgatástanra 

osztottak) és az alkotmányjog ebben az időben erősen kötődtek egymáshoz. Nemcsak Concha 

jelentetett meg több alkotmányjogi munkát, hanem Nagy Ernő is oktatta pályája elején a 

„politika” nevű tantárgyát.
343

 

                                                                                                                                                                          
338

 CONCHA Győző: „A magyar faj hegemóniája” in VARGA Ottó: Az aradi vértanúk albuma (Budapest: 

Franklin 1890) 211--220; ifj. MIKSZÁTH Kálmán: Az általános szavazatjog (Budapest: Révai 1917); 

GOLTNER Dénes: A képviselőválasztások érvényessége feletti bíráskodás alapkérdései (Szeged: Városi 

Nyomda 1937); POLNER Ödön: A választás mint jogügylet (Szeged: Városi Nyomda 1938). 
339

 A korabeli vitákról lásd még SCHWEITZER Gábor: „Közjogi provizórium, jogfolytonosság, új közjogi 

irány. I. rész” Közjogi Szemle 2014/1. 8--17; BÖLÖNY József: Királyi hatalom és kormányzói jogkör 

(Budapest: Viktória Nyomda 1933); CSEKEY István: A kormányzói jogkör reformja (Szeged: Magyar 

Királyi Ferenc József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete 1937).  
340

 A nacionalista retorika tovább erősödött, lásd pl. EGYED István: A mi alkotmányunk (Budapest: 

Magyar Szemle Társaság 1943) 5--8. és 363--365. A királyság keresztény jellegét is erősebben 

hangsúlyozták. Vö. a korabeli vezető alkotmányjogászok (TOMCSÁNYI, MOLNÁR, EGYED) éles kritikáját 

ECKHARTtal szemben, aki kritikusan mutatta be a Szent Korona-tan történetét, lásd MEZEY Barna: 

„Utószó” in ECKHART Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Budapest: Osiris 2000) 415--482, 

további utalásokkal és KARDOS József: A szentkorona-tan története 1919--1944 (Budapest: Akadémiai 

1985) 154--168. 
341

 CONCHA Győző: Politika I--II. (Budapest: Grill 1894--1905). Vö. POLNER Ödön: Emlékbeszéd Concha 

Győző felett (Kecskemét: Első Kecskeméti Nyomda 1934) 37--50. Hatását jellemzi, hogy számos könyv 

ajánlása szól CONCHÁnak, így pl. KAAS Albert: Az alkotmányfejlődés tényezői (Budapest: Egyetemi 

Nyomda 1926); BALOGH Arthur: A magyar államjog alaptanai (Budapest: Franklin 1901). 
342

 Ekkoriban az államelméletet általában „politika” néven művelték. Korábbról is lásd pl. SCHVARCZ 

Gyula: A politika elemei, 1--5. (Budapest: Aigner 1881--1883); KAUTZ Gyula: Politika vagy 

országászattan, tekintettel a két művelt világrész államintézményeire és törvényhozására (Pest: Heckenast 

1862). A későbbi irodalomból említést érdemel FERENCZY Árpád: A politika rendszere (Budapest: 

Politzer 1909); SZANDTNER Pál: Politika (Budapest: Vörösváry 1938); KRISZTICS Sándor: Nép, nemzet, 

állam viszonya korunkban (Budapest: Magyar Szociográfiai Intézet 1941). 
343

 POLNER Ödön: Három magyar közjogász. Nagy Ernő, Ferdinandy Gejza, Réz Mihály (Budapest: MTA 

1941) 4. 
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1911-ben sor került a harmadik magyar egyetem megalapítására Debrecenben, amit egy 

további követett 1914-ben Pozsonyban, utóbbinak később a trianoni béke következtében 

Pécsre kellett költöznie. A kolozsvári egyetemet Szegedre telepítették át, 1940 és 1947 között 

azonban (Észak-Erdély visszacsatolásának köszönhetően) ismét Kolozsvárt működött. Ebben a 

korszakban jelent meg az első alkotmányjogi folyóirat is (Jogállam, 1902--1938, időlegesen újra 

megjelentették 1993-ban, lásd később). 

3. A szocializmus: 1948--1990 

3.1 Infrastruktúra 
A szocializmus nemcsak új alkotmányjogot jelentett, hanem az alkotmányjogászok teljes és 

módszeres cseréjét is. Ezért választottuk az új korszak kezdetét jelképező dátumnak 1948-at, 

mikor Beér Jánost, a kommunista párt jogtanácsosát nevezték ki Budapesten, a 

legtekintélyesebb magyarországi jogi karon, az alkotmányjog tanszékvezető tanárává. A 

korábbi alkotmányjogászokat hallgatásra kárhoztatták,
344

 helyükre politikailag alkalmas (azaz 

kommunista) jogászokat, volt partizánokat és antifasiszta ügyvédeket tettek meg -- esetenként 

bármiféle korábbi jogtudományi munka híján -- professzoroknak. Az új professzorok általában 

eltávolították a régi tanársegédeket, és újakat (gyakran tudományos szempontból 

„veszélyteleneket”) alkalmaztak, vagyis a személyi kiválasztásra gyakran a kontraszelekció volt 

jellemző. Az egyetemi rendszer olyannyira megváltozott, hogy a tanszékek korábbi felépítése 

(„a tanszék maga a professzor”) helyébe a tanszék mint szervezeti egység lépett, a formális 

kollektivizmus jegyében.345 Egyes tanszékeken tehát több egyetemi tanár is működött, 

másokon viszont egy sem. A tanszékvezető pusztán primus inter pares lett, sőt: inkább 

adminisztratíve terhes és közvetlen hatalmat nem feltétlenül jelentő pozíciót töltött be. 

A jog és a jogtudomány erősen átpolitizálódott (különösen az alkotmányjog), autonómiája 

mind személyi mind intellektuális értelemben csökkent, gyakran egyszerűen a diktatúra 

kritikátlan kiszolgálójává silányulva -- sokat veszítve ezzel tekintélyéből.
346

 Ez pedig sokakat 
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 Így pl. BÖLÖNY József: A magyar közjog időszerű kérdései I--II. (Budapest: Gergely 1941--42), aki 

csak 1978-ban jelentethetett meg egy jogtörténeti (tehát nem alkotmányjogi) munkát: BÖLÖNY József: 

Magyarország kormányai (1848--1975) (Budapest: Akadémiai 1978). Az államelmélettel foglalkozó 

BIBÓ István [Kényszer, jog, szabadság (Szeged: Városi Nyomda 1935); UŐ: A magyar demokrácia 

válsága ([h. n.]: [k. n.]1945)], WEIS István [Államformák -- kormányformák (Budapest: Magyar Szemle 

Társaság 1939)] és SZABÓ József [A szuverenitás. Szuverenitáselméletek (Szeged: Magyar Királyi Ferenc 

József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete 1937); UŐ: Demokrácia és közjogi bíráskodás 

(Budapest: Hernádi 1946)] a szocializmus alatt már nem publikáltak. BIBÓ és SZABÓ rehabilitációjáról a 

rendszerváltás alatt és után lásd HUSZÁR Tibor: Bibó István (Budapest: Kolonel 1989); ANDRÁSFALVY 

Bertalan (szerk.): Bibó-emlékkönyv I--III. (Budapest--Bern: Századvég -- Európai Protestáns 

Szabadegyetem 1991); SZABÓ József: A jogbölcselet vonzásában [szerk., kiad.: SZABADFALVI József] 

(Miskolc: Bíbor 1999). Kivételképpen lásd CSEKEY István: Magyar alkotmányjog I--III. [jegyzet] (Pécs: 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Jegyzetsokszorosító Irodája 1951).  
345

 MEZEY (16. lj.) 167; BALOGH Elemér: „A kolozsvári-szegedi jogi kar története 1872--2002” uo. 186. 

A formális kollektivizmus elve a monokratikus államfő elvetéséhez és az elnöki tanács mint államfői 

testület bevezetéséhez vezetett. Ez az államszervezet jogára vonatkozó elv így az egyetemek szervezetére 

is hatással volt. 
346

 Ezen az a büszkén emlegetett siker sem változtatott, hogy a szocialista államjogászok első nemzetközi 

konferenciáját Magyarországon szervezték meg. A konferencia kötete: KOVÁCS István (szerk.): A 

szocialista alkotmányok fejlődése (Budapest: KJK 1966). 
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elrettentett a jogtudomány, különösen az alkotmányjog-tudomány művelésétől. Az 

egyetemeket is „lefokozták”: tudományos fokozatot már csak a Magyar Tudományos 

Akadémia adhatott. Szovjet mintára a doktorátus helyébe a „kandidatúra” (Candidatus 

Scientiarum, amelyet egyúttal szakvizsgának is elismertek a jogszabályok), a habilitáció helyébe 

pedig a „nagydoktori” fokozat (Doctor Scientiarum) lépett. Az egyetemek csak a „doctor 

universitatis” címet adományozhatták, ami azonban puszta címként nem volt a kandidátusi 

vagy nagydoktori fokozat megszerzésének feltétele. A magyar jogélet voltaképpeni 

tudományos központjává a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete347 

vált. A kor két legkiemelkedőbb alkotmányjogásza, Kovács István és Rácz Attila (az oktatás 

mellett) az intézetben dolgozott. 
348

 A Debreceni Egyetem jogi karát 1949-ben megszüntették 

(pontosabban formális megszüntetés nélkül a hallgatói és oktatói létszámot nullára 

csökkentették), mivel a kommunista párt (az akkori Magyar Dolgozók Pártja, MDP) véleménye 

szerint a szocializmusban a jognak és a jogászoknak kisebb szerepet kellett játszaniuk. Ez a 

helyzet csak a korszak vége felé változott meg, amikor 1981-ben új jogi kart alapítottak 

Miskolcon. 

A tankönyvirodalomra jellemző volt az egységes, kanonikus tankönyv, melyet több szerző (az 

ún. „szerzői kollektíva”) írt. Így egyrészt mindenki részt vehetett a munkában, akinek 

tankönyvírói ambíciói voltak (általában a három jogi kar [Budapest, Szeged, Pécs] 

tanszékvezetői), másrészt pedig a cenzúrának csupán egy könyvet kellett ellenőriznie.
349

 

Ezenfelül egy „kollektív” munka ideológiai szempontból is értékesebb volt. Az a tény, hogy az 

alkotmányjog területén ez nem mindig történt így, csupán erős személyi ellentétekkel 

magyarázható.350 Átalakult az oktatási rendszer oly módon, hogy a szeminárium (a háború 
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 Az intézet az Államtudományi Intézet jogutóda, melyet az akkori miniszterelnök, gróf BETHLEN István 

megbízásából 1926-ban gróf TELEKI Pál (a későbbi miniszterelnök) alapított. 1941-ben a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium felügyelete alá került, majd (alapítójának, az akkori miniszterelnök TELEKI 

Pálnak az öngyilkosságát követően) más kutatóintézetekkel egyesülve Gróf Teleki Pál Tudományos 

Intézet néven működött tovább. 1948-ban a politikailag korrektebb Kelet-európai Tudományos Intézet 

nevet kapta, 1949-ben pedig az egyes intézetek visszaállításával a jogtudományi részlegből létrejött az 

Állam- és Jogtudományi Intézet. Az intézet röviddel ez után az igazságügy-miniszter felügyelete alá 

került, 1955 óta pedig az MTA kutatóintézeteként működik. 
348

 Legfontosabb műveik: KOVÁCS István: A szocialista alkotmányfejlődés új elemei (Budapest: 

Akadémiai 1962); UŐ: New Elements in the Evolution of Socialist Constitution (Budapest: Akadémiai 

1968); UŐ: Az alkotmányjog elméleti alapjai (Budapest: MTA Államtudományi Kutatások 

Programirodája 1990). KOVÁCS utolsó munkája a rendszerváltás évében már marxista frázisok nélkül 

jelent meg, és máig is mértékadó alkotmányelméleti áttekintésként használható. KOVÁCS személyéről lásd 

még SCHMIDT Péter: Dr. Kovács István a szegedi egyetem emlékezetében. Emlékfüzet (Szeged: JATE 

ÁJK Alkotmányjogi Tanszék 1996). Tanítványa, RÁCZ Attila legfontosabb munkái: Az 

igazságszolgáltatási szervezet egysége és differenciálódása (Budapest: Akadémiai 1972); UŐ: 

Közigazgatás és törvényesség (Budapest: Akadémiai 1990). 
349

 Így az alkotmányjogban BEÉR János (szerk.): Magyar alkotmányjog (Budapest: Tankönyvkiadó 1951); 

KOVÁCS István -- SZAMEL Lajos -- TOLDI Ferenc: A magyar államjog alapjai (Budapest: Jog-és 

Államigazgatási Könyv- és Folyóiratkiadó 1953); BEÉR János -- KOVÁCS István -- SZAMEL Lajos: 

Magyar államjog (Budapest: Tankönyvkiadó 1960, 
4
1972). 

350
 Ez annak a következménye volt, hogy BEÉR János halála (1966) után nem az akkor legtekintélyesebb 

alkotmányjogász, KOVÁCS István (az MTA tagja, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének 

igazgatóhelyettese és szegedi egyetemi tanár), hanem az akkoriban tudományos szempontból 

jelentéktelen TAKÁCS Imre kapta meg a tanszékvezetői pozíciót. Mindennek oka a pesti egyetemnek az 

MTA Állam- és Jogtudományi Intézetével szembeni emancipációs törekvésében keresendő. Ettől az évtől 

kezdődően minden magyar alkotmányjogi tanszék saját tankönyvet írt. 
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előtti időkkel ellentétben) már nem csupán a legjobb hallgatóknak szólt, hanem kötelező volt 

minden hallgatónak. 

A „politika” és „jogfilozófia” tárgyakat megszüntették, helyettük csak „állam- és jogelméletet”, 

„tudományos szocializmust” és egyéb ideológiai alapozó tárgyakat oktattak. A Habsburg-

abszolutizmus „kemény” korszakához (1849--1867) hasonlóan ismét kötelező volt egy idegen 

jogrendszert (és annak alkotmányjogát) tanulni, ezúttal azonban nem az osztrákot, hanem a 

szovjetet.
351

 Az addig megszokott német szakirodalom helyett is inkább a szovjetre 

támaszkodtak.
352

 

3.2 Módszertani kérdések 
A marxista állam- és jogelmélet szerint a jog (így az alkotmányjog is) a termelési viszonyokat 

tükrözi. Az alap a gazdaság, a jog (más jelenségek mellett) pedig csupán felépítmény.353 Ebből 

logikusan következett az alkotmányjog „realista” (vagy politológiai) megközelítése.
354

 Ennek 

megfelelően minden alkotmányjogi tankönyv tartalmazott egy vaskos fejezetet a szocialista 

állam termelési viszonyairól és gazdasági-társadalmi alapjairól.355 Egy másik marxista állam- és 

jogelméleti tézisből viszont egy másik, éppen ellentétes megközelítési mód következett. E tézis 

a szocialista törvényesség, a megközelítés pedig a normativizmus.
356

 Ez erős szöveghez való 

kötöttséget jelentett a jogi érvelésekben (így az alkotmányjog-tudományban is).357 Mivel a 

teleologikus értelmezés ezzel nem egyeztethető össze, gyakorlatilag száműzték azt.358 A 

legfontosabb kifogás az volt vele szemben, hogy eltávolodik a törvényhozó eredeti akaratától, 

és túl széles teret enged a jogalkalmazásnak.359 Ez -- ha eltekintünk az ideológiai 

komponensektől -- tekinthető a jogalkalmazás terén jogbiztonságra törekvő hozzáállásnak. A 

korabeli viszonyok között azonban ez az álláspont inkább a szocializmus és minden „rendes” 
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 A korabeli tananyag KOVÁCS István: „A szovjet állam és jog alapjainak fejlődése” in NÉVAI László 

(szerk.): A szovjet állam- és jogrendszer alapjai (Budapest: ELTE ÁJK 1958) 25--50. 
352

 A legjobb munkák a szovjet alkotmányjog-tudomány történetéről Gerhard KNORR: Wandel und 

Kontinuität in der sowjetischen Staatsrechtslehre. Die Entwicklung von 1917 bis 1977 (Bonn: Deutscher 

Bundes-Verlag 1981); Friedrich-Christian SCHROEDER: Wandlungen der sowjetischen Staatstheorie 

(München: Beck 1979). 
353

 Maga a jogtudomány is csak felépítmény, nem önálló. A jogtudomány feladata, hogy javaslatokat 

fogalmazzon meg a jogalkotás számára -- enélkül csak puszta „teoretizálás”. Lásd BEÉR--KOVÁCS--

SZAMEL (54. lj.) 16. és 18. 
354

 Ennek követője volt pl. SCHMIDT Péter (Budapest), lásd KUKORELLI (7. lj.) 27. 
355

 Pl. PILLÉR András -- ZSUFFA István: „A Magyar Népköztársaság társadalmi rendje” in BESNYŐ Károly 

(szerk.): Az Alkotmány a gyakorlatban (Budapest: KJK 1985) 31--35. 
356

 Ezt követte BIHARI Ottó (Pécs). A politológiai megközelítéssel szembeni implicit kritikáját lásd 

BIHARI Ottó: „Az államjogtudomány egyetemi oktatásának és tudományos kutatásának időszerű kérdései 

a szocialista államokban” in KOVÁCS (51. lj.) 149--170, kül. 156--157. 
357

 A módszer a szovjet jogtudóstól és a harmincas évek kirakatpereinek fő ideológusától, Andrej 

Januarjevics VISINSZKIJtől (1883--1954) származik, gyakorlatilag azonban megegyezik a XIX. századi 

törvénypozitivizmussal. Lásd SZILÁGYI Péter: „A jogbölcselet oktatása a jogi karon” in TAKÁCS (4. lj.) 

68. VISINSZKIJ fő jogelméleti művének [Voproszi teorii goszudarsztva i prava (Moszkva: Gosyurizdat 
2
1949)] egyes részleteit magyarra is lefordították [A szovjet állam és jogtudomány kérdései (Budapest: 

Jogi Kiadó 1950)], melyek ezáltal a sztálinista RÁKOSI-diktatúra céljait szolgálták Magyarországon. 
358

 A második világháborút megelőzően általában elismerték a teleológiai módszert, ha nem is kizárólagos 

jelleggel. Lásd SZABÓ Imre: A jogszabályok értelmezése (Budapest: KJK 1960) 103--110, további 

utalásokkal. Más néven (pl. speciális logikai módszerként) azonban gyakorlatilag minden szerző 

elfogadta. 
359

 SZABÓ (3583. lj.) 97--110, kül. 104--106; SZABÓ Imre: Jogelmélet (Budapest: KJK 1977) 261. 
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diktatúra idegenkedését mutatja az ellenőrizhetetlen kreativitástól.
360

 A szocializmus 

kiszámítható paragrafusautomatává akarta változtatni a jogalkalmazót.361 

A két módszertani hatás együttese azt eredményezte, hogy az alkotmányjog-tudomány 

egyrészt a marxista társadalomelméleti tézisek, másrészt törvénykivonatok gyűjteményévé 

vált. Az érdemi dogmatikai építkezés elhalt (hiszen a vitákat úgysem jogi alapon döntötték el). 

3.3 Retorika, kulcskérdések és államelmélet 

A korabeli írások stílusára kritikátlan, propagandisztikus hangvétel jellemző.362 Gyakran 

idéznek és alkalmaznak jogtudományi érvekként párthatározatokat vagy a Magyar Szocialista 

Munkáspárt ülésein elhangzott beszédeket.
363

 A nem szocialista országok megoldásai kizárólag 

elutasítóan kerülnek említésre.
364

 A hazai alkotmányos rendszerről olyan munkák születtek, 

melyek elsősorban az új államszerkezettel foglalkoztak.
365

 Ezek ritkán vezettek új 
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 Ahogyan általában a konszolidálódó diktatúrák, a szocializmus is mutatott bizonyos kvázi jogállami 

(vagy ahhoz hasonló) jegyeket. Ezt a jelenséget kiválóan bemutatja Roger SCRUTON: „Totalitarizmus és 

joguralom” in TAKÁCS Péter (szerk.): Joguralom és jogállam (Budapest: Osiris 1995) 101--108. Jó példa 

erre a „szocialista törvényesség”, melyet körülbelül „a szocialista diktatúra keretei között megvalósuló 

jogbiztonságnak” fordíthatnánk -- a hangsúly persze a diktatúrán van. A fogalom képmutató 

természetéről, ti. hogy a törvénytelenségek legitimációját szolgálta, amennyiben azok a proletárdiktatúra 

érdekében történtek, lásd Friedrich-Christian SCHROEDER: „Wandlungen und Konstanten der 

»sozialistischen Gesetzlichkeit«” Recht in Ost und West 1989/1. 358--362. 
361

 Vö. SZABÓ Imre: A jogelmélet alapjai (Budapest: Akadémiai 1971) 184. A kreativitás kiirtása 

olyannyira sikerrel járt, hogy a magyar bírák máig is tartózkodnak a spekulatív fogalmi fejtegetésektől. A 

magyar bíró számára csakis az a jog, ami „meg van írva” (textualizmus). Ezzel kapcsolatban lásd POKOL 

Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 284, a magyar bíróságok erős szöveghűségéről.  
362

 Elrettentő példaként említhető BEÉR János: „Sztálin tanításai alapján az államelmélet néhány 

kérdéséről” in SZABÓ Imre (szerk.): Hazai társadalmi és történettudományunk időszerű kérdései 

(Budapest: MTA 1951) 97--105. Objektívebb hangot ütöttek meg a Nyugat-Európában megjelent, tehát a 

nyugat-európai közönség számára íródott munkák. Erről a különbségről lásd Georg BRUNNER: „Die 

Aufarbeitung der ungarischen Rechtsentwicklung 1945--1990 durch die deutsche Rechtswissenschaft” in 

Márta FATA (szerk.): Das Ungarnbild der deutschen Historiographie (Stuttgart: Steiner 2004) 247--252. 
363

 Pl. FŰRÉSZ Klára: A bírói függetlenség (Budapest: KJK 1989) 19. 1. lj. 
364

 KOVÁCS István: A burzsoá alkotmányosság válsága (Budapest: Szikra 1953), a burzsoázia 

diktatúrájáról és annak elnyomási módszereiről. Hasonlóképpen BIHARI Ottó: Összehasonlító államjog 

(Budapest: Tankönyvkiadó 1967) 13--101. Később az objektívabb információközlés is megjelent, lásd 

KOVÁCS István (szerk.): Nyugat-Európa alkotmányai (Budapest: KJK 1988). 
365

 A hatalmi ágak egységéről és a demokratikus centralizmusról (mely szerint az állami szervek 

hierarchiájának csúcsán az Országgyűlés áll, korlátozhatatlan hatalommal) lásd pl. SCHMIDT Péter: A 

demokratikus centralizmus elve és érvényesülése a Magyar Népköztársaság államhatalmi és 

államigazgatási szerveinek rendszerében [kandidátusi disszertáció] (MTA 1956, kézirata: OGYK 

464437) 107--110; ÁDÁM Antal: A Népköztársaság Elnöki Tanácsa (Budapest: KJK 1959); BIHARI Ottó: 

Az államhatalmi-képviseleti szervek elmélete (Budapest: Akadémiai 1963); SZENTPÉTERI István: A 

közvetlen demokrácia fejlődési irányai (Budapest: Akadémiai 1965); BEÉR János: Szocialista államépítés 

(Budapest: KJK 1968); BIHARI Ottó: A szocialista államszervezet alkotmányos modelljei (Budapest: KJK 

1969); Dzhangir A. KERIMOV -- LAKOS Sándor (szerk.): A szocialista állam képviseleti rendszere 

(Budapest: SZKP KB Társadalomtudományi Akadémia -- MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet 

1981); BIHARI Ottó: Korszerű tendenciák az államhatalom gyakorlásában (Budapest: KJK 1983). Az 

alkotmányossági kontroll és a demokratikus centralizmus összeegyeztethetetlenségéről lásd PIKLER 

Kornél: Alkotmánybíróságok (Budapest: MTA 1973) 63. A tanácsi rendszerről lásd BIHARI Ottó: A 

tanácsok bizottságai (Budapest: Közgazdasági Könyvkiadó 1958); BEÉR János: A helyi tanácsok 

kialakulása és fejlődése Magyarországon (1945--1960) (Budapest: KJK 1962); TAKÁCS Imre: A járási 

tanácsok feladatai (Budapest: KJK 1963); BAJÁKI Veronika: Tanács és közrendvédelem (Budapest: KJK 

1966). Visszatekintve a szocialista irodalomra SÁRI János: A hatalommegosztás (Budapest: Osiris 1995) 

120--128.  
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eredményekre, hiszen komoly (egzisztenciális) veszélyt jelentett, ha valaki valami újat 

mondott. A régi tézisek monoton ismétlése (változatos retorikával -- az ugyanis veszélytelen 

volt) és a viták hiánya elsősorban erre az egzisztenciális félelemre vezethető vissza. Az 

alapjogok tárgyalása két tézissel jellemezhető: (1) a szociális alapjogok ugyanolyan alapjogok, 

mint az összes többi,366 (2) az emberi jogok valójában nem igazi hatályos jogi alapjogok, csak 

egy (meghaladott) természetjogi (tehát tudománytalan) felfogás kifejeződései; csak az 

állampolgári jogok igazi alapjogok.
367

 

A szövegek retorikai rétege gyakorlatilag szó szerint ismétli az állam- és jogelméletét. Ezt 

ehelyütt részletesebben kell elemeznünk, hiszen időben is közelebb áll a jelenhez és ezért 

nagyobb hatással is van napjainkra, mint például Martini természetjogtana vagy a Szent 

Korona-tan.368 Az állam- és jogelmélet szerzőinek kérdésfeltevése nem specifikusan jogi 

jellegű; célja inkább az államról, társadalomról és történelemről alkotott összkép kialakítása.
369

 

Másrészt volt ideológiai igazoló és értékelő funkciója is: a (hivatalos) állam- és jogelmélet 

feladata az volt, hogy a jogi kérdésekben is a szocializmus felsőbbrendűségét („szovjet 

építkezés”, „szocialista fejlődés”, „szocialista harc”) bizonyítsa a (kizsákmányoló rendszerként 

leleplezendő) kapitalizmussal szemben.
370

 Az előfeltevések a következők voltak: (1) a 

történelem egy folytonosan megújuló osztályharc, (2) a jog az uralkodó osztály akaratát 

tükrözi, annak eszköze (voluntarizmus és instrumentalizmus), ezért nem lehet az alkotmányt 

politikai konfliktusok megoldásrára használni: a politikai konfliktusok (osztályharc) előbb 

zajlanak le, az alkotmányban pedig azok végeredménye tükröződik, (3) a jogot (és a társadalmi 

jelenségeket) a gazdasági feltételek határozzák meg,
371

 (4) a történelem objektív célja, egyben 
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 Vö. Wolfgang KAHL: Das Grundrechtsverständnis der postsozialistischen Verfassungen Osteuropas 

(Berlin: Duncker und Humblot 1994) 31--114. 
367

 SZABÓ Imre: „Az állampolgári alapjogok elméletének kialakulása és fejlődése” in HALÁSZ József -- 

KOVÁCS István -- SZABÓ Imre (szerk.): Az állampolgárok alapjogai és kötelességei (Budapest: 

Akadémiai 1965) 29--90, kül. 41. Angol nyelven Imre SZABÓ: „Fundamental questions concerning the 

theory ansd history of citizens’ rights” in József HALÁSZ (szerk.): Socialist Concept of Human Rights 

(Budapest: Akadémiai 1966) 27--40, kül. 37; Georg BRUNNER: Zur Wirksamkeit der Grundrechte in 

Osteuropa (Köln: Bundesinstitut für Ostwissentschaftliche und Internationale Studien 1969) 9. Értékelése 

szerint ez a kötet volt az első igényes kísérlet (a keleti tömb részéről) egy következetes szocialista 

alapjogi dogmatika kidolgozására. Jellegzetes a megfogalmazás: „az emberi jogok egyrészről »emberiek« 

ugyan, de nem jogok; mihelyt jogok lesznek belőlük, már nem »emberiek«, hanem »állampolgáriak«, 

vagyis állampolgári jogok.” Lásd SZABÓ Imre: Az emberi jogok (Budapest: Akadémiai 1978) 24. E 

felfogás máig tartó hatásáról Magyarországon és a vele szembeni kritikáról lásd JAKAB András: „A 

szocializmus jogdogmatikai hagyatékának néhány eleméről” Iustum Aequum Salutare 2007/1. 189--214. 
368

 Bár még ma is léteznek (tudományos szempontból komolytalan) kísérletek a Szent Korona-tan 

újjáélesztésére az „Alkotmányossági Műhely és Fórum” keretei között. Lásd FÁY Árpád (szerk.): 

Konferencia az Alkotmányról az Európai Unió kapujában (Budapest: Püski 2002); UŐ (szerk.): 

Történelmi alkotmányunk jogán (Budapest: Alkotmányossági Jószolgálati Testület -- Alkotmányossági 

Műhely és Fórum Társaság -- Szabad Magyarországért Mozgalom) 2003. 
369

 Lásd ANTALFFY György: Állam és demokrácia (Budapest: KJK 1967); UŐ: Állam, politikai rendszer, 

társadalom. Az állam- és jogelmélet és a politológia határkérdéseiről (Budapest: KJK 1979); SAMU 

Mihály: Hatalom és állam (Budapest: KJK 1977). 
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 Lásd HALÁSZ Pál: Az államelmélet alapkérdései: állam, államtípus, államforma [doktori disszertáció] 

(MTA 1957); PAPP Ignác: A demokrácia elméleti és gyakorlati kérdései a termelőszövetkezetekben 

(Szeged: Szegedi Nyomda 1968). 
371

 Egy éppoly klasszikus, mint megsemmisítő kritika Max WEBER: A protestáns etika és a kapitalizmus 

szelleme (Budapest: Cserépfalvi 
2
1995), mely azt kutatja, mennyiben függ a gazdaság a vallástól. MARX 

szerint a kettő viszonya éppen (és kizárólag) a fordítottja. 
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az ember képviselhető célja az eddig kizsákmányoltak, azaz a proletariátus uralmának 

(proletárdiktatúra) megvalósítása, (5) az állam és a jog el fog halni (ez utóbbit néhol a messzi 

jövőbe helyezték). A módszert a fenti előfeltevésekhez (dogmákhoz) való görcsös ragaszkodás 

jellemezte.
372

 Ennek megfelelően némelyek egyáltalán nem, mások csak „látszólag 

reflektáltak” a módszerekre. Az utóbbi a régi marxista tudományelméleti közhelyek 

ismételgetését jelentette. Mindezek fényében ma már ironikusan hat, hogy a marxizmust 

(illetve annak részterületeit) abban az időben „tudományos szocializmus” néven művelték.
373

 

Az állam- és jogelmélet kulcsfogalmai az osztály, a visszatükrözés, az objektiváció, az alap és a 

felépítmény voltak (ezekhez lásd jelen kötetben Horváth Attila tanulmányát). A háttérirodalom 

természetesen Marx munkáiból állt, azoknak a szovjet politika által befogadott és értelmezett 

formájában, továbbá a szovjet munkákból, melyek Leninre, Visinszkijre és kevésbé ismert 

szerzőkre támaszkodtak. 

4. A rendszerváltás utáni időszak és a jelenkor 

A rendszerváltás a magyar jogtudomány válságát hozta magával. Ennek oka nem a teljesen új 

joganyag volt, hiszen az mint kihívás inkább fejlődést idézhetett volna elő. A probléma sokkal 

inkább a személyi feltételekben rejlett. A korábbi jogtudósok különböző meghívásokat kaptak, 

vagy az állami szféra (például az Alkotmánybíróság) vagy az (anyagilag vonzó) magánszféra 

részéről, ami a mennyiségileg erősen növekvő jogászképzéssel (és az evvel járó oktatási és 

vizsgáztatási teher növekedésével) párosulva oda vezetett, hogy a jogtudományi monográfiák 

száma csökkent.
374

 A fejlődés pozitív vonása volt ugyanakkor a teljes tudományos szabadság. 

Ennek egyik jele volt az egyetemi autonómia helyreállítása: újra bevezették a doktori 

fokozatszerzést (PhD formájában) és a habilitációt. Az akadémiai kandidátusi címet eltörölték, 

a MTA azonban meglepő módon megtartotta azt a jogát, hogy „Doctor Scientiarum” címet 

adományozhasson, és informális (bár nem szigorúan kikényszerített) elvárásként ez 

megmaradt az egyetemi tanári kinevezéshez is. A korábbi „doctor universitatis” címeket 

általában elismerték PhD-ként.375 

4.1 Stílusok a rendszerváltás utáni alkotmányjogi gondolkodásban 
A rendszerváltáskor kialakult új alkotmányjog új kulcsproblémákat vetett fel. Ezek a 

jogállamiság (ezzel összefüggésben a nem jogállami múlt feldolgozása), az emberi jogok 

védelme és az (1990. január 1-jével felálló: innen a korszakhatár is) Alkotmánybíróság 

hatásköre voltak. Az alkotmányelméleti szempontból legnagyobb figyelmet keltő (és máig 
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 Vö. SZABÓ Imre: „Tudományelméleti bevezetés” in SAMU Mihály (szerk.): Állam- és jogelmélet 

(Budapest: Tankönyvkiadó 
3
1978) 27--88. 
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 SAMU Mihály: „Az állam- és jogelmélet helye és rendszere” Jogtudományi Közlöny 1956/2. 76--86; 

UŐ.: „A szocialista állam demokratizmusa és az államtudomány” Társadalmi Szemle 1965/12. 54--58. 
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 A jogtudományban uralkodó válsághangulatról a kilencvenes évek elején lásd KILÉNYI Géza: „Előszó” 
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 Bővebben lásd e kötetben Nótári Tamás: Magyarországi tudományos fokozatok, címek, besorolások a 

jogtudományban -- a Ratio educationistól napjainkig. 
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tartó) viták az utóbbival kapcsolatban folytak,
376

 ezért ez utóbbit vesszük a bemutatás alapjául. 

(Az emberi jogok védelme és a jogállamiság minden alkotmányjogász esetében egyformán 

része a szövegek retorikai rétegének, bár némelyeknél maga a retorikai réteg -- vagyis a nem 

jogdogmatikai, hanem érzelmi és politikai jellegű kifejezések használata -- elég sovány.) 

A rendszerváltás utáni magyar alkotmányjog-tudományban két, egymástól alapvetően eltérő 

alkotmányjogi gondolkodásmód volt megkülönböztethető: a szövegpozitivizmus és az 

aktivizmus. Az egyazon gondolkodásmódot képviselőket nem kötötte össze valamiféle 

csoporttudat, ezért hiba lenne egymással szemben álló csoportokra gondolni. A két 

gondolkodási stílus (és ezáltal az alkotmányjogászok két csoportja) megkülönböztetése csak a 

történeti elemzés célját szolgálja. 

4.1.1 Szövegpozitivizmus 

A magyar alkotmányjogászok túlnyomó többsége kezdetben ezt a gondolkodásmódot 

követte.
377

 Képviselői többsége nyíltan elhatárolódott a Sólyom László által vezetett első 

magyar Alkotmánybíróságtól (ún. Sólyom-bíróság, 1990--1999), mely szerintük nem pozitivista 

volt (azaz nem ragaszkodott a szöveghez), hanem aktivista bíráskodást folytatott.378 A 

„pozitivizmus” tehát egy olyan kifejezés volt, melyet képviselői maguk is önmeghatározásként 

használtak. Mi ennek ellenére a „szövegpozitivizmus” kifejezést használjuk, mivel ez 

pontosabban jelöli ezt a gondolkodásmódot, és nem ébreszt más pozitivista irányzatokhoz 

(különösen Kelsenhez vagy Harthoz) kapcsolódó asszociációkat.379 

E gondolkodásmód megértéséhez röviden felsoroljuk annak jellemzőit. E jellemzők közül nem 

mindegyik volt meg a pozitivisták minden képviselőjénél, hanem inkább wittgensteini 

értelemben vett családjegyként foghatók föl,
380

 tehát a következőkben megjelölt tíz 
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 Ezt számos monográfia, szöveggyűjtemény és konferenciakötet mutatja. Lásd KILÉNYI Géza (szerk.): 
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Alkotmánybírósági esetjog (Budapest: Indok 2004); ÁDÁM Antal: Alkotmányi értékek és 

alkotmánybíráskodás (Budapest: Osiris 1998).  
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2002); SÁRI János: Alapjogok. Alkotmánytan II. (Budapest: Osiris 
2
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II. (Pécs: Dialóg Campus 2001--2003). Utóbbi azonban a tudatos és rendszeres jogdogmatikai építkezése 
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 Vö. Kim Lane SCHEPPELE: „The New Hungarian Constitutional Court. After Solyom, retreat into 

formalism?” East European Constitutional Review 1999/4. 81--84. 
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joggyakorlás” in JAKAB András (szerk.). Jogérvényesítés -- jogalkalmazás (Budapest: KGRE 2002) 143--
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380

 Ludwig WITTGENSTEIN: Philosophische Untersuchungen (Frankfurt am Main: Suhrkamp 
3
1982) I. §, 

66--67. 
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tulajdonságból mintegy hat--hét valamennyi pozitivistánál megtalálható volt, különböző 

kombinációban.
381

 

A legfontosabb tulajdonság a gyakorta a normaszöveghez erősen kötődő érvelés volt (innen a 

„szöveg”-pozitivimus elnevezés).
382

 Az aktivisták részéről olykor elhangzott az a vád, hogy ez a 

gondolkodásmód éppen ezért nem elég kreatív: csak igen ritkán mutat rá új dogmatikai 

összefüggésekre.
383

 Az alkotmányjogi problémákat lehetőleg az eljárásjog oldaláról 

közelítették meg.
384

 Ha mégis általános szubsztantív jogi érvet használtak volna, akkor ezek 

közül a legerősebb a demokrácia,385 a leggyengébb pedig a hatalommegosztás volt.386 Az 

alapjogok szerepét az állammal szemben néha elhanyagolták.387 Az alapjogok között a szociális 

jogokat valódi alapjogoknak (nemcsak államcéloknak) tekintették.388 

Ebben az irányzatban a jogtudományi munka komoly részét tette ki a jogösszehasonlítás -- 

néha csak normaszövegek összehasonlítása, néha azonban figyelemreméltó politológiai 
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kül. 94. és 101. HOLLÓ András: „Aktivizmus és passzivizmus az Alkotmánybíróság gyakorlatában” in 

BITSKEY Botond (szerk.): Tízéves az Alkotmánybíróság (Budapest: Alkotmánybíróság 2000) 167--180. a 

(nem eltúlzott) bírói önkorlátozás mellett foglal állást. Ebben a vonatkozásban kivételt jelent az 

irányzaton belül (a néhány szempontból erősen a német szakirodalom befolyása alatt álló) PETRÉTEI 

József: „Alkotmány és alkotmányosság” in KISS László (szerk.): Válogatott fejezetek a rendszeres 

alkotmánytan köréből (Pécs: JPTE 1996) 110, amennyiben kifejezetten elismeri a teleológiai értelmezést -

- bár egészen ritkán alkalmazza. 
383

 Kivételt képez PETRÉTEI (3772. lj.) I., 11, aki előszavában éppen az alkotmányjogi dogmatika 

kidolgozását tűzi ki célul. 
384

 Ennek kritikáját lásd SCHEPPELE (3783. lj.) további utalásokkal. A második alkotmánybíróság 

antiaktivista hozzáállásáról lásd még „Elnökségem alatt erősödött a törvénybarát szemlélet. Interjú 

Németh Jánossal” Fundamentum 2003/3--4. 63. 
385 KUKORELLI István: „A közvetlen demokrácia »visszafejlesztésének« irányai” in 

TÓTH Károly (szerk.): Emlékkönyv dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. 

évfordulójára (Szeged: SZTE 1996) 315--325; KILÉNYI Géza: „A nép mint hatalmi tényező” 

Magyar Közigazgatás 2001/2. 79--85. 

386
 Lásd pl. KISS László párhuzamos indokolását 4/1999. (III. 31.) AB hat., ABH 1999, 52--59., kül. „a 

parlamenti funkciók és hatáskörök gyakorlása az államszervezet és a demokratikus működés 

követelményére figyelemmel nem korlátozható” (kiem. J. A.). 
387

 PETRÉTEI (3772. lj.) I., 83--90. elemzi a magyar alkotmány alapelveit. Ezek szerinte: szuverenitás, 

demokrácia, jogállamiság és piacgazdaság. Ezek között részleges átfedés van, az alapjogvédelem azonban 

egyik alapelv alá sem vonható. A szuverenitás tartalma részben (formális) jogállamiság („a jog 

szuverenitása”), részben demokrácia („népszuverenitás”), részben pedig állami szuverenitás. 
388

 ÁDÁM Antal: „Az emberi és állampolgári alapjogok jellegéről és korlátairól” in KISS László (szerk.): 

Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan köréből (Pécs: JPTE 1996) 427; KILÉNYI Géza: „Az 

alkotmány egyes (alapelvi, alapjogi) rendelkezéseinek jogi jellege” Társadalmi Szemle 1995. 47.  
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intézmény-összehasonlítás
389

 -- és a jogalkotási javaslatok.
390

 Némelyikükre jellemző volt az 

elméleti kérdések iránti fogékonyság hiánya: az alkotmányelméleti kérdéseket nem tekintették 

elsődlegesnek és ezért nem is tárgyalták kimerítően. Olykor a marxista állam- és jogelmélet 

elméleti tételeit vették át.
391

 Az elmélet ugyanis e jogászok egy része szerint az államelmélet és 

a jogfilozófia művelőire tartozik. A felhasznált irodalom meglehetősen változatos volt: francia, 

amerikai, valamivel több német, leggyakrabban azonban magyar -- és általában nem elméleti, 

hanem csak a hatályos jogra vonatkozó munkák. 

E jogászok szemében a jogtudomány elsősorban a hatályos jogszabályokra vonatkozó, 

rendszerezett tudást jelentette. Kedvenc témáik az államszervezeti jog
392

 és a törvényhozási 

eljárás voltak.
393

 Az irányzat alapvető kérdésfelvetése az volt, hogy mit mondott egy adott 

alkotmányjogi problémáról a jogalkotó és az Alkotmánybíróság.
394

 A perspektíva ebben az 

értelemben tehát a múltra irányult. Ez a típusú kérdésfeltevés azonban egyeseknél azzal a 

kellemetlen mellékhatással is járt, hogy az érvelés menete gyakran lezáratlan maradt (azaz 

nem válaszolták meg a jövőre vonatkozó, „és mi van akkor, ha…?”-típusú kérdéseket). Az 

aktivisták épp ezért általában nem találták kielégítőnek az ilyen elemzéseket. Ez azt is 

jelentette, hogy a szövegpozitivisták ritkán alkottak átfogó fogalmi rendszert (dogmatikát). Ez 

az elszigetelt szövegelemzés (sőt, néha csupán a szöveg elismétlése) néha az értelmezési 

technikában is tükröződött: az egyes rendelkezések jelentését önmagukban (más 

rendelkezések figyelembevétele nélkül) állapították meg.
395

 

A következő kérdés az, hogy honnan eredt ez az irányzat. Alapjait a szocializmusban kell 

keresnünk: ez a gondolkodásmód (I) a szocializmus hagyatékának és (II) a szocializmusra adott 

                                                           
389

 Az intézményi összehasonlítás szép példái SZENTE (3927. lj.) és DEZSŐ Márta: Képviselet és választás 

a parlamenti jogban (Budapest: KJK -- MTA Állam- és Jogtudományi Intézet 1998). 
390

 Ez a tendencia lényegesen felerősödött az 1994--1998 közötti törvényhozási ciklus alkotmányozási 

kísérletei során. A de lege ferenda írások kritikáját és a jogtudomány átértelmező szerepének előtérbe 

helyezését lásd JAKAB András: „Ki a jó jogász? Avagy tényleg jó biró volt-e Magnaud?” in SZIGETI Péter 

(szerk.): Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet (Győr: Universitas-Győr 2005) 215--228. 
391

 Így PETRÉTEI (3772. lj.) I., 15. a jogág fogalmáról. A problémával kapcsolatban lásd JAKAB (3672. lj.). 

Vélhetően ilyen eredetű (bár a kifejezéshez nem kapcsolódik irodalmi utalás, de közvetve vagy 

közvetlenül talán PESCHKA nyomán) a „jog mint nyelvi objektiváció” elképzelése. Lásd CHRONOWSKI 

Nóra et al.: „Az alkotmány értelmezéséről” in ZELLER Judit (szerk.): Alkotmányjogi esetek (Budapest--

Pécs: Dialóg Campus 2005) 39. 
392

 SZENTE Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba (Budapest: Atlantisz 1998); SÁRI (70. lj.). Utóbbi -- a 

cím ellenére -- nem fejtett ki önálló elméletet a hatalommegosztásról, inkább csak jogtörténeti-

eszmetörténeti áttekintést nyújtott. 
393

 KISS László -- PETRÉTEI József: A törvényhozástan alapvonásai (Pécs: JPTE 1996); PETRÉTEI József: 

A törvényhozás elmélete és gyakorlata a parlamentáris demokráciában (Budapest: Osiris 1998). 
394

 Lásd a kommentárok jobbára reproduktív jellegét BALOGH Zsolt -- HOLLÓ András (szerk.): Az 

értelmezett Alkotmány (Budapest: Közlöny- és Lapkiadó 1995; Budapest: Magyar Hivatalos 

Közlönykiadó 
2
2000); PETRIK Ferenc (szerk.): Alkotmány a gyakorlatban (Budapest: HVG-ORAC 2000); 

BALOGH Zsolt -- HOLLÓ András -- KUKORELLI István -- SÁRI János: Az Alkotmány magyarázata 

(Budapest: KJK-Kerszöv 2002).  
395

 Lásd SCHMIDT Péter különvéleményét a halálbüntetésről szóló ítélethez arról, hogy az Alkotmány két 

rendelkezése közötti ellentmondás miatt nem lehet eldönteni a kérdést. 23/1990 (X. 31.) AB hat., ABH 

1990, 88, 94--95. A többségi vélemény a lex posterior szabály segítségével próbálta feloldani az 

ellentmondást, lásd ABH 1990, 88, 92. SCHMIDTtel egyetértőleg HOLLÓ András: „Alkotmánytisztelő 

pozitivista vagyok” [interjú] Fundamentum 1999/2. 57. 
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reakciónak az keveréke volt.
396

 A hagyaték négy fontos ponton jelent meg: (I/1) a szocialista 

normativizmus (Visinszkij, Szabó) követésében, tehát az erős szöveghez kötöttségben.397 (I/2) 

Másfelől a demokrácia elvére történő erőteljes koncentrációban, ami akár a 

hatalommegosztás figyelmen kívül hagyásával is járt (ami a hatalom egysége és a demokratikus 

centralizmus gondolatának következménye volt).
398

 (I/3) Az alkotmányjogi dogmatika 

átalakításának hiánya szintén a szocializmusra vezethető vissza. Akkor ugyanis nem volt 

szükség dogmatikára, hiszen az alkotmányjogi viták nem az alkotmány, hanem párthatározatok 

alapján dőltek el. Nem volt sem a szervek közötti vitákat rendező eljárás, sem 

alkotmánybíróság.
399

 Ilyen helyzetben az alkotmányjogi dogmatika kidolgozása tényleg 

„életidegen jogászkodás” lett volna. Ezért az alkotmányjog-tudomány akkoriban nem is 

foglalkozott efféle problémákkal, és hogy a puszta szövegreprodukción túl mást is alkossanak, 

jog-összehasonlító vagy jogtörténeti munkákat írtak. Hiányzott azonban a mélyreható és 

rendszerező fogalmi elemzés. Ez a típusú kutatási program a rendszerváltás után is megmaradt 

Magyarországon, sőt az idősebbek néhány fiatalabb alkotmányjogászra is továbbörökítették 

ezt a szerepfelfogást. (I/4) Végül, posztszocialista jelenségként, figyelmet érdemel még a 

szociális alapjogok hangsúlyozása is. 

(II) Más jellemzők éppen a szocializmusra adott reakciókként foghatók föl, így különösen az 

elméleti kérdések iránti fogékonyság hiánya némely ide tartozó szerzőnél. A szocializmus 

gyakorlata ugyanis diszkreditálta az elméleti fejtegetéseket, mivel az sok alkotmányjogász 

szemében csak ideológiai alátámasztás volt, ami akadályozta őket az alkotmányjog-tudomány 

művelésében. A szocializmus bukásával azután ez az ellenszenv szabadon megnyilvánulhatott. 

Ezért sokak hozzáállása az lett, hogy „most már végre elmélet nélkül dolgozhatnak, és igazán a 

joggal foglalkozhatnak”. Ennek egyik következménye lett, hogy a szövegek retorikai rétege 

egyeseknél egészen sovány lett, mivel nem szívesen foglalkoztak erős értékítéleteket hordozó 

és absztrakt fogalmakkal. 

A szocialista alkotmányjogi tankönyvekben találni (1) szakaszokat arról, hogy miért a legjobb a 

szocialista államszervezet („ideológiai megalapozás”); (2) leírásokat a társadalmi kontextusról 

(gyakran a „megalapozó szakaszokkal” vegyesen); és (3) a jogi szabályozás ismertetését. Az 

első rész a rendszerváltás után már „nem volt aktuális”, tehát sok (pozitivista) 

alkotmányjogásznál maradt a második és harmadik rész.400 A szocialista jogtudományban 

                                                           
396

 Fontos látni, hogy itt a kérdéses szerzők kutatási programjáról és tipikus érvelési mintáiról van szó, és 

a „szocializmus” nem azoknak a mai fogalmak szerinti politikai hovatartozásáról szól. 
397

 Lásd fentebb a szocialista alkotmányjog-tudomány módszertani kérdéseit. 
398

 Vö. HALMAI Gábor helytálló kritikáját: „Hatalommegosztás vagy alapjogvédelmi monopólium. 

Alkotmánybíróság kontra ombudsmanok” Fundamentum 2001/2. 81--88. 
399

 Nem véletlen, hogy az 1950-es évek végétől a szocializmus végéig nem jelent meg kommentár az 

Alkotmányhoz. A korábbi kommentárok [BEÉR János -- SZABÓ Imre: A Magyar Népköztársaság 

alkotmánya. Az 1949. évi XX. tv. és magyarázata (Budapest: Hírlap, Szaklap és Könyvkiadó Rt. 1949, 
2
1951); valamint BEÉR János -- KOVÁCS István: A Magyar Népköztársaság alkotmánya (Budapest: KJK 

1959)] feladata mindenesetre csak legitimációs jellegű volt, nem pedig a politikai konfliktusok 

eldöntésének a megkönnyítése -- a legitimáció viszont nem igényel kommentárt. Kommentárirodalomra 

csak ott van szükség, ahol a konfliktusokat valóban jogi alapon döntik el. 
400

 A történeti és politológiai kontextus leírása az alkotmányjog-tudománnyal vegyesen KUKORELLI 

István: Az alkotmányozás évtizede (Budapest: Korona 1995); HOLLÓ András: Az államjogtól a jogállamig 

(A közjog „forradalma”) (Budapest: Alapítvány a Politikai Kultúráért 1993). 



116 

 

gyakorta hangsúlyozták a társadalomtudományi megalapozás szükségességét is (hiszen a jog 

csak a társadalmi és termelési viszonyok visszatükröződése). Akkoriban az elemzések persze 

nem írhatták le a valós társadalmi helyzetet, hanem csak propagandisztikusan támogathatták a 

szocializmust. Egyesek a rendszerváltást követően azonban komolyan vették ezt a célkitűzést 

és politológiai intézmény-összehasonlításokba fogtak.401 Gyakran elemzték az intézmények 

hatékonyságának problémáit (gyakrabban, mint alkotmányos voltukat).402 Eme irányzat 

számára azonban új és erős vetélytársat jelentett az aktivizmus. 

4.2.2 Aktivizmus 

Az aktivizmus nem az irányzat önmegjelölése, hanem inkább a szövegpozitivisták szitokszava 

volt.
403

 Ennek ellenére használjuk itt, mivel plasztikusan kifejezi a szövegpozitivizmussal való 

szembeállítást. Két legjelentősebb képviselője Sólyom László és Halmai Gábor, az irányzat 

további képviselői például Majtényi László, Tóth Gábor Attila, Sonnevend Pál és Schanda 

Balázs. 

Mik voltak ennek a gondolkodásmódnak a jellemzői? A legfontosabbak az 

alkotmányértelmezéssel kapcsolatosak. Az alkotmányt mint egységes összefüggő egészet 

értelmezték (tehát az egyes rendelkezéseket egymással és különösen az általános 

alkotmányjogi alapelvekkel összefüggésben). Vették maguknak a bátorságot, hogy általános 

fogalmakból (például emberi méltóság) és megfontolásokból konkrét jogi következtetéseket 

vonjanak le, de nem célzottan ezekkel az általános fogalmakkal foglalkoztak (tehát nem írtak 

eredeti alkotmányelméletet), hanem csak konkrétabb problémák háttereként használták 

azokat. A hivatkozott (elméleti) irodalom sokrétű volt, de semmiképpen sem a marxista állam- 

és jogelmélet. Elsősorban külföldi elméletekre támaszkodtak (sokkal inkább, mint a 

pozitivisták).
404

 Kedvenc témájuk az alapjogok, különösen az emberi méltóság volt.
405
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 SZENTE (3927. lj.); DEZSŐ (3894. lj.). 
402

 KISS--PETRÉTEI (3938. lj.); PETRÉTEI (3938. lj.). 
403

 Ritkán önmeghatározásként is előfordul, lásd a SÓLYOM Lászlóval készült interjút, East European 

Constitutional Review 1997. 72., valamint TÓTH Gábor Attila: „Az eljárási alkotmányosság tartalma” 

Fundamentum 2004/3. 5--33. 
404

 Ez a recepció azonban olykor a német és amerikai megoldások nem egészen reflektált átvételét 

jelentette, mint pl. az emberi méltósággal kapcsolatos német dogmatika (abszolút, kanti autonómia, ill. 

keresztény emberkép) keverése DWORKINéval (mérlegeléstől függő egyenlőségi előírás, tehát 

összehasonlító szempont, „same concern and respect”). Lásd 23/1990 (X. 31.) AB hat., ABH 1990, 103-

-104. SÓLYOM László különvéleménye; német nyelven Georg BRUNNER -- László SÓLYOM: 

Verfassungsgerichtsbarkeit in Ungarn (Baden-Baden: Nomos 1995) 151. Hasonlóan még László 

SÓLYOM: „The Hungarian Constitutional Court and Social Change” Yale Law Journal 1994. 222. és 229. 

Az abszolút „érinthetetlenség” és az összehasonlításon alapuló „diszkriminációs tilalom” első pillantásra 

vitatható kombinációját közelebbről senki sem fejtette ki. 
405

 HALMAI Gábor -- TÓTH Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok (Budapest: Osiris 2003); HALMAI Gábor: 

Az egyesülés szabadsága (Budapest: Atlantisz 1990); UŐ: Kommunikációs jogok (Budapest: Új 

Mandátum 2002); UŐ: A megtalált alkotmány? A magyar alapjogi bíráskodás első kilenc éve (Budapest: 

Indok 2000); UŐ: „The Hungarian Approach to Constitutional Review: The End of Actvism?” in 

Wojciech SADURSKI (szerk.): Constitutional Justice, East and West (Dordrecht: Kluwer 2002) 189--212; 

TÓTH Gábor Attila: Egyéni jogok és a közjó (Budapest: Társaság a Szabadságjogokért 2002); SÓLYOM 

László: A személyiségi jogok elmélete (Budapest: KJK 1983) [német nyelven: Die Persönlichkeitsrechte: 

eine vergleichend-historische Studie über ihre Grundlagen (Budapest: Akadémiai 1984)]; UŐ: Pártok és 

érdekszervezetek az alkotmányban (Budapest: Rejtjel 2004). 
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Ezek a munkák a jogtudományt inkább érveléstechnikaként fogták föl (a hatályos jogi 

szabályozás ismerete pedig ennek csak előfeltétele). Az alapvető kérdés a következő volt: „Mi 

az alkotmányjogi probléma?” -- a válaszadás pedig rendszeres és jövőorientált módon történt, 

azaz egy részletesen kidolgozott dogmatikát (fogalmi hálót) javasoltak a jövőbeli problémák 

megoldására. [Ebben az értelemben az aktivisták tekinthetők a közjogi dogmatizmus (1887--

1948) utódainak.] Ilyenformán tehát választ kaptak az „És mi van, ha...?”-típusú kérdések. Az 

érvelés kreatív jellegű volt (nem volt szigorúan a szöveghez kötve) és általában (de nem 

mindig) a lehetséges ellenérveket is megválaszolta. 

A két irányzat közötti különbségeket jól szemlélteti az alapjogi tankönyvek példája. A 

pozitivista tankönyvben a „gyülekezési szabadság” kapcsán csak a gyülekezési szabadságról 

szóló törvény elemzése volt megtalálható, az Alkotmánybíróság gyakorlatáról pedig egy szó 

sem esett.
406

 A gyülekezési szabadságot tehát gyakorlatilag a törvény és nem az alkotmány(jogi 

dogmatika) alapján határozta meg a könyv. Az aktivista könyvben ezzel szemben elemezték a 

gyülekezési szabadság szerepét a demokratikus társadalomban, az Alkotmánybíróság döntéseit 

és a gyülekezési jogról szóló törvényt.407 A pozitivista alapjogi tankönyv ezért lényegesen 

rövidebb volt (négy oldal szemben a tízzel), hiszen a szövegpozitivista gondolkodásmód alapján 

egyszerűen nem volt mit mondani többet. A szövegpozitivisták számára az alapjogok elemzése 

nehézkes volt, hiszen a szöveg többnyire igen tömör és ezért önmagában nem sokra megy vele 

az ember.
408

 

4.2. Alkotmányelmélet a rendszerváltás után 

4.2.1 Az alkotmányelmélet viszonya az alkotmányjog-tudományhoz 

A rendszerváltás utáni Magyarországon az alkotmányelmélet és az alkotmányjog-tudomány 

alapvetően különvált. A magyar alkotmányjog-tudományban sem a pozitivisták, sem az 

aktivisták nem foglalkoztak kifejezetten és célzottan alkotmányelmélettel. Az előbbiek 

általában nem voltak fogékonyak az elméleti kérdések iránt (egyesek közülük éppenséggel 

elméletellenesek voltak), az utóbbiak pedig ugyan felismerték az elméleti kérdéseket, de 

egyszerűen átvették mások (többnyire külföldi szerzők) megoldásait, ahelyett, hogy saját 

elméletet fejtettek volna ki (ha úgy tetszik, csak elméletfogyasztók, de nem termelők voltak). 

Az alkotmányelmélet művelői néha „kirándultak” ugyan az alkotmányjog területére (azaz írtak 

néhány cikket a magyar hatályos alkotmányjogról), de ez nem változtatott a két diskurzus 

alapvető különállásán. 

E különállás alapja részben az egyetemi struktúrában is keresendő. Alkotmányelmélettel 

jobbára „államtan” néven a jogbölcseleti tanszékeken foglalkoztak (a tanszéki elnevezések 

variálódnak, de a két tárgyat „egy helyen” művelték, sőt művelik mind a mai napig), az 

alkotmányjoggal viszont az (előzővel nem egyező) alkotmányjogi tanszékeken. 
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 SÁRI János: Alapjogok. Alkotmánytan II. (Budapest: Osiris 
2
2003) 159--164. 

407
 HALMAI--TÓTH (110. lj.) 491--500. 
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 A két irányzat közé tehető a pécsi. Lásd DRINÓCZI Tímea (szerk.): Magyar alkotmányjog III. Alapvető 

jogok (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2006). 
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Az alkotmányjogászok ritkán idéztek kortárs alkotmányelméleti műveket. Ez túlnyomórészt 

igaz volt a pozitivisták, kevésbé az aktivisták esetében. Ez utóbbiak esetében is a szűkös 

recepció többnyire külföldi szakirodalomra korlátozódott (tehát: inkább idézték Dworkint, mint 

Dworkin magyar követőit). Nagyobb esélyük volt a recepcióra azoknak az írásoknak, amelyek 

egy elmélet konkrét alkalmazását mutatták be egy adott alkotmányjogi problémára 

vonatkozóan.
409

 Ha az elméletet nem konkretizálták, elmaradt az átvétel.
410

 Úgy is 

fogalmazhatunk tehát, hogy minél elvontabb volt valami, annál kevésbé fogadták be. 

4.2.2 Alkotmányelméleti irányzatok 

A rendszerváltás utáni magyar alkotmányelmélet terén négy fő irányzat különböztethető meg: 

(1) hagyományos, német típusú államtan, (2) normatani alkotmányelmélet, (3) 

alkotmányelmélet mint angolszász politikai filozófia, valamint (4) realista alkotmányelmélet. Az 

összehasonlításhoz a következő kritériumokat használjuk: (1) kérdésfeltevés, (2) kiinduló 

feltevések, (3) módszerek, (4) fogalomkészlet, (5) hivatkozott irodalom, (6) a gondolkodásmód 

előnyei és hátrányai. 

Hagyományos, német típusú államtan. A rendszerváltással ismét felerősödött a magyar 

közjogtudományt érő német hatás, a második világháborút megelőző korszakhoz 

hasonlóan.
411

 A hagyományos államtani alkotmányelmélet irányzat alapvető kérdése, hogy mit 

jelentenek az alkotmányjog alapfogalmai.
412

 Az így felfogott államtan (Staatslehre) tehát a 

hatályos alkotmányjoggal foglalkozó tudományok elméleti segédtudománya (avagy 

„megalapozó” tudománya). 

A legfontosabb előfeltevés, hogy ezen alapfogalmak jelentése egy tudományos módszerrel 

megállapítható (általában egy objektív jelentés létét is feltételezve). Ettől eltekintve nincs olyan 

előzetes feltevés, amely az irányzat minden képviselőjénél megtalálható. A módszer 

elsősorban a saját jogrendszer, a jogösszehasonlítás és az elismert szerzőkre való hivatkozás 

alapján végzett fogalmi elemzés (például „az állam fogalma az x meg y, amint (=mivelhogy!) 

már Jellinek is megmondta”). Olykor politológiai szempontok is előkerülnek az elemzésekben. 

Az alapfogalmak (melyek meghatározását tekintik a fő feladatnak): állam és társadalom, a köz- 

és a magánjog, államérdek, szuverenitás, legalitás és legitimitás, alkotmány és integráció. 
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 Lásd pl. GYŐRFI (81. lj.) sikerét, akinek proaktivista érveit az aktivisták szívesen idézték, pl. HALMAI--

TÓTH (4050. lj.) 901, további utalásokkal. 
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 GYŐRFI BÓDIGéhoz egészen hasonló fogalmi készlettel dolgozott, utóbbit azonban az 

alkotmányjogászok gyakorlatilag nem recipiálták, mivel írásai túlságosan absztraktak voltak. 
411

 Szöveggyűjtemény: TAKÁCS Péter (szerk.): Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány 

köréből (Budapest: Szent István Társulat 2003), főként német, osztrák és svájci szerzők államtani 

írásaival. Ebben a stílusban írott tankönyvek: PÉTERI Zoltán: Természetjog -- államtudomány (Budapest: 

PPKE Jogbölcseleti Intézet 1997); TAKÁCS Péter (szerk.): Államelmélet (Miskolc: Bíbor 1997); 

VISEGRÁDY Antal: Államtan (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2004). További fontos munka CS. KISS 

Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya (Budapest: Gondolat 2004).  
412

 A 4116. lj.-ben felsorolt műveken kívül lásd TAKÁCS Albert: „A jogállam fogalma, mint az 

Alkotmánybíróság értelmezésének alapja és eredménye” in BITSKEY (szerk.) (87. lj.) 76--94; UŐ: „A 

hatalommegosztás elvének alkotmányelméleti értelmezése” in MEZEY Barna (szerk.): Hatalommegosztás 

és jogállamiság (Budapest: Osiris 1998) 94--149; UŐ: „A közjog és a magánjog összefüggésének 

államelméleti és jogfilozófiai kérdései” Jogállam 1994/3--4. 5--23; TAKÁCS Péter: „Előszó” in UŐ 

(szerk.): Joguralom és jogállam (Budapest: Osiris--Századvég 1995) 9--18. TAKÁCS Albert kivételképpen 

német mintára egyszerre foglalkozik közigazgatási és alkotmányjoggal, valamint államtannal. 
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Az irányzat előnye annak „multifunkcionális” volta: fogalmi készlete (apróbb változtatásokkal) 

egyaránt alkalmas egy alkotmányos monarchia és egy modern demokrácia, vagy éppen 

diktatúra leírására. Ha egy alkotmányelmélet erősen kötődik bizonyos értékekhez (például a 

liberális vagy szocialista alkotmányelmélet), akkor az csak ezt az egy berendezkedést tudja 

leírni -- a többi berendezkedés csupán mint negáció szerepelhet, de a negáción belüli 

részletesebb fogalmi háló már érdektelen lesz.
413

 Hátránya ugyanakkor „fogalmi 

konzervativizmusa” (ami nem jelent feltétlenül politikai konzervativizmust is), azaz tovább 

használ olyan fogalmakat is, melyek igazán sem a valóságnak, sem a kívánt állapotnak nem 

felelnek meg (például állam és társadalom szembeállítása).414 Ez a fogalmi konzervativizmus 

egyébként általában is jellemző a jogtudományra.415 Ennek alapvető oka az, hogy sokkal 

nehezebb elszakadni a kutatási tárgyról folyó diskurzustól mint kutatási kontextustól, mint más 

tudományokban, hiszen a kutatás tárgya (a jog) maga is a diskurzus által létezik. Ezt az is 

erősítheti, hogy már komoly mennyiségű szakirodalom és dogmatika épült a régi fogalmakra, 

és hogy ezek a fogalmak bekerültek a jogi szövegekbe (az államtan esetében főként az 

alkotmányba), amelyek megkerülhetetlenek a (hagyományosan jogi jellegű) államtan számára. 

E (németes) gondolkodásmód gyakorlati előnyei mind a mai napig a „magyar 

alkotmányelméleti piacon” a konkurenciával szemben a következők: (1) Magyarország 

orientációja hagyományosan a német jogkör felé irányul, (2) az 1989--90. évi magyar 

alkotmányreformra erős hatással voltak a német megoldások, (3) az első magyar 

Alkotmánybíróság (Sólyom László) nagymértékben recipiálta a német fogalmakat,416 (4) az 

Andrássy Gyula Egyetem megalapítása Budapesten (2002), mely ez idáig ugyan csupán szigetet 

jelent, a jövőben azonban utat nyithat a német államtan befolyásának, (5) az 

alkotmányjogászok, akik a közönséget jelentik, jelentős részben németes műveltségűek. 

E hagyományos államtan önállósága azonban három irányból is vitatható. Az első az államtan 

normatanra történő korlátozása, Hans Kelsen nyomán.
417

 A második veszély a politikai 

filozófiaként értelmezett államtan részéről fenyeget.418 A harmadik pedig az a Franciaországra 

jellemző felfogás, mely szerint a politikai szociológia veszi át az államtan szerepét, tehát az 

elméleti előkérdésekre politológiai választ adunk. Az utóbbi két irányzat közös vonása, hogy 
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 Lásd TAKÁCS (szerk.) (116. lj., 1997) 125--140. Ezt „szinoptikus államtannak” nevezi CS. KISS Lajos: 

„Találkozások Carl Schmitt-tel” in CS. KISS (4116. lj.) 111. Vö. UŐ: „Elméletalkotási stratégiák az 

államelméletben” in SZIGETI (95. lj.) 51--84. 
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 Vö. Horst EHMKE: „Staat und Gesellschaft als verfassungstheoretisches Problem” in Konrad HESSE -- 

Siegfried REICKE -- Ulrich SCHEUNER (szerk.): Staatsverfassung und Kirchenordnung. FS Rudolf Smend 

(Tübingen: Mohr Siebeck 1962) 23--47. 
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 Vö. Niklas LUHMANN: Ausdifferenzierung des Rechts (Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999) 174--175. 
416

 A német hatásról lásd Catherine DUPRÉ: Importing the Law in Post-Communist Transitions, The 

Hungarian Constitutional Court and the Right to Human Dignity (London: Hart Publishing 2003) 65--

100; László SÓLYOM: „Aufbau und dogmatische Fundierung der ungarischen 

Verfassungsgerichtsbarkeit” Osteuroparecht 2000/1. 230--241. 
417

 Lásd az „állam nélküli államtan” (Staatslehre ohne Staat) eredetileg HELLERtől származó híres 

kifejezését Hans KELSEN: „Gott und Staat” in Hans KLECATSKY et al. (szerk.): Die Wiener 

Rechtstheoretische Schule: Ausgewählte Schriften von Hans Kelsen, Adolf Julius Merkl und Alfred 

Verdross (Wien--Salzburg: Europa--Pustet 1968) 171--200, kül. 193. 
418

 DWORKIN tevékenységének a jogelmélet politikai filozófia általi gyarmatosításaként történő 

értékelését lásd Aleksander PECZENIK: „The Passion for Reason” in Luc J. WINTGENS (szerk.): The Law 

in Philosophical Perspectives. My Philosophy of Law (Dordrecht: Kluwer 1999) 176. Ilyenformán az 

önálló államtan számára nem sok hely marad. 
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mindkettő valami „állam és jog mögötti” dolgot keres: vagy az erkölcsi-politikafilozófiai 

alapokat (az előbbi), vagy a ténybeli-reális késztetést (az utóbbi). A hagyományos és a 

normatani alkotmányelmélet ezzel szemben inkább autonómnak tekinti a jogot és a 

jogtudományt. A következőkben egyenként vizsgáljuk meg őket. 

Normatani alkotmányelmélet. A rendszerváltás utáni időben ehhez a csoporthoz tartozik 

Bragyova András és jelen sorok szerzője.419 Míg a két másik konkurens irányzat inkább 

bővítette volna az államtan területét, további (szociológiai, politikai filozófiai) szempontokat 

vonva be az elemzésbe, ez a gondolkodásmód inkább redukcionista volt. Alapvető kérdése, 

hogy hogyan vezethetők vissza normaelméleti (sőt, esetenként: normalogikai) kérdésekre a 

különböző alkotmányjogi problémák.420 Legfontosabb alapfeltevésük az volt, hogy a 

jogrendszer és a jogtudomány (a filozófia vagy politológia vonatkozásában) teljességgel 

autonóm. Kulcsfogalmaik a normaelmélet és -logika kulcsfogalmai, így különösen érvényesség, 

hatály, alkalmazhatóság, norma, normahierarchia, jogrendszer. A hivatkozott irodalom 

legfontosabb szerzői Hans Kelsen, Ota Weinberger és Joseph Raz voltak. 

Az irányzat hátránya a magyarázatok szűk hatóköre, melyen kívülreked számos (erkölcsi, 

politikai, szociológiai) probléma. Eredményei viszont ugyanezért kevéssé vitathatók (gyakran 

logikailag szükségszerűek). Az irányzat ellenfelei viszont értelmetlennek tartják egy ilyen szűkre 

szabott terület vizsgálatát, s szerintük a jogdogmatikai és a hatályos jogra vonatkozó 

eredmények ugyan helytállóak, de (a kritikusok szerint) ezek csak jelentéktelen 

részletkérdésekről szólnak, melyek nélkülözik a valódi jogelméleti megalapozást.
421

 

Alkotmányelmélet mint (angolszász) politikai filozófia. Az irányzat legfontosabb képviselői 

Győrfi Tamás, Bódig Mátyás és Kis János voltak.
422

 Alapvető kérdésfeltevésük lényegesen eltért 

a hagyományos államtanétól.423 E kérdések: (1) Honnan származik a jog legitimitása és 

autoritása? (2) Hogyan igazolható egy meghatározott állami szerkezet és az alapjogok?424 (3) 

Hogyan kell mindezek alapján megoldani alkotmányjogi problémákat és alakítani (interpretáció 

útján) az alkotmányjogot?425 E kérdések szükségszerűen vezettek erkölcsi (politikafilozófiai) 
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 BRAGYOVA (81. lj.); JAKAB András: A jogszabálytan főbb kérdéseiről (Budapest: Unió 2003). 
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 Így pl. BÓDIG Mátyás: „Néhány jogelméleti módszertani megjegyzés Jakab András és Pokol Béla 

vitájához” Jogelméleti Szemle 2003/2. 1; http://jesz.ajk.elte.hu. 
422

 E stílus első jelentős munkája KIS János: Vannak-e emberi jogaink (Paris: [k. n.] 1986; Budapest: AB 

Független Kiadó 
2
1987), amely a cenzúra miatt akkor még csak Párizsban jelenhetett meg. Újabb 

könyvek: BÓDIG Mátyás -- GYŐRFI Tamás (szerk.): Államelmélet I--II.; GYŐRFI (3761. lj.) az (alapjogi) 

aktivizmus elkerülhetetlen voltáról egy alkotmánybíróság esetében; KIS (87. lj.). 
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 A klasszikus államtan kérdései helyett nyíltan a politikai filozófia kérdésfelvetései szerepelnek kutatási 

programként BÓDIG Mátyás -- GYŐRFI Tamás: „Bevezetés” in BÓDIG--GYŐRFI (4227. lj.) I., 7. 
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 KIS (87. lj.) 7. 
425

 GYŐRFI (81. lj.) 45. 
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kérdésekhez.
426

 A morális megalapozás itt (különösen az 1. és 2. kérdésben)
427

 megjelenő 

igénye azonban idegen volt a hagyományos államtan értékektől idegenkedő (illetve azt csak 

szégyenlősen bevalló) képviselői számára.
428

 Ebben a politikai filozófiai irányzatban a deskriptív 

fogalmi elemzések jobbára csak bevezető kérdésként vagy a tárgyalás előfeltevéseiként 

jelentek meg. 

A legfontosabb kiindulópontok a következők. Az állam politikai intézmények, illetve 

szervezetbe rendezett nyilvános autoritások összessége.429 Intézményen egy személy vagy 

szervezet értendő, mely gyakorlati indokokat adhat. A „gyakorlati” kifejezés itt morálfilozófiai 

értelemben szerepel, tehát a „Mit kell tennem?” kérdésre adott válaszként. Az „autoritás” azt 

a képességet jelenti, hogy az egyéni gyakorlati indokokat érvénytelenítheti, illetve azok helyett 

újakat adhat. Ez az autoritás vagy kényszerből, vagy belátásból ered. A módszer vagy a Hart és 

Dworkin által kifejlesztett interpret(at)ív módszer (egyfajta hermeneutika), melyben olyan 

alapelveket keresünk, amelyek igazolják a jogot és az állami intézményeket, vagy pedig 

egyfajta idealista gyakorlati elmélet, mely az egyes intézmények ideális (azaz erkölcsileg a 

legjobb) formáját kutatja. Az alkotmányos állam alapelvei, illetve az ideális intézmények 

legfontosabb erkölcsi előfeltevései szerintük a következők: (1) Az emberek erkölcsileg 

egyenlők.430 (2) Minden szabadságkorlátozás és az egyenlőség sérelme igazolást igényel; s 

ennek indoka csak az egyéni szabadság és egyenlőség lehet. Ez egy erősen individualista 

világnézetet tükröz.
431

 A kulcsfogalmak: autoritatív indokok, preemptív indokok (tehát olyan 

indokok, amelyek elégségesen autoritatívak; vagyis nincs szükség mellettük más autoritatív 

indokokra), morális tagság a politikai közösségben, erkölcsi egyenlőség, legitimitás, joguralom, 

magánszféra. A hivatkozott irodalom legfontosabb szerzői Dworkin, Rawls és Raz voltak. 

Az irányzat legnagyobb hátránya az volt, hogy nem multifunkcionális, amennyiben erősen 

támaszkodik a liberális értékekre (egyéni szabadság és egyenlőség) és a liberalizmust jellemző 

módszertani individualizmusra.
432

 Előnye volt ugyanakkor a rugalmas fogalomkészlet, tehát 
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2004). 
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hogy könnyen vezetnek be új fogalmakat, hiszen ez a gondolkodási stílus kevésbé 

hagyománytisztelő és jogászi-szövegközpontú, mint a hagyományos államtan. 

Ez az irányzat volt a hagyományos németes államtan legújabb versenytársa, különösen az 

alapjogok terén, ahol a hagyományos államtannak nem volt sok mondanivalója. Gyakorlati 

versenyelőnyét az intézményi háttér jelentette. Egy kimondottan alkotmányjogi folyóirat 

(Fundamentum. Az emberi jogok folyóirata) osztotta az említett szerzők liberális értékeit, és a 

Közép-európai Egyetem jogpolitikai irányultsága is hasonló volt. 

Realista alkotmányelmélet. Az irányzat legismertebb képviselői Sajó András,
433

 Pokol Béla,
434

 

Bihari Mihály,
435

 Paczolay Péter,
436

 Uitz Renáta,
437

 Szilágyi Péter és Szigeti Péter. Az ő 

kérdésfeltevésük a „tulajdonképpeni tényszerű-valós történés” általános megértésére irányul. 

Empirikus vagy spekulatív-társadalomelméleti alapokon dolgoztak. Céljuk az alkotmányjog 

valós, politikai alapjainak, indítékainak (érdekek, félelmek) és működési mechanizmusainak a 

megértése volt.438 Éppen ezért ez az irányzat nem is jelentett valódi konkurenciát a 

hagyományos (németes) államtan vagy a politikai filozófia számára: nem normatudományról 

volt ugyanis szó, hanem egy ténytudományról. 

                                                                                                                                                                          
személyes liberális álláspont nyíltan érvként szerepel GYŐRFI Tamás: „Miért (ne) alkotmányozzunk?” in 

MAJTÉNYI--MIKLÓSI (szerk.) (4305. lj.) 68. 
433

 SAJÓ jogszociológusként indult, később már azonban inkább a jog gazdasági elemzésével és 

alkotmányelmélettel, illetve összehasonlító alkotmányjoggal foglalkozott (a Közép-európai Egyetem 

összehasonlító alkotmányjogi professzoraként). Lásd SAJÓ András: Az önkorlátozó hatalom (Budapest: 

MTA Állam- és Jogtudományi Intézet 1995); UŐ: Limiting Government. An Introduction to 

Constitutionalism (Budapest -- New York: CEU Press 1999) kül. 1--6. arról, hogy milyen szerepük volt a 

(történelmi rémképektől való) félelmeknek az alkotmányos állam különböző intézményeinek 

bevezetésében. Antiaktivista álláspontjáról lásd UŐ: „A »láthatatlan alkotmány« apróbetűi: A magyar 

Alkotmánybíróság első ezerkétszáz napja” Állam- és Jogtudomány 1993/1--2. 37--96; UŐ: „A materiális 

természetjog árvái, avagy hogyan védi Alkotmánybíróságunk az elesetteket” Magyar Jog 1996/4. 205--

231. További fontos alkotmányelméleti munkái: SAJÓ András: Jogosultságok (Budapest: MTA Állam- és 

Jogtudományi Intézet -- Seneca 1996); Norman DORSEN -- Michel ROSENFELD -- András SAJÓ -- Susanne 

BAER: Comparative constitutionalism: cases and materials (St. Paul: Thompson--West 2003). 
434

 POKOL Béla: A bírói hatalom (Budapest: Századvég 2003). POKOL az államtan terén antiaktivista 

álláspontjáról vált ismertté az alkotmányossági kontroll kérdésében. Lásd POKOL Béla: „Aktivista 

alapjogász vagy parlamenti törvénybarát” Társadalmi Szemle 1992/5. 67--78. A politológia és jogelmélet 

professzora, a rendszerelmélet követője, lásd UŐ: „Professionelle Institutionensysteme oder Teilsysteme 

der Gesellschaft? Reformulierungsvorschläge zu Niklas Luhmanns Systemtypologie” Zeitschrift für 

Soziologie 1990/5. 329--344; UŐ: „Law as Professional System of Institutions” Rechtstheorie 1990/3. 

329--352; UŐ: „The Concept of Law. The Multi-Layered Legal System” Archiv für Rechts- und 

Sozialphilosophie 2001/4. 167--175. 
435

 BIHARI Mihály: Demokratikus út a szabadsághoz (Budapest: Gondolat 1990); UŐ: „Alkotmánybíróság 

és alkotmánybíráskodás” Magyar Jog 1999/4. 200--214. BIHARI alkotmánybíró ugyan, de elsősorban 

politológiával foglalkozik. 
436

 PACZOLAY Péter: Az alkotmányelmélet fejlődése és az európai kihívás (Budapest: Szent István Társulat 

2003), az európai integráció alkotmányjogi és politológiai elemzésével vegyítve (programszerűen uo. 7.); 

UŐ: Államelmélet I. Machiavelli és az államfogalom születése (Budapest: Korona 1998) MACHIAVELLI 

államtanának politikai előfeltevéseit elemzi. PACZOLAY egyébként (s ez itt fontos) az államtan mellett 

politológiát is oktatott. 
437

 Renáta UITZ: Constitutions, Courts and History (Budapest -- New York: CEU Press 2005) az 

alkotmánybírósági határozatokban megbújó politikai háttérnarratívákról. 
438

 Lásd pl. SAJÓ András: „A demokrácia és a bürokrácia hálózatai” in MAJTÉNYI--MIKLÓSI (szerk.) 

(4305. lj.) 156.  
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Legfontosabb előfeltevésük, hogy az államelméleti viták csupán „látszat”-ok a tényleges 

történések „valóság”-ával szemben.
439

 Ettől eltekintve nincsen mindegyikük által elfogadott 

premissza. Legfontosabb módszereik a társadalomtudományok által is alkalmazott módszerek 

(olykor statisztikai adatokkal) és a jogösszehasonlítás (jobbára az alkotmányos valóság 

összehasonlítása). Fogalmi készletük az alkotmányjogé és a politológiáé. A hivatkozott 

irodalom az összehasonlító alkotmányjog és a politológia munkáiból, illetve különböző (nem 

specifikus) alkotmányelméletekből állt. Az irányzat előnye rugalmas fogalmisága és 

multifunkcionalitása (tehát, hogy akár egy diktatúra leírására is képes). Hátránya azonban, 

hogy nem fogékony a jogi érvek iránt, hiszen mindenhol a mögöttes politikát keresi; a jog 

szerinte csak alátámasztja a politikát, s a jogi érvek úgyis csak „megideologizálják” a más 

szinten már meghozott döntéseket. E paradigma jövője biztosítva van, mind infrastrukturális 

szempontból (tanszékek), mind az utánpótlás és a kérdések aktualitását tekintve. 

Ebbe a gondolkodási stílusba sorolhatók (külön csoportként) a marxizmus (a módosított 

szocialista állam- és jogelmélet) követői. Politikailag természetesen már nem kötődnek a 

szocializmusnak a hatályos alkotmánnyal összeegyeztethetetlen követeléseihez (különösen a 

proletárdiktatúrához) -- ezeket a témákat „amputálták” --, fogalmi készletük azonban jelentős 

részben a régi.
440

 Gyakran használták a (szocialista) állam- és jogelmélet klasszikus téziseit 

kiindulópontként, ami újabban kiegészül a „nyugati baloldallal”.441 Egyes szerzők, akik 

eredetileg a szocializmus alatt ezt a marxista irányzatot követték, szakítottak vele és a realista 

államtan más típusával (Sajó) foglalkoztak, vagy a hagyományos, német típusú államtant 

műveltek (Péteri). Ez azonban nem volt egyirányú utca: két évtizednyi kitérő után az irányzat 

egyik jellegzetes alakja, Pokol Béla, visszatért az eredeti marxi terminológiához és 

tézisekhez.
442

 

4.3. Jelenkori alkotmányjog-tudomány és alkotmányelmélet 

4.3.1 A módszertani viták lezárulása: moderált dogmatizmus 

A fenti aktivizmus--szövegpozitivizmus szembeállítás, amely eleve is inkább csak elemzési 

keret, amihez képest a kivételeket meg lehet állapítani (a pécsi alkotmányjogászok besorolása 
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 Így különösen a bíróságok függetlenségének tényleges politikai hatásairól POKOL (140. lj., 2003); a 

médiaszabadság tényleges korlátairól a média alkotmányjogi (államtól való) függetlenségének formális 

megőrzése mellett UŐ: Médiahatalom (Budapest: Windsor 1995). 
440

 A jogról mint visszatükrözésről és objektivációról SAMU Mihály -- SZILÁGYI Péter: Jogbölcselet 

(Budapest: Rejtjel 1998) 201--208. Hermann HELLER hatását mutatja SZILÁGYI Péter: „Az államelmélet 

mint valóságtudomány” in HORVÁTH Imre et al. (szerk.): Alkotás a társadalomtudományok határán 

(Budapest: ELTE ÁJK 1999) 193--199. az „államelmélet mint valóságtudomány” kutatási programjáról. 

További marxista munkák: SAMU Mihály: Államelmélet (Budapest: Püski 1992) kül. 10--22; UŐ: 

Hatalomelmélet, különös tekintettel az államra (Budapest: Korona 2000) [ezek alapja UŐ: A hatalom és az 

állam (Budapest: KJK 1977), jogfelfogása erősen instrumentalista]; UŐ: „Az emberi jogok és a 

demokrácia összefüggése: a szocialista gondolat fejlődése és differenciálódása” Magyar Jog 1990/4. 314-

-320; SZIGETI Péter: Az út maga a cél (Budapest: MTA Politikatudományi Intézet 1995); UŐ: Jogtani és 

államtani alapvonalak (Budapest: Rejtjel 2002). 
441

 A neomarxista NEGRI és HARDT recepciójáról lásd SZILÁGYI Péter: „A jogbölcselettel szembeni 

kihívások a harmadik évezred kezdetén -- Magyarországról nézve” Magyar Közigazgatás 2004/3. 141--

147. 
442

 POKOL Béla: Globális uralmi rend I--II. (Budapest: Kairosz 2006--2008). 
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a kétosztatú sémába eleve komoly nehézségeket okozott),
443

 a 2000-es évek első évtizedének 

második felére lényegében elvesztette magyarázó erejét. Azok a módszertani különbségek, 

amelyek még erősen jelentkeztek a ’90-es évek alkotmányjog-tudományában, fokozatosan 

halványultak. Az alkotmányelmélet terén pedig más (a következőkben kifejtendő) változások 

tették a fenti felosztást részlegesen idejétmúlttá. 

Az új korszak szimbolikus határának 2009-et, Az Alkotmány kommentárja című, csaknem ötven 

fő részvételével elkészült mű megjelenését lehet megtenni.444 A munka egységes módszertani 

elvek mentén készült, és a szerzők között megtalálhatóak voltak korábbi aktivisták és 

szövegpozitivisták is. Az egységes módszertan kialakítását az tette lehetővé, hogy az 

Alkotmánybíróság csaknem két évtizednyi ítélkezési gyakorlata mindkét irányzat számára 

alapvetően átfogalmazta a lehetőségeket. Az alkotmánybírósági gyakorlat egyrészt határt 

szabott az aktivizmusnak,
445

 másrészt pedig a határozatokban megtalálható dogmatikai 

konstrukciók kvázi hatályos jogként a szövegpozitivisták számára is megkerülhetetlenné váltak. 

Vagyis nem egymás módszertani győzködése és aztán kompromisszum kötése révén 

közeledtek egymáshoz az irányzatok, hanem az alkotmányjogi intézményi háttér (ti. valódi 

alkotmánybíráskodás) terelte módszertanilag egymáshoz közelebb a szerzőket. Az Alkotmány 

kommentárja ennek fényében konszolidáló munkának volt tekinthető, amely (már csak 

méreteinél fogva is) tükrözte az akkori herrschende Meinungot. Ez a herrschende Meinung és 

így a kommentár maga is közelebb állt az eredeti aktivista állásponthoz (elsősorban rendszeres 

fogalmi építkezésében és „Mi lenne ha?”-típusú jogi problémafelvetéseiben), mint a 

szövegpozitvistához, de eltért attól abban, hogy mindig konkrétabb alkotmányszövegbeli és 

joggyakorlatbeli fogódzókat keresett. Ennek a köztes módszertani irányzatnak az elnevezésére 

(a szocializmus előtti közjogi dogmatizmus nevének mintájára) a moderált dogmatizmust 

javaslom. 

4.3.2 Elbizonytalanodó jogi háttér és útkeresés 

2010-et követően azonban az addigi alkotmányos környezet jelentősen megváltozott, és ez 

kihatott az alkotmányjog tudományára is. Egyrészről korábban a szakmában 

elképzelhetetlennek tartott dolog történt, nevezetesen az Alkotmánybíróság hatáskörének 

megcsonkítása.446 2010 őszén egy, az Alkotmánybíróság és az alkotmányozó többséggel 
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 Lásd pl. PETRÉTEI József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei (Budapest--Pécs: Dialóg 

Campus 2009); PETRÉTEI József: Magyarország alkotmányjoga I--II. (Pécs: Kodifikátor Alapítvány 

2013); DRINÓCZI (113. lj.); CHRONOWSKI (3916. lj.). 
444

 JAKAB András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja I--II. (Budapest: Századvég 
2
2009). A projektet 

eredetileg SÓLYOM László indította el, aki köztársasági elnöki pozícióba lépése után lemondott a 

projektvezetésről. 
445

 Arról az általános jelenségről, hogy az alkotmánybíráskodás határt szab az alkotmányjog-

tudománybeli kreativitásnak lásd Bernhard SCHLINK: „Die Enthronung der Staatsrechtswissenschaft 

durch die Verfassungsgerichtsbarkeit” Der Staat 1989/1. 161--172. 
446

 Egyetemi alkotmányjogász kollégák általában a világon mindenütt az alkotmánybíróság melletti 

közéleti lobbiként működnek, hiszen egy részük maga is reménykedik az alkotmánybíróvá válásban, és 

mert általában az intézmény erőssége kihat saját szakmájuk tekintélyére és társadalmi befolyására. Lásd 

Martin SHAPIRO -- Alec STONE: „The New Constitutional Politics of Europe” Comparative Political 

Studies 1994/4. 397--420, kül. 415. A kivételekről, amikor alkotmányjogászok mégis az 

alkotmánybíróságok ellen érvelnek (tudományos közösség nagyobb mérete és megszilárdult 

alkotmánybíráskodás esetén, tudományos presztízsépítési céllal, az alkotmánybíróság-párti 
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rendelkező kormányzat közötti konfliktus nyomán az alkotmányos tulajdonvédelem 

lényegében kikapcsolásra került a magyar jogrendben, és a helyzet azóta sem változott (a 

magyar alapjogi tulajdonvédelmi ügyek azóta rendre Luxemburgban és Strasbourgban dőlnek 

el). A másik jelentős esemény 2011 tavaszán az új Alaptörvény elfogadása volt, amelyet a 

szakma végig élénk figyelemmel kísért.447 Az alkotmányozás eredménye erősen megosztotta a 

szakmát, de alapvetően a negatív vélemények domináltak, mert az Alaptörvény távolította az 

alkotmányos kultúrát a hagyományosan viszonyítási pontnak számító nyugat-európai 

mainstreamtől, amint azt a Velencei Bizottság számos (részben a sarkalatos törvényekről szóló) 

negatív véleménye mutatta.448 A kormányzati kommunikáció a negatív véleményeket politikai 

elfogultságokkal és valamiféle nemzetközi összeesküvéssel próbálta magyarázni, de a szakma 

nagy többsége pontosan látta, érdemi és tartalmi jellegű problémákról van szó (vagy legalábbis 

azokról is szó van). 

A közbeszédben és a médiában az alkotmányjogi témák a középpontba kerültek. Hamar 

kiderült azonban, hogy a sajátos magyar médiaviszonyok és a hiszterizált közbeszéd által 

nyújtott keretek között nem lehet értelmes, nyilvános vitát folytatni. Ezért az 

alkotmányjogászok jelentős része a hallgatás mellett döntött. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szakma berkein belül ne folyna jelenleg is élénk eszmecsere 

a kérdésről. Alapvetően háromféle megközelítés tapasztalható az új helyzettel 

kapcsolatban:449 (1) elfogadás, (2) kritika és jogdogmatikai küzdelem, (3) teljes elutasítás.450 

Ad (1). Az elfogadók szerint az új Alaptörvény elfogadása legális és legitim volt, sőt a 

rendszerváltás lezárásaként szükség volt arra. A tartalmi problémák (például az 

Alkotmánybíróság hatáskör-korlátozása, amelyet finoman még az elfogadók is kritizálni 

szoktak), ha vannak is, nem súlyosak, vagyis nem érik el sem mennyiségben, sem minőségben a 

kritikus szintet.
451

 Szerintük egy szuverén nemzetnek az alkotmánya elfogadása során nem 

                                                                                                                                                                          
tudóstömegből való intellektuális kiemelkedés és profilalkotás céljával, Németország példáján) lásd 

Arthur DYEVRE: „Filtered Constitutional Review and the Reconfiguration of Inter-Judicial Relations” The 

American Journal of Comparative Law 2013/4. 729--755. Ezek az önérdekkövetésre alapuló 

tudományszociológiai modellek persze nem zárják ki, hogy az illetők őszintén azt gondolják, amit 

mondanak. Sőt, az emberi elme általában úgy működik, hogy valahogyan (teljesen őszintén!) azt tartja 

objektíve igaznak, ami véletlenül neki személy szerint is jó. Nincs ez másképp velünk, 

alkotmányjogászokkal sem. 
447

 Az ezt övező szakmai vitákhoz lásd DRINÓCZI Tímea -- JAKAB András (szerk.): Alkotmányozás 

Magyarországon 2010--2011, I--II. (Budapest--Pécs: Pázmány Press 2013) (előzetesen nagyrészt a már 

publikálva plwp.jak.ppke.hu honlapon az alkotmányozási folyamat során); JAKAB András -- KÖRÖSÉNYI 

András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon és máshol (Budapest: Új Mandátum -- MTA 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet 2012). 
448

 Lásd pl. DRINÓCZI Tímea (szerk.): Magyarország új alkotmányossága (Pécs: PTE ÁJK) 2011. 
449

 A vitákhoz, kissé más felosztással lásd pl. TÓTH Gábor Attila elemzését in GACS Katalin et al.: 

„Alkotmányjog az Alaptörvény után. Konferenciabeszámoló” Fundamentum 2012/4. 123--126. 
450

 Az alkotmányjogi tankönyvirodalom egy része azonban -- vélhetően szándékosan -- kerüli ezeket az 

értékelő kérdéseket. Lásd PETRÉTEI József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet (Pécs: 

Kodifikátor 2013); CHRONOWSKI Nóra: Alkotmányjog (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2013). 
451

 Lóránt CSINK -- Balázs SCHANDA -- András VARGA ZS. (szerk.): The Basic Law of Hungary (Dublin: 

Clarus Press 2012) -- a munkát az Alaptörvény Átmeneti rendelkezéseinek elfogadása előtt írták, és nem 

világos, hogy vajon ennek fényében is elfogadók lennének-e még a szerzők; TRÓCSÁNYI László: „Az 

Alaptörvény elfogadása és fogadtatása” in VARGA Norbert (szerk.): Az új Alaptörvény és a jogélet 

reformja (Szeged: SZTE Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola 2013) 293--302; TRÓCSÁNYI László: 
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feltétlenül kell minden apró részletkérdésben a legjobb (sőt, talán nem is a legjobb) nyugat-

európai hagyományokat összeválogató Velencei Bizottság ajánlásaihoz igazodnia (hiszen más 

európai államoknál is mindig lehet találni olyan jogi rendelkezéseket, amelyek nem 

illeszkednek ezekhez az ajánlásokhoz). 

Ad (2). A középső álláspont szerint az elfogadás ugyan legális volt, de szerencsétlen pusztán 

matematikai szabályok alapján ebből a legitimitásra is következtetni. Az alkotmányozásra 

ugyan nem volt szükség, de szimbolikus újrakezdésként akár jól is sikerülhetett volna, ha 

óvatosabban, integratív jelleggel és jogi-tartalmi szempontból konszolidációs céllal történik. A 

hibák (vagyis a Velencei Bizottság által megjelenített nyugat-európai standardoknak nem 

megfelelő megoldások) sajnos számosak és helyenként súlyosak, ezért részben átértelmezésre 

(contra legem jogdogmatikai küzdelemre), részben pedig módosításokra lesz szükség az 

alkotmányos stabilitáshoz hosszú távon.
452

 Álláspontjuk szerint a hibák nem jogszerű módon 

történő orvoslása (kelseni értelemben vett forradalom) veszélyes precedenst teremtene, ezért 

az a jövőben sem elfogadható. 

Ad (3). Az elutasítók szerint az Alaptörvény számos részében és összességében is 

elfogadhatatlan, amelynek dogmatikai módszerekkel történő korrigálása reménytelen.453 

Többségük úgy gondolja, hogy az új alkotmány elfogadása eleve illegitim volt, hiszen nem kért 

rá direkt felhatalmazást a kormánytöbbség (a választások előtt nem volt világos a kérdés, 

utána pedig elmulasztottak népszavazást tartani). Egyesek még a legalitást tekintve is 

kételyeket fogalmaznak meg, hiszen egy korábbi 4/5-ös eljárási szabályt még hatályban 

lévőnek gondoltak. A tartalmi hibákat általában olyan mértékűnek és mennyiségűnek tartják, 

hogy azt kreatív jogértelmezési fogásokkal kijavítani nem lehet, sőt az ilyen kísérletek akár 

károsak is lehetnek, hiszen a dogmatikai munkához szükséges Herbert Hart-féle jogászi belső 

nézőpont (internal point of view) felvételével hallgatólagosan legitimálják az 

elfogadhatatlant.
454

 Az elutasítók szerint teljesen új alkotmányra van szükség, esetleg addig is 

első lépésben a 2010 előtti alkotmányos állapothoz kell visszatérni (egyesek szerint szükség 

esetén akár egy kelseni értelemben vett forradalommal, egyszerű többséggel és 

                                                                                                                                                                          
„Alaptanok” in TRÓCSÁNYI László -- SCHANDA Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba (Budapest: 

HVG-ORAC 2012) 19--76; RIXER Ádám (szerk.): Állam és közösség. Válogatott közjogi tanulmányok 

Magyarország Alaptörvénye tiszteletére (Budapest: KGRE ÁJK 2012). 
452

 „»Az Alkotmánybíróság többé nem az alkotmányvédelem legfőbb szerve.« Sólyom Lászlóval Kovács 

Kriszta beszélget” Fundamentum 2013/1. 19--30; JAKAB András: Az új Alaptörvény keletkezése és 

gyakorlati következményei (Budapest: HVG-ORAC 2012); András JAKAB -- Pál SONNEVEND: 

„Continuity with Deficiencies: The New Basic Law of Hungary” European Constitutional Law Review 

2013/1. 102--138; GÁLI Csaba -- SEPSI Tibor -- TORDAI Csaba: „Az Alaptörvény köszöntése”; 

igyirnankmi.blog.hu/2012/01/01/az_alaptorveny_koszontese; Herbert KÜPPER: Ungarns Verfassung vom 

25. April 2011 (Frankfurt am Main: Peter Lang 2012). 
453

 TÓTH Gábor Attila: „Mi van és mi legyen a magyar alkotmányjogban?” Közjogi Szemle 2011/2. 1--5; 

Gábor Attila TÓTH (szerk.): Constitution for a Disunited Nation (Budapest: CEU Press 2012); Gábor 

HALMAI -- Kim Lane SCHEPPELE (szerk.): Opinion on Hungary’s New Constitutional Order; 

lapa.princeton.edu/hosteddocs/hungary/Amicus_Cardinal_Laws_final.pdf; HALMAI Gábor: Alkotmányjog 

-- emberi jogok -- globalizáció (Budapest: L’Harmattan 2013). 
454

 Ez gyakori ellenvetés Herbert HARTtal szemben, noha ő számos helyen próbálta elmagyarázni, hogy a 

jogászi munkához szükséges belső nézőpont nem jelent helyeslést. Magyarul lásd pl. Herbert HART: 

„Kommentár” [ford. M. TÓTH Balázs] in BÓDIG Mátyás -- GYŐRFI Tamás -- SZABÓ Miklós (szerk.): A 

Hart utáni jogelmélet alapproblémái (Miskolc: Bíbor 2004) 175--182. 
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népszavazással). Mindegyikükre jellemző, hogy a jelenlegi „sötét alkotmányos középkorban” a 

nemzetközi jogi (strasbourgi) és EU-jogi eszközökben keresik a hatalmat korlátozó 

pótalkotmányt, amíg a kizökkent időt helyre nem lehet tolni.
455

 A nemzetközi és EU-jogi 

kérdések összefonódása az alkotmányjoggal természetesen korábban sem volt ismeretlen a 

magyar irodalomban,456 de az elmozdulás az érdeklődésben és ennek a gondolati iránynak a 

megjelenése emögött, mégis világosak. 

4.3.3 Az alkotmányelmélet integrációja az alkotmányjog-tudományba 

Egyrészről a 2009-es alkotmánykommentár több, elsődlegesen és eredetileg elméleti profilú 

kollégát (Győrfi, Jakab) integrált a korábbinál erősebben a magyar alkotmányjogi diskurzusba. 

Másrészről az Alaptörvény körüli viták, és a 2010 után zajló permanens alkotmányozás (vagyis 

mind az Alaptörvény előtti sorozatos alkotmánymódosítások, mind az Alaptörvény sorozatos 

utólagos módosításai) előtérbe tolták az elméleti alapkérdéseket, mint például az 

alkotmánymódosító hatalom korlátait. Ez azt jelenti, hogy a korábban elsődlegesen tételesjogi 

profilú kollégák sem menekülhettek már a néhány szokásos mondattal az alkotmányelmélet 

elől, hanem közvetlen relevanciájú és megválaszolandó kérdésekké váltak azok.
457

 A szakma 

egésze előtti különféle kerekasztal-beszélgetéseken tárgyalták a tételesjogászok az olyan 

elméleti problémákat például, mint hogy (1) milyen értékeket kell az alkotmánybíráskodásnak 

előmozdítania, (2) miként működhet alkotmánybíráskodás, ha az aktuális kormánynak 

alkotmányozó többsége van, (3) vannak-e az alkotmánybíráskodásnak kulturális előfeltételei, s 
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 „Kizökkent az idő; -- oh, kárhozat! / Hogy én születtem helyre tolni azt.” SHAKESPEARE: Hamlet 1. 

felvonás, 5. szín, ARANY János fordítása. 
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 Az EU-integráció általános alkotmányelméleti problémáiról korábban két kötet is megjelent. 

PACZOLAY Péter (szerk.): Alkotmányelmélet és európai integráció (Budapest: Szent István Társulat 

2004); UŐ: Az alkotmányelmélet fejlődése és az európai kihívás (Budapest: Szent István Társulat 2003). 

Két általános mű jelent meg az EU intézményi jogáról, ill. a csatlakozás során bekövetkezett magyar 

alkotmányjogi változások leírásáról: CHRONOWSKI Nóra: „Integrálódó” alkotmányjog (Budapest--Pécs: 

Dialóg Campus 2005); DEZSŐ Márta -- VINCZE Attila: Magyar alkotmányosság az európai integrációban 

(Budapest: HVG-ORAC 2006, 
2
2012). Elsőként tárgyalta a jövőbeni EU-tagság alapjogi vonatkozásait 

KARDOS Gábor: „Az emberi jogokat védő nemzetközi jogi intézmények” in HALMAI--TÓTH (4050. lj.) 

137--190, kül. 173--190. Az Alaptörvény elfogadása utáni időből, az új Alaptörvénnyel szemben kritikus 

megközelítéssel lásd CHRONOWSKI Nóra (szerk.): Alkotmány és jogalkotás az EU tagállamaként 

(Budapest: HVG-ORAC 2011). 
457

 Lásd pl. CHRONOWSKI Nóra -- DRINÓCZI Tímea -- ZELLER Judit: „Túl az alkotmányon...” Közjogi 

Szemle 2010/4. 1--12; CSINK Lóránt -- FRÖHLICH Johanna: „…az alkotmányjogon innen” 

Alkotmánybírósági Szemle 2011/1. 66--72; HALMAI Gábor: „Alkotmányos alkotmánysértés” 

Fundamentum 2011/2. 81--98; KOCSIS Miklós: „Viszonyítási pont vagy a vizsgálat tárgya -- 

alkotmányellenes alkotmánymódosítások?” Új Magyar Közigazgatás 2011/2. 44--51; KOCSIS Miklós: 

„Az Alkotmánybíróság határozata az »alkotmányellenes alkotmánymódosítások« ügyében” Jogesetek 

Magyarázata 2011/3. 3--17; DRINÓCZI Tímea: „Gondolatok az Alkotmánybíróság 61/2011. (VII. 12.) AB 

határozatával kapcsolatban” Jura 2012/1. 37--46; CSINK Lóránt -- FRÖHLICH Johanna: Egy alkotmány 

margójára. Alkotmányelméleti és értelmezési kérdések az Alaptörvényről (Budapest: Gondolat 2012); 

SZENTE Zoltán: „Az Alkotmánybíróság döntése Magyarország Alaptörvényének Átmeneti rendelkezései 

alkotmányosságáról” Jogesetek Magyarázata 2013/2. 11--21. Az utóbbi évek egyik legfontosabb 

alkotmányelméleti munkája (bár nem az aktuális alkotmányozás által inspirálva) SZENTE Zoltán: Érvelés 

és értelmezés az alkotmányjogban (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2013). A hagyományos német típusú 

államtan legfontosabb képviselője jelenleg TAKÁCS Péter, aki a modern állam változásairól szóló (több 

kolléga részvételével folyó) OTKA-kutatásokat folytat, amelynek eredményei a következő években 

jelenhetnek majd meg. 
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ha igen, akkor ezek vajon mik, és kiknél kell meglenniük a kérdéses kulturális előfeltételeknek: 

a lakosságnál, a politikusoknál, általában a jogászoknál vagy maguknál az alkotmánybíráknál.
458

 

Mindez azt eredményezte, hogy a két tudományterület (ti. a hatályos alkotmányjog 

tudománya és az alkotmányelmélet) sokkal inkább összefonódik jelenleg, mint a rendszerváltás 

utáni időszakban. 

4.4 Kapcsolat a közigazgatási jog tudományával 
Magyarországon a rendszerváltás óta és jelenleg is részben kapcsolódik, részben elválik 

egymástól a közigazgatási jog és az alkotmányjog tudománya. A második világháború előtt ez 

nem így volt, a kapcsolat igen szoros volt, és az akkori létszámhoz viszonyítva arányaiban 

relatíve sok alkotmányjogász egyszerre volt közigazgatási jogász és viszont (Récsi Emil, Ereky 

István, Tomcsányi Móric). A szocializmus idején kialakított új egyetemi struktúra (ti. hogy a 

tanszék szervezeti egységgé vált és már nem azonosították a professzorral) egyik mellékhatása 

azonban az volt, hogy élesebben elvált egymástól az alkotmányjog és a közigazgatási jog 

tudománya (egyetlen kivételként Szamel Lajos említhető). Az oktatók vagy a közigazgatási jogi, 

vagy az alkotmányjogi tanszéken dolgoztak. Mára ez kissé szelidült, és bár a jelenség nem 

általános, de van jó néhány példa arra, hogy valaki mindkét tudománnyal foglalkozzék (Takács 

Albert, Kiss László, Kilényi Géza, Patyi András, Tilk Péter, Varga Zs. András és Szente Zoltán). Az 

a német felfogás azonban, amely szerint a közigazgatási jog voltaképpen „konkretizált 

alkotmányjog”, nem terjedt el. A témáról részletesebben jelen kötetben önálló fejezet szól. 

4.5 Infrastruktúra 

4.5.1 Intézményi háttér és egyesületek 

Az alkotmányjog-tudomány legfontosabb intézményi bázisát a magyar egyetemek jogi karainak 

tanszékei jelentik. A rendszerváltás idején négy magyar városban volt „állam- és 

jogtudományi” kar: Budapesten, Pécsett, Szegeden és Miskolcon. Azóta megkezdődött az 

önálló jogászképzés a debreceni (1996) és győri (1995) egyetemeken, valamint Budapesten a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (1995) és a Károli Gáspár Református Egyetemen (1998). 

Ez összesen nyolc alkotmányjogi tanszéket jelent. Emellett megemlítendő még a korábbi 

Államigazgatási Főiskola (1977-ben alapították, 2000 óta Budapesti Közgazdaságtudományi és 

Államigazgatási Egyetem, majd Corvinus Egyetem, 2003 óta egyetemi szintű közigazgatási 

képzéssel) és a Rendőrtiszti Főiskola is (az ÁF és az RTF két éve már a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemet alkotják), mint a közjogtudomány intézményes bázisai. A Közép-európai Egyetem és 

az Andrássy Gyula Egyetem posztgraduális kurzusokat indít az összehasonlító alkotmányjog 

területén, és így oktatóikkal alkotmányjog-tudományi központokat jelentenek. 

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének elnevezése 1998 óta 

„Jogtudományi Intézet” és továbbra is az alkotmányjog-tudomány fontos (bár kevésbé 
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 GACS (4494. lj.); S. N.: „Kerekasztal-beszélgetés az alkotmánybíráskodás jelenéről és jövőjéről” 

Alkotmánybírósági Szemle 2013/1. 119--125. 
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domináns) központja.
459

 A magánintézetek közül az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet 

(Budapest) és az INDOK emberi jogi központ (Budapest) említendő. Utóbbi adja ki a 

Fundamentum folyóiratot is. Jelentős alkotmányjog-tudományi munka folyik továbbá az 

Alkotmánybíróságon (Budapest). 

Jelenleg egyetlen működő alkotmányjog-tudományi egyesület van, a Magyar 

Alkotmányjogászok Egyesülete. Az egyesületnek ötven körüli taglétszáma van, elsődleges 

tevékenysége könyvbemutatók és kerekasztal-beszélgetések szervezése, évente átlagosan egy 

rendezvényt tartanak. 

4.5.2 Publikációs fórumok 

Ez idő tájt két, elsősorban alkotmányjogi tárgyú folyóirat jelenik meg: a Fundamentum (1997-

től) és a Közjogi Szemle (2008-tól). A második világháború előtti Jogállam című folyóiratot 

1993-ban újraindították, de mára a kezdeményezés elhalt (formális megszüntetés nélkül, 

vagyis akár most is újraindulhatna, de már sok éve egyetlen száma sem jelent meg). Emellett 

olykor napvilágot látnak alkotmányjogi cikkek az Állam- és Jogtudomány (1959-től), a Jura 

(1994-től), a Jogtudományi Közlöny (1866-tól), a Jogesetek Magyarázata (2011-től), a Magyar 

Jog (1954-től), a Miskolci Jogi Szemle (2006-tól), a Pro Futuro (2011-től), a Jog -- Állam -- 

Politika (2008-tól) és a Iustum Aequum Salutare (2005-től) című általános jogtudományi 

folyóiratokban, illetve a közigazgatásijog-tudománnyal foglalkozó Magyar Közigazgatásban (ez 

utóbbi lap összevonásokkal és újraindításokkal teli bonyolult történetéhez lásd jelen kötetben 

a közigazgatási jogtudományról szóló fejezetet). Az MTA Jogtudományi Intézete által kiadott, a 

külföldi közönség számára készülő (korábban orosz, francia és német nyelvű, most már 

kizárólag) angol nyelvű Acta Juridica Hungarica (1959-től) szintén megjelentet alkotmányjogi 

cikkeket. Emellett gyakorlatilag minden jogi karnak van saját (általában „Acta”-ként 

emlegetett) évkönyve, amelyek azonban leginkább kézirattemetőként funkcionálnak. 

Internetes fórumként a Szuverén. A liberális demokrácia oldala (www.szuveren.hu), valamint 

az Így írnánk mi (igyirnankmi.atlatszo.hu) említendő meg (mindkettő 2010-től). 

Saját alkotmányjogi könyvsorozata van az Országgyűlésnek (Parlamenti Dolgozatok) és az 

INDOK-nak. Alkotmányjogi munkákat is tartalmazó általános jogtudományi sorozatok jelennek 

meg a HVG-ORAC, a Dialóg Campus, az Osiris, a L’Harmattan és a Wolters Kluwer (korábban: 

KJK--Kerszöv, majd Complex) kiadónál. 

4.6 Szakmai presztízs, karrierlehetőségek és kapcsolat a gyakorlattal 
Az alkotmányjog presztízse a rendszerváltás után erősen megemelkedett. Egyrészt számos 

intézmény teljesen új volt, másrészt szimbolikusan kifejezte a Magyarország számára Szent 

István óta kitűzött célt, a nyugati kultúrkörhöz csatlakozást. Vagyis a tudományterület 

egyszerre volt modern, bonyolult, társadalmilag releváns (hiszen egy nagy hatalmú 
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 Lásd különösen az 1995--1997-es (sikertelen) alkotmányozás előkészítő könyvsorozatát: 

Alkotmányelőkészítő Tanulmányok 1--6. (Budapest: KJK -- MTA Állam- és Jogtudományi Intézet 1995--

1997). 

http://www.szuveren.hu/
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Alkotmánybíróság állt mögötte
460

) és nyugatos. Mindez a fiatalok között az egyik legvonzóbb 

tudományterületté tette azt. Ráadásul a többi szakjogággal ellentétben itt nem volt érdemi 

lehetőség az ügyvédkedésre, vagyis az alkotmányjoggal foglalkozók számára nem jelentkezett 

erős csábításként a jól kereső napi aprómunkában való elmerülés csábítása. Ennek 

megfelelően mind arányaiban, mind összvolumenében jóval több munkát produkáltak az 

alkotmányjogászok, mint például a magánjogászok. 

Az alkotmányjogászok előtt (csakúgy, mint általában a magyar jogtudomány előtt) a 

rendszerváltás után a nemzetközi ösztöndíj- és karrierlehetőségek is kinyíltak, amivel többen is 

éltek.
461

 Ez igencsak megtermékenyítően hatott a viták színvonalára és informáltságára. 

Az alkotmányjog-tudományt mind a mai napig elsősorban egyetemi tantárgyként művelik. Az 

ügyvédi irodában történő keresetkiegészítés igen ritka, és a szakmai presztízs szempontjából 

káros (a jogi szakvizsgát sem várják el a tudományos pályához, bár nem jelent hátrányt). Ennél 

gyakoribb és elfogadottabb az egyetemi alkotmányjog-oktatók között az alkotmányjoghoz 

közvetlenül kötődő másodállás (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, illetve korábban 

Országgyűlési Biztosok Hivatala, Alkotmánybíróság, alapjogvédelmi civilszervezetek). Időről 

időre alkotmányjogászok magas kormányzati tisztséget tölthetnek be (nagykövet, államtitkár 

vagy akár miniszter is), e megbízatások azonban általában csak a következő kormányváltásig 

(vagy addig se) tartanak. 

4.7 Reformjavaslatok az oktatás és a tudomány továbbfejlesztésére 
Az alkotmányjog tudományának módszertani, tematikus vagy infrastrukturális átalakítására 

eddig nem született átfogó javaslat; a tudományszabadság jegyében reformot csak a 

tudomány berkeiből indítva és decentralizáltan lehet bevezetni. A jelen sorok szerzője szerint 

ilyen kívánatos és részben jelenleg is megvalósuló reform volna a double blind peer review 

alkalmazása (infrastrukturális reform), a Magyarországot egyébként is kötő EU-jogi és a 

strasbourgi érvek fokozott használata (módszertani reform), és az elméleti előkérdések 

erőteljesebb felvetése (tematikus reform). Az oktatás átalakítását illetően a legfontosabb 

javaslat a jogesetmegoldás bevezetése az oktatásban és a vizsgákon, amelyre nézve ígéretes 

változások történtek Pécsett462 és az ELTE-n is (ez utóbbin részben jogesetmegoldások a 

vizsgán is).463 Remélhetően a többi jogi kar is követni fogja példájukat. 
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 Az alkotmányjog a jogforrási hierarchia és az AB révén lényegében gyarmatosította a jogrendszer 

többi részét (polgári jogot, büntetőjogot). A kérdés dogmatikai elemzéséről lásd GÁRDOS-OROSZ 

Fruzsina: Alkotmányos polgári jog? (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2011). 
461

 Lásd kül. a nagyvonalú német ösztöndíj-politikát a Deutscher Akademischer Austauschdienst, az 

Alexander von Humboldt-Stiftung és a heidelbergi Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches 

Recht und Völkerrecht részéről. Ennek kapcsán a német jogdogmatikai befolyásról lásd DUPRÉ (4161. lj.) 

55, 98. és 100. 
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 A jogesetmegoldáshoz készült egy feladatgyűjtemény is. ZELLER Judit (szerk.): Alkotmányjogi esetek 

(Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2005). 
463

 Lásd a letölthető oktatási segédanyagokat az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének honlapján: 

alkjog.elte.hu/?page_id=2772. Az ottani módszertannak nem csupán annyi az újítása, hogy 

jogesetfeladványokat tartalmaz, hanem az alapelvek felől közelítve erős dogmatikai alapot ad, valamint a 

strasbourgi és az uniós jogvédelmi rendszert természetes keretként használja. 

http://alkjog.elte.hu/?page_id=2772
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Jakab András 

A közigazgatási jog tudománya és 

oktatása Magyarországon
*
 

1. A közigazgatási jog tudományának története 

A magyar közigazgatási jogtudomány történetén belül négy korszakot 

különböztethetünk meg. Az elsőben, mely 1850-ig tartott, önálló közigazgatási 

jogtudomány nem létezett: a közigazgatási jogi problémákat inkább gyakorlati 

szempontból vizsgálták, az ún. Kameral- und Policeywissenschaften (rendészeti és 

kamerális tudományok) keretei között. A második korszak 1850-ben kezdődik, a pesti 
                                                           
*
 Hasznos utalásokért és alapos kritikájukért köszönettel tartozom Armin von BOGDANDYnak, 

GAJDUSCHEK Györgynek, GÖNCZI Katalinnak, HAJNAL Györgynek, KOI Gyulának, Herbert KÜPPERnek, 

LŐRINCZ Lajosnak, PATYI Andrásnak, SZENTE Zoltánnak, TAKÁCS Péternek, VARGA Zs. Andrásnak és 

Diana ZACHARIASnak. 

 

Magyarra fordította: KÖNCZÖL Miklós. Eredeti megjelenés: Armin von BOGDANDY -- Sabino CASSESE -- 

Peter M. HUBER (szerk.): Ius Publicum Europaeum IV. (Heidelberg: Müller 2011) 365--396. 
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királyi egyetemen az első önálló közigazgatási jogi tanszék létrehozásával. Ebben az 

időben egyszerre voltak jelen a (tudományosan kevésbé érdekes) pozitivista-

jogszabályleíró munkák és a dogmatikai-fogalomelemző írások, az utóbbi műfaj 

fokozatos erősödésével; a korszak végén jelent meg az ún. komplex 

igazgatástudományi irányzat. A harmadik korszak a második világháború végétől az 

1989--90-es rendszerváltásig tartott, és a szocialista közigazgatás-tudományok 

szokásos vonásait mutatta. A negyedik korszak a rendszerváltástól napjainkig tart. Az 

egyes korszakok jellemzése céljából a következőkben azok legfontosabb szerzőit és 

műveit, infrastruktúráját (például az egyetemeket), a politikai környezetet, a 

kulcsproblémákat, továbbá a külföldi források szerepét, valamint az általános 

igazgatástudományhoz és az alkotmányjog-tudományhoz való viszonyt mutatjuk be. A 

korszakokat ezen jellemzők alapján állítottuk fel, a főbb fejlődési vonalak 

magyarázatának segítése érdekében (egy ettől eltérő korszakolás is lehetséges lenne 

tehát, de álláspontunk szerint a mi felosztásunk érzékletesebben tükrözi a 

tudománytörténeti változásokat, mint az esetleges alternatív megoldások). 

1.1 Az önálló közigazgatási jogtudományt megelőző idők: rendészeti és 

kamerális tudományok (a kezdetektől 1850-ig) 

A magyar közigazgatás-tudomány legkorábbi művei464 vagy tankönyvek (jegyzetek), 

vagy reformjavaslatok voltak.465 Ezek csak részben voltak jogi jellegűek, elsődlegesen 

inkább szervezési szempontokról szóltak, minden jogi megfontolás ennek rendelődött 

alá. A reformjavaslatok nagy többsége sosem jelent meg nyomtatásban;466 ennek oka 

azonban nem a cenzúra volt,467 hanem a pénzhiány, vagy a nagyközönség 

érdektelensége.468 A magyar közigazgatásról szóló első közlemények (az 1840-es 

                                                           
464

 Kérdéses persze, hogy a következőkben említendő korai munkák mennyiben tekinthetők közigazgatás-

tudománynak. A „tudomány” fogalmát itt most egészen tágan értjük, inkább „igazgatási ismereteket 

tartalmazó írásokként”. Az írásban a „közigazgatás-tudomány” kifejezést (hacsak másként nem jelezzük 

az adott helyen) és a „közigazgatási jogtudományt” egymást metsző körökként fogjuk fel. 
465

 „Magyarnak” azokat az írásokat tekintjük, amelyeket vagy magyar szerzők, vagy Magyarországon élő 

külföldi szakemberek készítettek. 
466

 Kéziratos munkák a XVII. század végéről és a XVIII. század elejéről: Leopold von KOLLONICS: 

Einrichtungs Werk des Königlichen Hungarn (Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár Fol. Germ. 209, 

456 folium); Balthasar PATACHICH: Proiectum de noviter instituenda reipublicae Hungariae 

administratione, quantum legibus patriae minus disconveniet (Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 

Hungarica Fasc. 202); Johann Georg HOFFMANN: Idea Universalis, seu Corpus Juris Hungarici Quinto-

partitum in Statum Politicum, Ecclesiasticum, Judiciarum, Militarem et Cameralem (kivonat az 

eredetiből, Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár Fol. Lat. 1742; 34 folium). Kiemelendő gróf NICZKY 

Kristóf: Opinio Regulandae Hungariae (másokkal egybekötve: Volumen speziale proiectorum, 

relationum, opinionum et tractatum, Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár Fol. Lat. 2334, Fol. 48--66), 

a népesség gyarapítására, a népességi statisztikára, a közlekedési hálózat fejlesztésére és az adóügyre 

vonatkozó javaslatokkal. 
467

 Ellentétben a politikailag sokkal érzékenyebb alkotmányjog-tudománnyal. Lásd JAKAB András: „Az 

alkotmányjog tudománya és oktatása Magyarországon (1990-ig)” Jogtörténeti Szemle 2008/2. 60--66. 
468

 Így pl. gróf NICZKY Kristóf: Staatskenntnis von Ungarn (1766, Országos Széchényi Könyvtár 

Kézirattár Quart. Germ. 127), mely Albert von SÄCHSISCH-TESCHEN herceg (helytartó, MÁRIA TERÉZIA 

királynő veje) személyes használatára készült. A későbbi II. JÓZSEF számára BAJTAY Antal írt egy 
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évektől) ezért gyakorlatias összefoglalók vagy tankönyvek voltak.469 Az igazgatási 

ismeretek államilag szervezett oktatásának (a XVII. századtól) fő motivációja az volt, 

hogy a királyi udvar egységes és jól képzett hivatásos hivatalnokréteget igyekezett 

kialakítani. Minthogy azonban kevés magyar közigazgatási joganyag volt (kevés dolgot 

szabályoztak központi előírásokkal,470 a helyi igazgatás ugyanis túlnyomórészt az 

autonóm vármegyék hatáskörébe tartozott), a képzés súlypontját a gyakorlati 

szervezési ismeretek jelentették. Ehhez nem volt szükség magyar tankönyvre. A királyi 

rendelet (Norma Studiorum 1770) ezért inkább Josef von Sonnenfels Bécsben kiadott, 

Grundsätze der Policey, Handlung und Finanz című könyvét (1765) tette meg kötelező 

tananyagnak.471 Akik ezt a tárgyat Magyarországon oktatták (az első kameralisztika 

tanszéket 1769-ben alapították),472 maguk is Sonnenfels tanítványai voltak.473 A 

magyar közigazgatási jogtudomány megkésett kezdete ezért egyfelől a közigazgatási 

jog hiányának, másfelől az idegen tananyag előírásának tulajdonítható. A közigazgatási 

jogtudományt csupán a gyakorlati ismereteket is magában foglaló kameralisztika 

alárendelt részének tekintették -- a közigazgatási jogot pedig az igazgatás eszközének, 

és nem korlátjának. Ez meg is felelt az akkoriban a Habsburg Monarchiában „hivatalos” 

Martini-féle természetjogtannak,474 mely szerint az állami tevékenység alapvetően 

nem lehet bírói megítélés tárgya, hanem az állam (érdekét célzó) mérlegelésének 

körébe tartozik.475 Ezeknek a munkáknak a fő kérdése az volt, hogy: „Hogyan lehetne 

                                                                                                                                                                          
ugyancsak kiadatlan kötetet: BAJTAY Antal: Historia Statistica Hungariae Regnorumque eidem 

adnexarum (1760, Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár Quart. Lat. 254). 
469

 ZSOLDOS Ignác: A szolgabírói hivatal II. Közrendtartási Rész (Pápa: Pápai Református Kollégium 

1842) (gyakorlati szakemberek számára írott munka); REVICZKY József: Introductio ad politicam regni 

Hungariae (Buda: Egyetemi Nyomda 1790) (későbbi, végül kéziratban maradt tankönyvének előzetes 

kiadása). Kivételképpen egy közzétett reformjavaslat: NYÁRI Pál: Javallat Pest Megye közigazgatási 

rendszere iránt (Pest: Károlyi--Trattner 1840). Zsoldos Ignáchoz lásd KOI Gyula: Évszázadok mezsgyéjén 

(Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó 2013) 11--46. 
470

 A belső és javarészt titkos utasításokról, amelyek normatíve szabályozták a központi közigazgatás 

működését, értelemszerűen nem publikált senki elemzéseket. 
471

 SONNENFELS magyarországi hatásáról lásd FALLENBÜCHL Zoltán: „Ungarische Staatswissenschaft und 

Beamtenausbildung im 18. Jahrhundert” in Erk Volkmar HEYEN (szerk.): Wissenschaft und Recht der 

Verwaltung seit dem Ancien Régime (Berlin: Klostermann 1984) 226--227. A munka a cseh és a horvát 

egyetemi oktatásban is tankönyv volt. Magyarországon két latin fordítása jelent meg (BEKE Farkas, 1807-

-1808; SAX Mihály, 1808). 
472

 SZANISZLÓ József: A közigazgatástudomány oktatásának és tanszékeinek története az ELTE Jog- és 

Államtudományi karán 1777--1977, I. (Budapest: ELTE ÁJK Államigazgatási Jogi Tanszék 1977) 1. 
473

 Így a magyar kameralisztika legfontosabb képviselője, KARVASY Ágoston (a kameralisztika 

professzora 1849--1868). Lásd KARVASY Ágoston: A politicai tudományok rendszeresen előadva I--III. 

(Győr: Striebig 1843--44); UŐ: A közrendészeti tudomány (Pest: Emich 1862). Lásd SZANISZLÓ József: 

„Ungarn” in Erk Volkmar HEYEN (szerk.): Geschichte der Verwaltungswissenschaft in Europa (Frankfurt 

am Main: Klostermann 1982) 174--175. 
474

 Karl Anton MARTINI bécsi professzor politikailag a felvilágosult abszolutizmus támogatója, 

eszmetörténeti szempontból PUFFENDORF és WOLFF követője volt. Két legfontosabb munkája -- Karl 

Anton MARTINI: De lege naturali propositiones (Bécs: Kurzböck 1767) és UŐ: Propositiones de jure 

civitatis (Bécs: Trattner 1768) -- évtizedekig a magyar jogászképzés kötelező olvasmányai közé tartozott. 

Magyarországi recepciójához lásd még DIENES Sámuel: Báró Martini Természet törvényéről való 

állításának magyarázatja (Bécs: szerzői kiadás 1792). 
475

 FAZEKAS Marianna: „A politico-cameralis tudományok oktatásának 225 éve” in TAKÁCS Péter 

(szerk.): A jogászképzés múltja, jelene, jövője (Budapest: ELTE ÁJK 2003) 225. 
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hatékonyabbá tenni a közigazgatást?” -- ebben az időszakban tehát (a felvilágosult 

abszolutizmus idején) a jogszerűség kérdése a háttérbe szorult. A közigazgatási 

jogtudományban nem merültek fel éles politikai konfliktusok, azok inkább az 

alkotmányjogot jellemezték.476 A nem csupán technikailag, hanem politikai 

szempontból is releváns kérdéseket (például a centralizáció--decentralizáció kérdését) 

politikai fórumokon a politikusok (és nem közigazgatási szakértők vagy hivatalnokok) 

vitatták meg.477 

Az első jogi szakfolyóirat (Themis) 1837-ben látott napvilágot, de csak igen rövid ideig 

működött. A nem csak jogi témákkal foglalkozó Budapesti Szemle megszakításokkal 

1840-tól 1944-ig jelent meg, de alig szerepeltek benne közigazgatási jogi írások. 

Ami az intézményi infrastruktúrát illeti, a jogászképzés eleinte leginkább szervezetlen 

formában („learning by doing”) történt, a helyi bíróságokon (ún. patvaria), s ehhez 

csatlakozott kiegészítésként az ellenreformáció jegyében 1667-ben Nagyszombatban 

(ma: Trnava, Szlovákia) alapított jezsuita egyetem. Az egyetemet (amely az első máig 

folyamatosan működő magyar egyetem) 1769-ben szekularizálták (azaz gyakorlatilag 

államosították), 1777-ben pedig Budára költöztették.478 Az egyetem -- és a jogi kar -- 

szabályzatát a király(nő) részletekbe menő rendelkezései alakították, a tantárgyakat is 

meghatározva (Norma Studiorum 1770).479 1850-ben mindazonáltal létrejött az első 

közigazgatási jogi tanszék a pesti jogi karon, ami egy új korszak kezdetét is jelentette. 

1.2 A pozitivista-jogszabályleíró és a dogmatikai-fogalomelemző 

közigazgatási jogtudomány (1850--1945) 

1.2.1 A módszertani főáram átalakulása a megváltozott tételes jogi 

környezet hatására 

A közigazgatási joganyag gyarapodása nemcsak törvény- és rendeletgyűjtemények 

kiadásához vezetett, hanem számos törvénykivonat (összefoglalás) megjelentetéséhez 

is. A kötetek bevezetésében találunk ugyan olykor elméleti felvetéseket,480 a 

                                                           
476

 JAKAB (4. lj.). 
477

 A decentralizáció hívei (a municipalisták) a vármegyék önállósága mellett érvelnek, melyek így a 

nemzeti függetlenség biztosítékai lehetnének. A centralisták ezzel szemben a modernizációra 

összpontosítottak, ezt pedig csak a centralizáció útján látták elérhetőnek. NAGY Endre: „A centralisták és 

municipalisták vitája” Magyar Közigazgatás 1991/11. 988--1002. A centralisták egyik klasszikusa a 

szépirodalom területéről EÖTVÖS József: A falu jegyzője (Pest: Hartleben 1845). A nemzeti függetlenség 

helyreállítást követően (részben 1867-ben, teljesen 1918-tól) a municipalizmus legfőbb érvétől 

megfosztva hamarosan el is tűnt. 
478

 SZÖGI László: „A Nagyszombati Egyetem jogi karának Budára költözése” in TAKÁCS (4752. lj.) 3--16. 
479

 A rendelet természetesen nem a patvaria életét szabályozta, viszont az ún. jogakadémiáknak (helyi, 

adminisztratíve az egyetemnek alárendelt jogi iskolák) követniük kellett. MEZEY Barna: „Nagyszombattól 

Budapestig” in TAKÁCS (12. lj.) 143--144. 
480

 Pl. FÉSÜS György: A magyar közigazgatás kézikönyve (Budapest: Eggenberger 
2
1880) 7. Lorenz von 

STEINre hivatkozik bevezetésében GRÜNWALD Béla: A törvényhatósági közigazgatás kézikönyve I--III. 

(Budapest: Magyar Királyi Államnyomda 1880) I., 6. és CSIKY Kálmán: A magyar állam közigazgatási 
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voltaképpeni anyagban azonban nem. Az első ilyen munkák csak a tételes közigazgatási 

jogot adják vissza,481 később azonban készültek dogmatikai-fogalomelemző írások is. A 

magyar közigazgatási jogi dogmatika (fogalmi rendszer) kidolgozása Boér Elek,482 Ereky 

István,483 Kmety Károly484 és Tomcsányi Móric485 nevéhez fűződik. E szerzők részben 

alkotmányjoggal is foglalkoztak. Dogmatikai irányultságuk erős német befolyást mutat 

(Laband, Jellinek, Otto Mayer);486 ebben az időszakban fontos német munkák magyar 

fordítása is megjelent.487 Említést érdemel a francia hatás is (Hauriou, Duguit), amely 

azonban végig csak másodlagos szerepet játszott.488 A magyar közigazgatási jog 

nyelvezetét máig a németből fordított kifejezések jellemzik. Ez idő tájt a tankönyvek 

végén (vagy elején) gyakran nem csupán a vonatkozó magyar szakirodalom 

jegyzetekkel ellátott áttekintését lehetett megtalálni, hanem az aktuális német és 

francia monográfiák egy-két mondatos bemutatását is, mely a legújabb 

szakirodalomról volt hivatott tájékoztatni az olvasót.489 

A közigazgatási jogi dogmatika kidolgozásának mozgatórugója egyfelől a gyarapodó 

joganyag volt (amelyet az áttekinthetőség érdekében alapelvek vagy intézmények 

szerint kellett elrendezni),490 másfelől a közigazgatási bíráskodás bevezetése (1896). A 

                                                                                                                                                                          
joga (Budapest: Pallas 1888) 10--19. A létrejövő jóléti állam új feladatairól a lakossággal szemben (VON 

STEIN nyomán) uo. 19. 
481

 RÉCSI Emil: Közigazgatási törvénytudomány elemei I--IV. (Pest: Heckenast 1854--1855); LECHNER 

Ágoston: „Az önkormányzatról I--II.” Jog- és Államtudományi Folyóirat 1871/1--2. 9--77. és 3--4, 197--

245; KIBÉDI-BIASINI Domokos: Magyarország közigazgatási joga (Kolozsvár: Stein 1881); 

módszertanilag „megkésetten” MÁRKUS Desider (Dezső): Ungarisches Verwaltungsrecht (Tübingen: 

Mohr-Siebeck 1912). RÉCSI Emilhez részletesen lásd KOI Gyula: „Récsi Emil -- az első magyar 

közigazgatási jogtudós” Közigazgatási Szemle 2008/3--4. 159--164. 
482

 BOÉR Elek: A közigazgatási bíráskodás céljáról, tárgyköréről, szervezetéről I--II. (Budapest: Politzer 

1903); UŐ: Magyar közigazgatási jog. Általános rész (Kolozsvár: Stief 1908); UŐ: A közigazgatás 

intézkedések jogereje (Budapest: Grill 1910). 
483

 Pl. EREKY István: Közigazgatás és önkormányzat (Budapest: MTA 1939). 
484

 A számos kiadást megért tankönyve érdemel említést: KMETY Károly: Magyar közigazgatási és 

pénzügyi jog I--II. (Budapest: Politzer 
1
1897, 

7
1926). 

485
 TOMCSÁNYI Móric: A közigazgatási jogviszony (Budapest: Politzer 1912); UŐ: Jogerő a közigazgatási 

jogban (Budapest: Franklin 1916). 
486

 JELLINEK szubjektív közjogaira hivatkozik VASVÁRY Ferenc: A magyar közigazgatás központi 

alapszervei (Budapest: Politzer 1902) 8--9; Otto MAYERre JÁSZI Viktor: A magyar közigazgatási jog 

alapvonalai I. (Debrecen: Hegedüs 1907) 1--2. 
487

 Robert VON MOHL: Enzyklopädie der Staatswissenschaften (Tübingen: Laupp 1859) [magyarul: Az 

államtudományok encyklopaediája (Pest: Heckenast 1866)]; Rudolf VON GNEIST: Der Rechtsstaat 

(Berlin: Springer 1872) [magyarul: A jogi állam (Budapest: MTA 1875)]; Lorenz VON STEIN: Handbuch 

der Verwaltungslehre und des Verwaltungsrechts (Stuttgart: Cotta 1870) [magyarul: Az államigazgatás és 

igazgatási jog alapvonalai (Budapest: Ráth 1871)]. Az utóbbiról lásd BIHARI Ottó: „Lorenz von Stein in 

Ungarn” in Roman SCHNUR (szerk.): Staat und Gesellschaft -- Studien über Lorenz von Stein (Berlin -- 

München: Duncker und Humblot 1978) 503--513. A magyar jogtudományban általában érvényesülő 

német hatásról lásd GÖNCZI Katalin: „Die deutsch-ungarischen Rechtsverbindungen von der Frühen 

Neuzeit bis in die Gegenwart: Wissenstransfer, Kodifikationen und liaisonmen” Osteuroparecht 2000. 

215--229. 
488

 Lásd alább 52. lj. 
489

 VASVÁRY (23. lj.). 
490

 CSIKY Kálmán: Magyar közigazgatási jog kézikönyve (Budapest: Pallas 
2
1899) 15. Szerinte a 

közigazgatási jog akkor válik tudománnyá, ha túllép a joganyag puszta bemutatásán: ki kell emelnie az 

alapelveket, a lényegtelen részleteket pedig mellőzni. 
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közigazgatási jog bírósági alkalmazása szükségessé tette a fogalmi rendszer részletes 

kimunkálását, ezzel megkönnyítve, egyszersmind előre láthatóvá téve a bírói 

döntéseket.491 A legfontosabb dogmatikai kérdések tehát azok voltak, melyeknek 

feldolgozását a közigazgatási bíráskodás megkívánta (jogerő492 és szabad 

mérlegelés493). Magát a közigazgatási eljárást is csak a közigazgatási bíráskodás 

bevezetése nyomán kezdték jogilag releváns problémának (és nem puszta 

hatékonysági kérdésnek) tekinteni,494 hiszen a (közigazgatáson kívüli, tehát bírói) jogi 

felülvizsgálat pontos fogalmi hálót igényelt.495 A közigazgatási bíráskodás bevezetése 

ily módon átalakította a közigazgatási jogtudományt: jogszabályleírásból (vagy -

kivonatolásból) közigazgatási jogi dogmatika lett. A közigazgatási jogi dogmatika 

szakirodalma csak a századfordulót követően indult virágzásnak. A további népszerű 

jogi témák közé tartozott a közszolgálati jog,496 az (önkormányzati) közigazgatás 

jogalkotási hatáskörei,497 a rendőrség498 és a kisajátítás.499 

1.2.2 Kitérő: egy filozófiai igazgatástan bukása (Concha Győző) 

A korszak legnagyobb tekintélyű közigazgatás-elméleti szerzője Lorenz von Stein egyik 

követője, Concha Győző volt (1846--1933).500 Önálló iskolát azonban nem tudott 

teremteni, mivel hegeli stílusa nehezen érthető, a mindennapi jogászi 

nyelvhasználattól idegen volt, műve pedig egyes pontokon rendszerezetlen maradt. 

Ráadásul Stein sem fejtett ki maradandó hatást Németországban, a magyar jogászok 

(legalábbis az olvasottabbja) pedig a mindenkori aktuális német szakirodalmi 

irányokkal és tendenciákkal tisztában voltak.  

Stein a közigazgatástant úgy különböztette meg a közigazgatási jog tudományától, 

hogy az előbbi azzal foglalkozik, milyennek kellene lennie a közigazgatásnak (előíró 

jellegű, tehát a „politika” része), az utóbbi pedig az érvényes közigazgatási jogot írja le. 
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 Lásd a korszak egyik legfontosabb monográfiáját: CONCHA Győző: A közigazgatási bíráskodás és az 

alkotmányosság az egyéni joghoz való viszonyában (Budapest: Athenaeum 1877). 
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 Az MTA 1914-ben pályázatot írt ki a jogerő témájában. A versenymunkákat meg is jelentették. 
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magyar közigazgatási eljárás alapvonalai (Budapest: Pallas 1912); PANAJOTH Gyula: A bizonyítás a 

magyar közigazgatási eljárásban (Budapest: Athenaeum 1911). 
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 Pl. FELSZEGHY Béla: Fegyelmi jog a közigazgatási szakban (Beszterce: Csallner 1912). 
497

 Pl. LADIK Gusztáv: Szabályrendeletek (Budapest: Pesti Nyomda 1912). 
498

 Pl. TÓTH József: A rendészeti ténykérdés alakjai (Eger: Szent János Nyomda 1939). 
499

 HARRER Ferencz: A kisajátítási jog (Budapest: Athenaeum 1896). 
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 CONCHA Győző: Politika I--II. (Budapest: Grill 1894--1905). Számos könyvet ajánlott szerzője 

CONCHÁnak, így pl. KAAS Albert: Az alkotmányfejlődés tényezői (Budapest: Egyetemi Nyomda 1926); 

BALOGH Arthur: A magyar államjog alaptanai (Budapest: Franklin 1901). 



137 

 

Bár Concha köztudottan (azóta is sokszor idézetten) azt írta, hogy a közigazgatási jog 

csak annyit mond a közigazgatásról, mint a kereskedelmi jog a kereskedelemről,501 

műve nem volt rendszeres kísérlet a közigazgatás működése társadalmi valóságának 

leírására.502 Ezzel a feladattal majd Magyary Zoltán foglalkozott. 

1.2.3 A főáram elleni kihívás -- komplex (jogi és szociológiai) 

igazgatástudomány: A Magyary-iskola 

Magyary Zoltán (1888--1945) a magyar közigazgatás-tudomány vélhetően 

legfontosabb alakja, aki jól ismerte ugyan a német közigazgatási dogmatikát, ám a 

közigazgatás pusztán jogi szempontú elemzését egyoldalúnak tartotta.503 A jogszerűség 

kérdésének túlzott előtérbe helyezése szerinte a hatékonyság hiányához vezetett. 

Magyaryt csodálattal töltötte el a Szovjetunió, a fasiszta Olaszország és a 

nemzetiszocialista Németország közigazgatásának hatékonysága.504 

Hasonlóképpen, az „erős végrehajtó hatalom” (és a „cselekvő állam”) tendenciáját 

látta Roosevelt New Dealjében, a központilag szervezett és példásan erős közigazgatás 

korai előfutárát pedig a pápai államban (illetve a katolikus egyházban).505 Magyary 

elméletileg képzett, de elsősorban gyakorlati szempontokra figyelő szakember volt, aki 

a maga tapasztalatait kívánta tudományos eszközökkel kidolgozni, megalapozni és 

finomítani: a mindenkori közigazgatás politikai háttere másodlagos volt a számára, 

célja csak az volt, hogy a „közigazgatás” nevű eszközt hatékonyabbá tegye a politikusok 

kezében (szállóigévé vált mondása szerint: „a politika annyit ér, amennyit a 

közigazgatás belőle megvalósít”). Úgy jellemezhetjük őt, mint egy tudományosan jól 

képzett, olvasott, lelkes és szolgálatkész hivatalnokot (a szó Max Weber-i értelmében), 

akinek pusztán technikai jellegű reformjavaslatai voltak. A második világháború előtt 

két éven keresztül a közigazgatás reformjáért felelős kormánymegbízott volt, amikor a 
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 CONCHA (37. lj.) II., 233. 
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 Az empirikus oldal PULSZKY Ágost és HARRER Ferenc közigazgatási tárgyú szociológiai írásaiból is 
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Magyar közigazgatás (Budapest: Egyetemi Nyomda 1942). 
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üldöztetés idején) lásd SAÁD József (szerk.): Magyary Zoltán (Budapest: Új Mandátum 2000) 7; 

SCHWEITZER Gábor: „In Memoriam Magyary Zoltán: In Three Parts” Acta Juridica Hungarica 1997/3--4. 

235--244; VEREBÉLYI Imre: „Memorandum Magyary Zoltán, az IIAS 1945 előtti alelnökének nemzetközi 

rehabilitálása és méltó elismerése érdekében” Magyar Közigazgatás 2005/7. 389--397. 
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 Mindezeket a közigazgatási rendszereket a helyszínen is tanulmányozta, mivel tanulmányai végeztével 

(több részletben, de összességében) több évet töltött különböző országokban. 1932--33-ban pl. visiting 

professor volt az Egyesült Államokban. Ottani tapasztalatait Amerikai államélet című könyvében foglalta 

össze (Budapest: Egyetemi Nyomda 1934). Fő tézise szerint az európai közigazgatási rendszerek (tehát 

nem csak a tudomány) számára is Amerika volt a követendő példa. 
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magyar kormányzatnak 1929-től a gazdasági világválság miatt takarékoskodásba kellett 

fognia. A reform nem kapta meg a szükséges kormányzati támogatást, ezért Magyary 

végül lemondott megbízatásáról.506 

Magyaryra később, a szocializmus idején néhányan a háború előtti időszak legjobb 

közigazgatási jogászaként gondoltak (bár politikai okokból a kifejezett írásbeli 

hivatkozás nem volt tanácsos, de idősebb kollégák elmondása szerint mindig is 

beszédtéma volt), jóllehet a közigazgatási jog tudománya terén semmi újat sem 

mondott (ezért nem is szerepel a neve ennek a II. fejezetnek a címében), a jogállamot 

pedig meghaladott dolognak tekintette.507 A gyakorlati szervezetszociológia 

(hatékonysági ismeretek),508 valamint a közigazgatási jog általa létrehozott ötvözete 

mindazonáltal erősen hasonlított a szocialista igazgatástudományra. A korabeli -- 

inkább deduktív és spekulatív -- német közigazgatástannal ellentétben ő a statisztikai 

elemzésekre és az induktív megközelítésre összpontosított.  

Megjegyzendő, hogy Magyary alapította az első közigazgatás-tudományi folyóiratot 

(Közigazgatástudomány, 1938--44), és az ő vezetésével működött az első Magyar 

Közigazgatástudományi Intézet (1930--1945).509 Magyary a háborúban meghalt, 

gondolatai azonban tovább éltek (1945 és 1960 között a budapesti jogi karon 

tanítványa, Mártonffy Károly vezette a tanszéket).510 Ezt a továbbélést nagyban 

megkönnyítette, hogy javaslatai erősen technikai jellegűek (tehát politikailag 
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 MAGYARY reformtörekvéseiről lásd VEREBÉLYI Imre: „Magyary Zoltán gyakorlati közigazgatást 
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 Elsősorban TAYLOR és FAYOL üzemigazgatási munkáit használta. Az amerikai Frederick Winslow 
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Winslow TAYLOR: The Principles of Scientific Management (New York -- London: Harper 1911). A 
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administrative dans l’État (Bruxelles: Institut International des Sciences Administratives [IISA] 1923) 

[Előadás az IISA 1923. évi kongresszusán]; UŐ: L’Administration industrielle et générale (Paris: Dunod 
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(a politika és közigazgatás közötti munkamegosztás weberi gondolata) tette rá a legnagyobb hatást.  
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 Az intézet gyakorlatilag (fizikailag) a tanszéke volt, és a Rockefeller Foundation támogatásával hozta 
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intézetről és MAGYARYról lásd FAZEKAS Marianna (szerk.): A közigazgatás tudományos vizsgálata 

egykor és ma (Budapest: Gondolat 2011). 
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 MAGYARY nagy súlyt helyezett egy fiatalabb kutatókból álló csoport felállítására: ezt gyakorlatilag 

(házassága gyermektelen lévén) a családjának tekintette. Gyakran idézett mondása: „Nem az a professzor, 

aki tanít, hanem akinek tanítványai vannak.” Lásd SZANISZLÓ (9. lj.) 357. 
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veszélytelenek, például az irattári megjelölések szabályozására vonatkozó javaslatok) 

voltak. Iskolájának (mely az egyetlen tulajdonképpeni iskola volt a magyar 

közigazgatás(i jog)tudomány történetében) tagjai közé tartozott Kiss István,511 

Martonyi János,512 Meznerics Iván, Torday Lajos,513 Szaniszló József,514 Valló József 515 

és Mártonffy Károly (aki Magyaryval egykorú volt, ezért kettejük esetében a tanár-

tanítvány viszony helyett talán partnerségről beszélhetünk).516 Az iskola alapgondolata 

(egyben jelszava) a közigazgatás „racionalizálása” volt, amin olcsóbb, gyorsabb és 

hatékonyabb cselekvést értettek.517 

Fő műve, a Magyar közigazgatás (1942), a komplex, tehát nem csupán a jog 

megközelítését tükröző tankönyv) volt az alapja a magyar közigazgatási jogtudomány 

valószínűleg legérdekesebb módszertani vitájának. A vitát azért is érdemes egy kicsit 

részletesebben bemutatni, mert az érvek és ellenérvek máig aktuálisak. Egy olyan 

alapvető dilemmáról van szó, melyet később a szocializmus idején sajnos a jog eltérő 

szerepe és a tudományos szabadság hiánya miatt nem lehetett érdemben megvitatni, 

a rendszerváltás (1990) óta pedig módszertani érzékenység híján nem foglalkoznak 

vele. 

Szontagh Vilmos (a hagyományos jogdogmatikai irányzat képviselője) a kötetről írott 

recenziójában bírálta jogszerűség és célszerűség/hatékonyság Magyary-féle 

szembeállítását.518 Szontagh véleménye szerint a jogalkalmazástól csak a jogszerűség 

várható el; a célokat ugyanis a jogalkotás határozza meg és önti jogi formába. A 

célszerűség pusztán annyit jelent, hogy a jogalkotó a célokat a megfelelő jogi 

aktusokba foglalja (megfelelő megfogalmazásban). A jogalkotási fázis után a jogot a 

lehető legnagyobb hűséggel kell végrehajtani, ami az eredeti jogalkotói célok 

megvalósítását jelenti. A jogalkalmazástól tehát nem várható célszerűség, csakis 

jogszerűség: a szigorú jogszerűség által pedig a jogalkalmazás is célszerű lesz (hiszen 

megfelel a jogalkotási céloknak). A jogszerűség tehát a célszerűség előfeltétele a 

jogalkalmazásban. A közigazgatási tevékenység legnagyobb része puszta jogalkalmazás 

(szerinte létezik ugyan jogalkotás is, de nem ez a jellemző), ezért a közigazgatás terén a 
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 KISS István: A magyar tanyai közigazgatás (Budapest: Egyetemi Nyomda 1932); SZŰRÖS Éva et al. 
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518

 Megjelent: Magyar Jogi Szemle 1943/13. 422--429. 
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célszerűségi elv Magyary-féle hangsúlyozása félrevezető. De nem is csak félrevezető, 

hanem egyenesen a jogállamiságot fenyegeti, hiszen azt sugallja, hogy a célszerűség 

nevében elhanyagolhatjuk a jogállamiságot (azaz a joghoz való hűséget).519 

Válaszában Magyary visszautasította ezt a bírálatot.520 Szerinte (ellentétben a mű 

Szontagh-féle értelmezésével) a célszerűség csak a jogszerűség kiegészítéseként, nem 

pedig pótlékaként kell, hogy szolgáljon. A közigazgatás jogszerűsége a XIX. század nagy 

vívmánya volt, a XX. században azonban ennél, Magyary szerint, többre van szükség. Az 

állam és az állami tevékenység kiterjedtebb, ennek kezelése pedig új megközelítést 

igényel. A két elv (a jogszerűség és a célszerűség) tehát nem ellentétes, hanem egymás 

kiegészítője. Ahogyan gunyorosan írja az őt kritizáló Szontaghról: „Ha valaki a 

közigazgatással mindig csak jogi szempontból foglalkozott, attól nem meglepő, ha 

egyoldalúságának igazolását keresi.” A jogszerűségre való túlzott és egyoldalú európai 

(különösen német) összpontosítás helyett, inkább a hatékonyság amerikaias 

hangsúlyozása a követendő az igazgatástanban. A jog szerepét a következő képszerű 

hasonlattal kívánta szemléltetni: „Közigazgatás jog nélkül nincs. Ha más nem, legalább 

a hatáskör minden szerv működésében jogi elemet képvisel, de a közigazgatás nem 

azonos a joggal, hanem sok egyéb is. Hasonló az eset, mint a házasságnál. Férfi és nő 

kapcsolata egyedül akkor házasság, ha jogi formában jött létre és a jog azt érvényesnek 

ismeri el, de a házasság mégsem csak jog és a jogból utódok nem származnak.” 

A vita még tovább folyt, egyre rövidebb és harapósabb cikkekben.521 Ezekből már csak 

Magyary egy találó megfigyelését idézzük: „Amerikai tanártársaimtól hallottam azt a 

véleményt, hogy ők az európai kontinens közigazgatási szakembereivel ritkán értik meg 

egymást, mert azok más tudományos nyelven beszélnek, mint ők. Ha azt kérdezik az 

európai közigazgatási embertől, hogy van-e országában analfabéta, az azt feleli, hogy 

van törvény a kötelező népoktatásról.” Magyary és Szontagh ugyancsak két különböző 

nyelvet beszélt.522 A vita egyébként a legtöbb jogtudományi vita szokásos jellemzőit 

mutatja: 1. Kölcsönös sértődéshez vezet. 2. A másik felet félműveltnek, felületesen 

tájékozottnak, valamint logikátlannak (önmagának ellentmondónak) mutatják be. 3. A 

másik fél nézeteit némileg átalakítják, hogy könnyebb legyen bírálni. Ezt a másik 

általában felismeri és -- mint tisztességtelen trükköt -- le is leplezi. 4. Még 

jelentéktelenebb részletkérdésekben sem ismerik el a tévedéseiket. 5. A válaszok 
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 Hasonlóan egy másik, MAGYARYról írott recenzióban. EGYED István: „Magyar közigazgatás” Magyar 

Szemle 1943/2. 70--75. 
520

 Megjelent: Magyar Jogi Szemle 1943/16. 459--468. 
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 SZONTAGH Vilmos: „Eredményesség és jogszerűség a közigazgatásban” Magyar Jogi Szemle 1944/3. 

72--81; MAGYARY Zoltán: „Zárszó a Magyar közigazgatás vitájához” Magyar Jogi Szemle 1944/3. 81. 
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 A vita elemző bírálatát lásd BIBÓ István: „Jogszerű közigazgatás, eredményes közigazgatás, erős 

végrehajtó hatalom [1944]” in UŐ: Válogatott tanulmányok (Budapest: Magvető 1986) 271--294. 

Véleménye szerint a vita azért vétette el a tárgyat, mert (a közigazgatási jogalkalmazásban) a cél 

mindenekelőtt a kiszámíthatóság (azaz a jogszerűség), így célszerűség és jogszerűség nem fogható fel 

egymás ellentéteként. 
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inkább párhuzamos monológok, melyekre a másik csak ürügyet szolgáltat; a bírálatot 

személyeskedően és nem tárgyszerűen fogják fel.523 

1.2.4 Infrastruktúra 

1872-ben egy második egyetem, a kolozsvári (ma Cluj-Napoca, Románia) alapítására is 

sor került, így a közigazgatási jog tudománya is újabb intézményi bázishoz jutott. 1911-

ben alapították a harmadik magyar egyetemet Debrecenben, 1914-ben pedig még 

egyet Pozsonyban (ma Bratislava, Szlovákia). Ez utóbbinak később a trianoni 

békeszerződés (1920) miatt Pécsre kellett költöznie. A kolozsvári egyetemet Szegedre 

helyezték át, 1940 és 1947 között (Észak-Erdély Romániától Magyarországhoz történt 

visszacsatolásának köszönhetően) azonban megint Kolozsvárt működött. A Magyar 

Közigazgatástudományi Intézetről és annak folyóiratáról már tettünk említést. 

Kifejezetten közigazgatási jogi folyóirat volt még A Vármegye (1913--1944) és a Városi 

Szemle (1908--1948). 

1.3 A „komplex közigazgatás-tudomány” a szocializmus idején (1945--

1990) 

1.3.1 Általános környezet és módszertani következmények 

A szocializmus idején gyakorlatilag a Magyary-féle módszertant követték (Budapesten 

Mártonffy Károly, Szegeden Magyary másik tanítványa, Martonyi János kapott 

tanszéket).524 Ezt az tette lehetővé, hogy a szocializmusban a hatékonysági kérdéseket 

még nála is erősebben hangsúlyozták, hiszen egy diktatúrában természetszerűen 

kevésbé veszik komolyan a jogszerűséget. Ez a közigazgatási dogmatika leépüléséhez 

vezetett: csak másodrendű fontosságot tulajdonítottak neki (ti. a „komplex 

közigazgatás-tudomány” részeként). A központi probléma, a kameralisztika korához 

hasonlóan, az volt, hogy mindenütt a lehető leghatékonyabban hajtsák végre a 

központi közigazgatás akaratát: a jog ennek eszköze és nem gátja volt (mint az egyéni 

jogok esetében). Ennek megfelelően a szakmunkák jogtudományi részében igen 

gyakran szerepeltek de lege ferenda fejtegetések,525 az értelmezés és a dogmatika 

kérdéseit pedig (melyek főként a közigazgatási bíráskodás hatására nyertek súlyt, ilyen 
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 Persze minden jogtudós szeretné azt hinni, hogy ezek csak mások vitáinak a jellemzői (ha pedig a saját 

vitáikra is igazak, az csak a vitapartnerek miatt van). A jogtudományi viták hatos számú jellemzője 

lehetne ezért: „A fenti öt jellemzőt csak kívülállók ismerik fel.” Ez valószínűleg a MAGYARY--

SZONTAGH-vitában is így volt, lásd kül. az 58. jegyzetben szereplő írásokban az önkritika kölcsönös 

hiányát. 
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 A klasszikus közigazgatási jogi dogmatika művelőit, mint TOMCSÁNYI Móricot, SZONTAGH Vilmost és 

EGYED Istvánt adminisztratív eszközökkel távolították el az egyetemekről és az Akadémiáról és ítélték 

hallgatásra. A „régi” iskola utolsó jelentős munkája SZONTAGH Vilmos: A közigazgatási jogtudomány 

tankönyve (Debrecen: Debreceni Tudományegyetemi Nyomda 1948), melynek előszavában a szerző még 

utoljára érvelhetett a közigazgatási jogi dogmatika önállósága mellett. 
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 A jogalkotási javaslatokhoz gyakran (jog)összehasonlító elemzések is készültek, így a 

jogösszehasonlítás a magyar közigazgatási jogtudomány virágzó irányzatává lett. Lásd pl. FICZERE Lajos: 

Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban (Budapest: MTA 1967). 
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azonban a szocializmus idején eleinte egyáltalán nem, és később is csak szűk körben 

volt526) erősen leegyszerűsítették.527 Az Otto Mayer-féle („életidegen”) közigazgatási 

jogi dogmatikát kifejezetten csak már meghaladott (polgári) fejlődési szakasznak 

tekintették.528 A tankönyvek címe továbbra is közigazgatási jog volt (vagy még inkább 

államigazgatási jog), a tartalom azonban „komplex közigazgatás-tudomány volt”, jogi 

részekkel; azt hangoztatták, hogy nem lehetséges a közigazgatási jog művelése 

szervezési ismeretek és közigazgatás-szociológia nélkül.529 A szervezetszociológiai 

„ígéretek” ellenére a vonatkozó munkák azonban gyakran csak a kérdéses jogszabályok 

szövegét kivonatolták (mind dogmatikai, mind szervezetszociológiai ismeretek nélkül). 

Újdonságként értékelhetjük a kötelező marxista retorikát; mai szempontból ez 

megnehezíti, hogy felismerjük az egyes írások mögötti valódi tudományos értéket, ezt 

ugyanis először mindig „le kell hámoznunk”. A munkák stílusa (különösen az első 

időkben) kritikátlan, propagandisztikus hangjával tűnik ki.530 Gyakran hivatkoztak 

párthatározatokra vagy a Magyar Szocialista Munkáspárt ülésein tartott beszédekre 

úgy, mintha ezeknek tudományos autoritásuk lett volna.531 Minthogy a marxizmus 

szerint a jog csak felépítménye (tehát következménye) a gazdasági-társadalmi alapnak, 

a közigazgatási jogtudományi tankönyvekben szinte mindig szerepeltek a szocializmus 

gazdasági és társadalmi rendszerének szentelt fejtegetések (melyek szerint ez a 

rendszer persze sokkal jobb a kapitalizmusnál).532  

A tudományos szabadság hiánya drámai következményekkel járt: 1949 és 1956 között 

egyetlen közigazgatás(i jog)tudományi monográfia sem jelent meg, csak egyetemi 
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 1949-ben megszűnt a közigazgatási bíróság (és ezáltal a közigazgatási bíráskodás is). Az 

államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. szűk körben újra bevezette. 
527

 Az értelmezés kérdését a jogtudományban igen leegyszerűsítve tárgyalták, a teleológiai módszert 

egyenesen száműzve. Ennek okairól, további hivatkozásokkal, lásd JAKAB András: „A szocializmus 

jogdogmatikai hagyatékának néhány eleméről” Iustum Aequum Salutare 2007/1. 189--214, kül. 206--207. 
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 SZAMEL Lajos: A magyar közigazgatástudomány (Budapest: KJK 1977) 80, 103. 
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 Így kifejezetten BERÉNYI Sándor -- MARTONYI János -- SZAMEL Lajos: Magyar államigazgatási jog. 

Általános rész (Budapest: Tankönyvkiadó 1978) 86--87. és BERÉNYI Sándor: Közigazgatás a modern 

társadalmakban (Budapest: KJK 1990) 8. Bár a dogmatika nem halt ki teljesen, monografikus formában 

csak [egészen kevés kivételtől eltekintve, pl. MARTONYI János: Államigazgatási határozatok bírói 

felülvizsgálata (Budapest: KJK 1960)] először az 1980-as években jelent meg újra (SZAMEL Lajos, TOLDI 

Ferenc, MADARÁSZ Tibor, SZATMÁRI Lajos). A szocialista közigazgatási jogi dogmatika 

legkiemelkedőbb munkája MADARÁSZ Tibor: A magyar államigazgatási jog alapjai (Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó 1995) [a kézirat lezárva 1989-ben]. 
530

 BEÉR János: „Az államjog tudományának és az államigazgatási jog tudományának feladatai Sztálin 

elvtárs közgazdasági művének megvilágításában” in MOLNÁR Tibor (szerk.): Az állam és jog kérdései 

Sztálin elvtárs közgazdasági művében (Budapest: Magyar--Szovjet Társaság Jogtudományi Szakosztály 

1953) 48--76. Tárgyilagosabb hangot ütöttek meg a Nyugat-Európában megjelent, tehát nyugati közönség 

számára íródott munkák, lásd erről Georg BRUNNER: „Die Aufarbeitung der ungarischen 

Rechtsentwicklung 1945--1990 durch die deutsche Rechtswissenschaft” in Márta FATA (szerk.): Das 

Ungarnbild der deutschen Historiographie (Stuttgart: Steiner 2004) 247--252. 
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 FONYÓ Gyula (szerk.): A közigazgatás személyi állománya (Budapest: KJK 1980) 7; VARGA József: 

„Előszó” in FONYÓ Gyula (szerk.): A tanácstörvény magyarázata (Budapest: KJK 1976) 33--34. 
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 Maga a jogtudomány is csak felépítmény, így nem önálló. A jogtudomány feladata, hogy jogalkotási 

javaslatokkal álljon elő. E nélkül puszta „teoretizálás”. Lásd BEÉR János -- KOVÁCS István -- SZAMEL 

Lajos: Magyar államjog (Budapest: Tankönyvkiadó 
4
1972) 16. és 18. 



143 

 

jegyzetek (nem is tankönyvek),533 hiszen a szerzőknek mindig félniük kellett, hogy a 

munka „politikailag” már nem lesz teljesen naprakész, mire elkészül a könyv.534 

Ráadásul tudományos teljesítménykényszer sem volt, a kiválasztás szempontjai 

elsődlegesen más jellegűek voltak. 

A kiszélesedő állami tevékenység (államosítások 1945 és 1949 között) és a központilag-

államilag szervezett iparosodás nyomán újabb problémakörök (vagy részdiszciplínák) 

jelentek meg, így különösen a gazdasági jog, az állami vállalatok joga és az iparjog.535 A 

központi hivatali struktúra (különösen a kormány és a minisztériumok) nem változott 

túl jelentősen, a helyi önkormányzati rendszer azonban betagozódott az állami hivatali 

rendszerbe (ti. tanácsrendszer), ezért azután ezeket szakirodalmi szempontból is fel 

kellett dolgozni.536 

1956-ban elbukott a sztálinista Rákosi-diktatúra elleni forradalom és a szovjet 

csapatokkal vívott magyar szabadságharc, ennek pedig két közvetlen következménye 

volt a magyar közigazgatási jogtudományban. Az új (még mindig diktatórikus) 

kormányzat enyhébb, a lakosság számára elfogadhatóbb (kompromisszumos) 

módszereket kívánt alkalmazni. Ez az önkény visszaszorítását jelentette (eltekintve 

természetesen a forradalom leverésével közvetlenül összefüggő retorzióktól), ezáltal a 

törvényesség erősödését a közigazgatásban. Ennek jegyében került sor a magyar 

jogtörténet első általános eljárásjogi törvényének, az államigazgatási eljárás általános 

szabályairól szóló 1957. évi IV. törvénynek a megalkotására.537 Ez új alapanyagot 

jelentett a jogtudomány számára.538 Másfelől a Kádár-diktatúra „puhább” korszakában 

(1963--1989) némileg tágabbra nyílt a tudományos szabadság köre is. 

A közigazgatási bíráskodás egyfajta pótlékaként működött az ügyészség szovjet 

mintára bevezetett „általános törvényességi felügyelete”. Ez annyit jelentett, hogy az 

ügyész törvényellenesség miatt kifogással élhet a közigazgatási határozatok ellen. 

Különbség a közigazgatási bíráskodáshoz képest három területen mutatkozik: 1. 

intézményileg -- az ügyészségnek nincs meg a bíróságot megillető függetlensége, még a 

gyengébb, szocialista értelemben sem, bár nem egy miniszternek (hanem a legfőbb 
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 Az első tankönyv a szocializmus idején végül 1966-ban jelent meg: SZAMEL Lajos (szerk.): Magyar 

államigazgatási jog (Budapest: Tankönyvkiadó 1966). 
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közigazgatási szerepéről lásd IVANCSICS Imre: A szakszervezetek szerepe az ipar irányításában és 
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 Pl. BIHARI Ottó: A tanácsok bizottságai (Budapest: Közgazdasági Könyvkiadó 1958). 
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 Vö. 63. lj. A kodifikáció egyébként részben támaszkodott a MAGYARY-iskola (azon belül VALLÓ 

József és SZITÁS Jenő) korábbi eredményeire is. Lásd BERÉNYI Sándor: „Magyary Zoltán szellemi 

öröksége” Állam- és Igazgatás 1988/9. 769--778, kül. 772. 
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 KILÉNYI Géza: Az államigazgatási eljárás alapelvei (Budapest: KJK 1970). 
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ügyészen keresztül az Országgyűlésnek) van alárendelve; 2. hatáskörében -- az 

ügyészség nem semmisítheti meg a kérdéses döntést, ez a mindenkori közigazgatási 

szervre, illetve a fölérendelt szervre tartozik; és 3. garanciálisan -- a polgároknak 

nincsenek a bírósághoz hasonlatos eljárási jogaik (nincs kontradiktórius meghallgatás, 

sem ügyvédi részvétel, így valódi jogvita sincs; éppen ezért mindez a közigazgatási jog 

dogmatikája számára sem jelentett sok inspirációt). A középpontban tehát nem az 

egyéni jogok védelme áll, hanem a központi politikai akarat végrehajtásának igénye. Ez 

a tételesjogi helyzet határozta meg a tudományos megközelítést is: jó példa erre Rácz 

Attila monográfiája, A törvényesség és a közigazgatás,539 mely meglepő módon az 

egyéni jogok részletesebb taglalása nélkül tárgyalta ezt a problémakört (szerinte még 

az akkor szűk körű közigazgatási bíráskodás is csak az objektív törvényességet 

szolgálja), ezáltal a jogtudomány szempontjából is internalizálva a pozitív jog értékeit 

és céljait. Ez a megoldás tehát az objektív jogszerűséget és nem az egyéni jogvédelmet 

szolgálta. 

A politika egyszersmind a kutatás számára is megrendelőként funkcionált (ami 

természetesen önmagában nem probléma, számos országban ez a helyzet). Így az 

1012/1972. (IV. 27.) Korm. határozat „országos szintű kutatási főirányként” határozta 

meg (megfelelő finanszírozás mellett) „a közigazgatás fejlesztésének komplex 

tudományos vizsgálatát”. 

Háttérirodalomként természetesen a szovjet munkák, a szocializmus előtti magyar 

szakirodalomból pedig a Magyary-iskola írásai szerepeltek. Az újabb német 

közigazgatás(i jog)tudományt Szamel Lajos, az amerikai és francia szerzőket Lőrincz 

Lajos ismertette.540 

A szocializmus idején nőtt a szervezéstudomány jelentősége (részben az egyetemi 

közigazgatási jogászok művelték), nemcsak önálló tankönyvekkel és kurzusokkal, 

hanem a közigazgatási jogi képzés részeként is. Ez a terület eléggé technikai volt ahhoz, 

hogy távol tarthassa magát a közvetlen politikai hatásoktól, így itt részben ma is 

használható munkák születtek.541 

1.3.2 Elnevezés: államigazgatási jog 

A szocializmus felszámolta az önkormányzatokat (a területieket és a testületieket 

egyaránt), s a hatalom egysége jegyében a központnak alárendelt hierarchikus 
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 A korszak végén jelent meg. Lásd RÁCZ Attila: A törvényesség és a közigazgatás (Budapest: 

Akadémiai 1990). 
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 Lásd a közigazgatás-tudomány történetét és akkori állását országonként feldolgozó antológiát: 

LŐRINCZ Lajos -- NAGY Endre -- SZAMEL Lajos: A közigazgatás kutatásának tudományos irányzatai 

(Budapest: KJK 1976). 
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 Pl. SZENTPÉTERI István: Az igazgatástudomány szervezéselméleti alapjai (Budapest: Akadémiai 1974). 
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tanácsrendszert alakított ki.542 Így az államigazgatásból és az önkormányzatokból 

összeálló közigazgatás egységes államigazgatássá vált.543 Formálisan nem utasították el 

ugyan az önkormányzatiságot, tartalmilag azonban oly mértékben átértelmezték azt, 

hogy ezáltal kiüresedett és úgyszólván eredeti jelentésének az ellentétébe fordult. A 

korabeli szakjogászok egyik legfontosabbika, Beér János a következőket írta a területi 

önkormányzatokról: 

„A népi demokrácia önkormányzatában nincs és nem is lehet ellentét a helyi és 

magasabb népi szervek között, mert mindkettő maradéktalanul a néphatalom 

megjelenési formája, amelyben őszintén a nép akarata és érdeke jelentkezik. Az elvi 

alap: demokratikus centralizmus.”544 

Az Alkotmány is „államigazgatásról” beszélt, és a közigazgatási eljárási törvény 

hivatalos címe is „1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól” 

volt. A szocializmus idején a törvényszövegekben és a szakirodalomban egyaránt az 

„államigazgatás” kifejezés dominált.545 A szakirodalomban azonban nem volt egészen 

egységes a kép. A továbbra is használt „közigazgatás” kifejezés mindazonáltal nem 

jelentett tartalmi újdonságot: csupán az államigazgatás szinonimájaként szerepelt.546 

Ez a nyelvhasználat él tovább részben a mai jogtudományban is,547 jóllehet közben az 

önkormányzatok kiszabadultak a mindent átfogó államigazgatásból, és a 

decentralizáció és a dekoncentráció gondolata is a monolitikus „államigazgatás”-

fogalomtól való eltávolodást sugallja. 

Ha manapság pontosabban akarunk fogalmazni, akkor a mindent átfogó 

„közigazgatásról” és annak két alapeleméről („önkormányzatról” egyfelől és 

„államigazgatásról” másfelől) beszélhetünk. Az új eljárási törvény címe is -- az 

államigazgatásból és önkormányzatokból összeálló új magyar közigazgatási 

szervezetnek megfelelően -- „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
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 Erről lásd BEÉR János: „A közigazgatás újjászervezése elé” in CSIZMADIA Andor (szerk.): Bürokrácia 

és közigazgatási reformok magyarhonban (Budapest: Gondolat 1979) 567--568. A megyei 

önkormányzatokat mint a dolgozó nép oszthatatlan egységét veszélyeztető partikularizmust támadja. 
543

 A közigazgatást önkormányzatra és államigazgatásra osztó terminológiai és tartalmi tagolás nem új, 

hanem a második világháború előtti időből származik. Pl. MOCSÁRY Lajos: Állami közigazgatás 

(Budapest: Singer és Wolfner 1891) 4. Lásd még IVANCSICS Imre: „Az államigazgatási jogtól a 

közigazgatási jogig” in WÉBER Attila (szerk.): Jogalkotás jogállamban (Budapest: Politikatörténeti 

Alapítvány 1993) 46. Utóbbi erről a (korábban a magyar jogtudományban meglévő) fogalmi 

megkülönböztetésről ír MAGYARY Zoltán művei alapján. 
544

 BEÉR (79. lj.) 571 (kiemelés az eredetiben).  
545

 Példaként említhető BERÉNYI--MARTONYI--SZAMEL (66. lj.). A jogi karokon oktatott tárgy elnevezése 

is „államigazgatási jog” volt. 
546

 Pl. SZENTPÉTERI István: „Államigazgatás szervezete” in SZABÓ Imre (szerk.): Állam- és jogtudományi 

enciklopédia I. (Budapest: Akadémiai 1980) 227--228. Kifejezetten hangsúlyozza, hogy a két kifejezést 

szinonimaként használja. 
547

 Így pl. PETRIK Ferenc: „A törvény hatálya” in Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 

1957. évi IV. törvény (Budapest: HVG-ORAC 1995) 14--15. 
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szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény”.548 Így a közigazgatás szinonimájaként értett 

államigazgatás fogalma az 1989-es alkotmánymódosítások nyomán549 kihalásra van 

ítélve a joganyagban és feltehetően a tudományos nyelvhasználatban is. 

1.3.3 Infrastruktúra 

Az egyetemek szervezeti felépítése is megváltozott: a „tanszék maga a professzor” 

korábbi megoldása helyett a tanszék a formális kollektivizmus jegyében szervezeti 

egységgé alakult.550 Egyes tanszékeken egynél több egyetemi tanár (professzor) is volt, 

másokon meg egy sem. A tanszékvezető ezentúl már csak primus inter pares. Az új 

egyetemi felépítés (hogy ti. a tanszék szervezeti egység és nem azonos a professzorral) 

mellékhatásaként élesebben elkülönült egymástól az alkotmányjog és a közigazgatási 

jog tudománya.551 Valaki vagy a közigazgatási jogi, vagy az alkotmányjogi tanszéken 

dolgozott. Hasonló volt a helyzet a pénzügyi joggal is. 

Az egyetemeket „lefokozták”: a tudományos fokozatokat a Magyar Tudományos 

Akadémia ítélhette oda központosítva. A doktorátus helyett megjelent a „kandidatúra” 

(Candidatus Scientiarum), a habilitáció helyett a „nagydoktori” cím (Doctor 

Scientiarum). Az egyetemek csak a „doctor universitatis” címet adhatták, ez azonban 

puszta címként nem volt feltétele a kandidátusi vagy nagydoktori fokozat 

megszerzésének. A magyar jogélet valódi tudományos központja a Magyar 

Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete lett.552 1949-ben bezárták a 

debreceni egyetem jogi karát, minthogy a kommunista párt (akkori nevén: a Magyar 

Dolgozók Pártja, MDP) szerint a szocializmusban a jognak és a jogászoknak a korábbinál 

csekélyebb szerep juthatott csak. Ez a hozzáállás csak a korszak végére változott meg, 

amikor 1981-ben új jogi kart alapítottak Miskolcon.  

1977-ben megalapították az Államigazgatási Főiskolát, melynek fő feladata a 

közigazgatási hivatalnokok képzése volt. Itt a hároméves képzés során nemcsak az 

addig legrészletesebb közigazgatási jogi (és kisebb részben igazgatástudományi) 
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 Lásd KILÉNYI Géza: „A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény 

szabályozási koncepciója” Magyar Közigazgatás 2002/1. 1--24. Ennek értelmében idejétmúlt a Ptk. 348. 

§ (1) bekezdés szerinti hivatali felelősségi klauzula, mely az „államigazgatás” okozta károkról szól. 
549

 A hatályos alkotmány következetesen megkülönbözteti az „államigazgatást” és a „közigazgatást” -- 

államigazgatás: 20. § (5), 37. § (2), 40. § (3), 44/B § (2) és (3); közigazgatás: 50. § (2), 57. § (5). 
550

 A formális kollektivizmus elve vezetett az egyszemélyi államfő intézményének elvetéséhez, helyette 

pedig az elnöki tanács mint kollektív államfő bevezetéséhez. Ez az államszervezési elv hatott ilyenformán 

az egyetemek szervezésére is. 
551

 Kivételt jelent SZAMEL Lajos tevékenysége. 
552

 Az intézet az Államtudományi Intézet jogutóda, melyet az akkori miniszterelnök, gróf BETHLEN István 

megbízásából 1926-ban gróf TELEKI Pál (a későbbi miniszterelnök) alapított. 1941-ben a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium felügyelete alá került, majd (alapítójának, az akkori miniszterelnök TELEKI 

Pálnak az öngyilkosságát követően) más kutatóintézetekkel egyesülve Gróf Teleki Pál Tudományos 

Intézet néven működött tovább. 1948-ban a politikailag korrektebb Kelet-európai Tudományos Intézet 

nevet kapta, 1949-ban pedig az egyes intézetek visszaállításával a jogtudományi részlegből létrejött az 

Állam- és Jogtudományi Intézet. Az intézet hamarosan az igazságügy-miniszter felügyelete alá került, 

1955 óta pedig az MTA kutatóintézeteként működik. 
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ismereteket lehetett elsajátítani. A főiskola vette át az addig működő Tanácsakadémia 

(1952-ben alapították) szerepét, mely két éves képzést kínált a tanácsok (helyi 

igazgatási egységek) hivatalnokai számára. Szintén ez idő tájt (1978) alakították át az 

addigi TISZI-t (Tanácsigazgatási Szervezési Intézet, 1969-tól) ÁSZI-vá (Államigazgatási 

Szervezési Intézet, 1978--1989), mely ezáltal általánosabb tematikus arculatot nyert. 

A tankönyvirodalmat a több szerző („szerzői kollektíva”) által írt, kanonikus egységes 

tankönyvek jellemezték. Így mindenki, akinek tankönyvírói ambíciói voltak (jellemzően 

a három jogi kar, Budapest, Szeged és Pécs tanszékvezetői), részt vehetett a 

munkában, a cenzúrának pedig csak egy könyvet kellett ellenőriznie. Emellett a 

„kollektív” munkát ideológiai szempontból is értékesebbnek tartották.  

Az „igazgatástan” és a „politika” tárgyakat megszüntették, helyettük közigazgatási jog 

néven inkább komplex közigazgatás-tudományt oktattak. A Habsburgok 

neoabszolutizmusának „kemény” időszakához (1849--1867) hasonlóan ismét kötelező 

volt egy idegen jogrend (és annak közigazgatási joga) beható tanulmányozása, de 

ezúttal nem az osztráké, hanem a szovjeté.553 Az addig megszokott német irodalom 

helyett háttéranyagként a szovjetet használták.  

A közigazgatás-tudománnyal foglalkozó Állam és Közigazgatás (1949--51) folyóirat 

1951 és 1989 között Állam és Igazgatás címen jelent meg, ebben a korban ugyanis 

nem használták a „közigazgatás” kifejezést, hiszen (amint erről fent már szóltunk) a 

központosított államszervezetnek jobban megfelelt az „államigazgatás”. 

2. A jelenkori közigazgatási jogtudomány 

2.1 A módszertani megújulás ígérete és a szocializmus öröksége 

Magyarországon nem folynak módszertani viták, a módszerek vagy érvtípusok 

(jogdogmatikai, filozófiai, szociológiai, szervezéstudományi) az egyes problémák 

kapcsán általában különböző arányokban keverednek. Egymástól elkülöníthető 

„iskolák” ezért nem ismerhetők fel. A következőkben ezért jobbára csak a módszertani 

összetevőket mutatjuk be, melyeket ki-ki a maga ízlése szerint vegyít. 

2.1.1 A közigazgatási jog tudományát befolyásoló újabb tényezők  

A rendszerváltás a magyar jogtudomány terén válságot eredményezett. Ennek oka 

nem az új joganyag volt, amelynek -- kihívásképpen -- éppen a fejlődést kellett volna 

ösztönöznie. A problémát inkább a személyi feltételek jelentették. A korábbi 

jogtudósok különböző ajánlatokat kaptak, vagy az állam részéről (például az 
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 Az akkori tananyag: NÉVAI László (szerk.): A szovjet állam- és jogrendszer alapjai (Budapest: ELTE 

ÁJK 1958) 189--214. és Szemen Sz. SZTUGYENYIKIN: A szovjet államigazgatási jog (Budapest: 

Tankönyvkiadó 1951), eredeti kiadása: Szovjetszkoje adminisztrativnoje pravo (Moszkva: Goszjurizdat 

1950). 
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Alkotmánybíróságon vagy a minisztériumokban), vagy az (anyagilag is csábító) 

magánszférában, ami a jogászképzés tömegképzéssé válásával együtt ahhoz vezetett, 

hogy a jogtudományi monográfiák száma erősen csökkent.554 A fejlődés pozitív 

velejárója volt ugyanakkor a teljes kutatási szabadság.555 Lehetővé vált az olyan par 

excellence „kapitalista” módszerek (megkésett) importja a magyar közigazgatás-

tudományban, mint például a law and economics.556 

A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kiterjesztéséről szóló 1991. évi 

XXVI. törvény a címének megfelelő hatása mellett a tudomány terén is lehetővé tette a 

közigazgatási jogi dogmatika -- legalábbis részleges -- újjáélesztését, hiszen a 

közigazgatási bíráskodás kiterjesztésével megnyílt a gyakorlati igény a gyakorlatban 

alkalmazható fogalmi háló kidolgozására.557 A folyamatos közigazgatási reformok 

mindig új anyaggal szolgálnak a jogtudományi feldolgozáshoz, így különösen az 

önkormányzatok (újbóli) felállítása (a tanácsi rendszer helyett),558 az új közigazgatási 

eljárási törvény559 és az áttekinthetetlen hatósági struktúra egységesítésére való 

törekvés.560 

2.1.2 A szocializmus módszertani öröksége 

A közigazgatási jog dogmatikája a fenti újdonságok ellenére továbbra is alulfejlett 

Magyarországon. Kevés szakmunka születik a témában, és azok többsége sem 

különösen mélyenszántó. Az utóbbi állítás igazolásaként elég itt két, az utóbbi években 

született doktori értekezést említenünk.561 Az első címe „A közigazgatási jogi 
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 SZAMEL Katalin: „Rendszerváltás a magyar közigazgatástudományban” in NÓTÁRI Tamás -- TÖRÖK 

Gábor (szerk.): Prudentia Iuris Gentium Potestate. Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére 

(Budapest: MTA Jogtudományi Intézet 2010) 460. 
555

 Ennek egyik jele az egyetemi autonómia visszaállítása. A doktorátust (immár PhD formájában) és a 

habilitációt újra bevezették. Az akadémiai kandidátusi fokozat megszűnt, a Doctor Scientiarum címet 

azonban máig az Akadémia ítéli oda. A korábban szerzett doctor universitatis címeket általában elismerik 

PhD-fokozatként. Az új rendszer hátulütője, hogy az egyes egyetemek érdekeltek lettek a minél több 

PhD-fokozat kiadásában (főként saját oktatóik részére, hogy az akkreditációs ellenőrzésekkor ezzel 

büszkélkedhessenek), és ennek folytán a PhD-értekezések színvonala esetenként drámaian alacsony lett. 
556

 GAJDUSCHEK György: Rendnek lenni kellene. Tények és elemzések a közigazgatás ellenőrzési és 

bírságolási tevékenységéről (Budapest: Magyar Közigazgatási Intézet 2008). A közigazgatás további 

hatékonyságelemzései: HAJNAL György -- GAJDUSCHEK György: Hivatali határok -- társadalmi hatások. 

Bevezetés a hatékony közigazgatás módszertanába (Budapest: Magyar Közigazgatási Intézet 2002); 

SZENTE Zoltán (szerk.): Korrupciós jelenségek az önkormányzati közigazgatásban (Budapest: 

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 2007). 
557

 A kérdés legjobb dogmatikai elemzése (jogtörténeti adalékokkal) PATYI András: Közigazgatási 

bíráskodásunk modelljei (Budapest: Logod 2002).  
558

 Pl. PÁLNÉ KOVÁCS Ilona: Helyi kormányzás Magyarországon (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2008). 
559

 Pl. FAZEKAS Marianna: „Changes of Administrative Procedure between 1990 and 2006” in JAKAB 

András -- TAKÁCS Péter -- Allan F. TATHAM (szerk.): The Transformation of Hungarian Legal Order 

1985--2005. Transition to Rule of Law and Accession to the European Union (Aalphen an der Rijn: 

Kluwer Law 2007) 127--142. 
560

 Lásd 110. lj. 
561

 Az utóbbi évtizedben (a határeseteket is beleértve) talán 6-8 közigazgatási jogi PhD-értekezés készült. 

Az említett kettő tehát tekintélyes hányadot jelent. 
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szankciórendszer”.562 A szerző (ahogyan az egy jogi doktori értekezéstől el is várható) 

kidolgozott fogalmi hálóval elemzi a magyar közigazgatási jog különböző 

szankciótípusait. Ezt azonban úgyszólván az alkotmányjogi problémákra való utalások 

nélkül teszi (a kétszáz oldalas könyvben három-négy oldalon szerepel hivatkozás az 

Alkotmánybíróság ítéleteire), az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről 

szóló, 1950. november 4-én kelt egyezményt (1950 Róma, kihirdette: az 1993. évi XXXI. 

tv.) és a kapcsolódó strasbourgi joggyakorlatot pedig egyáltalán nem említi.563 

Továbbra is él az a szocialista felfogás, hogy a jog csupán a törvényekben (a 

szocializmusban inkább az az alatti jogforrási szinteken) van jelen: az alkotmányjogról 

és a nemzetközi jogról nem szokás tudomást venni a közigazgatási jogban. Ez 

fokozottan igaz a közigazgatási (bírósági) gyakorlatra.564 A probléma különösen 

szembeszökő egy ilyen alapjog-érzékeny témánál, mint amilyen a közigazgatási jogi 

szankciórendszer. 

A másik, a posztszocialista közigazgatási jog tudományának tüneteit mutató értekezés 

témája: „Az általános és különös eljárási szabályok a közigazgatásban”.565 A dolgozat 

gyakorlatilag az általános eljárási szabályok alóli kivételeket írja le (különböző 

törvényekben szerepelhetnek a speciális eljárástípusokra vonatkozó részletszabályok). 

A szerző számára láthatóan ismeretlen a tételes jogi anyag alapján történő elvontabb 

fogalomképzés (jogdogmatika) gondolata. A könyv valahol a XIX. század második fele 

jogszabályleíró-pozitivista közigazgatási jogtudományának szintjén rekedt meg. 

A szocializmus korszaka látnivalóan sokat ártott a magyar jogi dogmatikai 

hagyománynak, mely csak fáradságos és hosszadalmas aprómunkával építhető újra.566 

Továbbra is a hatékonysági kérdések uralják a kutatást (bár ezek mögött gyakran 

csupán anekdotikus ötletelés van, nem pedig valós statisztikai elemzés), a közigazgatási 

jogi munkák még mindig a jogszabály-kivonatolásnak és az igazgatástudományi 
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 NAGY Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer (Budapest: Osiris 2000). 
563

 A dolgozatban egyáltalán nem szerepel külföldi szakirodalmi hivatkozás (!). 
564

 Ez azonban nem jelenti azt, hogy a magyar közigazgatási jogot ne befolyásolná az alkotmányjog. De 

az nem a jogalkalmazás vagy a jogtudomány útján érvényesül, hanem az Alkotmánybíróságon és az 

Országgyűlésen keresztül. Az Alkotmánybíróság megsemmisíti az alkotmányellenes közigazgatási 

szabályokat, a jogalkotó szerveknek (így az Országgyűlésnek) az általa szabott keretek között kell 

megalkotniuk az új normákat. A jogalkalmazók és a (közigazgatási) jogtudomány azonban nem 

foglalkozik a problémának ezzel a részével: az új normaszövegeket adottságként fogják fel, nem 

vizsgálva a mögöttes indokokat (pl. az alkotmányellenesség elkerülését). 
565

 PAULOVICS Anita: Az általános és különös eljárási szabályok a közigazgatásban (Miskolc: Bíbor 

2003). 
566

 A talán legjobb jogdogmatikai munka a rendszerváltás utáni magyar közigazgatási jogi dogmatikáról 

egy német szerző tollából németül született, és sajnos máig ismeretlen a legtöbb magyar közigazgatási 

jogász számára. Herbert KÜPPER: Autonomie im Einheitsstaat. Geschichte und Gegenwart der 

Selbstverwaltung in Ungarn (Berlin: Duncker und Humblot 2002). A ritka jól sikerült jogdogmatikai 

munkák közül lásd még PATYI (557. lj.) és KISS László: Jogállam -- jogalkotás -- önkormányzatok (Pécs: 

Közigazgatási Módszertani Bt. 1998). Előremutató módon az alkotmányjogi szempontok tárgyalását és 

dogmatikai elemzést ad (bár néhol kissé rendszertelen fogalmi és szerkezeti keretben) PATYI András -- 

VARGA Zs. András: Általános közigazgatási jog (Budapest: Mandamus 2008); PATYI András (szerk.): 

Közigazgatási jog II. Közigazgatási hatósági eljárásjog (Pécs--Budapest: Dialóg Campus 2007). 
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közhelyek ismételgetésének keverékét adják.567 Az átfogó komplexitást fenyegető 

veszéllyel, hogy ti. mindez univerzáldilettantizmushoz („mindennel foglalkozunk, de 

semmihez sem értünk igazán”) vezethet, nem foglalkoznak.568 A jogösszehasonlítás 

pedig továbbra is csak az intézményekre korlátozódik, nem terjed ki a közigazgatási 

jogi érvelések és a dogmatika összehasonlítására.569 

Éppen a közigazgatási joghoz hasonlóan gyorsan változó jogterületeken jelentené az 

elvont fogalomképzés, a kategóriaalkotás, az alkotmányjogi és (strasbourgi) emberi 

jogi (lényegesen kevésbé változékony) aspektusok felmutatása azt a műfajt, amely 

egyszerre jogi jellegű és hosszú távú tudományos eredményeket hordoz, amelyeket a 

jogalkalmazásban is használni lehetne. (A nemzetközi joggal és az Alkotmánnyal 

konform törvényértelmezésre ráadásul az Alkotmány 7, 70/K. és 77. § kötelezi is a 

jogalkalmazó szerveket.)570 Ezt Magyarországon egyelőre sajnos még nem így látják.571 

A nem jogi szempontok elsősorban az objektív-teleologikus interpretáció útján 

kerülhetnének bele a jogi érvelésbe -- Magyarországon azonban ezt a legtöbben mint 

túl kreatív (önkényes) módszert elvetik, és meglepően „szöveghű” érvekkel 

dolgoznak.572 Sajnos jogtudományi eredménynek nem valamely közigazgatási jogi 

rendelkezés egy adott értelmezését, vagy éppen az ennek alapjául szolgáló fogalmi 

rendszert tekintik, hanem továbbra is az új jogszabályszövegre irányuló javaslatot 

(tehát a reformelképzeléseket).573 

A kommentárirodalom nem rendelkezik a tudományosság szokott kellékeivel (így 

különösen szakirodalmi hivatkozásokkal), csupán a korábbi (bírói) gyakorlat 

összefoglalását („kivág-beilleszt” funkció a BH-k alapján), a kapcsolódó (belső, 

alkotmányjog alatti) normák és a jogszabályok miniszteri indokolásának (melyet a 

képviselők mellékletként kapnak meg az Országgyűlésben a szavazás előtt, hogy 
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 Lásd TORMA András: „A közigazgatási informatika jogi alapjai” in FICZERE Lajos (szerk.): Magyar 
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világosabban lássák a törvény tartalmát) idézését tartalmazzák. Nem jellemző a 

rendszeres jogi fogalmi háló (jogi dogmatika) jogtudományi kidolgozása sem, amely 

majd a jövőbeli esetek megoldásánál segíthetne.574 Pozitív irányú elmozdulást ettől 

csupán a 2013-ban megjelent közigazgatási eljárási nagykommentár jelent.575 

Külföldi (de magyarul olvasó) jogászok rendszeresen meglepve mesélik jelen sorok 

szerzőjének, hogy milyen gyakran jelennek meg a szakfolyóiratokban a joggyakorlat 

részletes (bár nem átfogó statisztikai, hanem részletező anekdotikus) leírását -- az 

anyag tudományos feldolgozása nélkül -- tartalmazó cikkek.576 

A magyar recenziós irodalom igen érdekes (egyben abszurd) vonásokat mutat. A 

bírálatok általában teljességgel nélkülözik a kritikát (amely pedig éppen az egészséges 

recenzió egyik legfontosabb funkciója volna). Ennek több oka van. Nagyjából a 

recenziók fele a szerző kérésére (legbetegebb esetben tanársegédek tollából, saját 

tanszékvezetőjük könyvéről) születik. De még ha valaki magától (kérés nélkül) írja is a 

recenziót, ami igencsak ritka, a kritika gyakran elmarad, amiért a szocializmus 

időszakának szocializációja felelős. A kutatási szabadság hiánya, a tudományon belüli 

párthierarchiák és általában a gazdasági/szakmai egzisztencia féltése akadályozta a 

valódi, egészséges, tudományos (valódi érvekkel vívott) vitákat. Az intellektuális 

bátorság hiányát a fiatalabb generáció is átvette, és sokáig tart még, mire ez 

megváltozik. Vannak persze szép (bár ritka) kivételek a magyar jogtudományban, a 

közigazgatási jogtudomány köréből azonban egyetlen valódi (legalább részben) kritikai 

(hozzáértően és őszintén-kritikailag elemző) recenziót sem ismerek az utóbbi húsz 

évből. 

Meg kell végül említenünk Tamás András érdekes kísérletét, mely sok ponton hasonlít 

Concha Győzőére (aki éppen száz évvel korábban élt).577 A közigazgatási jog elmélete 

című kötetében Tamás hatalmas mennyiségű magyar és idegen szakirodalmat dolgoz 

fel, nemcsak a közigazgatás jogi, de (jog)filozófiai és szociológiai kérdéseit illetően is. 

Munkája azonban nehezen érthető, olykor rendszertelen, néhol pedig (például Hans 

Kelsent illetően) egyszerűen tévedéseket tartalmaz. Módszertanilag zavaros és 

áttekinthetetlen -- a legtöbben mégis hivatkoznak rá (bár közülük csak kevesen 
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olvasták végig), hiszen a tudományos apparátus és a hivatkozások száma 

tudományosan komolyan vehetőnek mutatja a munkát, a jogtudományban pedig 

(nemcsak Magyarországon, hanem a jelen sorok szerzője által ismert összes 

jogtudományban) meg kell mutatni (a lábjegyzetekben), hogy az ember minden 

komoly írást ismer. 

2.2 Kapcsolat más jogi diszciplínákkal 

A közigazgatási és az alkotmányjog tudománya kezd közelebb kerülni egymáshoz, de 

mégis alapvetően különválik. Ez főként a fent leírt külön tanszékeknek köszönhető. A 

német modell, amely szerint a tanszék maga a professzor, és mindazt tanítja, amihez a 

professzor ért (tehát a hallgatók annak a professzornak a közigazgatási jogi előadásait 

hallgatják, aki érdekesebb vagy érthetőbb) nem ismert. Az angol modell (amelyben 

nincsenek tanszékek, csupán tantárgyi csoportok, és érdeklődésétől függően valaki 

egyszerre lehet tagja a büntetőjogot és a nemzetközi jogot oktató csoportnak) 

bevezetésére nem került sor, bár a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen elmozdulás 

tapasztalható ebbe az irányba. 

Vannak természetesen, akik mindkét területtel foglalkoznak (Takács Albert, Kiss László, 

Szente Zoltán, Patyi András, Varga Zs András). Az a német felfogás, mely szerint a 

közigazgatási jog valójában az alkotmányjog részletekbe menő kifejtése,578 nem ismert 

és nem is volt az; a közigazgatási jogban az alkotmányjogi szempontokkal (a német 

közigazgatási jogtudományhoz képest) kevéssé foglalkoznak. A pénzügyi jogot, a 

szociális jogot, a TB-jogot és a környezetjogot a legtöbb egyetemen önálló tárgyakként, 

külön oktatják, elvétve azonban itt is előfordulnak átfedések a kutatásban. 

A közszolgálati jogot Magyarországon nem a közigazgatási jog részének tekintik, 

hanem a munkajog különös esetének; ez is a szocializmus öröksége (bár nem 

szükségszerű következménye; pusztán a szovjet hagyomány átvételéről van szó). 

2.3 Infrastruktúra 

2.3.1 Intézményi alapok és egyesületek 

A közigazgatás-tudomány legfontosabb intézményi bázisai a magyar egyetemek jogi 

karainak tanszékei. A rendszerváltás idején (1990) négy magyar egyetemen működött 

„állam- és jogtudományi” kar: Budapesten, Pécsett, Szegeden és Miskolcon. Azóta 

megindult az önálló jogászképzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (1995), a győri 

(1995) és a debreceni (1996) egyetemen, valamint a Károli Gáspár Református 

Egyetemen (1998). Ez összesen nyolc közigazgatási jogi tanszék. Emellett intézményi 

támaszpontként említendő elsősorban a korábbi Államigazgatási Főiskola (1977-ban 

alapították, 2000 óta a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem, majd 
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Budapesti Corvinus Egyetem, ma pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kara, 2003 óta 

egyetemi szintű közigazgatási hivatalnokképzéssel), másodsorban pedig a Rendőrtiszti 

Főiskola is.  

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének a neve 1998 óta 

„Jogtudományi Intézet”. és továbbra is a közigazgatási jogtudomány egyik (ha már nem 

is annyira domináns) centruma (négy közigazgatás-tudományi, illetve közigazgatási jogi 

szakemberrel). 

A rendszerváltás alkalmával (1989) az ÁSZI-t (Államigazgatási Szervezési Intézet) MKI-

vá (Magyar Közigazgatási Intézet) keresztelték át (és a Belügyminisztérium mellett a 

Miniszterelnöki Hivatal is bizonyos utasítási hatáskörökhöz jutott vele kapcsolatban). 

Az új elnevezés megfelelt egyfelől a fent tárgyalt új államszervezetnek és a Magyary-

féle intézet elnevezésével is megegyezett. Nem egészen átlátható okokból az MKI 

2007-ben betagozódott az Ecostat -- Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai 

Kutató Intézetbe. 

Magyarországon van ugyan egy közigazgatás(i jog)tudományi egyesület (Magyar 

Közigazgatás-tudományi Egylet), de aktivitása csekély. Ennek magyarázata elsősorban a 

közigazgatási jogászok túlzott oktatási (és egyéb munka-)terhében keresendő. 

Megemlítendő még az MTA Közigazgatás-tudományi Bizottsága, amelynek elsődleges 

tevékenysége (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadóval együttműködve) a 

Közigazgatástudományi Közlöny kiadása. 

2.3.2 Publikációs fórumok 

A közigazgatás-tudományi Állam és Igazgatás folyóirat 1990 óta Magyar Közigazgatás 

címmel jelent meg, nevével az új, decentralizált államszervezetet juttatva kifejezésre. 

2007-ben a folyóirat megszűnt, majd röviddel utána beindult az Új Magyar 

Közigazgatás, sőt a Magyar Közigazgatás is újraindult (ez utóbbi 2013-ban 

összevonásra került a 2011 óta megjelenő NKE-lappal, a Pro Publico Bonóval, és 

jelenleg Pro Publico Bono -- Magyar Közigazgatás néven jelenik meg).  

A kifejezetten tudományos profilt a(z igen rövid életű) Közigazgatási Szemle (2007--

2008)579 és annak utódjaként a még rövidebb életű Közigazgatás-tudományi Közlöny 

képviselte (2009). A Nemzetközi Közlöny (2007--2010) az összehasonlító közigazgatási 

kutatásokhoz nyújtott publikációs fórumot, párhuzamosan angolul és magyarul jelent 

meg. A Comitatus. Önkormányzati Szemle (1991 óta) a helyi önkormányzatokkal 

kapcsolatos kérdésekre szakosodott, és többek között igazgatástudományi és 

közigazgatási jogi cikkeket is közöl. A Közjogi Szemle (1998 óta) örömteli módon 

                                                           
579

 Erről lásd Herbert KÜPPER: „Ungarn -- Neue öffentlich-rechtliche Fachzeitschriften” WGO -- 

Monatshefte für Osteuropäisches recht 2007/3. 208--209. 



154 

 

egyesíti egy fórumban a közigazgatási jogi, alkotmányjogi és nemzetközi közjogi 

témákat. 

Találhatók még közigazgatási jogtudományi írások az általános jogtudományi 

folyóiratokban is: Állam- és Jogtudomány (1959 óta), a Jogesetek Magyarázata (2011 

óta), Jura (1994 óta), Iustum Aequum Salutare (2005 óta), Jogtudományi Közlöny (1866 

óta), Magyar Jog (1954 óta). Az MTA Jogtudományi Intézete által kiadott (korábban 

orosz, francia és német, de egyre inkább kizárólag) angol nyelvű Acta Juridica 

Hungarica (1959 óta), mely a külföldi közönséget célzó folyóirat, ritkán közöl 

közigazgatási jogi cikkeket. Emellett gyakorlatilag minden jogi karnak megvan a saját 

évkönyve (melyeket jellemzően „Acta”-ként emlegetnek). A folyóiratokban jellemzően 

ismeretlen az anonim lektori vélemény (double blind peer review) intézménye, és 

ennek megfelelően a megfelelő intézményi háttérrel (például professzori címmel), vagy 

a szerkesztőkkel való személyes kapcsolat révén bármilyen színvonaltalan írást le lehet 

közöltetni. Az ennek bevezetésére irányuló kísérleteket (általános profilú folyóiratként: 

Miskolci Jogi Szemle; nemzetközi jogi folyóiratként: Föld-Rész) erős ellenállás és 

sértődések kísérik. A folyóiratok némelyike örömteli módon már elérhető az 

interneten is (esetleg késleltetve a papíralapú megjelenéshez képest), mások sajnos 

még nem jutottak el a technikai fejlődés eme szintjére. 

Közigazgatási jogi munkákat is tartalmazó általános jogtudományi könyvsorozatok 

jelennek meg a jogtudománnyal foglalkozó kiadóknál: HVG--ORAC, Magyar Közlöny 

Lap- és Könyvkiadó, Dialóg-Campus, Osiris és Wolters Kluwer (korábban KJK-Kerszöv, 

majd Complex).  

2.4 Szokásos pályafutás és a gyakorlathoz való viszony 

Közigazgatási jogtudománnyal alapvetően az egyetemeken foglalkoznak. Előfordul 

ugyan, hogy közigazgatási jogászok (anyagi okokból) ügyvédkednek; ezt azonban (az 

érintettek is) szükséges rossznak tekintik. A bírói karban előfordul, de nem gyakori 

(korábban Petrik Ferenc és Patyi András, jelenleg Darák Péter és Kovács András), hogy 

valaki aktívan foglalkozzék a közigazgatási jog tudományával, bár a bíróságok 

szabályozása értelmében a bírák egy része a közigazgatási jogra szakosodott. 

Közigazgatási jogászok időről időre (az illető közigazgatási jogásznak a mindenkori 

kormányzathoz fűződő pártszimpátiájától függően) magas kormányzati tisztségeket (a 

változó terminológiától függően: helyettes államtitkár, szakállamtitkár, államtitkár; 

vagy éppen miniszter) töltenek be. Ezek a megbízatások azonban rendszerint csak a 

következő kormányváltásig tartanak.  

Az egyetemi tanári kinevezéshez Magyarországon először doktori (PhD-) fokozatot kell 

szerezni, majd habilitálni. Németországgal ellentétben a doktori értekezést nem 

kötelező megjelentetni, ahogyan a habilitációs iratot sem (ennek következményeként 

rejtve marad a nagyközönség elől a fokozatot elnyert kolléga valódi tartalmi 
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tudományos teljesítménye -- ezt részben pótolja az újabb szabályozás szerinti 

internetes közzététel a PhD-értekezések terén, a habilitációk azonban továbbra is 

problémásak ebből a szempontból). A fokozatszerzést követően általában (az illető 

egyetemtől függően) öt évet kell várni a habilitáció előtt. Ez az érthetetlen időbeli 

korlát nyilvánvalóan a versenyt hivatott korlátozni a már habilitáltak javára. Az 

egyetemi tanári kinevezésre vonatkozó beadványokat a Magyar Akkreditációs 

Bizottság is véleményezi (ettől csak igen kivételes esetben van eltérés), amely 

vélemény szempontrendszere (és annak transzparenciája) erősen vitatott. 

A jogi szakvizsga éppúgy nem feltétele a tudományos pályafutásnak a közigazgatási 

jogban, mint más jogtudományi területeken. 

3. A közigazgatási jog tudományának kétféle narratívája 

A magyar közigazgatás(i jog)tudomány történetéről kétféle narratíva terjedt el. Az első, 

a pesszimista, Szamel Lajostól580 származik, és ma is tananyagként szerepel az 

egyetemi oktatásban.581 E felfogás szerint a szocializmus előtti magyar közigazgatás(i 

jog)tudomány gyakorlatilag minden munkája értéktelen,582 csupán a nyugati (főként 

német) irányzatokat követték, némi késéssel.583 Eszerint nem is voltak tudományos 

irányzatok, méghozzá egyszerűen azért, mert túl kevesen foglalkoztak a területtel és 

túl kevés írás született ahhoz, hogy ezeket önálló irányzatokként jellemezhessük.584 

Ebből az alacsony színvonalból az egyetlen komolyabb kivétel Magyary és az ő 

iskolája.585 

A magyar közigazgatás(i jog)tudomány történetének másik (a többség által elfogadott) 

elbeszélése lényegesen optimistább.586 Eszerint a magyar igazgatástudomány 

lényegében mindig (kivéve a ’40-es évek végétől a ’70-es évek végéig terjedő 

időszakot) korszerű volt, ami nem jelenti ugyan, hogy világszinten vezető szerepet 

töltött volna be, de a külföld legújabb eredményei itthon is szinte azonnal ismertté 

váltak.587 A magyar igazgatástudományt az 1980-as évektől kezdődően (elsősorban 

Lőrincz Lajos, azóta pedig a fiatalabb generáció tevékenysége révén) sikerült 

helyrehozni; a közigazgatási jogi dogmatika azonban még mindig a szocializmus 

utóhatásait nyögi (csupán Madarász Tibor tevékenysége volt jelentősebb -- de a 
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második világháborút megelőző időszak szerzőitől eltérően már nem tudta a 

mindenkor aktuális nyugati, főként német, dogmatikai kifinomultságot elérni). A 

szocializmust megelőzően a valódi probléma nem a tudomány elmaradottsága volt, 

hanem magáé a közigazgatásé. Az effajta elmaradottság lényegesen nehezebben 

hozható be, hiszen itt nem elég egy tucatnyi embert ösztöndíjjal külföldre küldeni, 

azután hazahozni.  

Az optimista elbeszélés szerint a fenti pesszimista elbeszélés politikailag motivált volt 

(ti. jól illett az általános szocialista tendenciákhoz, hogy mindent elítéljenek, ami a 

szocializmusnál korábbról származott) és konkrét bizonyítéka sincs. 

4. A közigazgatási jog oktatása 

Magyarországon a legtöbb szakon bevezették a háromszintű „bolognai” modellt 

(bachelor, master, PhD), a jogászképzésben azonban nem.588 Az egyetemeken az 

ötéves képzés során két-öt szemeszteren át heti kettő-négy órában oktatják a 

közigazgatási jogot. Ezen belül az előadás (általában heti két óra) mellett kötelező 

gyakorlat is van (szintén heti két óra). Emellett az érdeklődő hallgatók ún. speciális 

kollégiumokon, tehát egy adott témára összpontosító, fakultatív kurzusokon (heti két 

órában, gyakran gyakorló jogászok tartják), például vízügyi igazgatás, környezetvédelmi 

igazgatás stb., is részt vehetnek. A vizsgák mindig a félév végén vannak. 

A záróvizsga 1. a szakdolgozat megvédéséből és 2. egy több részből álló szóbeli 

vizsgából áll: alkotmányjog, közigazgatási jog, büntetőjog, magánjog és az egyetem 

által meghatározott ötödik tárgy (az egyetemtől függően Európa-jog vagy jogfilozófia). 

A gyakorlatban ez négy szóbeli vizsgát jelent, mivel az alkotmányjog és a közigazgatási 

jog egyszerre kerül sorra. 

A félév végi vizsgákon és a záróvizsgán egyaránt csak a jogi alapfogalmak és a tételes 

joganyag rendszerezett ismeretét, valamint igazgatástani alapismereteket várnak el.589 

A jogesetmegoldást „túl nehéznek” tartják és általában csak gyakorlatokon kerül rá sor 

(sokszor ott sem). Ezért aztán a hallgatóknak gyakorlatilag nem kell tudni közigazgatási 

jogi érvelést használni. Rendszerint elég az illető egyetemen előírt tankönyv 

bemagolása, majd a vizsgán üveges szemmel való felmondása. Ennek megfelelően az 

előadások és gyakorlatok (a közigazgatási eljárásjogi kurzusok kivételével) is inkább 

                                                           
588

 András FÖLDI: „Der Bologna-Prozess und die Juristenausbildung in Ungarn” in Christian BALDUS -- 

Thomas FINKENAUER -- Thomas RÜFNER (szerk.): Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und 

Reform (Tübingen: Mohr-Siebeck 2008) 145--166, kül. 150. A jogászképzést ma elsősorban a 15/2006. 

(IV. 3.) OM rend. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről (3. Függelék, 

V.3.) szabályozza. 
589

 A magyar jogászképzés reproduktív természetéről lásd Thomas HENNE: „Deutsches Recht und 

Juristenausbildung in Ungarn” Juristische Schulung 2000. 1037--1039. 



157 

 

csak reproduktívak, bár a volt Államigazgatási Főiskolán régóta, az ELTE-n pedig néhány 

éve már tudatosan figyelnek a jogesetmegoldások fokozatos előtérbe helyezésére. 

A közigazgatási tisztviselők igen nagy számban jogászok, vagy az államigazgatási 

főiskolát (ma a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Karát) elvégzett 

szakemberek:590 A további előrelépéshez mindkét esetben jogi szakvizsgára (ezt csak a 

jogászok tehetik le), vagy az egyszerűbb, ún. közigazgatási szakvizsgára van szükség.  

5. A közigazgatási jog tudományának és oktatásának 
közeledése Európához 

A magyar Európa-jogászok első generációja a nemzetközi magánjog területéről jött 

(Mádl Ferenc, Kecskés László, Vörös Imre). A második generáció (főként az előbbiek 

tanítványai) már „elsődlegesen Európa-jogászok” (Berke Barna, Király Miklós, Várnay 

Ernő). Az is előfordul, hogy nemzetközi jogászok foglalkoznak Európa-joggal (Kende 

Tamás, Jeney Petra). A közigazgatási jogászok inkább csak az EU-tagság nemzeti 

(magyar) közigazgatási jogra gyakorolt hatásáról írnak cikkeket.591 Általában ez is az 

államelméleti problémák mélyebb bemutatása nélkül történik, olykor pedig kimerül a 

(már elvégzett vagy szükséges) törvénymódosításoknak és azok parlamenti anyagainak 

ismertetésében. A téma legnépszerűbb kérdése a regionalizálás.592 A tágabb 

értelemben vett államháztartási joggal (jóllehet ott lényegesen erősebb az európai jogi 

harmonizációs nyomás) a magyar jogtudomány csak alkalmanként foglalkozik. 

A külföldi jogtudományi források használatának és a jogösszehasonlításnak magas a 

presztízse a magyar közigazgatási jogtudományban. A tudományosság mércéjének is 

számítanak (különösen az ilyen hivatkozások mennyisége). A közigazgatási jogi 

dogmatikában a német szakirodalom dominál (más német nyelvű, például osztrák 

azonban nem), aminek az oka egyfelől a két jogi kultúra általában megfigyelhető 

közelsége, másfelől pedig a nagyvonalú német ösztöndíj-politika.593 A nem jogi 

igazgatástudományban ezzel szemben elsősorban az amerikai és (egyre kevésbé) a 
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francia szakirodalom a meghatározó. A magyar szerzők által írott idegen nyelvű 

munkák azonban javarészt angolul születnek.594 

Mindeddig kevés konkrét terv született speciálisan a közigazgatási jog tudományának 

és oktatásának további fejlesztésére. Inkább csak a jogi oktatás és kutatás általános 

kérdéseiről esik szó. Ezek elsősorban az alulfinanszírozottság és az ebből következő 

motivációhiány. Emellett súlyos problémát jelent a hallgatói létszám gyors növekedése 

az oktatók számának stagnálása mellett. A jogi oktatás fejlesztésére tett általános 

javaslatok közé tartozik a jogesetmegoldás általános bevezetése a tanításban és a 

vizsgáztatásban. Ez idáig azonban (az ELTE, valamint a volt Államigazgatási Főiskola 

már fent említett szemináriumain kívül) nem sok történt ez ügyben. 
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Menyhárd Attila 

A polgári jog tudománya 

Magyarországon
*
 

Bármely, a polgári jog tudományának fejlődésével kapcsolatos vizsgálatnak 

számos korlátja van, amellyel az, aki ezt megkísérli, könyörtelenül szembesül. A 

vizsgálat szükségszerű terjedelmi korlátai eleve ítélnek kudarcra minden olyan 

próbálkozást, amely a teljességre törekedne. A magánjog tudományos igényű 

megközelítésének első kísérlete a magyar jogban a Tripartitumban jelenik meg. A 

Tripartitum a jogalkotás, a joggyakorlat és a jogtudomány egységes szemléletét tükrözi, 

amelyet kiindulópontnak véve az egyik legjellemzőbb tendencia a jog alkotásának, 

gyakorlatának és tudományának, valamint az anyagi és az eljárási jognak a szétágazó 

szemlélete és vizsgálata. Egy ilyen vizsgálatnak tehát nemcsak ötszáz év társadalmi, 

gazdasági és jogi fejlődését kellene átfognia, leírnia és elemeznie, de olyan egységes 

szemléletet is követnie kellene, amelyet a fejlődés nem táplál és nem tükröz. Az ebből 

eredő nehézséget nemcsak fokozza, de a teljességre törekvő vizsgálatot reménytelenné 

is teszi az, hogy a magánjog a társadalmi és gazdasági szereplők valamennyi társadalmi 

létszféráját érinti, átfogja és átszövi. Ez a komplexitásnak olyan fokát eredményezi, 

amely semmilyen vizsgálati korlátot nem tűr. Mindebből adódik az, hogy minden, a 

polgári jog tudományának fejlődését feldolgozni hivatott kísérlet szükségképpen 

szubjektív. Tükrözi a vizsgálódó szemléletét, preferenciáit, és, bár ezzel nehéz 

szembesülni, a korlátait is. 

A jelen tanulmány az elmúlt ötszáz év polgári jogának tudományos fejlődéséből 

megpróbál tendenciákat kiemelni, és megkísérel olyan feladatokat is meghatározni, 

amelyek a polgári jog tudományának mai állásából és a magánjog fejlődéséből adódnak. 

A tanulmány első része a polgári jog tudományának feladatával, továbbá a magánjog 

azon sajátosságaival foglalkozik, amelyek a polgári jog tudományának feladatait és 

kutatási módszereit meghatározzák. A tanulmány második része a magánjogtudomány 

hazai fejlődését mutatja be. A harmadik rész a kulcsproblémákat és a fejlődési 

tendenciákat összegzi és rögzíti, meghatározva a kívánatos fejlődési irányokat és 

kutatási módszereket is. 
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1. Polgári jog és jogtudomány 

1.1 A polgári jog tudománya 

A polgári jog tudománya fogalmának és feladatának pontos tudományelméleti 

meghatározása kapcsán nem alakult ki általános konvenció. Amennyiben a tudomány 

egyik alapvető kritériumának azt tekintjük, hogy tételei bizonyíthatók vagy 

cáfolhatók,
595

 a jogtudomány létének igazolhatósága kétségkívül kérdésessé válik. Nem 

várható tartós siker olyan kísérlettől, amely a polgári jog tudományának a jog 

fogalmától független meghatározását próbálná meg megadni. A polgári jog és a 

jogtudomány viszonyáról azonban tehetők -- és ezt szükséges is megtennünk -- olyan 

megállapítások, amelyek mentén a jog tudományának szerepe és fejlődése kellően stabil 

koncepcionális keretek között vizsgálható. 

Az egyik ilyen megállapítás, hogy a jog tudománya nem azonos a joggal, de 

nem is választható el tőle. A jogtudomány kétségkívül komoly szerepet játszhat és 

játszik is abban, hogy a kodifikált és nem kodifikált jogrendszerekben az élő jog valós 

tartalmát adó bírói esetjog rendszerezett módon megismerhetővé, absztrahálhatóvá, 

ezáltal kiszámíthatóvá váljon. A jogtudomány egyik elsődleges feladata általában véve 

is a tárgyi jogot képező joganyag áttekinthetővé tétele, annak feldolgozása és 

megismerhetővé tétele. Ebben a szerepében a jogtudomány elválaszthatatlanul kötődik 

az élő joghoz, azzal azonban -- akár még ha annak alakulását befolyásolni is tudja -- 

mégsem válik teljesen azonossá, mert önmagában nem válik jogi normák forrásává. A 

jog tartalmának meghatározásához azonban a jog értelmezésén keresztül vezet az út, így 

a tudományos eredmények és tételek a jog értelmezésében betöltött szerepükkel 

formálni tudják a jog tartalmát. 

Történeti szempontból a jogtudomány és az élő jog közötti kapcsolat kölcsönös 

egymásra hatásként is leírható, amelyben a tudományosan strukturált ismeretek és 

módszerek a gyakorlat részévé válnak. A jogtudomány és az élő jog egymást formáló 

hatására történeti kontextusban is jó példa lehet például a római jog recepciója a késő 

középkortól Németországban, vagy akár a jogtudomány eredményeinek hatása a nagy 

magánjogi kodifikációkra. 

További megállapításként rögzíthető a jogtudománynak az a sajátossága, hogy 

tárgyát meghatározott és korlátozott szempontrendszer alapján vizsgálja. A 

jogtudomány így a jog által tételezett magatartásszabályokat, azok megsértésének 

szankcionálását és ezek szerkezetét, a normák keletkezését, a normák rendszertani 

viszonyát, az absztrakt magatartásszabályok értelmezését és konkretizálásuk folyamatát, 

az anyagi jogi normák érvényesítésének folyamatát, továbbá a nemzeti és a nemzetközi 

normák egymáshoz való viszonyát a létező jog alapján, kölcsönös összefüggéseik 

rendszerében vizsgálja.
596

 A tudományos vizsgálat eredményeinek hitelességét 

valószínűleg a korlátozott vizsgálati tárgyhoz adekvát sajátos módszerek adják, így a 

specifikus fogalmi rendszer, az erre épülő rendszerképzés, továbbá az ezekből levezetett 

érvényes elvi tételek megfogalmazása igazolhatják a tudományos tételeket.
597
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A jog nem természetes jelenség, hanem a társadalom mesterségesen előállított 

terméke. Tartalmának alakulása, változásai sem engedelmeskednek külső 

törvényszerűségeknek. Úgy tűnik hát, hogy a jogot mint tudományos vizsgálat tárgyát 

nem lehet szokványos módon a vizsgálati módszerektől megfelelően eltávolítani és nem 

várnak a tudományra olyan feladatok, amelyek a jogot meghatározó törvényszerűségek 

leírására irányulnának. Ebből a szempontból megalapozottnak tűnhetnek azok a 

kételyek, amelyek megkérdőjelezik a jogtudomány létjogosultságát. A jogtudomány 

esetében azonban már a vizsgálat tárgyának, a jog tartalmának a leírása és 

meghatározása is tudományos megközelítést igényel, amelynek eredményessége a 

társadalmi hatásokban, a jogalkotásban és a joggyakorlatban is ellenőrizhető. Azok a 

tényezők, amelyek a jogtudomány tárgyát, a jogot determinálják, a jog társadalmi 

hatásával együtt vizsgálhatók, így a jogtudomány a jogot meghatározó tényezők 

társadalomformáló hatását is közvetíti. 

A jogtudomány az európai kultúrkörben az egyik legrégebbi és 

legtekintélyesebb tudományág, amely a teológia és az orvostudomány mellett már a 

középkori egyetemeken is kulcsszerepet töltött be. A jogtudomány természetét és 

fontosságát néha mégis nehéz a természettudományok képviselőinek 

megmagyaráznunk. Ennek oka egyrészt az, hogy a természettudósok saját magukra 

szabott tudományfogalmat kérnek számon a jogtudományon (noha a jogtudományban 

kulcsfontosságúnak tekintett tudományossági kritériumoknak a természettudósok nem 

mindig tesznek eleget, például a szakirodalmi feldolgozást tekintve), másrészről pedig 

az, hogy a jogtudomány nem fektetett elegendő energiát abba, hogy elmagyarázza, mi is 

ennek a tudománynak a társadalmi haszna. 

Ez a társadalmi haszon jelentős, de sok esetben nem nyilvánvaló, hanem 

áttételes. Viszonylag egyszerűen belátható ugyanis, hogy a jogalkotásban és a 

jogalkalmazásban is világos fogalmi rendszerre van szükség, egy modern társadalomban 

pedig a jog fogalmi rendszere (dogmatikája) szükségképpen olyan fokú bonyolultságot 

ér el, hogy a fogalmi zavar, jogbizonytalanság és előreláthatatlanság elkerülése céljából 

alapvető fogalmi tisztázó munkákra van szükség.
598

 Ez a fogalmi tisztázás történhet 

nagymonográfiákban, tudományos tanulmányokban vagy éppen tudományos igényű 

nagykommentárokban. A közvetlen társadalmi haszon pedig abban jelentkezik, hogy a 

jogtudomány képviselői a jogászi értelmező közösség részeként vezető szerepet 

vállalhatnak a jog helyes tartalmának meghatározásában. Ez semmiképp sem lehet 

eredményes az értelmező közösség tagjaitól, így a jogalkotásban közreműködő 

szakemberektől és a gyakorló jogászoktól elszigetelten. Ezért a tudománynak meg kell 

tartania a kapcsolódást a gyakorlathoz, támogatást adva annak és hasznosítva 

eredményeit is. A jog a társadalmi valóság része, így attól semmiképp sem szakadhat el. 

A jog tudományos művelése és gyakorlata nem válhat el egymástól, hiszen ugyanazt a 

társadalmi rendeltetést kell betölteniük.  

1.2 A polgári jog tudományának feladata 

Mivel a jog maga is a társadalom terméke, a tudományok klasszikus, a 

természeti törvényszerűségek felismerésén, vizsgálatán és alkalmazásán alapuló 

módszerei a jog esetében nem használhatók. A jogtudomány feladatai így csak 

többrétűen határozhatók meg. 

Minden tudomány alapja olyan, önálló fogalmakra és logikai 

szükségszerűségekre épülő gondolkodás, amely bizonyos törvényszerűségeknek 
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engedelmeskedve vezet olyan meghatározott eredményekre, amelyek alapján a 

következtetések helyessége ellenőrizhető. Az, hogy ezek a törvényszerűségek milyen 

mértékben vehetők eleve adottnak és mennyiben épülnek konvenciókra, az egyes 

tudományágak jellemző sajátosságát képezi. A jogtudományban ezek a 

törvényszerűségek és fogalmak az általános elfogadásra, szakmai konvenciókra 

épülnek. Ez a gondolkodás és az annak alapját képező fogalmi struktúra egyúttal a 

jogászi értelmező közösség kommunikációjának a közege is. A jogi normák értelmezése 

és ezzel a társadalomban érvényesülő magatartásszabályok meghatározása ugyanis a jog 

értelmezése útján a társadalom meghatározott csoportjának, a jogászságnak a feladata. 

Mivel a jog a társadalom mesterséges terméke, úgy a közös nyelv, a jogi dogmatika is 

szükségképpen az. E közös nyelv nélkül azonban nem lehetséges az értelmező közösség 

szereplőinek a kommunikációja, és így az értelmező közösség társadalmi feladatának 

ellátása sem. A jog tartalmának meghatározásához szakmai konszenzus kialakítására 

van szükség, amelyhez elengedhetetlen a kommunikáció. A kommunikációhoz pedig a 

jogi dogmatika adja meg a szükséges közös nyelvet. 

A jogtudomány feladata továbbá annak vizsgálata is, hogy a jog normatív 

tartalma milyen társadalmi hatásokat vált ki. Ez jelenti a visszacsatolást a jog tartalmát 

meghatározó közösség felé. Amennyiben a jog társadalmi hatásai nem megfelelők, úgy 

a jog tartalmának korrekciója szükséges. Ezért a jogtudomány a társadalmi és gazdasági 

folyamatokat vizsgáló egyéb tudományágaktól, mint a közgazdaságtantól, a 

szociológiától vagy a filozófiától sem lehet elszigetelt. Ez a jog szempontjából 

határterületi vizsgálatokat igényel, amelyek szerepe nemcsak az elméletben, de a 

gyakorlatban is egyre inkább előtérbe kerül. A szabályozás és a joggyakorlat társadalmi 

és gazdasági hatásainak leírása, továbbá javaslatok megfogalmazása a társadalom 

számára a hasznosabb jog alakítása érdekében a jogtudomány feladata. Ezért e 

határterületi vizsgálatok során a jogtudománynak folyamatosan és kritikusan kell 

vizsgálnia a joggyakorlatot és a szabályozási környezetet, „külső” értékelésre alkalmas 

szempontok alapján. 

A jog tudománya által felállított tételek igazolhatósága a természettudományok 

módszereivel nem vizsgálható. Azzal azonban igen, hogy meg tudja-e teremteni és meg 

tudja-e tartani a dogmatika vizsgálatával azt a fogalmi rendszert, amely a jogászi 

értelmező közösség számára használható és a szakmai konszenzusok kialakítására 

alkalmas közvetítő közeget tudja nyújtani, továbbá hogy meg tudja-e jól határozni a jog 

társadalmi hatásait és a jog tartalmának alakításához szükséges szempontokat a 

megfelelőnek tartott társadalmi és gazdasági hatások elérése érdekében. A jogdogmatika 

vizsgálata, valamint a jognak az értékelő megközelítése meghatározza a tudományos 

vizsgálatok fő irányait is. 

A jog a társadalom tagjaival szembeni elvárásokat fogalmaz meg, és telepíti az 

elvárásoknak való megfelelés és meg nem felelés kockázatait, valós társadalmi hatást 

azonban a bíróságok döntésein keresztül gyakorol. Ezért a jognak a tartalma nem 

választható el a joggyakorlattól, amely a szakmai értelmező közösség társadalmi 

monopóliuma. Annak érdekében, hogy a jog a funkciójának eleget tudjon tenni, és az 

értelmező közösség tagjai is be tudják tölteni a társadalom által tőlük elvárt szerepet, két 

alapvető feltételnek kell teljesülnie.  

Az egyik alapfeltétel, hogy a bíróságok az azonos helyzetekben azonos, a 

különbözőekben pedig különböző társadalmi értékeléseket közvetítsenek. Ennek 

hiányában a jog nem lesz alkalmas a társadalom tagjai magatartásának befolyásolására, 

mert a társadalmi szereplők nem fogják tudni, hogy a bírósági döntésekben ex post 

meghatározott üzenetek a számukra mely helyzetekben milyen elvárást közvetítenek és 
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milyen kockázatokat telepítenek rájuk. Ennek részét képezi az a további elvárás, hogy a 

döntésekben alkalmazott következmények a jogsértés súlyával arányosak legyenek. A 

bírósági döntésekben megjelenő értékelések megfelelően kell hogy tükrözzék az 

értékeknek a társadalomban elfogadott hierarchiáját és prioritást kell adjanak a 

magasabb szinten védett érdekeknek, miközben kisebb védelmi szintet kell 

biztosítaniuk a kevésbé védett érdekeknek. Ennek az arányosságnak a hiányában szintén 

nem határozható meg a társadalom tagjai számára a bírósági döntésekben közvetített 

értékelések tartalma.  

Nem szabad szem elől téveszteni a jogtudomány azon sajátosságát, hogy 

nemcsak a jog tudományának művelése kötődik egy jól körülhatárolható társadalmi 

csoporthoz, de a jog tartalmának meghatározása is a jogászok szakmai közösségéből 

álló értelmező közösség feladata. Az értelmező közösség meghatározza a jog tartalmát, 

és így csak ezen a közösségen belül értelmezhető a jogtudomány eredményeinek 

elfogadottsága és hasznosulása is. Ennek során nem hagyható figyelmen kívül az 

értelmező közösség tagjainak -- azon belül a tudományos vizsgálatot művelő és a jogot 

alkalmazó társadalmi csoportoknak -- a társadalmi kötődések által meghatározott 

kulturális háttere sem. Ebből következik az a másik alapvető elvárás, hogy a társadalmi 

értékek érvényre juttatása során az értelmező közösség tagjai konszenzust tudjanak 

kialakítani. Konszenzus hiányában az értelmező közösség a társadalom felé különböző 

értékeléseket fog közvetíteni, ezzel bizonytalanná téve az elvárások tartalmát. Ilyen 

helyzetekben az értelmező közösség nem tudja betölteni a társadalmi feladatát és 

meghatározhatatlanná teszi a társadalom tagjai számára az elfogadott magatartások 

kereteit és tartalmát. Ahhoz, hogy az értelmező közösség tagjai megfelelően tudjanak 

kommunikálni egymással, szükséges a jogi gondolkodás szabályainak meghatározása 

ugyanúgy, mint a kommunikáció során használt fogalmak tartalmának közös 

elfogadása. 

A fogalmi gondolkodás fontossága nemcsak az elmúlt századok egyes 

jogtudományi irányzatainak termékeiben mutatkozik meg, de akár a szerződéskötési 

gyakorlatban is. Az önszabályozó szerződések tartalmának nagy részét a szerződésben 

használt fogalmak pontos meghatározása teszi ki, annak érdekében, hogy a szerződés 

mint írott szöveg értelmezése során a kötelezettségek és jogosultságok tartalmának 

meghatározásában a bizonytalanságokat a felek kiküszöböljék. Ennyiben az értelmező 

közösség feladatát és mozgásterét már a jogrendszer önmagában is meghatározza. 

Kodifikált jogrendszerekben az értelmező közösség feladata az írott normák értelmezése 

és azok tartalmának, jelentésének és az általuk hordott üzenetek meghatározása. 

Esetjogi rendszerben a gondolkodás kereteinek a meghatározása az egyes döntésekből 

absztrahálható tudás meghatározása annak érdekében, hogy a döntések üzenetének 

tartalma a társadalom tagjai számára világos és követhető legyen. 

Ez a két elvárás a jog kétirányú vizsgálatát teszi szükségessé, amelyek egyúttal 

lehetővé és szükségessé teszik a jognak a tudományos megközelítését, továbbá 

meghatározzák a jogtudomány fő irányait is. A jogtudomány egyik feladata és fő iránya 

annak a vizsgálata és feltárása, hogy a jog megfelelő társadalmi értékeléseket közvetít-e, 

és hogy ezek a társadalmi értékelések a társadalom tagjai számára követhető elvárásokat 

fogalmaznak-e meg. A társadalmi értékek megfelelőségének vizsgálata a jog külső 

szempontú vizsgálatán alapszik. Így a jog vizsgálható a társadalmi költségek és a 

hatékonyság szempontjából (a jog gazdasági elemzése), egyes tételezett morális értékek 

szempontjából (az emberi jogok érvényesülése), vagy a jog társadalmi hatásának 

bármely más alapú megközelítéséből. Ezek a vizsgálatok elsősorban a jog helyességére 

kérdeznek rá, amelynek során a jog helyessége más, a jogon kívüli értékelési 
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szemponthoz kötődik. Ezekkel a megközelítésekkel a jog mint tudományos vizsgálat 

tárgya megfelelően elkülöníthető a vizsgálati szempontoktól, és a vizsgálati 

kiindulóponthoz képest a helyessége igazolható vagy cáfolható. Ezek a vizsgálatok így 

kielégíthetik a tudományos vizsgálat alapvető követelményeit. 

A másik irányú vizsgálat a jogot mint önálló fogalomrendszerre épülő zárt 

logikai rendszert szemléli, és azt kutatja, hogy milyen módon tartható fenn az a közös 

nyelv és az a gondolkodási struktúra, amely lehetővé teszi az értelmező közösség tagjai 

számára a kommunikációt és annak megállapítását, hogy mely kérdésekben milyen 

tartalmú konszenzus született az értelmező közösség tagjai között. A jogi gondolkodás 

különböző elemekből épül fel. Alapvető szerkezete a matematikai gondolkodáshoz 

hasonlít. Axiomatikus tételeket rögzít, és ezekre a tételekre épülő következtetéseket és 

törvényszerűségeket állapít meg. E következtetések helyessége és rendszerének 

következetessége, hasonlatosan a matematikai következtetések helyességéhez és 

következetességéhez, a tudományos gondolkodás módszereivel vizsgálható és 

ellenőrizhető. Ez a vizsgálati irány a jogi dogmatika. Ennek keretében kell 

meghatározni a gondolkodás rendszerképző elemeit és a rendszerképző elemekből 

levont következtetések megalapozottságát. A jogi dogmatika tehát a jogászi 

gondolkodás logikai rendszerének vizsgálata, amely a jog belső szerkezetét, az 

axiomatikus tételekből és a premisszákból levezetett következtetések helyességét 

vizsgálja. Ha a jogtudományt rögzített axiómákon és megfogalmazott premisszákon 

alapuló logikus következtetések rendszereként tételezzük, úgy az axiómák és a 

premisszák megadják az ezekből levezetett tudományos tézisek érvényességének 

spektrumát is. 

A jogtudomány sajátossága, hogy bár a dogmatikai vizsgálat és a jog értékelő 

vizsgálata külön-külön is helytálló eredményeket hozhat, e két megközelítés csak együtt 

vezethet olyan eredményekre, amelyek társadalmilag is hasznosak. Az értékelő 

vizsgálat a dogmatikai szerkezet fenntartása nélkül azt eredményezi, hogy a 

következtetések nem illeszkednek a szakmai konvenciókon alapuló kommunikációs 

folyamatba, és így elvész az a lehetőség, hogy az egyes tételek mögötti konszenzus 

megállapítható legyen az értelmező közösségben. Ezért okoz gondot az alkotmányos 

elvárásoknak és az emberi jogoknak a magánjogi kontextusban történő értelmezése, 

amely erőteljesen jelentkezik például a hátrányos megkülönböztetés tilalmának 

értelmezésénél a magánjogi jogviszonyokban, amelynek kapcsán a tudomány még nem 

oldotta meg a szerződési szabadság és a tulajdonnal való rendelkezés szabadsága 

axiomatikus tételeivel történő egyeztetés feladatát. A dogmatikai vizsgálat öncélúvá és 

haszontalanná válhat akkor, ha a jog társadalmi hatását figyelmen kívül hagyja. 

A jog a társadalmi konfliktusok megoldásának vagy legalábbis lezárásának 

eszköze, és azzal, hogy normatív formában megfogalmazott elvárásokat közvetít a 

társadalom szereplői felé, egyúttal irányítja is a társadalmat. A jog sajátossága, hogy 

tartalmát egy értelmező közösség, a jogászság határozza meg a jogi normák és bírósági 

értelmezések során. Nem véletlen az a párhuzam, amely a jogi és a vallási szövegek 

értelmezése kapcsán felmerül. A társadalom tagjaira irányadó magatartási elvárások 

megfogalmazása miatt ezt az értelmező közösséget komoly társadalmi felelősséggel 

terheli. Ez nemcsak azzal jár, hogy a jogászok képzésével és a jog tartalmának 

meghatározását leginkább befolyásoló tevékenységet végző jogászok kiválasztásával 

járó feladatokat kell megfogalmazni, de az értelmező közösség részeként komoly 

kihívások elé állítja a jog tudományos szintű művelőit is. A jelenleg általánosan 

uralkodó szemlélet a gyakorlatot és a tudományt élesen elhatárolja egymástól, és kevés 

átjárást enged a tudomány és a gyakorlat (a társadalmi konfliktuskezelés) között. 



165 

 

1.3 A kodifikált magánjog sajátosságai és következményei 

Amennyiben a jog a jogalkotó által írott normákban rögzített szabályokon 

alapszik, sem a jog leírása, sem pedig a jognak a tudományos vizsgálata nem lehet 

független az írott normák értelmezésétől. Ez nemcsak olyan határterületi kutatásoknak 

nyit utat, mint a jog és az irodalom összefüggéseinek vizsgálata, de szükségessé teszi a 

szöveg értelmezésével kapcsolatos metodológiai elemzéseket is. Kodifikált 

jogrendszerben a jogászi szakmai közösség hajlamos lehet arra, hogy a jogot az írott 

normával azonosítsa. A jognak a tartalmát, a tárgyi jogot azonban nem a törvényekben 

(law in books), hanem a bírósági döntésekben (law in action) kell keresni. Minden, a jog 

tartalmával kapcsolatos kérdésre a válasz valójában annak az előrejelzését jelenti, hogy 

a bíróság az adott kérdésben miként foglal állást. Az a folyamat, amellyel az írott 

normák értelmezése leírható, azonos a vallási szövegek értelmezésével. A jogászi 

értelmező közösség feladata annak meghatározása, hogy a szöveg által az adott 

élethelyzetre előírt tartalmat meghatározza. A szöveg és a tartalom kapcsolatának 

meghatározása, azaz az értelmezés folyamata során két megközelítés képzelhető el.  

A textualista megközelítés szerint, mivel a szöveg jogalkotói autoritáson 

alapszik, azt mindig önmagában és önmagából kell értelmezni, a bíróság mást nem 

vehet figyelembe és nem egészítheti ki vagy korrigálhatja az írott norma szövegét. Ez a 

megközelítés összhangban van azzal az általános felfogással, amely szerint norma 

alkotására felhatalmazva csak az a jogalkotó lehet, amely a közjogi szabályok által 

meghatározott módon abba a helyzetbe került, hogy a társadalom tagjaira kötelező 

előírásokat fogalmazzon meg, amelyek betartását az állam kényszerítő eszközökkel 

támogatja. A jogalkotó legitimitását a normaalkotásra a modern társadalmakban a 

demokratikus választási rendszer és az azon keresztül adott társadalmi felhatalmazás 

adja. A bíróság ehhez képest csak végrehajtja a jogalkotó által megfogalmazott 

parancsot, ahhoz nem adhat hozzá és abból nem vehet el. Ez a bírósági döntés 

legitimitásának forrása. A bíróság nem mehet túl a szöveg önmaga alapján történő 

értelmezésén, mert ebben az esetben a döntés legitimitása -- a jogalkotó hatalom forrása 

-- hiányzik. A probléma azonban az, hogy a vallási szövegekhez hasonlóan, a 

normaszöveg tartalma önmaga alapján valójában sohasem határozható meg. Nemcsak 

azért, mert a jogi nyelv a társadalom értelmező közösségének mesterséges szaknyelve, 

így fogalomrendszere önálló, a nyelvtani értelemtől néha teljesen független tartalmat 

hordoz, hanem azért is, mert a normaszöveg absztrakt természete minden esetben 

konkretizálást tesz szükségessé, ami viszont a normaszöveg absztrakciós szintje miatt a 

nyelvi megfogalmazásból nem szükségszerűen levezethető megállapításokat igényel.  

Ez az alapja annak a másik megközelítésnek, amely, abból kiindulva, hogy az 

írott jogi norma szövegének értelmezése önmagából teljes körűen nem vezethető le, a 

bíróságok feladatának tekinti a norma kiegészítését vagy korrekcióját annak érdekében, 

hogy a döntés a tényállás megfelelő társadalmi értékelését tükrözze. Ennek során 

valószínűleg illúzió lenne egy semleges értelmezési és értékelési modell követésének 

elvárása, különösen azokban az esetekben, amelyekben egymással ütköző értékek 

közötti preferenciákat kell a bíróságnak felállítania. Ilyen helyzetek rendszerint adódnak 

a tulajdon magánjogi korlátaival kapcsolatos és a személyiségi jogi perekben. Ez az 

értelmezési modell szükségképpen implikálja annak belátását és elismerését, hogy a 

bíróságok feladata nem merül ki a szöveg értelmezésében és a jogalkotói parancs 

végrehajtásában. A bíróságok valójában a tényállás társadalmi értékelését végzik el, és 

mivel az írott norma tartalmának meghatározása során a társadalmi értékelés érvényre 

juttatása érdekében szükségképpen egészítik ki vagy korrigálják azt, tevékenységük a 

jogalkotói tevékenységgel azonos, annak legitimitása nélkül. Ezért a bírósági döntések 
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legitimitása nem, vagy legalábbis nem minden esetben vezethető le a jogalkotó 

normaalkotásának legitimitásából. A bíróságok a megfelelő társadalmi értékelés 

keresésével az értelmező közösség értékrendjét érvényesítik, amely nem független az 

értelmező közösség tagjainak társadalmi-kulturális hátterétől sem. A bírósági döntések 

így nem szabályok mechanikus alkalmazásában -- általános és különös egymáshoz 

rendelésében -- állnak, hanem mindig értékelések eredményei. Ez relativizálja az írott 

jog súlyát, és összességében is rugalmas, többtényezős értékelésen alapuló jogot 

eredményez. 

2. A polgári jog magyar tudományának útjai 
A polgári jog magyar tudománya valóban impozáns, és egyedi építményének 

teljes bemutatása több száz év eredményeinek és könyvtárnyi tudományos munkának az 

áttekintését igényli. A magyar jogtudomány a magánjog valamennyi területén nagy ívű, 

a nemzetközi fejlődési tendenciákba illeszkedő gondolatokat, újszerű, egyéni 

elméleteket és megközelítéseket, imponáló törekvéseket mutat. A következőkben a 

polgári jog hazai tudományos vizsgálatának és művelésének néhány meghatározó 

sajátosságát emeljük ki, amelyek elsősorban történeti és kulturális fejlődési 

sajátosságokhoz kötődően hatottak a magánjog magyar tudományának fejlődésére. A 

polgári jog tudományos megközelítése és elemzése hagyományosan erősen kötődik a 

tárgyi jog forrásának kereséséhez, és ezért megmaradt a szoros kapcsolata a polgári 

eljárásjog tudományával is. 

2.1 Kezdeti lépések: a jog leírása és legitimitásának keresése  

A magánjog tudományának nincsenek jól elhatárolható fejlődési korszakai. A 

társadalmi és gazdasági változások természetszerűen befolyásolták a magánjog és a 

magánjog tudományának fejlődését, a tudomány céljainak súlypontjai is változtak, de 

világos korszakhatárokat nem lehet azonosítani. Sokkal inkább jellemző az egyes 

időszakokba való hosszas átmenet. A magánjog tudományának fejlődése a magánjog 

fejlődéséhez köthető. A magánjog fejlődése pedig a gazdasági és társadalmi változások 

egyes jelentős fázisaihoz kapcsolható: a magánjog kialakulásának társadalmi és 

gazdasági alapjaihoz, a társadalmi és gazdasági konszolidációhoz, a tömegtermelés 

kialakulásához, a válságperiódushoz, a második világháborút követő szocialista 

gazdasági és társadalmi rendhez, majd a rendszerváltozáshoz. A magánjogi joganyag és 

a magánjogi gondolkodás fejlődésének kezdő időpontja a magánjog alappilléreinek a 

megszületéséhez köthető, majd a második világháborúig folyamatosan kíséri a 

kodifikációs törekvéseket. Az egyetlen világos korszakhatár a szocializmusból a 

piacgazdaságba és a demokratikus társadalomba való átmenet, az azt megelőző 

korszakok határai biztonsággal nem rögzíthetők. 

A magánjog három alappillére a hagyományos szemlélet szerint a védett és 

forgalomképes tulajdon, a szerződési szabadság, valamint a tulajdonosok 

jogegyenlősége, amelyet az általános jogképesség fejez ki. A magánjog tudományának 

megjelenése szükségszerűen a magánjoghoz kialakulásához kötődik, ezért ezeknek az 

alapintézményeknek az általános társadalmi elismerése és jogi védettségük biztosítása 

jelenti a magánjog tudományának kezdetét, és a magánjog fejlődési szakaszaihoz 

köthetők a magánjog tudományának fejlődési szakaszai is. A magánjog kezdetét az 

1825-tel kezdődő reformországgyűlésekhez vagy az 1848-as forradalomhoz kötik, és 

első szakaszának végét a kiegyezés időszakára teszik. Az ezt követő szakasz az első 

világháborúig tartott, majd a harmadik szakaszt az első és a második világháború 

közötti időszakra teszik, amelyet a szocialista polgári jog és jogtudomány szakasza 
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követ, amelyet a rendszerváltozás után kezdődő időszak vált fel. A magánjog 

kialakulása elsősorban a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenettel járó 

gazdasági és társadalmi változásokhoz kötődik.
599

  

A Hármaskönyv, amely nemcsak a középkori, de valójában az újkori magyar 

magánjog megismeréséhez is alapvető forrásnak tekinthető, nemcsak leírta a magánjog 

tartalmát, de különleges érdeme az a megközelítés, amellyel az anyagi és az eljárási 

jogot egységes szemléletben tárgyalja és keresi a jog külső legitimitásának forrását.
600

 

Jogalkotói autoritással kodifikált magánjog hiányában természetes alapkérdés volt a jog 

forrásának keresése és meghatározása. Ezt jól jelzi az is, hogy a Tripartitum egyik 

központi tartalmi részét képezi a válasz keresése arra, hogy a jog miből nyeri kötelező 

erejét, és hogyan határozható meg a jogi normák forrása. Werbőczy meghatározza a 

jogtudomány fogalmát és szerepét is. A jogtudomány a Hármaskönyv 

gondolatrendszerében „az isteni és emberi dolgoknak ismerete; az igazságosnak és 

igazságtalannak tudása. Az igazságosnak tudniillik, hogy azt cselekedjük, az 

igazságtalannak pedig, hogy kerüljük.”
601

 Az igazság, a jog és a jogtudomány 

elhatárolására épülő rendszerben a jogtudományt a jognak a tudásában és annak 

tanításában látja, hogy az igazság miképpen adja meg mindenkinek az övét, a jog pedig 

hogyan segítse ezt elő.
602

 A jogtudomány két vizsgálati iránya (a dogmatikai 

gondolkodás és a jog külső vizsgálata) ezzel már a Hármaskönyvben is megjelent, és 

egyúttal a jogtudomány szerepeként is meghatározásra került. Amellett, hogy Werbőczy 

a jogi normák forrásaként a törvényt és a szokást azonosítja, azok legitimitását és 

helyességük viszonyítási pontját az „isteni törvényre” vezeti vissza azzal, hogy az 

„isteni törvénynyel ellenkező törvénynek tehát sem a nép megegyezéséből, sem 

huzamos szokásból ereje nincsen”,
603

 és bár sok esetben hivatkozik római jogtudósokra, 

a történeti szemlélet kevésbé dominál a gondolkodásában. 

A Tripartitum által tükrözött szemlélet és jogfogalom középpontjában a 

bíróságok szerepe és az eljárás áll, ami egységbe foglalja a polgári anyagi jogi és 

eljárásjogi szemléletet. Az anyagi magánjogi és eljárásjogi joganyag szétválásával, az 

eljárási jog tudományának önálló, az anyagi jogtól független kérdésekre való 

válaszkeresésével ez az egységes megközelítés a mai tudományos gondolkodásban 

háttérbe szorult. Az a fejlődés, amely az anyagi és az eljárási jog egységes 

szemléletének elhomályosulását eredményezte, bár érthető és logikus is, komoly 

hátrányt implikált. Az anyagi jogi kapcsolódás nélkül a polgári eljárásjog tudománya 

nem tud arra a paradigmatikus kérdésre jó választ adni, hogy az eljárás célja az alaki 

vagy az anyagi igazság érvényesülésének biztosítása-e, az anyagi jog pedig szem elől 

téveszti a jog valós működését megjelenítő modellt, amely a gondolkodás 

középpontjába a bíróságok döntéseit és nem a jogalkotó által alkotott törvények 

szövegét helyezi. Ennek a szemléletnek a létjogosultsága és szükségessége megjelenik a 

modern tudományos gondolkodásban is,
604

 de a kellő hangsúly felismerése és 

biztosítása a mai magánjogi tudományos gondolkodás nagy adóssága.  

Mivel a magyar magánjog az 1959-es Ptk. hatálybalépéséig nem volt kodifikált 

jog, a jogtudomány egyik elsődleges feladata az volt, hogy a bírói gyakorlatból 
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leszűrhető tartalmat absztrakt formában és rendszerbe foglalva megismerhetővé tegye. 

Ez a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés kezdeti időszakában különösen 

erőteljes volt. A XIX. század közepéig a magánjog egyik jellemző vonása a latin nyelv 

használata és a kanti jogbölcselet hatása. A magánjog tudománya jobbára a 

jogszabályok és a Tripartitum kommentálására szorítkozott. 

Az újkori magyar magánjog tartalmának összefoglalását nyújtotta Frank 

Ignác,
605

 akinek a magyar magánjogról írt munkájában még erősen dominált a jog 

legitimitásának keresése és tartalmi leírása. A Werbőczynél domináns természetjogi 

felfogással szemben Frank Ignác gondolkodását a történet-jogi iskola befolyásolta.
606

 A 

magánjog tartalmának a rendszerezett leírásával a második világháború előtti magyar 

magánjog első teljes és tudományosan rendszerezett leírását nyújtotta, így munkája a 

magánjog megismerésének megbízható forrása lehetett. Frank Ignác hatását a magánjog 

tudományának fejlődésére aligha lehetne túlbecsülni. Már feudális keretben is 

különbséget tett közjog és magánjog között, kijelölte továbbá a magánjogtudomány 

fejlődésének azt a vonalát, amelyet „utódai (Wenzel, Grosschmid) ragyogóan 

használnak fel a táblabíró jogtudomány nemzeti jogának védelmében”.
607

 A hegeliánius 

alapokra építkező Szalay László, aki Frank Ignác kortársaként a magyar 

magánjogtudomány radikális irányzatának alapjait vetette meg, hatásában valószínűleg 

kisebb jelentőségű, kettőjük „egymással nem is érintkező felfogása azonban kijelöli azt 

a kiegyezés utáni kettősséget, amely a magyar burzsoá magánjogtudományt 

végigkíséri”.
608

 

2.2 A kiegyezéstől a kodifikációs kísérletekig: rendszerkeresés 

A kiegyezés utáni időszak egyik jellemző vonása a magánjogban a rendeleti 

úton történő jogalkotás, az osztrák polgári törvénykönyv hatása és a fragmentált 

fejlődés, amelynek oka elsősorban az egyes, külön is szabályozható területeken 

sürgetően jelentkező igény és lehetőség a stabil jogi szabályozásra. Az osztrák 

telekkönyvi rendszer és a német kereskedelmi jogi szabályozás átvétele és hatása 

ezeken a területeken erősen hatott a tudományos feldolgozásra is, míg más területeken 

(öröklés, családi jog) a társadalmi viszonyok átmeneti jellege akadályozta a tudományos 

igényű feldolgozás fejlődését. A törvényi és rendeleti úton szabályozott területeken 

radikális volt a jog változása, és ez szükségképpen váltotta ki azt a kettős reakciót, 

amely egyfelől a magánjogtudomány hagyományokhoz kötődő, a bírói szokásjog 

fenntartására törekvő és a magánjog nemzeti jellegét védő irányzat markáns 

megjelenését, valamint ezzel szemben a változásban a fejlődés lehetőségét kereső 

irányzat kialakulását eredményezte. Ez a kettősség két szembenálló tudományos 

irányzat útjait jelölte ki. A hagyományokat védendő értéknek tekintő vonal nagy hatású 

képviselője volt a jogtudományban például Wenzel Gusztáv és Grosschmid Béni, a 

radikális irányzat pedig olyan vezéralakokat mutatott fel, mint a történeti jogi iskolával 

szemben az érdekeszmét valló Szászy-Schwarz Gusztáv és Dell’Adami Rezső.
609

 A két 

leginkább meghatározó egyénisége a magánjogtudománynak -- nemcsak ebben az 
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időszakban, de a mai napig is -- Grosschmid Béni és Szászy-Schwarz Gusztáv. 

Nemcsak a jogtudomány fő irányai, de a magánjogot ebben az időben átható szemlélet 

is hűen tükröződik abban, ahogyan Asztalos László ír róluk: „míg Grosschmidot az 

osztrák joggal szembeni nemzeti érzése a német jog karjaiba hajtja, addig Schwarz a 

római jog felhasználásával osztrák, német és svájci példákat kíván a kodifikáció során 

követni.”
610

 Már ebben az időszakban is szorosan kötődött a magánjog tudománya a 

római jog tudományához, ami azután mindvégig jellemzi a magánjog tudományának 

történetét.
611

 Részben ez is lehetett az oka annak, hogy a német pandektisztika 

erőteljesen hatott a magyar magánjogtudományra is, különösen Suhayda János és 

Wenzel Gusztáv munkáiban.
612

 

A kodifikált magánjog hiánya alapvetően határozta meg a magánjogtudomány 

szerepét. A jogtudomány egyik fő fókusza kodifikációs javaslatok megfogalmazása és a 

tervezetek kritikája volt, a másik pedig a joggyakorlat rendszerbe foglalása és 

értelmezése. A magánjog rendszerezett tartalmi leírásának elsődleges célja a 

joggyakorlat segítése volt. A kodifikációs javaslatok egyszerre tükrözték a jogtudomány 

eredményeit és hatottak vissza a magánjog rendszerében történő gondolkodásra. A 

magánjog általános részében történő gondolkodás német hatás eredménye, és bár a 

kodifikációs törekvések ezt nem tükrözték, a magánjog rendszerezett tudományos 

feldolgozásai ezt a szemléletet követték. A magyar magánjog fejlődését elsősorban 

osztrák, német, svájci és francia hatások befolyásolták, és ennek közvetítő közege a 

jogtudomány volt. Ennek egyik következménye, hogy a jogösszehasonlítás mint 

kutatási módszer és a jog megértésének eszköze már a magánjogtudomány 

kialakulásának korai szakaszában is természetes módon terjedt el, jóval azelőtt, hogy 

általánosan elismert, nevesített és tárgyalt kutatási módszerré és szemléletté vált volna. 

A külföldi jogi megoldások egyúttal forrásaivá is váltak a hasonló problémákra adott 

magyar válaszoknak.  

A jog rendszerezett tartalmi leírásának jelentősége a Magyar Általános Polgári 

Törvénykönyv 1900-as tervezetével és egyes szövegváltozatainak megjelenésével, 

valamint az 1928-as Magánjogi Törvényjavaslat (Mtj.) megjelenésével sem csökkent. 

Gyakran úgy tartják számon ezeket a javaslatokat, különösen az Mtj.-t, hogy bár nem 

emelkedtek törvényerőre, a bíróságok követték őket. A bírói gyakorlat és az Mtj. egyes 

rendelkezései között azonban voltak eltérések, és ezeket az ellentéteket nem oldotta fel 

a törvényhez kapcsolódó jogalkotói autoritás. Így a jog tartalmi meghatározásának a 

feladata volt az is, hogy a bírói gyakorlat és az Mtj. közötti feszültségekre a figyelmet 

felhívja és azokat valamilyen módon kezelje. Mivel egészen az 1959. évi IV. törvény a 

polgári Törvénykönyvről (Ptk.) hatálybalépéséig a magyar magánjog sajátossága maradt 

az az esetjogi rendszer, amely nem emelt ki precedenseket, a törvényileg nem 

szabályozott kérdésekben a joggyakorlatból leszűrhető normatív tartalom volt az 

egyetlen módja a jog rendszerezett tartalmi leírásának. A jogirodalom középpontjában 

így a joggyakorlat vizsgálata állt, címzettje pedig természetszerűen a jogászi értelmező 

közösség volt, és ezzel kiemelt célja a jog tartalmi leírása lett a joggyakorlat számára. 
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Ezt az igényt és hangsúlyt jól jelzi Zlinszky Imrének
613

 a magyar magánjogról írt 

munkája, amelynek első kiadása már 1880-ban is „különös tekintettel a gyakorlat 

igényeire” alcímmel jelent meg.
614

 

A jogtudomány így hosszú időre vált azzá a közvetítő közeggé, amely a bírói 

gyakorlat eredményeinek feldolgozásával éppen a joggyakorlat számára tette 

megismerhetővé a magánjog normatív tartalmát. Ez a funkciója a jogtudománynak az 

1959-es Ptk. megszületését követő időszakig megmaradt. Bár a polgári jognak az 1875-

ös kereskedelmi törvény megszületéséhez és az Mtj. megjelenéséhez köthető tartalmi 

megszilárdulásával és megismerhetőségével, továbbá a polgári jog tartalmi leírását 

megadó mértékadó művek megjelenésével
615

 a jogtudománynak ez a szerepe csökkent, 

újra felbecsülhetetlenül fontossá vált a második világháborút követő időszakban és az 

1959-es Ptk. megszületésével. A Szladits Károly által szerkesztett Magyar magánjog a 

mai napig mértékadó szakirodalom.
616

 

2.3 A két világháború közötti időszak: új utak és sokszínűség 

Az első világháborút követő időszak gazdasági és társadalmi változásai, és 

különösen a válság, a magánjogra és a jogtudományra is erős hatást gyakorolt. A 

kodifikációs törekvésekben már korábban is domináns német hatást a jogtudomány 

eredményeinek nyomán az Mtj. által is tükrözött svájci befolyás kompenzálta. A 

tudományos gondolkodás homlokterébe kerültek olyan, a jog társadalmi hatásait 

vizsgáló irányzatok, amelyek már korábban is megjelentek, de gyakorlatilag visszhang 

nélkül maradtak. A szociális magánjog gondolatát legerőteljesebben és leghatásosabban 

Meszlény Artúr képviselte a magyar magánjogtudományban,
617

 de a tulajdonjog 

társadalmi szerepe állt Ágoston Péter munkáinak
618

 középpontjában is. A német és 

osztrák hatás továbbra is meghatározó, de ahogyan a német és osztrák jogtudományban 

is több irányzat alakult ki, a magyar jogtudományt is több irányzat befolyásolta. A skála 

a liberális eszméktől a fasiszta ideológiáig terjedően nagyon széles, ugyanakkor még 

érzékelhető a hagyományos természetjogi iskola hatása is.
619

 A társadalmi hatásokra a 

gyakorlat -- részben a kodifikált magánjog hiánya miatt is -- a generálklauzulák 

(méltányosság, jóhiszeműség és tisztesség követelménye) széles körű alkalmazásával 

reagált, ami a jogtudomány gyakorlatot rendszerező és értelmező szerepét erősítette.
620

 

Azzal, hogy az Mtj. után a kodifikációs törekvések is háttérbe szorultak, jelentősen 

csökkent a jogtudománynak a jogalkotásra gyakorolt hatása is. A gyakorlatot 

rendszerező és értelmező hagyományos irányzat mellett, amelynek kiemelkedő 

képviselői Kolosváry Bálint
621

 és Tóth Lajos
622

 voltak, Kolosváry és Szladits Károly 

tekinthetők a két világháború közötti magánjogtudomány vezéralakjainak.  

                                                           
613

 ZLINSZKY János: „Zlinszky Imre” in HAMZA (szerk.) (12. lj.) 29. 
614

 ZLINSZKY Imre: A magyar magánjog mai érvényében, különös tekintettel a gyakorlat igényeire 

(Budapest: Franklin 1880). 
615

 SZLADITS Károly: A magyar magánjog vázlata (Budapest: Grill 1937).  
616

 SZLADITS Károly (szerk.): A magyar magánjog (Budapest: Grill 1939--1942). 
617

 Ezt az irányzatot képviselte BUDAY Dezső: A társadalmi ideál (Budapest: Buday--Eggenberger 1917); 

KOVÁCS Lipót: A szociálizmus hatása a magánjogra (Budapest: Lampel 1906) és SZIRTES Artúr: A 

szociális jog elmélete (Budapest: Rényi 1913). 
618

 ÁGOSTON Péter: A jövő polgári törvénykönyvének tervezete (Nagyvárad: Nagyváradi 

Társadalomtudományi Társaság 1916). 
619

 ASZTALOS (5. lj.) 202. 
620

 KELEMEN László: A jóhiszeműség és tisztesség a magánjogban (Szeged: Ablaka 1937). 
621

 KOLOSVÁRY Bálint: Magánjog (Budapest: Studium 1938). 
622

 TÓTH Lajos: Magyar magánjog (Debrecen: Városi Nyomda 1932). 

javascript:open_window(%22http://gauda.ogyk.hu:80/F/FFC8QEM2SID9JILFIEVKQRDGXJ965YPIH1TS7IN9IFAXK4F969-38451?func=service&doc_number=000304662&line_number=0008&service_type=TAG%22);


171 

 

Jogtudomány és joggyakorlat szoros kapcsolatát és egymásba tolódását nemcsak 

a jogtudományban érvényesülő törekvések mutatják, hanem az is, hogy a jogtudomány 

sok komoly eredményét szolgáltatták a szorosabb értelemben vett akadémiai közeghez 

és egyetemi katedrához nem vagy csak pályájuk egy részében kötődő gyakorló 

jogászok, mint Villányi (Fürst) László,
623

 Szegő Izsó,
624

 Beck Salamon,
625

 Lányi 

Bertalan
626

vagy Almási Antal.
627

 Részben valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a 

magyar magánjogtudomány megőrizte a kreativitását és egyediséget tudott mutatni az 

erősen determináló német--osztrák jogi környezetben és kötöttségben. Ezek az egyedi 

vonások és a kreativitás az 1959-es Ptk. előkészítése során tudott érvényesülni. 

A polgári jog tudományának a második világháború előtti fejlődését és részben a 

modern fejlődését is alapvetően határozta meg az, hogy a kereskedelmi törvényről szóló 

1875. évi XXXVII. törvénycikk megalkotásával a joganyag kodifikált kereskedelmi jogra 

és esetjogon alapuló magánjogra vált szét. A kereskedelmi és váltójog nemcsak jól 

körülhatárolt önálló jogterületté vált, de sajátos, a magánjogi gondolkodástól eltérő 

megközelítést is igénylő különös problémákat vetett fel, amelyek nemcsak a bírói 

gyakorlatban igényeltek szakosodást, de a tudományos gondolkodásban is. A 

kereskedelmi ügyletek egyenlő alkupozíciókra épülő, a szerződési szabadságot kevésbé 

korlátozó modellje, a váltójogi gondolkodás magas szintű absztrakciót, erős 

formakényszert és gyakorlatias megközelítést egyaránt igénylő intakt belső logikája, 

továbbá a társasági jog érdekrendszerekre épülő szabályozása olyan vizsgálatokat 

igényelt, amelyek a magánjogi gondolkodásban nem merültek fel, vagy attól egyenesen 

idegenek voltak.  

A kereskedelmi jog tudományának főbb kutatási irányai a joganyag korlátozott 

tartalma és német jogi gyökerei miatt is determináltak voltak. A kereskedelmi jog 

tudományának hazai iskolateremtője Nagy Ferenc volt, akinek tudományos eredményei 

jól illeszkedtek a joggyakorlatra orientált tudományos gondolkodás hagyományaiba.
628

 

Munkái és szemlélete
629

 a mai napig jelentős mértékben határozza meg váltójogi 

gondolkodásunkat.
630

 A legszélesebb körű tudományos tevékenységet a kereskedelmi 

jog terén a második világháború előtt Kuncz Ödön fejtette ki. Munkássága nemcsak a 
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kereskedelmi jog átfogó vizsgálatára terjedt ki,
631

 de a társasági jogi érdekstruktúra,
632

 a 

részvényjog
633

 és az osztalékjog
634

 kapcsán megfogalmazott gondolatai a mai napig 

hatnak.
635

 Tevékenysége alapvetően befolyásolta a szintén német mintára megszülető, a 

korlátolt felelősségű társaságokról és a csendes társaságokról szóló 1930. évi V. 

törvénycikk megalkotását is.
636

 Munkássága a tárgyi kereskedelmi jog vizsgálatának 

kereteit túllépve átfogó, szabályozásszerkezeti kérdésekre is kiterjedt, és a jog átfogó 

szemléletének formálására is hatott.
637

 Balás P. Elemérrel közösen írt, a versenyjog 

magánjogi gyökereire is építő versenyjogi kommentárja maradandóan mértékadóvá 

vált.
638

 Állásfoglalásai forrásértékűek maradtak az 1988. évi VI. törvény 

rendelkezéseinek értelmezése során is, eredményeinek hatása a mai napig érzékelhető. 

Patakfalvy-Groák Lászlónak a korlátolt felelősségű társaságokról,
639

 de különösen a 

részvénytársaságokról írt, letisztult és világos munkái
640

 a joggyakorlat képviselőinek a 

hazai jogtudomány fejlődéséhez való múlhatatlan hozzájárulásai közé tartoznak. A két 

világháború közötti időszak tudományos irányzatai közül az egyik legjelentősebb a 

gazdasági jogi iskola, amely a magánjogi gondolkodást a szociális jogi és válságjogi 

jogintézményekre is kiterjesztette.
641

 

A problémák absztrakt megfogalmazása és önálló, eredeti megközelítése iránti 

igény markáns törekvés volt a magyar magánjog történetében, különösen a második 

világháborút megelőző időszakban. Ez különösen azt a körülményt figyelembe véve 

jelent különleges eredményt, hogy a szabályozási környezet és a joggyakorlat mindig 

erős német és osztrák hatás alatt állt. A magyar magánjogtudomány történetének 

kétségkívül legeredetibb gondolkodója Grosschmid Béni (Zsögöd Benő) volt. Rövid 

tételek réteges, a magánjog valamennyi területére ágazó, lenyűgözően fegyelmezett és 

egyéni gondolkodást tükröző kifejtését és ezzel a kötelmi jog teljes elemzését nyújtó, 

emellett pedig a dologi jog meghatározó szerkezeti alapkérdéseit is tárgyaló műve, a 

Fejezetek kötelmi jogunk köréből méltán gyakorol meghatározó hatást napjaink 

magánjogi gondolkodására is. Nem csak ez a munkája méltó azonban a kitüntetett 

figyelemre. Werbőczy és az angol jog című művében a tulajdonjog strukturális 

dogmatikai alapjait, valamint az angol jogfejlődést vizsgálva és elemezve az absztrakció 

lehető legmagasabb fokán mutatott ki párhuzamokat a magyar és az angol tulajdonjog 
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szerkezete között, meghatározva ezzel a tulajdoni részjogosítványok és a tulajdon 

magánjogi fogalma gyökereit is. 

A jogi személyek elméletének körében Szászy-Schwarz Gusztáv, Moór Gyula
642

 

és Világhy Miklós is a jogi személyiség önálló és eredeti leírását adta. Eörsi Gyula az 

átadás aktusa kapcsán fogalmazott meg önálló megközelítést: az átadás 

tulajdonátszállást eredményező joghatását az átadás aktusának jogi természetét keresve 

határozta meg,
643

 szakítva a korábbi hagyományos személettel. A tudomány eredményei 

azonban nem minden esetben hasznosultak a gyakorlatban vagy kaptak általános 

elfogadást. Nemcsak Eörsi tulajdonátszállásra adott magyarázata volt olyan eredeti és 

működőképes elképzelés, amely végül nem vált általánosan elfogadottá,
644

 de később, a 

rendszerváltozás után időszakban Novotni Zoltánnak a jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaságok jogképességére adott,
645

 az ultra vires elvvel korlátozott 

jogképességet leíró, egyébként eredeti és meggyőző magyarázata is visszhang nélkül 

maradt. Az eredeti szemléletmódra való törekvés eredménye a jog olyan, csak az 

absztrakció magas szintjén leírható és megfogalmazható termékeinek a magyarázata, 

mint az ingatlan-nyilvántartás és az értékpapírok jogi természetének a hozzájuk fűzött 

joghatás alapján történő összekapcsolása.
646

 

2.4 A második világháborútól a rendszerváltozásig: a szocialista 

jogtudomány 

A második világháború és az 1959-es Ptk. megjelenése közötti időszakban a 

jogállapot a polgári jog terén is bizonytalanná vált Magyarországon. A Legfelsőbb 

Bíróság elvi iránymutatásai egyes kérdésekben normatív állásfoglalásokat tartalmaztak, 

azonban nem lehetett tudni, hogy az új társadalmi és gazdasági környezetben a 

magánjog százéves, a jogászi gondolkodásban természetessé vált tradicionális 

eredményei mennyiben és hogyan érvényesülhetnek. Az állami irányításon alapuló 

társadalmi és gazdasági környezetben a korábbi magánjog hagyományait is őrző 

jogászok jelen voltak a joggyakorlatban és a jogalkotásban, megtartva és őrizve a 

tradicionális jogi kultúra gondolkodásmódját. A magánjog tartalma és a tudományos 

eredmények ebben az időszakban elsősorban az egyetemi előadásokon válhattak 

megismerhetővé, az előadások lejegyzett, szerkesztett és kiadott változataival.
647

 Ez 

egyúttal már mutatja a polgári jog magyar tudományának az egyetemi oktatáshoz való 

szoros, hagyományossá és természetessé vált kötődését is, amely a második világháború 

előtti időszakban kevésbé volt domináns. 

Az 1959-es Ptk. megszületésével és hatálybalépésével csökkent a magánjog 

tartalmának rendszerezett leírása iránti igény, aminek a jelentősége az Mtj. megjelenése 

mellett is az esetjogon alapuló rendszerben felbecsülhetetlen volt. Új problémaként 

merült fel azonban a megszületett törvény egyes rendelkezéseinek értelmezése során a 

joggyakorlat orientációja, amit különösen az tett szükségessé, hogy a Ptk.-t hatályba 

léptető 1960. évi 11. sz. törvényerejű rendelet (Ptké.) éles cezúrát vont a korábbi 
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magánjog és a Ptk. szabályozása között azzal, hogy megtiltotta a Ptk. rendelkezéseinek 

a Ptk. hatálybalépése előtti bírói gyakorlatban kialakult jogelvek szerint való 

értelmezését.
648

 Erre az orientációra egyébként is szükség volt, nemcsak az 1959-es Ptk. 

egyes új szabályai miatt, hanem azért is, mert a Ptk. hatálybalépésekor aktív 

jogásznemzedék meghatározó tagjai, amint azt éppen az Mtj. egyenes és letisztult 

továbbfejlesztéseként megszülető Ptk. is mutatja, a második világháború előtti 

magánjog tradícióit őrizték. Az új jogra való átállás a társadalmi és gazdasági környezet 

gyökeres változása miatt semmiképpen sem lehetett zökkenőmentes.  

A második világháború utáni időszakban a polgári jog jogtudományának, de a 

jogalkotásnak és a joggyakorlatnak is sajátos feladatává vált a hagyományos magyar 

magánjogi kultúra értékeinek megtartása és átmentése a rendszerváltás utáni időszakra. 

Ennek a kihívásnak a magánjogtudomány -- ahogyan ezt mai ismereteink szerint bátran 

kijelenthetjük -- meg tudott felelni. Az, hogy a fejlődés kontinuitásának helyreállítása a 

rendszerváltozás után sikerrel történt meg, elsősorban azoknak a jogászoknak 

köszönhető, akik a tradicionális magyar jogi kultúra hagyományait a második 

világháború utáni időszakban személyes elkötelezettségükkel és munkájukkal 

megtartották, akár tudományos, akár jogalkotási vagy gyakorlati munkájukkal. Ennek 

az időszaknak a jellemzője a dogmatikai szerkezet megőrzésére való törekvés
649

 és a 

nemzetközi tendenciákkal való lépéstartás biztosítása. Ez szükségképpen helyezte 

előtérbe a jogtudományban a fejlődéstörténeti és jogösszehasonlító elemzéseket,
650

 akár 

a vizsgálat középpontjaként,
651

 akár annak részeként. A fejlődéstörténet alkalmasnak 

bizonyult tendenciák kirajzolására, a következtetések absztrakt szinten történő 

megfogalmazására és alátámasztására. A nemzetközi fejlődési vonalak megrajzolása 

pedig azt biztosította, hogy a magyar jog ne szakadjon el az európai jogi közegtől és 

kultúrától. A polgári jog tudományos vizsgálatainak az egyik jellemző vonása ebben az 

időszakban, hogy a magánjog alapkérdéseit érintik, lehetővé téve ezzel a magánjog 

valamennyi területén a magánjogi hagyományok megőrzését, és a következő 

nemzedékek számára az európai jogi kultúrához történő visszacsatlakozást, amikor 

ennek eljött az ideje.  

Az alapkérdések vizsgálatán túl megjelentek olyan új tendenciák is, amelyek a 

magyar jogtudomány nyitottságát és befogadókészségét jelezték a nemzetközi fejlődés 

eredményeire. A személyiség szabad kibontakozása és annak korlátai, a személyiség 

jogi védelme, annak szerepe és eszközrendszere a polgári jogban már a második 

világháború előtt is a polgári jog tudományának egyik alapkérdése volt.
652

 A 

rendszerváltás előtti időszakban a személyiség jogi védelme a társadalmi berendezkedés 

átalakulásának egyik jogi kereteként újra komoly hangsúlyt kapott, és ma is a polgári 
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jog leggyakrabban tárgyalt kérdéskörei közé tartozik.
653

 A gazdasági átalakulással 

ugyanakkor a szellemi alkotások joga vált dinamikusan fejlődő jogterületté. A 

személyiségvédelem a polgári jognak az alapvetően vagyoni viszonyokra épülő 

struktúrájába csak részben illeszthető, ugyanakkor a jog és a társadalom nem mondhat 

le az emberi méltóság védelmének a magánjogi eszközökkel történő hatékony 

biztosításáról. A személyiség polgári jogi védelmének egyik sajátossága, hogy a legtöbb 

esetben egymással versengő személyiségi jogok közötti prioritást (például 

véleménynyilvánítás szabadsága versus jó hírnév védelme, bírósági vagy hatósági 

eljárásban szereplők immunitásának a kérdése) kell a bíróságnak az adott helyzetet 

értékelve felállítania, ami különösen nyitott megközelítést igényel, és a jogi 

szabályozáson kívül eső döntési szempontok figyelembevételét teszi szükségessé. Ezt a 

feladatot nehezíti olyan, bizonytalan tartalmú személyiségi jogok megjelenése a 

jogrendszerben, mint a magánélethez való jog. 

A személyiségvédelem nyitottsága folytán és egyéb szabályozás hiányában 

olyan kérdések is a magánjogi viták középpontjába kerülhetnek, amelyek a polgári jog 

rendszerében nem megoldhatók, mert kívül esnek a magánjogi gondolkodás alapjait 

képező axiómák értelmezhetőségi tartományán (például eutanázia, abortusz). A 

személyiségvédelem másik sajátossága egy paradoxon, amelynek gyökere a polgári jog 

szankcióinak reparatív természete. A polgári jogi szankciók elsősorban olyan helyzetet 

hivatottak biztosítani, mintha a szankciót kiváltó jogsértés nem következett volna be. A 

kártérítés mint a bekövetkezett jogosulti érdeksérelem orvoslását elsősorban biztosítani 

hivatott jogkövetkezmény a károsult vagyonában bekövetkezett értékcsökkenés és az 

elmaradt vagyoni előny kompenzálását célozza. 

Mivel a személyiségi jogok megsértése esetén szükségképpen pénzben nem 

mérhető és nem is kifejezhető értéket kell kárként kompenzálni, a nem vagyoni 

kártérítés önmagában is ellentmondást hordoz. Ezen túlmenően is számos olyan 

gyakorlati problémát vet fel, mint az összegszerűség meghatározása, bagatell igények 

kiszűrése, a határok keresése a kompenzációt megalapozó hátrányok meghatározásában, 

a kompenzáció céljának és funkciójának a megfogalmazása. A magyar jogtudomány 

egyik nagy teljesítménye volt a második világháború utáni időszakban az, hogy úgy 

tudta megfogalmazni a személyiségi jogok védelmének elvi alapjait és a nem vagyoni 

kártérítés megítélésének feltételeit, hogy az az európai bírói gyakorlattal és irányadó 

elméletekkel összhangban teljes értékű jogintézménnyé válhatott, feldolgozva és 

támogatva ezzel a bírói gyakorlatot is.
654

 

Voltak további jogterületek is, amelyek fejlődésének és tudományos kutatásának 

a második világháborút követő társadalmi és gazdasági környezet nem kedvezett. A 

szellemi alkotások joga, a családjog, egyes ágazati területek (biztosítás, fuvarjog) 

fejlődése szinte teljes mértékben a jogtudomány eredményeinek volt kiszolgáltatva. 

Azok a jogterületek, amelyek szabályozási környezetére a tudomány nem tudott hatni, 

háttérbe szorultak és fejlődésük is elszigeteltté vált, amit a szabályozás szerkezete is 

erősített. Ezeket a területeket egyéni teljesítmények és eredmények tartották mozgásban. 

A szellemi alkotások jogának területén Lontai Endre és Boytha György,
655

 a 
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családjogban Nizsalovzsky Endre
656

 és Weiss Emilia,
657

 a biztosítási jog terén pedig 

Novotni Zoltán
658

 alapvetően határozta meg a jogtudomány fejlődését ezekben a 

szegmensekben. 

A magyar magánjogtudományban hagyományosan erős volt a törekvés és 

igényesség a kreativitásra és innovációra, amit sok esetben a külföldi jogalkotások 

eredményei vagy kudarcai is inspiráltak. Az 1900-as évek elejének erős német jogi 

kötődése már néhány évtized alatt is érzékelhetően csökkent. A magánjogtudomány 

kezdett új, önálló utakat járni,
659

 és ennek eredményei megjelentek a polgári jogi 

kodifikációkban is. Az Mtj. -- az érzékelhető nemzetközi hatások ellenére is -- már 

maga is jól jelzi ezt a folyamatot, az 1959-es Ptk. és az 1977-es Ptk.-novella pedig már 

kifejezetten tükrözik ezt a fejlődést. Az 1977-es Ptk.-novella általános szerződési 

feltételekre vonatkozó szabályai pedig már az alig egy-két éves német, francia és angol 

szabályozás tapasztalatain is alapultak. Jellemző volt azonban, hogy a tudományos 

jogirodalom fogalmazott meg olyan problémákat, amelyekre a jogalkotás adott eredeti, 

nem más jogrendszerek mintáiból átvett, bár esetlegesen más jogrendszerekben is 

alkalmazott megoldást. 

Így kifejezetten a magyar jogtudomány eredményeinek hatására jelent meg a 

biztatási kár a jóhiszeműség és tisztesség követelménynek megsértéséhez kapcsolt 

pozitív szankcióként az 1959-es Ptk. 6. §-ában. Az angol jogban estoppelként ismert, a 

kontinentális jogrendszerekben és a magyar jogban is
660

 a jóhiszeműség és tisztesség 

követelményének az egyik esetcsoportjaként kialakult venire contra factum proprium 

tilalma a magánjog egyik kiemelkedően fontos elve, amely a jogalanyok magatartása 

által a másik félben ébresztett bizalmat védi. Ennek alapján a felet köti az a magatartás, 

amelyet a másikkal szemben ébresztett, akár ha az valamilyen látszat keltésében is 

állott. A kontinentális jogokra is igaz azonban, hogy a jog ezt a védelmet csak negatív 

szankcióval biztosítja, amennyiben a felet elzárja attól, hogy a másik félben keltett 

bizalommal össze nem egyeztethető magatartására alapítson keresetet vagy érdemi 

védekezést. Nem ad azonban lehetőséget önálló perlésre, mert hiányzik a marasztalási 

kereset közvetlen alapja. Az angol jogban az estoppel lényegét képletesen kifejező tétel, 

amely szerint az estoppel „is a shield but not a sword”,
661

 a kontinentális jogokra is 

helytálló. A magyar jogirodalomban Villányi (Fürst) László fogalmazta meg ezt a jog 

hiányosságaként.
662

 Ennek hatására és e hiánynak a pótlására született meg magyar jogi 

sajátosságként, más jogrendszerekben nem alkalmazott megoldással a biztatási kár 

törvényi tényállása az 1959-es Ptk. 6. §-ában. Ennek a különleges szabálynak az alapján 
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a másik fél magatartásába vetett bizalom alapján cselekvő és emiatt hátrányt szenvedő 

fél vagyoni vesztesége kompenzálható olyan esetekben, amelyekben a kártérítési 

felelősség feltételei (jogellenes és felróható magatartással okozott kár) egyébként 

hiányoznak. 

Az érvénytelen szerződés alapján a másik félnek nyújtott szolgáltatás 

visszakövetelése a magánjog rendszerében a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak 

az alkalmazási körébe tartozik. Ezt az a belső logikai szükségszerűség eredményezi, 

hogy ha az ügylet érvénytelennek bizonyul, úgy az átruházásnak a jogcíme elesik, 

jogcím hiányában pedig a szolgáltatást teljesítő féllel szemben a szolgáltatás 

kedvezményezettje a szolgáltatás kiadására köteles, mert annak megtartására jogalapja 

nincsen. Ezért az érvénytelen szerződés alapján történt teljesítés visszakövetelését a 

magánjog hagyományosan tulajdoni igényként teszi lehetővé, illetve a jogalap nélküli 

gazdagodás szabályainak alkalmazási körébe vonja. A jogalap nélküli gazdagodás 

szabályai azonban bonyolult elszámolási vitákat eredményeznek, különösen akkor, ha 

különböző nemű kölcsönös szolgáltatások egymással szembeni elszámolásáról van szó. 

Az elszámolást jelentősen bonyolítja az az időbeli szakadék, amely a szolgáltatások -- 

nem is feltétlenül egyidejű -- teljesítése és a szerződés érvénytelenségének a 

megállapítását követően az elszámolási kötelezettség teljesítése között van. 

A magyar jogirodalomban a második világháború utáni időszakban merült fel 

annak a gondolata, hogy az érvénytelen szerződés alapján való teljesítés 

visszakövetelése a jogalap nélküli gazdagodás rendszerében csak korrekciókkal 

alkalmazható.
663

 A jogalap nélküli gazdagodás szabályainak az érvénytelen szerződés 

alapján teljesített szolgáltatások visszatérítésére való alkalmazásának nehézségei miatt 

merülhetett fel, hogy a jogalap nélküli gazdagodás szabályaitól függetlenített, a vagyoni 

viszonyok rendezését és az elszámolást egyszerűbbé tévő, közvetlenül alkalmazandó 

rezsim bevezetése előnyös lehetne a gyakorlat számára.
664

 Ennek eredményeként 

születtek meg az 1959-es Ptk.-nak a szerződés érvénytelensége következményeit 

autonóm és közvetlenül alkalmazandó módon rendező 237. §-ában foglalt 

rendelkezései.  

Ez a jogalkotói cél, legalábbis a rendszerváltozást követő gazdasági és 

társadalmi környezetben, nem valósulhatott meg maradéktalanul, mert a jogalap nélküli 

gazdagodás szabályainak alkalmazása nélkül sok esetben nem voltak rendezhetők az 

érvénytelen szerződés alapján történő teljesítés következtében előálló vagyoni 

viszonyok.
665

 Hasonló felismerés és az 1959-es Ptk. 237. §-ának tudományos kritikai 

elemzése vezetett arra a következtetésre, hogy az új Ptk.-ban az érvénytelen szerződés 

alapján történő teljesítés visszakövetelését a jogalap nélküli gazdagodás alkalmazási 

körébe kell visszahozni. Ennek hatására az új Ptk. rendelkezései az érvénytelen 

szerződés alapján történő teljesítés visszakövetelését abban az esetben, ha az eredeti 

állapot természetben nem állítható helyre, a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak 

alkalmazási körébe vonják.
666

 

Az 1959-es Ptk. hatálybalépésével a szerződés érvénytelenségének egyik 

következményeként bevezetett állam javára való marasztalás (magánjogi elkobzás) 
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szükségességének a gondolata már a második világháború előtti magánjogtudományban 

is felmerült.
667

 Az 1959-es Ptk. kodifikációja során e szabályozásnak az indoka abban 

rejlett, hogy a viszontszolgáltatás elengedése a sérelmet szenvedett fél alaptalan 

gazdagodását jelenti, a következetes in integrum restitutio pedig a szolgáltatások 

visszaadása folytán nem jár polgári jogi represszióval, így nincs preventív hatása. 

Ezeket a problémákat, amelyek a piacgazdaságon alapuló jogrendszerek által 

alkalmazott megoldások hiányosságaként jelentkeztek, az állam javára való marasztalás 

lehetősége valóban kiküszöbölni látszott. Az új Ptk. előkészítése során ugyanakkor ezt a 

megoldást, részben a jogintézmény büntetőjogias jellege, részben pedig az annak 

alkalmazásához fűzött rossz gyakorlati tapasztalatok miatt elvetették. 

A magánjog tudományos megközelítésének és vizsgálatának az eredményei 

mélyebben is hatottak és hatnak. Az 1959-es Ptk. kártérítési felelősségi szabályai 

gyökeresen szakítottak a polgári jogi felelősségnek a második világháború előtt 

kialakult hagyományos szemléletével. A reform szükségessége nyilvánvaló volt, mert a 

gazdasági és a társadalmi fejlődéssel, a modern gazdaság és társadalom sajátosságaival 

járó igényeknek a hagyományos megközelítés már nem felelt meg. Marton Géza
668

 és 

Eörsi Gyula
669

 fogalmazta meg és építette fel azt a két alternatív felelősségi elméletet, 

amelyek, megfogalmazva és követve ezeket az új elvárásokat, a kodifikált magánjog 

felelősségi szabályainak a rendszerbeli alapját képezhették. A problémákat Marton és 

Eörsi hasonlóan fogalmazta meg (például a károsultat sújtó bizonyítási szükséghelyzet 

ellentételezése), azonban míg Marton a polgári jogi felelősség rugalmas rendszerét 

direkt módon tükröző struktúrát és szabályozási javaslatot dolgozott ki, amelynek 

középpontjában a kompenzációs gondolat állt, addig Eörsi a hagyományos fogalmi 

rendszerre építkező szabályozásban gondolkodott, amelynek középpontjában a 

károkozó magatartást állt, és jogpolitikai vezérelve a prevenciós cél volt. A két rendszer 

strukturálisan alapvetően különbözött egymástól, eredményükben azonban meglepően 

közel álltak egymáshoz.
670

 Az 1959-es Ptk. végül Eörsi hagyományos fogalmakra épülő 

megközelítését tükrözte, így meghatározva a mai napig és -- mivel az új Ptk. is ezt viszi 

tovább -- a jövőre nézve is a polgári jogi felelősség kodifikációs megoldásait. Később, a 

más jogrendszerek tanulmányozása során szerzett tapasztalatai eredményeként maga 

Eörsi nyitotta meg ezt a fogalmi rendszert és tolta el a szemléletet a polgári jogi 

felelősség rugalmas rendszere felé.
671

 A bírói gyakorlat alakításában később is nagy 

szerepe volt Eörsi kártérítési munkáinak.
672

 

A Ptk. hatálybalépését követő időszakban az elsődleges cél az volt, hogy az új 

szabályozás a joggyakorlatban egységes és helyes, a jogalkotó szándéka szerinti 

értelmezést kapjon; meg kellett továbbá tanulni a kodifikált jogrendszerben történő 
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gondolkodást, ami minden jogász számára idegen kellett hogy legyen. Ezt már 

önmagában az 1959-es Ptk. törvényjavaslatának miniszteri indokolása is segítette, 

amely „műfaja” ellenére az értékét, igényességét és minőségét tekintve az egyik 

legmagasabb szintű tudományos munka a második világháború utáni időszakból.
673

 

Hasonló céllal született forrásértékű munka Benedek Károly és Világhy Miklós műve 

is,
674

 továbbá hosszú ideig volt meghatározó Világhy Miklós és Eörsi Gyula kétkötetes 

munkája is a magyar polgári jogról, amely elsődleges műfaját tekintve tankönyvként 

jelent meg, tartalma és minősége szerint azonban a Ptk. autentikus magyarázataként a 

tudományos igényű kézikönyv szerepét is betöltötte.
675

  

A jogtudománynak a joggyakorlatot befolyásoló és ellenőrző szerepe, a 

joggyakorlat kritikai elemzése ezt követően háttérbe szorult, majd a rendszerváltozást 

követően az 1959-es Ptk. új gazdasági és társadalmi környezetben történő értelmezése 

kapcsán éledt újra. A Legfelsőbb Bíróságnak a névre szóló nyomdai úton pelőállított 

részvények átruházásáról szóló 1/2000. számú Polgári jogegységi határozata 

kifejezetten épít annak a tudományos vitának
676

 az eredményeire, amely a Legfelsőbb 

Bíróság egy 1994-ben közzétett eseti döntése kapcsán alakult ki
677

 a forgatmány 

szerepéről a nyomdai úton előállított névre szóló értékpapírok átruházása során, és 

amely az átadás jogügyleti természetével és szerepével foglalkozott a tulajdonátruházás 

során.
678

 E viták eredményeként fogadta el a Legfelsőbb Bíróság, hogy a 

tulajdonátruházás során az átruházás jogcímét is megteremtő szerződés kötelmi 

rendelkező ügylet, míg az átadás a tulajdon átszállásának joghatásával járó dologi 

rendelkező ügyletként határozandó meg. 

Annak ellenére, hogy az 1959-es Ptk. hatálybalépésével a kereskedelmi jog 

Magyarországon többé nem lett önálló joganyag, a kereskedelmi jogias szemlélet 

folyamatosan jelen van a szabályozásban, a bírói gyakorlatban és a jogtudományban is. 

Ezt, a monista rendszer ellenére, a Ptk. eredeti szerkezete és szabályozási környezete is 

alátámasztotta azzal, hogy a termelési folyamatokat becsatornázó szerződések külön 

szabályozást kaptak. A Ptk. eredeti felépítése szerint a tervgazdaság jogi leképezését 

biztosítani hivatott tervszerződések (szállítási vagy vállalkozási szerződésként), majd a 

tervszerződések szabályozásának a tervutasításos rendszer leépülésével megmaradt 
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külön szabályozása a gazdálkodó szervezetek szállítási és vállalkozási szerződéseiről
679

 

és a Ptk. szintjén a szállítási szerződésről, továbbá az 1978. évi 8. törvényerejű rendelet 

a Ptk. külgazdasági kapcsolatokra való alkalmazásáról fenntartotta azt a szemléletet, 

hogy a gazdasági élet jogviszonyai az általánostól eltérő megközelítést igényelnek. A 

kereskedelmi jogi (gazdasági jogi) szemlélet vonulatát a polgári jog magyar 

tudományában jól jelzik Világhy Miklós művei. Világhynak az értékpapírok jogi 

természetéről írott gondolatai
680

 vagy a jogi személyiségnek a gazdasági társaságok 

fejlődésével összekapcsolt magyarázata
681

 ma is e jogintézmények vizsgálatának a 

leginkább helytálló gondolati kiindulópontjait képezik. Gondolatmeneteinek 

letisztultsága, a megközelítés egyenessége, szemléletének gyakorlatiassága ma is 

példaértékű bármely válaszkereső kutató számára. A kereskedelmi jog társasági jogi 

vonulatát a szocialista gazdasági és társadalmi berendezkedés időszakában tudományos 

igényességgel Sárközy Tamás vitte tovább, akinek munkái túlléptek a hagyományos 

kérdésfeltevések (jogi személyiség,
682

 társulási jog) keretein, és tudományos igényű 

magyarázatot kerestek a polgári (gazdasági) jog strukturális kérdéseire is.
683

 

A második világháború előtti időszak kereskedelmi jogászainak tudományos 

munkái, amelyekhez egyetemi tanárok és a joggyakorlatban dolgozó szakemberek 

szintén egyaránt hozzájárultak, különösen maradandó eredményeket hoztak. A 

kereskedelmi jog a szocialista berendezkedés időszakában sem halt el teljesen. Ha 

korlátozott körben is, de volt váltóforgalom, továbbra is működtek az 1875. évi XXXVII. 

törvény és az 1930. évi V. törvénycikk hatálya alatt alapított korlátolt felelősségű 

társaságok és részvénytársaságok, és a külkereskedelmi jogviszonyokra alkalmazandó, 

kereskedelmi jogias szemléletet tükröző szerződési jogi szabályozás.
684

 A hagyományos 

jogi kultúra megőrzésében komoly szerepet töltött be a külkereskedelmi jog. Kuncz 

Ödön, Nagy Ferenc, Patakfalvy-Groák László és a többi kereskedelmi jogász munkái 

ebben az időszakban is nélkülözhetetlenek voltak, és különösen fontossá váltak az első 

társasági törvény, a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény előkészítése és 

értelmezése során. Az első gazdasági törvény megalkotásának időszakában nem állt 

rendelkezésre széles körű önálló szakirodalom és bírói gyakorlat. Mivel azonban a 

törvény megalkotói, biztosítva ezzel a jog és a jogfejlődés kontinuitását is, nagyrészt a 

második világháború előtti kereskedelmi jogot implementálták a gazdasági társaságok 

szabályozásával, ezek az eredmények továbbra is maradandónak és jól 

felhasználhatónak bizonyultak. 

A magánjog tudományát folyamatosan foglalkoztatta az állam gazdasági 

szerepének jogi leképezhetősége,
685

 amelyet az 1968-ban meghirdetett új gazdasági 

mechanizmus is szükségessé tett. Meghatározóvá vált a közjog és a magánjog 

elhatárolása, illetve általában is a jogágakban történő gondolkodás.
686

 Önálló 

jogterületté vált a munkajog, amely szorosan kötődött a vállalatok jogi szabályozásának 
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és minőségének vizsgálatához, és bár őrizte a magánjoghoz való kötődést, attól a 

kollektív munkajogi viszonyok vizsgálatával határolta el magát.
687

 A nemzetközi 

magánjog is önálló tudományterületté vált, amiben nagy érdeme volt Szászy 

Istvánnak
688

 és Vékás Lajosnak.
689

 A nemzetközi magánjog mai napig mértékadó 

tudományos feldolgozását nyújtja az első kiadásban 1981-ben megjelent kézikönyv, 

amelynek szerzője Mádl Ferenc és Vékás Lajos.
690

  

2.5 A rendszerváltozás után: hagyományok, felzárkózás és önállósodás 

A rendszerváltozást követő időszakban a Ptk.-ban újra megjelenő 

generálklauzulák (különösen a nyilvánvalóan a jó erkölcsbe ütköző szerződések 

érvénytelensége és a jóhiszeműség és tisztesség követelménye) értelmezése során a 

bírói gyakorlat támpontok nélkül maradt. Ezeknek a nyitott normáknak a megfelelő 

értelmezése a jogtudomány feladata volt, ami kihatott nemcsak a jogértelmezésre, de a 

jogalkotásra is. Így például a jóhiszeműség és tisztesség követelményét kimondó 

generálklauzulának
691

 a helyes jogtudományi tartalmi meghatározása
692

 vezetett a Ptk. 

4. § (1) bekezdésének és 209. § (1) bekezdésének pontosító módosításához.
693

 

A második világháború előtti korszakok esetjogi rendszerében a magyar 

jogtudomány elsődleges célja a magánjog tartalmának rendszerezett leírása és a 

magánjogi gondolkodás dogmatikai rendszerének felépítése és magyarázata volt. Ezért 

viszonylag későn jelentek meg azok az irányzatok, amelyek a polgári jog helyességére 

vagy társadalompolitikai hatására kérdeztek rá és ezt vizsgálták; ezek is jobbára a 

jogtudomány nemzetközi tendenciáinak magyarországi leképeződéseként fejlődtek. A 

magánjog társadalmi hatását vizsgálta Meszlény Artúr,
694

 a jog gazdasági elemzésének 

eredményeit Harmathy Attila és Sajó András tette hozzáférhetővé a magyar 

jogtudomány számára,
695

 az új Ptk. előkészítése során pedig Vékás Lajos foglalkozott a 

joggazdaságtan módszertani aspektusaival.
696

 A jog gazdasági elemzése továbbra is 

jelen van és fejlődik a magyar magánjogtudományban.
697

 A legutóbbi időben 

megjelentek olyan vizsgálati irányok, amelyek a polgári jog bioetikai elemzéseit 
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nyújtják.
698

 A polgári jog külső szempontú értékelésének kezdőlépései érzékelhetők 

ezzel a magánjog magyar tudományában, általánosnak vagy széles körűnek ezek a 

megközelítések nem mondhatók. A lehetséges vizsgálati irányok útjainak jelzése 

részben már megtörtént.
699

 

A magyar magánjog tudományának fejlődését most is jelentősen befolyásolják 

külföldi tendenciák, ezek azonban elsősorban a problémák által felvetett azonos 

kérdésekből fakadnak. Az alapjogoknak a magánjogi jogviszonyokban való 

érvényesülése a magyar jogtudománynak is központi kérdésévé vált, amely a 

magánjogtudományt
700

 és a munkajog tudományát
701

 is erőteljesen foglalkoztatja. 

Általánossá vált a jogösszehasonlító módszer alkalmazása, és ennek segítségével a 

törekvés a jogrendszerek közös vonásainak és fejlődési tendenciáinak a 

meghatározására,
702

 aminek végső célja a jog mélyebb megértése. Az 

árucsereviszonyokra modellezett szocialista jogviszonyszemlélet elhalványulásával 

egyre inkább az alanyi jogok kerülnek a magánjogi gondolkodás középpontjába. Ez a 

fejlődési tendencia már néhány évtizeddel ezelőtt elkezdődött,
703

 de a joggal való 

visszaélés újabb szemléletét tükröző irodalom ezt tovább erősíti.
704

 

A klasszikus kereskedelmi jog művelése a kereskedelmi törvény hatályon kívül 

helyezésével szükségképpen megszűnt. A vállalkozások közötti jogviszonyok 

vizsgálatában azonban a magánjog monista szabályozási modellje mellett is érvényesül, 

továbbra is, a kereskedelmi jogias szemlélet,
705

 azzal, hogy a társasági jog a 

magánjogon belül önálló jogterületté vált,
706

 és önálló kutatási irány lett a versenyjog és 

a fogyasztóvédelem is. A versenyjog és a fogyasztóvédelem magánjogi kapcsolódása 

sajátos fejlődési ívet írt le. Az egyes jogrendszerek a fogyasztóvédelmi és versenyjogi 

tényállásokra eredetileg a magánjog eszköztárával reagáltak,
707

 de a kikényszerítés 

hatékonyabbá tételére, közjogi szabályozásra és közjogi szankciórendszer bevezetésére 

volt szükség, ami ezeket a területeket eltávolította a magánjogtól. Nyilvánvalóvá vált 

azonban, hogy a magánjogi kikényszerítés nemcsak a jogsértések felderítésére tud 

ösztönző hatást gyakorolni, de jól meg is tudja támogatni a versenyjogi és 

fogyasztóvédelmi jogvédelem érvényesülését. Ezért kerültek az utóbbi időben az 
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érdeklődés homlokterébe a versenyjog és a fogyasztóvédelem magánjogi aspektusai.
708

 

Továbbra is élnek a magánjog szociális megközelítésének
709

 és a gazdasági jogi 

törekvéseknek
710

 a hagyományai is a magyar magánjogtudományban, és új irányként 

jelentkezik a művészet és a jog vizsgálata.
711

 

3. A polgári jog tudományának fejlődési tendenciái és feladatai 
A magánjogtudomány fejlődésének általános tendenciája a tudományos 

vizsgálatok korlátozottságának csökkentése és a vizsgálati spektrum szélesítése. 

Előtérbe kerülnek olyan határterületi vizsgálatok, mint a jog gazdasági elemzése, a 

közjogi szabályozás és a magánjog viszonya, továbbá a jog vizsgálata egyéb 

társadalomtudományi aspektusok (szociológia, irodalom) szempontjából. Ezzel háttérbe 

szorulnak a jogtudomány korábban említett hagyományos vizsgálati szempontjai, és 

előtérbe kerül a jognak mint társadalmi jelenségnek a megértése és vizsgálata, valamint 

a külső szempontok alapján történő értékelés, amely egyúttal túllép a korábban említett 

értelmező közösség keretein is. Ez a hatás a magyar magánjogtudományban is 

érvényesül, és teljesen új aspektusokat ad a jogtudomány fejlődésének. Ugyanakkor kell 

és lehet is építkezni azokra az eredményekre, amelyeket az eddigi tudományos 

vizsgálatok elértek, ideértve a ideértve világháborút követő kutatások eredményeit is, 

amelyek csodálatos módon a polgári jog területén függetlenek tudtak maradni a 

szocialista ideológia behatásaitól, és biztosítani tudták a tudományos gondolkodás 

töretlenségét. Ez az elmúlt ötven év jogtudósainak múlhatatlan és eléggé nem 

hangsúlyozható érdeme. 

A jogtudomány fejlődésének egyik korlátja a mai társadalmi és gazdasági 

viszonyok között a társadalmi értékelés bizonytalansága. Stabil társadalmi és szakmai 

konszenzus hiányában számos kérdésben a tudományos vizsgálatoknak az is a 

feladatuk, hogy segítsenek a konszenzus lehetséges megfogalmazásainak 

kirajzolásában. Az egyik ilyen kérdéskör az állam magánjogi jogviszonyokban betöltött 

szerepe. Közjog és magánjog viszonyának felülvizsgálata szükségképpen magával 

hozza az állam magánjogi jogviszonyokban való szerepének vizsgálatát és ennek új 

alapokra történő helyezését. Ennek az egyik vizsgálati iránya az állam polgári jogi 

személyiségének megértése és meghatározása, ideértve a köztulajdon természetének 

megértését is. Egy másik vizsgálati iránya az állami immunitás és az állam kártérítési 

felelősségének vizsgálata, egy harmadik pedig az államnak mint jogalkotónak a 

magánjogi jogviszonyokra gyakorolt hatása és a jogviszonyokba való állami 

beavatkozás határainak a meghatározása. 

Erősen hiányos az egyes magánjogi jogintézmények „policy” alapú és 

funkcionális vizsgálata. Ott is, ahol korábban voltak ilyen vizsgálatok,
712

 a társadalmi és 

gazdasági változások tükrében az eredmények felülvizsgálata szükséges. Így vizsgálni 

kell a szerződések kötelező erejének,
713

 a kártérítési felelősségnek, a jogalap nélküli 
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gazdagodásnak, a személy és tulajdon viszonyának és elhatárolásának társadalmi 

értékelésben gyökerező alapjait és céljait. 

A magánjog fejlődésének olyan sajátosságai, mint az európai közösségi szintű 

magánjogi jogharmonizáció fragmentált természete, a jogfejlődés komplexitása, ami 

nemcsak az európai jogi hatásokból, de az emberi és alkotmányos jogok magánjogi 

érvényesülésének szükségszerű elfogadásából is következik, új összefüggésekbe 

helyezik a polgári jog alapvető strukturális intézményeit, mint a szerződési szabadság, a 

tulajdon koncepciója és védelme vagy az elbirtoklás. Ennek a kihívásnak csak 

elmélyült, a jogintézmények gyökereit, funkcióját, történeti fejlődési aspektusait, 

jogösszehasonlító vizsgálatát és a társadalmi értékelés változásait is felölelő összetett és 

sok szempontú megközelítésekkel lehet megfelelni. A mélyebb megértést a határterületi 

vizsgálatok (a jog gazdasági elemzése, jog és irodalom, a polgári jog társadalmi 

funkciói) segíthetik. A tudomány feladata az is, hogy a fragmentált fejlődés által a 

gondolkodási és dogmatikai struktúrában keletkezett réseket áthidalja. 

Felül kell vizsgálni az írott jog és a jogértelmezés szerepét, és olyan modellben 

kell gondolkodnunk, amely az írott jog (a Ptk.) és a joggyakorlat szerepét és viszonyát, 

a bíróknak a társadalmi feladatát és szerepét is figyelembe veszi és erre építkezik. 

Tudatossá kell válnia a szakmai értelmező közösség társadalmi funkciójának. A 

jogtudomány nem elszigetelt jelenség, hanem szorosan kötődik a jogalkotáshoz és a 

joggyakorlathoz. A jog fejlődésének kulcsa a jogalkotás, a joggyakorlat és a 

jogtudomány minőségének javítása. Mivel ezek egymásra utalt társadalmi tényezők, 

fejlődésük csak az egymásra való hatásukkal lehetséges, amihez a jogtudomány azzal 

tud hozzájárulni, ha segíti a joggyakorlat és a jogalkotás színvonalának emelkedését, 

ami egyébként a jogtudomány örök társadalmi feladata. A jogtudomány segíthet a 

joggyakorlat és a jogalkotás társadalmi hatásának tudatosításában és a joggyakorlat, 

valamint a jogalkotás eredményeinek az értelmező közösség kommunikációs közegét 

képező dogmatikai rendszerbe történő illeszthetőségében. Ez szükségessé teszi a 

dogmatikai struktúra fogalomrendszerének felülvizsgálatát is: ha a jogalkotás és a 

joggyakorlat eltérő fogalmi értelmezésekre épül, az szükségképpen nehezíti a jog 

működését és társadalmi rendeltetésének betöltését.  

Mindemellett van két olyan kihívás, amelynek a legnehezebb lesz a jövő 

tudományának és polgári jogának megfelelnie. Egyrészt a jogalkotás, a joggyakorlat és 

jogtudomány, továbbá a polgári anyagi és az eljárási jog egységes szemléletének 

kialakítására és megvalósítására kell törekedni. Erre az elmúlt ötszáz év 

tudománytörténetében is voltak kísérletek, ezek azonban elszigeteltek maradtak, és 

napjaink tudományos vizsgálataiban nem tükröződnek. Másrészt pedig, és ez talán 

mindennél nehezebb feladat, a polgári jognak a jog dogmatikai struktúrájának 

megőrzése mellett kell társadalmilag érzékennyé válnia. Ezért a legtöbbet a polgári jog 

tudománya teheti. 

3.1 A magánjog modellje 

A tudományos megközelítés és vizsgálat eredményességének alapja a megfelelő 

módszer kiválasztása és következetes alkalmazása. A tudományos kutatások módszerét 

ezért a vizsgálati tárgy sajátosságai kell hogy meghatározzák, ez viszont tételezi a 

vizsgálat tárgyának helyes meghatározását is. Ahhoz tehát, hogy a polgári jog 

tudományáról egyáltalán szót ejthessünk, szükséges a magánjog azon sajátosságainak 

meghatározása, amelyek a jogtudomány területén belül is a kutatások vizsgálati 

módszereit determinálhatják. 
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A magánjogot kodifikált jogrendszerben is leginkább értékelésekre épülő 

jogalkotói és jogalkalmazói döntések rendszereként írhatjuk le, amelyben a választások 

és döntések alapértékelésen és az alapértékelés korrekcióján nyugszanak. Ebben a 

jogalkalmazási modellben (és valóságban) az egyes tényállások csak -- a jogalkotó vagy 

korábbi esetjogi elvek által adott -- alapértékelést kapnak, ezt az alapértékelést azonban 

további értékelési szempontok korrigálják. Ennek a korrekciónak a következménye 

lehet az, hogy bár az alapértékelés egy adott eredményre mutat, az adott tényállásban az 

egyéb értékelési szempontok egyikének vagy másikának jelentős súlya (vagy éppen 

több értékelési szempont együttes súlya) más döntéshez vezet.
714

 Ez a jogalkalmazási 

modell azért is alkot „mozgó” rendszert, mert bár az értékelési szempontok és az 

alapértékelés (az „értékkészlet”) meghatározhatók, azt csak az adott eset és az esetet 

ebből a szempontból értékelő bíróság dönti el, hogy az adott tényállásban mely 

értékelési szempontok és milyen súllyal kell hogy az alapértékelést valamilyen irányba 

tolják, és ennek mi az eredője. Az általában figyelembe vett értékelési szempontok 

között lesznek olyanok is, amelyek az adott esetben egyáltalán nem játszanak szerepet. 

Azoknak az értékelési szempontoknak a súlyát, amelyek szerepet játszanak, a jogalkotó 

és a bíróság határozza meg (ez jogpolitikai kérdés), az pedig, hogy az adott súllyal 

figyelembe vett értékelési szempontok milyen irányba mutatnak, tényállásbeli kérdés 

lesz. A figyelembe vett értékelési szempontok meglétének intenzitása adja meg végül az 

értékelés eredőjét, és ennek eredményeként születik meg a bírósági döntés. Az adott 

tényállásban markánsan, erős intenzitással megjelenő értékelési szempontok akár 

döntőek is lehetnek abban, hogy a többi szempont mennyiben érvényesülhet. 

Jóllehet a magánjognak ez a leírása nem konvencionális, ez a modell valójában 

már létezik a magyar magánjogban is. Hasonló megközelítést tükröz Marton Géza 

felelősségi rendszere, és Walter Wilburg is ezt a modellt alkalmazta a kártérítési jogban 

azzal, hogy a modellt a kötelmi jogra és a magánjog egészére is kiterjeszthetőnek 

tekinti.
715

 A modell kiterjesztésének lehetőségét sugallja az is, hogy hasonló, értékalapú 

megközelítés mellett a magánjog és közjog egységes szemlélete is kialakíthatónak 

tűnik. 

Az élő jog helyes leírását valószínűleg ez, a magánjogot értékelésekre épülő 

nyitott rendszerként meghatározó, és a súlypontot a bírói gyakorlat magyarázatára és 

elemzésére helyező megközelítés adja. Ahhoz azonban, hogy valóban be tudjuk ezt a 

megközelítést fogadni, szükséges a szubszumcióra épülő jogalkalmazási modell 

helytállóságának felülvizsgálata, és újra kell gondolni a jog fogalmáról alkotott 

magyarázatokban az írott jog, továbbá a bíróságok és a bírósági döntések szerepét is. 

Ennek a jelentősége a magánjogtudomány művelése szempontjából azért alapvető, mert 
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a vizsgálati tárgy helyes meghatározása és működésének megértése nélkül nem 

alakíthatók ki azok a vizsgálati módszerek, amelyek igazolt tudományos 

megállapításokhoz vezethetnek. 

A polgári jog egyes területei eltérő mértékben mutatnak logikai zártságot: 

ahogyan korábban említettük, a kártérítési jog egészen nyitott fogalmakra és 

kockázattelepítésre épülő rendszer, míg a szerződési jog zárt rendszert alkot, amelyet a 

generálklauzulák nyitnak meg az értékelés felé. A szerződési jog zárt, önálló 

fogalmakra épülő, „önhivatkozó” rendszer,
716

 amely piaci modellhez kötött. A 

szerződési jog értelmezése is kötött, mert a társadalmi javak adott jogrendszerben 

működő elosztási rendszerének értelmezését jelenti.
717

 A szerződési jog szerepe a 

piacgazdaságban valójában az, hogy kialakítsa azokat a szabályokat, amelyeket a piacra 

lépők a piacra lépéssel elfogadnak.
718

 Ebből az is következik, hogy a szerződési jog 

csak az adott jogrend gazdasági modelljének tükrében és annak relációjában 

értelmezhető. 

Ha a szerződési jogba a piaci viszonyok közvetítésén túlmutató funkciókat -- 

például bizonyos helyzetekben a piaci viszonyok működésének megakadályozását
719

 

vagy korrekcióját
720

 -- szeretnénk beépíteni, akkor olyan szabályra van szükség, amely 

lehetővé teszi a szerződési jogi szabályozás zárt rendszerének „megnyitását.” Ez 

szükségképpen jár együtt olyan normatív fogalmak alkalmazásával is, amelyek nem a 

szerződési jog fogalomrendszerében értelmezhetők. Ilyen normák a generálklauzulák, 

mint a jóhiszeműség és tisztesség követelménye vagy a jó erkölcsbe ütköző szerződések 

tilalma. Ezek a nyitott tényállású szabályok azok, amelyek lehetővé teszik a szerződő 

felek gazdasági és társadalmi érdekeinek, a társadalom érdekének, a szerződésben részt 

nem vevő harmadik személyek érdekeinek, továbbá általános jogpolitikai céloknak a 

figyelembevételét. Voltaképpen a szabályozás maga is ezeknek az 

érdekmérlegeléseknek, társadalmi-gazdasági szempontoknak és értékeknek az 

eredőjeként alakul, legélesebben azonban a generálklauzulák tartalmi meghatározása 

során jelenik meg.
721

 A dogmatikai gondolkodás alapértékeléseket tételez és rögzít, a 

generálklauzulák azonban megnyitják a tényállásokat a további értékelésre. 

A jogalkalmazás a generálklauzulák alkalmazása során, e nyitott tényállású 

normákat konkretizálva általános módon megfogalmazott elveket és tételeket fogalmaz 

                                                           
716

 A szerződési jog zárt annyiban, hogy a jogvita eldöntése során a vitában felmerülő tényeket a bíróság 

kizárólag abból a szempontból vizsgálja, hogy a szerződési jog által kialakított fogalmak, doktrínák és 

szabályok alkalmazása szempontjából relevánsak-e. Az önhivatkozó rendszer azt jelenti, hogy a 

szerződési jogi viták megoldása a szerződési jog saját doktrinális fogalomrendszerén belül lehetséges. 

Ezek írják például elő, hogy mi minősül szerződésnek, továbbá hogy a szerződés létrejöttéhez vezető 

alkufolyamatra milyen részletes szabályok vonatkoznak. A szerződési jogi vita és annak megoldása is 

ezen a rendszeren belül lehetséges. Hugh COLLINS: Regulating Contracts (Oxford: Oxford University 

Press 1999) 38.  
717

 Erre megfelelő példa lehet a szerződések szerepe közötti alapvető különbség a szocialista 

tervgazdaságban és a piacgazdasági modellben.  
718

 Hugh COLLINS: The Law of Contract (London--Dublin--Edinburgh: Butterworths 
2
1993) 14.  

719
 Itt csak utalni szeretnék például a béranyaságra, a gyermekkereskedelemre, a prostitúcióra, a 

szervkereskedelemre, valamint azokra a további javakra, amelyeknek a kereskedelmi forgalmát tiltja, és 

ezzel a piaci mechanizmusokat is kizárja ezeknek a javaknak az előállításából és elosztásából. Bizonyos 

javak esetében ennek az eszköze éppen a jó erkölcsbe ütköző (public policy, illegality) szerződések 

tilalmának generálklauzulája.  
720

 Pl. felén túli sérelem, uzsora, felelősségkizáró kikötések korlátozott érvényesülése, fogyasztók részére 

nyújtott többletjogok vagy ilyen szerződésekben a másik félre rótt kötelezettségek. Ezekben szintén 

jelentős szerepük van a generálklauzuláknak.  
721

 Tulajdonképpen ezt fejezi ki a WILBURG által kifejtett „bewegliches System.” Franz BYDLINSKI: 

Juristischen Methodenlehre und Rechtsbegriff (Wien -- New York: Springer 
2
1991) 529.  



187 

 

meg, amelyek mentén esetcsoportok képződnek. Az egyes döntésekben ily módon 

megfogalmazott tételek a nyitott norma konkretizálásaként valójában jogi normaként 

működnek, mert az adott tényálláshoz minden esetben ugyanaz a jogkövetkezmény fog 

kapcsolódni. Ebből adódóan a generálklauzulák egyrészt a jogi szabályozás részévé 

tesznek nem jogi normákat, másrészt normaként meg nem fogalmazódó értékrendet 

tesznek magatartásszabályokra alkalmazandóvá, harmadrészt pedig a jogalkalmazót 

kvázi jogalkotói szerepkörrel ruházzák fel, ami a generálklauzula konkretizálásaként 

kialakuló elvekben és tételekben manifesztálódik. 

A generálklauzulák hármas funkciója a receptív, a transzformációs és a 

felhatalmazó funkcióban határozható meg. A receptív funkció segítségével a 

generálklauzula olyan társadalmi normákat juttat érvényre, amelyek jogon kívüliek és 

amelyek a jog által kontrolláltan (nem automatikusan) válnak a jog részévé. A 

transzformációs funkció segítségével a társadalmi értékrend a jog, a bírói normaképzés 

segítségével válik joggá. A felhatalmazó funkció jelenti azt, hogy a generálklauzula 

segítségével a jogalkotó a magatartásszabály jogivá tételét, a normaalkotás feladatát a 

bíróra hárítja, a norma megállapítására a bírót hatalmazza fel.
722

 Ez a folyamat a 

jogalkotás és a jogalkalmazás közötti különbségtételt erősen relatívvá teszi, és annak 

helytállóságát is megkérdőjelezi. A generálklauzulák értelmezése és konkretizálása 

során a tipikus tényállásokban hozott azonos döntések ismétlődő jellege állandósítja az 

esetkörök mentén kialakuló elveket. Ezeknek az esetcsoportoknak a képződése jelenti 

azt a tartósságot és ismétlődő jelleget, amely a jogalkalmazói döntésekben formálódó 

elveket általános jogi érvénnyel ruházza fel.
723

 Az esetcsoportok és normává formálódó 

elvek képzése egyúttal jelentős mértékben csökkenti azt a bizonytalanságot is, amely a 

jogalkalmazói jogalkotás ex post
724

 jellegéből fakad. 

A generálklauzula értelmezésének, azaz tartalmi meghatározásának és konkrét 

esetekre való alkalmazásának folyamata két, egymástól elhatárolható jogalkalmazói 

lépést jelent. A norma értelmezése során azt kell megállapítani, hogy mi a 

generálklauzula tartalma, azaz mely társadalmi elvárások válnak magatartásnormákként 

a generálklauzula alkalmazási körében a magánjogi szabályozás számára relevánssá, a 

konkretizálás során pedig azt kell meghatározni, hogy mely tényállások azok, amelyek a 

tilalom szempontjából relevánsak, és a tilalom folytán jogellenesek. 

Az egyes generálklauzulák -- különösen a joggal való visszaélés tilalma, a 

jóhiszeműség és tisztesség követelménye, továbbá a nyilvánvalóan a jó erkölcsbe 

ütköző szerződések tilalma -- ugyanazt a társadalmi értékelést és ugyanazokat a 

jogpolitikai célokat közvetítik a magánjog felé, azonban szerepük az egyes 

jogterületeken és tényálláscsoportokban eltérő. Vannak, amelyek az alapértékelés 

felülírásával a jogi normák alkalmazási körét -- a tételes jogot -- írják felül; ilyen 

például a jóhiszeműség és tisztesség követelménye vagy a joggal való visszaélés 

tilalma. Mások, mint például a jó erkölcsbe ütköző szerződések tilalma, nem rontják le 
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más jogi normák érvényesülését és a hatásukat sem módosítják. A jó erkölcsbe ütköző 

szerződések tilalmának elsősorban hézagkitöltő funkciója van. Nem a jogi szabályozás 

korrekcióját szolgálja egyes konkrét esetekben, és célja nem is a jogi szabályozás 

hatásának módosítása jogon kívüli értékek érvényesítése céljából. Akkor és annyiban 

alkalmazható, ahol és amennyiben jogi szabályozás nem érvényesül.
725

 

3.2 Közjog és magánjog 

A mai polgári jogi gondolkodást alapvetően határozza meg a jog szemléletének 

a kettőssége, amellyel a tárgyi jog két, egymástól viszonylag jól elkülöníthető területre, 

közjogra és magánjogra oszlik. Uralkodó szemléletünk egyik alapvető vonása közjog és 

magánjog kettősségében való gondolkodás. Ez áthatja a polgári jog valamennyi 

területét. Ez az alapja a tulajdon közjogi és magánjogi korlátai közötti 

különbségtételnek a dologi jogban, a jogellenesség autonóm értelmezésének a kártérítési 

jogban,
726

 a közjogi szabályok szerződés érvényességére gyakorolt hatásának a 

szerződési jogban, a közjogi szabályok megsértésének magánjogi következményeiben 

való gondolkodásnak általában (jogági jogellenesség) stb. Ez a kettősség lehet hasznos 

didaktikai eszköz a jogi oktatás során, azonban tartalmilag üresnek bizonyulhat akkor, 

ha a jogot szélesebb spektrumon és gyakorlatias megközelítéssel vizsgáljuk. Így például 

az emberi és alkotmányos jogoknak a közjog területére történő utalása és ezzel a 

magánjogtól történő elhatárolása ad lehetőséget arra, hogy a jogi gondolkodásban az 

emberi és alkotmányos jogokat a magánjog területétől elhatároljuk, és azon kívül 

állónak tekintsük. A közjogi és a magánjogi szabályozás azonban ugyanazt az 

értékrendet osztja, így egymással szembe nem állíthatók. Ennek az elhatárolásnak lehet 

didaktikai értéke, azonban tartalmi következtetések levonására nem adhat alapot. A 

jogviszonyok állami és társadalmi értékelése során nem következhet abból önmagában 

semmi, hogy közjogi vagy magánjogi értékelés keretében fogalmazza-e meg a jog a 

jogalanyokkal szemben az elvárásokat. 

Ez a megközelítés nemcsak elméleti síkon érezteti hatását, de erősen 

befolyásolja azokat a válaszokat is, amelyeket egyes magánjogi problémákra a 

jogalkotás, illetve a jogalkalmazás síkján a jogtudomány adni próbál. A közjog és 

magánjog elhatárolásán nyugvó jogági szemléletnek az egyik következménye az, hogy 

egyes jogterületek (jogágak) között a gondolkodásunk kínai falakat látszik tételezni. 

Sokszor úgy tűnik, szükségképpen abból kell kiindulni, hogy az egyes jogágak 

normáinak címzettjei, a szabályozás jogpolitikai céljai és a jogágakhoz kapcsolódó 

önálló szankciórendszerek oly módon és mértékben térnek el egymástól, ami 

lehetetlenné teszi és megakadályozza az egyes jogágakon belül érvényesülő jogpolitikai 

céloknak és értékeléseknek a kivetítését a másik jogág által szabályozott 

jogviszonyokra. A polgári jognak valamennyi területén nagyobb keresgélés nélkül is 

lehet találni olyan problémaköröket, amelyek középpontjában közjog és magánjog 

elhatárolása áll, még akkor is, ha közjog és magánjog elhatárolásának kérdése egyes 

területeken különböző hangsúlyokkal jelentkezik. 

A magyar magánjog történetében nem új keletű az a felismerés, hogy közjog és 

magánjog nem tételezhetők egymás ellentéteként, és egymástól nem feltétlenül 

határolhatók el következetesen.
727

 Úgy tűnik azonban, hogy a gyakorlatban -- és a 
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polgári jog egyes részterületeihez kapcsolódó elméleti felfogásokban is -- a jogágak 

lehatároló szerepe változatlanul érvényesül; azt az absztrakt szinten megfogalmazott 

gondolatot, hogy közjog és magánjog elhatárolása következetesen nem vihető végbe, 

nem sikerül az egyes jogterületekre konkretizálni. Egyre több jele mutatkozik azonban 

annak, hogy a közjog és a magánjog kettősségében való gondolkodás korlátját képezi az 

eredményes és helyes gondolkodásnak, és következetesen nemcsak nem tartható, de 

valójában alátámasztani sem lehet.
728

 

Napjaink egyik legtöbbet vitatott, különösen fogyasztóvédelmi és versenyjogi 

kontextusban felmerülő problémája a magánjogi és közjogi kikényszerítés kérdése. A 

probléma gyökere kettős. A magánjog inter partes igényérvényesítési eszközei 

(középpontban a kártérítési igénnyel) nem alkalmasak arra, hogy valóban preventív 

hatást gyakoroljanak a jogsérelmet okozó piaci szereplők magatartására olyan 

helyzetekben, amelyekben az okozott hátrány károsultanként elég kicsi ahhoz, hogy a 

bírósághoz fordulás „ingerküszöbét” ne érje el, vagy amelyekben a sérelmet szenvedett 

fél nem tudja az őt ért hátrányt megfelelően és meggyőzően, megalapozott kártérítési 

igény formájában lefordítani a magánjog „nyelvére”. Az előbb említett helyzet jellemző 

fogyasztóvédelmi, az utóbbi pedig jellemző versenyjogi probléma. 

A fogyasztókat érő érdeksérelmek egyik jellemző vonása, hogy az egyes 

fogyasztóknak okozott hátrányok jellemzően kicsik, ezért azokat a sérelmet szenvedett 

felek vagy egyáltalán nem veszik észre, vagy nem tartják hatékonynak a kifogások 

bejelentését és az ehhez kapcsolódó igények érvényesítését, mert aránytalannak érzik a 

befektetett energiát, ha pedig elég határozottan lépnek fel, akkor legfeljebb a kifogást 

elfogadva kártalanítja őket a sérelmet okozó fél. A sérelmet okozó fél számíthat 

ezeknek a gátló tényezőknek a hatására. Így várhatóan a fogyasztóknak csak egy részét 

kell majd kártalanítania; a sérelmet okozó magatartás folytatásában ezért összességében 

továbbra is érdekelt. Annak, hogy a polgári jog a szavatossági igényeket, a kártérítési 

igényt és ehhez -- az érvényesített igényhez mérten nem hatékony -- a bírósági utat 

kínálja megoldásként, jelentős szerepe lehet ebben. Ezért kerülnek előtérbe a 

fogyasztóvédelmi jogalkotásban a közjogi igényérvényesítési eszközök (engedélyezési 

rendszerek, hatósági felügyelet, bírságolás, adminisztratív intézkedések, tevékenységek 

korlátozása stb.), amelyek kiegészítő eszköztárként e problémák megoldására a 

magánjogi igényérvényesítésnél hatékonyabb alternatívát biztosítanak. 

A versenyjogi jogsértések egyik központi jelentőségű tényálláscsoportját 

képezik a piaci versenyt korlátozó megállapodások és összehangolt magatartások. A 

piaci versenyt jogellenesen korlátozó magatartás szankcionálására a magánjog -- amint 

az jól látszik például a XX. század eleji német, angol és hazai bírói gyakorlatban is -- 

alapvetően két eszközt kínál: a kartell létesítésére irányuló szerződés semmisségét a jó 

erkölcsbe, illetve közrendbe ütközés (amennyiben e tényállások jogszabályi tilalom 

hatálya alá esnek: jogszabályba ütközés) címén, valamint kártérítési igény 

érvényesítését. A szerződés érvénytelensége a kartellező piaci szereplőkön kívül eső 

sérelmet szenvedett versenytárs vagy fogyasztó helyzetén nem változtat; a szerződés 

kikényszerítésének megtagadása az ő helyzetén nem javít, ennek legfeljebb a kartell 

résztvevői számára lehet jelentősége. A kártérítési igény érvényesítése -- amely elvileg 

természetesen lehetséges -- azért nem jelent a kartell miatt sérelmet szenvedett piaci 

szereplők számára hatékony érdekvédelmi eszközt, mert ezek az igények a kár ténye, 

mértéke és a kartell, valamint a keletkezett vagyoni hátrány közötti okozati összefüggés 
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bizonyítási kényszerén többnyire megtörnek. A magánjogi eszközrendszer így nem 

alkalmas a kartellezéstől való visszatartásra és preventív hatást csak mérsékelten képes 

kifejteni, ezért épült ki a versenyjogi intézményrendszer és jött létre speciális 

versenyjogi szabályozás, a versenyjogi jogsértések önálló szankciórendszerével.
729

 

A fogyasztóvédelem és a versenyjog közjogi intézményrendszeréből azonban 

hiányzik az az igényérvényesítési érdekeltség és felderítési képesség, amelyet a 

magánjogi igényérvényesítés nyújtani képes. Ez a közjogi kikényszerítésnek képezi 

jelentős korlátját, ezért ma már nyilvánvalónak látszik, hogy a közjogi és magánjogi 

kikényszerítés csak együttesen lehet megfelelően hatékony eszköze a prevenciónak. Ez 

nemcsak a közjogi intézményeknek, igényérvényesítési eszközöknek és 

szankciórendszernek a magánjogi kikényszerítéssel történő megtámogatása iránti igényt 

veti fel. A magánjog szempontjából is nyilvánvalóvá teszi annak szükségességét, hogy a 

magánjog váljon nyitottá -- e területeken való hiányosságának orvoslása és a preventív 

hatás biztosítása érdekében -- olyan szankciók befogadására, amelyek túlmutatnak a 

tradicionális magánjogi felfogáson, a kiegyenlítő igazságosság biztosításán. Lényegében 

ezt a célt tölti be az amerikai jogban a büntető kártérítés (punitive damages),
730

 

amelynek létjogosultságát és szerepét kifejezetten azzal támasztják alá, hogy 

alkalmazásával a magánjog képes preventív hatást kifejteni olyan helyzetekben, 

amelyekben ezt a magánjogi igényérvényesítés nehézségei miatt a magánjog egyébként 

nem tudná elérni. Így a magánjog alkalmassá válhat arra, hogy a károsító 

magatartásokra visszatartó hatást gyakoroljon.
731

 

A mai jogi szakmai közvéleményben erősen vitatott, hogy mennyiben lehet 

helye (és lehet-e helye egyáltalán) közjogias természetű, büntető jogintézményeknek a 

magánjogban. Többségi álláspontként az tűnik kirajzolódni, hogy a magánjognak meg 

kell őriznie dogmatikai tisztaságát, és a közjog és a magánjog territóriumainak 

világosabb elhatárolására lenne szükség. Így többnyire nem tűnik támogatottnak az, 

hogy a magánjogban teret kapjon a büntető kártérítés, a magánjogi elkobzás vagy a 

bírságolás. Ezek a jogintézmények azonban valós problémákra adnak válaszokat. 

Hiányuk űrt hagy, amelyeket magánjogi megoldásokkal kell helyettesíteni. Ez egyúttal 

olyan kérdések újragondolását is szükségessé teszi majd, mint a kártérítés 

szankciórendszerének kiegészítése a jogalap nélküli gazdagodás gondolatán alapuló 

profitelvonással,
732

 vagy a szerződés érvénytelenségének rugalmas alkalmazása a bírói 

gyakorlatban. Ehhez kell kidolgozni a megfelelő támpontokat, ami a magánjog 

tudományának egyik feladata. 

Az emberi (és alkotmányos) jogok magánjogi jogviszonyokban való 

érvényesülése régebb óta vitatott kérdés mind a hazai,
733

 mind a külföldi magánjogi és 

közjogi irodalomban. Közjog és magánjog elhatárolása az egyik akadálya lehet annak, 

hogy ebben a kérdésben ésszerű és helytálló eredmény szülessen. Az egyes, ennek 

kapcsán körvonalazódó álláspontok és érvek részletes ismertetése nélkül a következők 

szerint összegezhetők a problémára adott lehetséges válaszok. Az egyik lehetséges 

válasz az, hogy mivel az emberi jogokat nemzetközi egyezmény védi, amelyhez az 
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egyes államok csatlakoznak, az emberi jogok csak az államra rónak kötelezettséget; a 

nemzetközi egyezmény részesévé váló állam köteles a saját belső nemzeti jogában ezek 

érvényre juttatásáról gondoskodni, de magánjogi jogalanyok egymás közötti 

viszonyában az emberi jogokra hivatkozni nem lehet. Ennek a merev álláspontnak az 

ellentétes pólusa az emberi jogoknak a magánjogi jogviszonyokban való közvetlen 

horizontális érvényesülésének elfogadása. 

„Közvetítő” megoldásként két további értelmezés képzelhető el. Az egyik 

szerint az emberi jogokat a magánjogi jogviszonyok jogalanyai nem kötelesek 

tiszteletben tartani (ilyen értelemben tehát a magánjogi jogviszonyokban horizontálisan 

nem érvényesülnek), azonban az állam bíróságai igen. Ezért a bíróságok nem hozhatnak 

olyan döntéseket, amelyek emberi jogok védelmét kimondó és biztosító nemzetközi 

egyezményekkel ellentétesek. A másik „közvetítő” értelmezés szerint az emberi jogok 

közvetlen horizontális hatállyal nem bírnak, azonban közvetett horizontális hatállyal 

igen: magánjogi jogviszonyokban közvetlenül nem hivatkozhatók az emberi jogok, 

azonban a magánjog nyitott törvényi tényállásain és elvein keresztül érvényesülnek. 

Példa mindegyik felfogásra van,
734

 ebben a kérdésben a jogrendszerek adottságai és 

megközelítései is jelentős mértékben eltérnek egymástól. Meggyőzőnek tűnik, és a 

magánjogászok számára a magánjog dogmatikai rendszerének fenntartását is lehetővé 

tenné az az -- elsősorban történeti és rendszertani értelmezésre alapított -- érvelés, hogy 

az alkotmányjogi norma címzettje nem az állampolgár, hanem az állam, amelynek arról 

kell gondoskodnia, hogy a jogi szabályozás szintjén a jogalanyok magatartását, jogait és 

kötelezettségeit, továbbá az azok megsértésének következményeit meghatározó normák 

megfeleljenek az alkotmány által támasztott követelményeknek. Úgy tűnik, hogy a 

hazai szakirodalomban a magánjogászok többsége számára ez még befogadható 

álláspont,
735

 kérdéses azonban, hogy megnyugtató-e ez az eredmény. Valószínűleg nem. 

A közvetett horizontális hatály csak formális választ ad a kérdésre, és egyáltalán nem ad 

kielégítő megoldást azokra a helyzetekre, amelyekben a belső nemzeti jog nem nyújtja 

az elvárt emberi jogi védelmet. Aligha megnyugtató eredmény az, hogy az emberi jogi 

védelmet a sérelmet szenvedett fél nem kapja meg, de az államtól a belső jog 

hiányossága miatt kártérítést követelhet. 

Az egyes emberi jogok céljukban, terjedelmükben, tartalmuk 

konkretizáltságának fokában, az általuk védett érdekekben és a bennük tükrözött 

társadalmi elvárások alapjaiban jelentős eltéréseket mutatnak, rendkívül heterogének, 

miközben egységesnek tűnő, homogenizált elvárásrendszerként jelennek meg. Éppen 

sokféleségük miatt azonban -- amelyet csak fokoz az, hogy univerzalitásuk folytán 

egymástól nagyon eltérő társadalmi értékrendek és normarendszerek kontextusában kell 

hogy értelmezést kapjanak -- a magánjogi viszonyokban való érvényesülésük sem 

azonos módon és összefüggésben vetődik fel. Az emberi jogok magánjogi 

jogviszonyokban való érvényesülésével kapcsolatos problémák és részben az emberi 

jogok jogi természetével kapcsolatos ellentmondások is jól érzékelhetők az emberi 

jogok által nem állami szereplőkre róható kötelezettségekkel, a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmának érvényesülésével, továbbá a tulajdonjog emberi jogi és 

alkotmányos védelmével kapcsolatos kérdések vizsgálata során. Ezekben az 

összefüggésekben a valóság már túlhaladta az elméleti vitákat: az emberi jogi érvelés az 
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egyes jogrendszerekben a magánjogi jogviszonyokat közvetlenül érintő szabályozás
736

 

és gyakorlat részévé vált. 

A magánjogi gondolkodás, elmélet és dogmatika feladata az, hogy az emberi 

jogok magánjogi jogviszonyokban való érvényesülését megfelelően becsatornázza. 

Ehhez azonban semmiképpen sem visz közelebb bennünket a közjog és magánjog 

elhatárolásán alapuló gondolkodás. Van például olyan álláspont, amely szerint egyes, 

magánjogi szempontból is releváns jogok (például a tulajdonhoz való jog) alkotmányos 

megfogalmazása és a jogvédelem alkotmányos szintre emelése azért nem helyes 

jogalkotói lépés, mert hozzájárul a közjog és magánjog kettősségén alapuló 

gondolkodáshoz, ami viszont jelentős mértékben akadályozza a konstruktív politikai 

vitát (különösen a piacról és annak társadalmi szerepéről vallott felfogás kialakításában 

és jogi tükröztetésében), ezért kifejezetten káros.
737

 

Közjog és magánjog kettőssége kapcsán elsősorban abból kellene kiindulni -- és 

ebben sokat segít az, ha megfelelő megoldást és magyarázatot találunk az emberi jogok 

magánjogi jogviszonyokban való érvényesülésére --, hogy a közjog és a magánjog által 

tükrözött és érvényre juttatni célzott értékrend valójában azonos.
738

 Kísérletek is vannak 

már ennek a közös értékrendnek a meghatározására. Oliver Dawn például az autonómia 

elismerését, az emberi méltóság és a megszerzett társadalmi státusz védelmét, továbbá a 

biztonságot jelöli meg olyan alapértékekként, amelyek érvényesítésére a magánjogi és 

közjogi szabályozás és joggyakorlat egyaránt fókuszál.
739

 Ezek az értékek az egyes 

jogterületeken elvekké, elvárási standardokká formálódnak (ezeket a magánjogban a 

nyitott törvényi tényállások közvetítik), és további konkretizált normák formájában 

jelennek meg.
740

 

Ha valóban helyes kiindulópont az, hogy a jogrend egységesen szerveződik 

azonos és jól körülírható értékek köré, akkor az elvek és a normák szintjén sem lehet 

ellentmondás az egyes jogterületek szabályozása és jogalkalmazási elvei között. Ha 

mégis kollízió áll fenn, az a jogrend hibája, és a kollíziót meg kell szüntetni.
741

 

Amennyiben ez a kiindulópont jó (és cáfolni nehéz), akkor szabályozási és 

jogérvényesítési megoldások eltérésében lehet gondolkodni, de ennél mélyebb 

elhatárolásokban nem. Így egy adott tényállás alkotmányos, emberi jogi és polgári jogi 

megítélése nem vezethet különböző eredményre, különbségek legfeljebb a jogsértés 

felderítésében, az igényérvényesítés módjában és a jogsértés szankcionálásában 

lehetnek. Ez pedig erősen megkérdőjelezi a magánjog és közjog kettősségében való 

gondolkodás jelentőségét és helyességét, mert olyan korlátokat állíthat a gondolkodás 

elé, amelyek megakadályozzák az egységes szemlélet kialakítását és az egyes 
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szabályozási és jogalkalmazási területek összehangolását. Ez egyúttal gátolja a 

tudományos gondolkodást és fejlődést is. 

Közjog és magánjog elhatárolhatóságának újragondolását teszi szükségessé az 

állami felelősség magánjogi kereteinek és határainak meghatározása is. A magánjog 

tudományának nagy feladata és adóssága ez, annak ellenére, hogy már az 1980-as évek 

jogirodalmában is komolyan felmerült az állami immunitásról alkotott elképzelések 

felülvizsgálatának szükségessége.
742

 Az állami szerepvállalás a gazdasági életben, 

továbbá az állam magánjogi jogviszonyokban betöltött szerepe és jogállása egyre 

nagyobb kihívások elé állítja a gyakorlatot, amely csak a jogtudomány támogatásával 

tud megfelelni ennek a kihívásnak. 

3.3 A dogmatika szerepe 

A polgári jog tudományának két fő iránya közül a fejlődés idődimenzióját 

tekintve a jogi dogmatika vizsgálata volt az elsődleges vizsgálati irány. Ez 

természetesnek tekinthető, hiszen az eseti bírósági döntésekre épülő magánjogban 

különösen fontos volt nemcsak a rendszerképzés, de az értelmező közösségben 

keletkező konszenzusok megfogalmazása, alkalmazhatósága, mások számára való 

követhetősége, és annak ellenőrizhetősége, hogy ugyanazon tényállások ugyanolyan 

értékelést kapnak-e a szuverén hatalom területén. Ezért, ugyanúgy, mint ahogyan a 

középkori jogfejlődés első lépései a római jogra voltak visszavezethetők,
743

 a jogi 

dogmatikai gondolkodás alapjai is a római jogon alapultak.
744

 Így a jogászi nyelv és 

gondolkodási struktúra több jogterületen is a római jogon nyugszik. Grosschmid 

egyenesen a római nép küldetésének tekintette, hogy „a jognak önmagából való 

kifejtését, különvált művelését, egyszóval annak, mint saját tengelyén nyugvónak, 

rendszerét és kiképzését megalapítsa”, és az ő megfogalmazásában ezzel a mozzanattal 

kezdődik a „jognak valódi felösmerése, öntudatos léte, más szóval a jognak, mint a 

jogeszméből levezetett külön egésznek a rendszere”.
745

 

A magánjogi gondolkodásnak a római jogra épülő rendszere nem írható le 

önmagában fogalmakkal, következtetések belső törvényszerűségeivel és cizellált 

distinkciókkal. A jogtételek tudományos rendszere és e rendszerben való tárgyalása,
746

 

az „elmélet és a törvények fogalommeghatározásainak bonczolása”, keletkezésük és 

belső összefüggéseik kutatása,
747

 amelyeket általában a jogfilozófiával, jogpolitikával, 

jogtörténettel és jogösszehasonlítással szembeállítva szoktak tárgyalni, és általában 

dogmatikának nevezik, a magánjogban alapvető jelentőséggel bír, de csak relatív módon 

érvényesül. A magánjog tudománya akkor jár helyes úton, ha követi a jogalkalmazás 

gondolkodási modelljét, szorosan kapcsolódik hozzá és segíti azt. A magánjogi 

jogalkalmazás sajátossága, hogy az absztrakció magas fokán megfogalmazott normákat 

kell a történeti tényállásra alkalmazni, az életbeli tényállást az absztrakt jogi norma 

alkalmazási körébe vonni. Ez jóval komplexebb és sokrétűbb annál, hogysem puszta 
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logikai folyamatként leírható lenne. A gondolkodás rögzített szabályok szerinti, 

fogalmakra és különbségtételekre épülő rendje több mint előnyös; a rendszeresség, az 

azonos helyzetekre azonos szabály alkalmazása a jogbiztonság alapja. A polgári jogi 

normák absztrakt megfogalmazottsága miatt ilyen szabályszerűségek és konvenciók 

híján egyáltalán nem lehetne előre megjósolni, hogy az adott életbeli tényállás milyen 

jogi értékelést nyer. El kell fogadnunk azonban, hogy a polgári jogi normák alkalmazása 

során ez a rendszer, bár az absztrakt fogalmak szintjén zárt, nem tud zártan működni, és 

„inkább tájékoztató jellegű.”
748

 

A polgári jogi normák alkalmazása során ez a nyitottság több síkon is 

jelentkezik. Egyrészt vannak olyan jogi normák, amelyek a társadalomban általánosan 

elfogadott értékrendből fakadó, nem jogi normákat teszik a jogi norma tartalmává. Ilyen 

generálklauzula például a joggal való visszaélés tilalma, a jóhiszeműség és tisztesség 

követelménye, vagy a jó erkölcsbe ütköző szerződések semmisségét kimondó 

rendelkezés. Vannak olyan normák is, amelyek a generálklauzulákhoz hasonlóan 

nyitottak, de nem a társadalomban elfogadott magatartásszabályok érvényesülését 

szolgálják, hanem alkalmazásuk egyedi, komplex szempontokon alapuló mérlegelést 

tesz szükségessé. Ilyen normákra épülnek a kártérítési felelősség szabályai: ilyen norma 

az általános felelősségi alakzatnak az egész feltételrendszere, különösen a vétkesség 

fogalma és az okozati összefüggés megállapíthatósága, a fokozott veszéllyel járó 

tevékenység fogalma,
749

 ideértve az üzemben tartó meghatározását is. Valójában 

minden polgári jogi norma, amelynek alkalmazása bírói mérlegelést tesz szükségessé, 

ebbe a körbe tartozik. Viszonylag könnyű belátni, hogy a polgári jogi normák többsége 

ilyen. Vannak ezen túlmenően olyan tényállások, amelyek egyáltalán nem 

szubszumálhatók egyik írott norma alkalmazási körébe sem, ez esetben a bíróságoknak 

kell az írott normák szintjén jelentkező „hézagot” kitölteniük. 

Kiindulópontként el lehet fogadni annak szükségességét, hogy normatív 

kérdésekre olyan szabályok adnak választ, amelyek nem egyedi döntésen vagy 

értékelésen alapszanak, hanem a jogi normából és a történeti tényállásból a lehető 

legjobban ellenőrizhető úton vezethetők le.
750

 Nem tagadható azonban, hogy a bírói 

döntések, éppen e nyitott normák alkalmazása során jogpolitikai döntéseket és erkölcsi 

értékelést is hordoznak. Még ha a bírónak nem akarnánk jogpolitikai mérlegelést 

átengedni, akkor is el kellene fogadnunk, hogy a bírói jogalkalmazás nem korlátozódhat 

a törvényi és a történeti tényállás formális összekapcsolására, hanem a bíróságoknak a 

törvényekben tükrözött társadalmi rendet és a törvények célját kell érvényre 

juttatniuk.
751

 Mindezek alapján nemcsak érthető, de szükségszerű is, hogy a 

jogalkalmazás folyamatát a hagyományos, római jogi alapokra épülő gondolkodásnál 

pontosabban és helyesebben leíró alternatív magyarázatok, gondolkodási rendszerek is 

megjelentek a polgári jog modern elméletében. E modellek közül talán leginkább 

meggyőző a fent említett, Walter Wilburg által leírt rugalmas rendszer (bewegliches 

System), amelyben csak a kiindulópontot adja meg a törvényi tényállás alapértékelése 

(Basiswertung), míg további faktorok vizsgálata, meglétük és relevanciájuk esetenkénti 

mérlegelése eredményezi a bírósági döntést. Ez a szemlélet jól illeszkedik abba a 

szélesebb körű, de a klasszikus magánjogi dogmatikai gondolkodást ennyire 

mélyrehatóan nem érintő folyamatba, amelyet az értékorientált dogmatikai gondolkodás 
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kialakulásának nevezhetnénk, és amelyben a jogi dogmatika elsődleges funkciója a 

jogpolitikai értékeléseknek a jogi nyelvre való konvertálása és stabilizálása.
752

 

3.4 A preferált vizsgálati módszerek 

A magánjogi problémák absztrakt szinten való, tudományos elemzésének egyik 

általánosan elfogadott módszere a jogösszehasonlítás. Ennek a mai magyar 

jogtudományban és joggyakorlatban kiemelt jelentőséget ad, hogy megfelelő 

támpontokat tud nyújtani mind a tudomány, mind a gyakorlat számára annak a 

szakadéknak az áthidalásához, amely a magyar általános jogi gondolkodás fejlődésének 

a második világháború utáni megszakadása után keletkezett.
753

 Jóllehet a 

jogösszehasonlítás egyes koncepcionális kérdései a mai napig nyitottak, más 

jogrendszerek fejlődésének megismerése és az azonos társadalmi elvárásokra adott 

jogalkotói és jogalkalmazói válaszok összevetése valóban hasznosítható eredményeket 

tud hozni. A jogösszehasonlítás alkalmas arra is, hogy szélesítse a tudományos 

vizsgálatok tárgyát képezhető horizontot, amennyiben olyan problémákat is vizsgálat 

tárgyává tehet, amelyek a magyar esetjogban (még) nem merültek fel. Ez részben 

alkalmas a már elfogadott problémamegoldások megfelelőségének tesztelésére, 

másrészt pedig segít felkészülni a várhatóan felmerülő új kihívásokra. Mindemellett a 

magyar magánjogtudomány mindig is erősen kötődött a történeti szempontú 

megközelítésekhez, amely gyakran a jogösszehasonlítással kiegészítve képezi a 

tudományos vizsgálatok módszerét. 

A generálklauzulák formájában normatívan megfogalmazott, az általános 

társadalmi értékelésre a magánjog zárt logikai rendszerét megnyitó rendelkezések a 

kodifikált polgári jog szükségszerű velejárói. A közönséges normáktól eltérő 

jogalkalmazási modellt igényelnek, és tartalmuk meghatározása, a jogalanyok 

magatartásának értékelési szempontjai a polgári jog nehezen megközelíthető problémái 

közé tartoznak. A generálklauzulák vizsgálatának terén a második világháború utáni 

tudományos vizsgálatokban ezért volt alapvető jelentőségű Sárándi Imre munkája,
754

 

amely egyúttal jó példája a történeti fejlődési és a jogösszehasonlító kutatás 

módszereinek együttes alkalmazására. A jogösszehasonlító és történeti elemző 

vizsgálatok egyúttal megnyitották a jogtudományt a nemzetközi eredmények és más 

jogok tapasztalatainak hasznosítására, és megőrizték azokat a hagyományos gyökereket, 

amelyekre építkezve a polgári jog tudománya a rendszerváltozás után újra 

csatlakozhatott az európai tudományos áramlatokhoz. A jogösszehasonítás és a történeti 

összehasonlító vizsgálat nemcsak azért vált a második világháború után a magyar 

magánjogtudomány jellemző kutatási módszerévé, mert lehetővé tette a kulturális 

kapcsolódás megtartását, hanem azért is, mert sem a joggyakorlat, sem a tudományos 

élet nem tudott elegendő mennyiségű és minőségű eredményt produkálni ahhoz, hogy 

lehetővé váljon az önálló elemzés és fejlődés. 

Bár a jogösszehasonlítás polgári jogi alapműve, Eörsi Gyula Összehasonlító 

polgári jog című munkája
755

 a magánjog fejlődési tendenciáinak kirajzolására alkalmas 

volt, szemléleti kötöttségei és átfogó jellege miatt szükségképpen maradt az egyes 

jogintézmények szintjén felületes. Hosszabb távon ható eredményeket hoztak az egyes 

jogintézmények mélyreható elemzései a szerződési rendszer fejlődéséről,
756

 a 
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szerződések érvénytelenségéről,
757

 a kártérítési jog fejlődésének újabb tendenciáiról,
758

 

öröklési jogi kérdésekről
759

 vagy a szerződésszegésért való felelősség egyes 

aspektusairól,
760

 de Asztalos László is ilyen módszerekkel nyújtotta a polgári jog 

szankciórendszerének vizsgálatán át a magánjog teljes rendszerének elemzését.
761

 A 

jogösszehasonlító vizsgálatok tették lehetővé a jogtudomány számára a fejlődést olyan 

területeken, mint a személyhez fűződő jogok vizsgálata, ahol a belső jog fejlődése nem 

tudott elegendő támpontot adni.
762

 A külföldi jogfejlődés eredményei a 

jogösszehasonlítás segítségével a belső jogfejlődést stimulálják, és ennek közvetítő 

közege a tudományos jogösszehasonlítás. A jogösszehasonlítás azonban csak akkor tud 

megfelelő eredményeket hozni, ha mélyebb megértésen és funkcionális szemléleten 

alapszik. 

Egy-egy területről teljes képet csak azok a vizsgálatok adhatnak, amelyek 

keresik a jog fejlődését meghatározó kulcspontokat, alkalmazzák a jogösszehasonlító 

módszert, a történeti fejlődés kontextusába tudják helyezni a kutatást és reflektálnak a 

gyakorlatra is. Ennek a komplex vizsgálatra való törekvésnek a hagyománya már a 

második világháborút követő hazai szakirodalomban is kialakult, és a legújabb kutatási 

irányokban is tükröződik.
763
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Nagy Ferenc 

A büntetőjog tudománya 

1. Bevezetés: a büntetőjog-tudomány ismérveiről 

A jogtudomány fejlődésére általában és a büntetőjog-tudományra különösen jelentős hatással 

volt a kanti gondolkodás azon vonása, amely a rendszerfogalmat felértékelte. A XVIII. század második 

feléig a jogtudományban (Jurisprudenz) a „rendszer” („szisztéma”) nem mást jelentett, mint tankönyvet, 

és a jogtudomány produktivitása az új bemutatási formák létrehozatalára korlátozódott. Azzal a 

gondolattal szemben, hogy nem a tárgyak irányítják a megismerésünket, hanem „a tárgyaknak kell 

ismereteinkhez igazodniok”, a tárgyaktól eltérő tudomány belső rendszere megalkotásának a lehetősége 

állt elő.
764

 

Kant nyomán a rendszernek az a feladata, hogy az emberi ész rendezett összefüggésre való 

igényét kielégítse. Ennek megfelelően Kant A tiszta ész kritikájában a rendszert úgy definiálja, hogy az a 

változatos megismerés egysége egy eszme, egy elv alatt. Egy rendszerben minden rész -- mivel néhány 

felsőbb és belső célból van levezetve -- egymással rokonságban van, és a vezérlő/irányító cél által a priori 

meghatározott.
765

 Az Egész ennek megfelelően úgy tagolt, hogy a célja és a formája kongruáljon. Ezzel a 

tudomány rendszere most már nemcsak annak véletlen/alkalmi, tankönyvszerű formája, hanem belső 

struktúrája is. Kant konkretizálja a tudomány kritériumait. Először megerősíti pozícióját: mindent 

egyazon legfőbb benső célból vezetünk le, amely egyáltalán lehetővé teszi az egészet. Minden tan, ha az 

rendszer, tudománynak nevezi magát. 

Senki nem próbál meg tudományt alkotni, ha nem szolgál neki alapul valamilyen idea. Ám a 

tudomány kidolgozása során a séma, sőt a definíció, melyet mindjárt kezdetben ad 

tudományáról, igen ritkán felel meg ideájának, mert az idea olyképpen rejtezik az észben, 

mintha csíra volna, melyben minden rész még annyira kifejletlenül lappang, hogy 

mikroszkóppal is alig lehet fölismerni. Ezért a tudományokat, minthogy egy bizonyos 

általános érdek szemszögéből fogannak, nem megalkotójuk leírása szerint kell 

magyaráznunk és meghatároznunk, hanem azon idea szerint, melyet a tudós által 

összegyűjtött részek természetes egységéből kiindulva fedezünk föl mint az észben 

megalapozott ideát.
766

 

Anselm von Feuerbach 1804-es landshuti bemutatkozó előadásában nyomatékosan hangoztatta a 

büntetőjog-tudománynak az empirikusan adott joganyaghoz való kötöttségét. A jogtudós a filozófiáját 

(tudását) nem csupán a pozitív jogban uralhatja, de nem (ön)törvényhozóként a pozitív jog fölött (azon 

kívül) is.
767

 A jogtudós kibővített empirikus tudás nélkül filozófiai fecsegő, aki a filozófiát csak 

restségének palástolására használja. Másrészt azonban Feuerbach a jog szisztematikus kezelésében látja a 

kanti tudományfelfogás rendszerkövetelményének a teljesülését. Szerinte az ismeretek foglalata csak 

akkor éri el a tudomány teljes rangját, ha a szisztematikus összefüggés formáját is magáénak tudhatja. 

Csak ott honol a tudomány fénye, ahol a meglévő joganyag „nyers tömege” szervezett, minden részében 

összehangolt egésszé formálódik.
768
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A büntetőjog-tudomány ennek következtében a tudományformák kanti hierarchiájának középső 

fokán áll, bár az empirikus joganyaghoz kötődése alapján nem „tulajdonképpeni” tudomány. Vagyis a 

büntetőjog nem tud metafizika lenni, de szisztematikus-racionális előremenetele lehetséges a büntetőjogi 

fogalmak helyessége, pontos meghatározottsága, éles precizitása, fénylő világossága révén, a jogi tételek 

belső összefüggése, valamint a jogi tanok szisztematikus összefüggése folytán. Az elmélettől függ a 

gyakorlat úgy, hogy minél biztosabb és tökéletesebb az elmélet, annál határozottabb és lezártabb a 

gyakorlat.
769

 

Franz von Liszt 1903-as tankönyvében írja: a büntetőjog-tudomány feladata abban áll, hogy a 

törvény egyes előírásait az utolsó alapfogalmakig és alapelvekig zárt rendszerré fejlessze, különben a 

jogalkalmazás kiszolgáltatva marad mindenféle véletlennek, mindenféle önkénynek.
770

 Nagyon hasonlóan 

hangzik fél évszázaddal később mindez Hans Welzelnél: a büntetőjogi dogmatikának a jogi 

rendelkezések tartalmát szisztematikusan kell fejlesztenie, hiszen csak a jog belső összefüggéseibe 

történő belelátás emeli a jogalkalmazást a véletlen és az önkény fölé.
771

 

Egy újabb generációval később Claus Roxin tankönyvében kifejezetten hivatkozik a 

rendszerfogalom kanti definíciójára, méltatja a rendszergondolkodás előnyeit és azzal a megállapítással 

zár, hogy a rendszer „a jogállami büntetőjog nélkülözhetetlen eleme”.
772

 Tudományos ismérvként a 

„rendszer” szükségességén túlmenően Günther Jakobs kiemeli továbbá azt, hogy az igazi tudományos 

teljesítmény nem merül(het) ki az osztályozásban, a teleológiai rendszer képzésében, tehát nem a jognak 

és a jogtalanságnak a megkülönböztetése az elsődleges feladat előre megadott kritériumok alapján, hanem 

a büntetőjog legitimációjára vonatkozó kérdés megválaszolása. A büntetőjog tudományának is arra a 

kérdésre kell választ adnia, hogy az adott időszakban melyik büntetőjog legitim büntetőjog és melyik nem 

legitim. A tudományra tartozik a mindenkori normatív rendszer kidolgozása, a jogintézmények közötti 

összefüggés visszavezetése a legitimáló alapra.
773

 

2. A büntetőjog tudománya Magyarországon 

A magyar büntetőjog-tudomány szép számú jeles képviselője köréből csupán néhány -- 

jellemzőnek (is) minősíthető -- szerzői felfogás kiemelésére és felvillantására kerülhet sor ebben a 

tanulmányban. 

A legelső valóban tudományos értékű tan-/kézikönyv
774

 szerzőjének megfogalmazásában „a 

képződményt, amelyben a magyar büntetőtörvények helyes ismeretét, értelmezését, valamint az arra 

vonatkozó tényezők nemeit és a megfelelő alkalmazás rendjét bemutatják, magyar büntetőjog-

tudománynak mondják”.
775

 Vagyis Vuchetich Mátyás a büntetőjog tudományának meghatározásánál nem 

a rendszert emelte ki, helyezte előtérbe, hanem a feuerbachi gondolatnak megfelelően az empirikusan 

adott joganyaghoz, azaz a magyar büntetőtörvényekhez való kötöttséget. 

Közel fél évszázaddal később Pauler Tivadar úgy fogalmazott, hogy a büntetőjog „rendszeres 

előadása pedig büntetőjogtan vagy büntetőjog-tudománynak neveztetik”.
776

 Jellemzőnek is tekinthető az 

1880-as évtizedben -- többek között -- az a vélemény, amely szerint a büntetőjog tudománya 

…a törvényben határozottan kifejezett akaratot kétséget kizáró világlatba helyezi, […] 

alapelveket kifejezéshez juttatja, az egyes jogtételek közötti összefüggést és azok 

kölcsönhatásban lévő egymástóli függőségét kideríti és bírálat alá veszi […] mindezek által 

pedig a jog további fejlődésének is biztos is irányadó közegévé válik.
777
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A XIX. században elért fejlődés eredményeként a büntetőjog területén önálló tudományágak 

keletkeztek, mint az anyagi büntetőjog mellett az „eljárás és a büntetések végrehajtásának tudománya”.
778

 

Sőt „rokontermészetű”, mégis „egymástól különböző tudománycsoportok” „és álláspontok” alakultak ki. 

A „jogászi, a jogdogmatikai álláspont” mellett a „büntetőpolitikai álláspont tág keretéhez tartozik mindaz, 

amit büntetősociologiai, anthropologiai vagy biológiai álláspontnak szoktak nevezni”.
779

 Wlassics Gyula 

pedig az 1890-es évek elején lényegében a kriminológia és a törvényszéki (igazságügyi) orvostan 

tudományterülete kezdeteit
780

 ismerte fel. 

A XIX. század utolsó évtizedeinek magyar jogfejlődésében már egyértelművé vált a 

rendszerszemlélet, a rendszer iráni igény, amely nélkül „tudomány, különösen jogtudomány nincs”.
781

 

Wlassics szerint induktív úton juthatunk el az általános elvekhez, az alapfogalmakhoz, és az így nyert 

általános elvekből vonhatók le következtetések.
782

 

Hazánkban a büntetőjog tudománya a XX. század első évtizedeitől kezdődően a büntetőjog 

tanába tartozó „jogtételek áttekinthető rendszerbe foglalása, mélyreható feldolgozása”,
783

 amely tágabb 

értelemben „az összes büntetőjogi tudományokat”, vagyis „az anyagi, alaki és börtönügyi tudományokat” 

magában foglalta. Sőt legtágabb értelemben „a büntetőjogi kérdésekkel foglalkozó nem jogi” 

tudományok is ideértendők. A büntetőjogi területek közül mégis az „anyagi büntetőjog tudománya az, 

mely mintegy a törzsét képezi az összes büntetőtudományoknak”, s ezt szokás szűkebb vagy szoros 

értelemben büntetőjog-tudománynak nevezni.
784

 Ez a felfogás jelenleg is képviselt és elfogadott, így 

például ebben a megfogalmazásban: 

A jogi -- büntetőjogi szabályon, azaz normán alapuló -- bűnügyi tudományhoz sorolható az 

anyagi büntetőjog, a büntető eljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog tudománya; míg a nem 

jogihoz a kriminológia, a kriminalisztika és a különböző segédtudományok tartoznak. […] a 

büntetőjog-tudomány a büntetőjogra vonatkozó ismeretek és nézetek rendszerét jelenti.
785

 

3. A büntetőjog tudománya és dogmatikája 

A jogdogmatika, így a büntetőjogi dogmatika kifejezés négy alapjelentésben használatos: 

1. tudományág/szak, diszciplína, amely összefüggő szabályokat, fogalmakat, elveket, típusokat 

alkot és állít rendszerbe; 

2. a büntetőjogi szabályok, fogalmak, elvek, típusok kutatásának, értékelésének (joglogikai) 

módszere; 

3. szabály- és fogalomalkotó tevékenység mint alkotási folyamat; 

                                                           
778

 WLASSICS Gyula: „A büntetőjog tudománya” Magyar Igazságügy 1891. XXXV, 91. 
779

 WLASSICS (15. lj.) 91. 
780

 A kriminológia kezdeteit hagyományosan Cesare BECCARIA (1738--1794) és Jeremy BENTHAM (1748-

-1832) munkásságához, az empirikus kutatásokon alapuló elméletek kidolgozását pedig Cesare 

LOMBROSO (1835--1909) tevékenységéhez és műveihez kapcsolják. Az olasz Raffaele GAROFALO alkotta 

meg a criminologia terminust 1885-ben. Lásd Freda ADLER -- Gerhard O. W. MUELLER -- William S. 

LAUFER: Kriminológia [ford. BÓDIG Mátyás -- B. VARGA Éva] (Budapest: Osiris 2000) 32; KORINEK 

László: Kriminológia I. (Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2010) 33. 
781

 WLASSICS (15. lj.) 92. 
782

 WLASSICS (15. lj.) 92. 
783

 ANGYAL Pál: A magyar büntetőjog tankönyve (Budapest: Athenaeum 
3
1920) 5. 

784
 FINKEY Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve (Budapest: Grill 

4
1914) 7. 

785
 NAGY Ferenc: A magyar büntetőjog általános része (Budapest: Korona 2001) 31--32; NAGY Ferenc: A 

magyar büntetőjog általános része (Budapest: HVG-ORAC 
2
2010) 26--27; BÉKÉS Imre: „A büntetőjog 

tudománya” in UŐ (szerk.): Büntetőjog általános rész (Budapest: HVG-ORAC 2002) 22--32. Más 

szövegezésben: „A bűnügyi tudományok rendszerébe tartoznak a széles értelemben vett büntetőjog 

szaktudományai: a büntető anyagi jog, a büntető eljárási jog és a büntetés-végrehajtási jog. A rendszer 

többi tagja a bűnözés és az ellene irányuló küzdelem valamely reális jelenségével foglalkozik.” HORVÁTH 

Tibor: „A büntetőjog-tudomány” in UŐ (szerk.): Magyar büntetőjog általános rész (Budapest: CompLex 

2007) 42--43. Továbbá BALOGH Ágnes -- TÓTH Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog általános rész 

(Budapest: Osiris 2010) 28--29. és 37. A büntető eljárási jog tudományáról lásd KIRÁLY Tibor: „A 

büntető eljárásjog-tudomány története Magyarországon” in SZABÓ Imre (főszerk.): Állam és 

jogtudományi enciklopédia (Budapest: Akadémiai 1980) 505--513; CSÉKA Ervin (szerk.): A 

büntetőeljárási jog alapvonalai I. (Szeged: Bába 
2
2006) 30; KIRÁLY Tibor: Büntetőeljárási jog 

(Budapest: Osiris 
4
2008) 38--40. 



200 

 

4. produktum, alkotás, a tételek, jogintézmények rendszere, amely normatív tartalommal bír, 

vonatkozik rá a hatályos jog vonatkozik és megfelel meghatározott módszerbeli igényeknek.
786

 

A hazai büntetőjogi szakirodalomban a dogmatika fogalmi meghatározására, besorolására 

vonatkozó vélemények több csoportba sorolhatók. 1. Az egyik nézet szerint a büntetőjogi dogmatika egy 

szaktudomány elnevezését jelenti. A büntetőjog-dogmatika így a bűnügyi tudományok egyike, a szoros 

értelemben vett büntetőjog-tudomány, amelynek tárgya a büntetőjogi felelősség és annak intézményei.
787

 

2. Egy másik álláspont az alkotmányos büntetőjogot lényegében a dogmatikával azonosítva kijelenti, 

hogy a büntetőjog „nem értékmentes, empirikus alapú tudomány, hanem értékszempontokat követő 

normativista tudomány”.
788

 Ugyanakkor nem köti a hatályos törvényhez a dogmatikát Szabó András: 

Az állami mindenhatósággal szemben, a büntetőjogi beavatkozás korlátlanságával szemben a 

büntetőjog elmélete a büntetőjogi dogmatikában folytatta a maga jogállamisági 

megfontolásokat érvényesítő „szabadságharcát”. […] A büntetőjogi dogmatika ma már 

bátran kiléphet a jogrendszeren belüli ellentmondás-mentesség bűvköréből: érveit nem csak 

arra alapozhatja, hogy milyen rendszertani összefüggés van a büntetőjogi rendelkezések 

fogalmainak világában. […] A büntetőjognak nem szabad alattvalóként szolgálnia a 

közérdeket […], ki kell nyilvánítani új igényét: a büntetőjog nem puszta eszköze a 

hatalomnak, hanem egyidejűleg szab korlátot az egyéni és az állami önkénynek.
789

 

Ahogy visszaszorult az omnipotens állami beavatkozás, ennek függvényében nyeri vissza a 

büntetőjogi dogmatika azt a szerepét, hogy tételeit garanciális szabálynak tételezze. Ahogy 

egyik jelentős professzorunk fogalmazott: a dogmatika próbálta helyettesíteni a jogállami 

hiányokat. A törvényesség a jog uralmát jelenti ugyan, azonban nem a jogállami joguralom 

értelmében. Ugyanis a jog természetére és karakterére nem hat ki. Márpedig nem mindegy, 

hogy milyen törvényt kell és lehet alkalmazni. A büntetőjogi dogmatika ebben a szűk 

mozgástérben valóban a garanciák szabadságharcosa.
790

 

Ebben a munkában -- Szabó András szerint -- a dogmatika nemcsak szabadságharcot folytat, 

hanem megjelenik legitimáló funkciója is: „Az ideológiai vezérlésű büntetőpolitika visszaszorult és a 

büntetőjogi dogmatika ezen az alapon fejtette ki tevékenységét, tölthette be fontos funkcióját: koherens 

fogalmi rendszerbe foglalta a pozitív jogot és így legitimálta a garanciális szabályokat.”
791

 

Wiener A. Imre véleménye szerint Szabó András nézetei több ponton is megkérdőjelezhetők. 

Először is: miért kell legitimálni a garanciális szabályokat? A jogállami megfontolásokat érvényesítő 

szabadságharcot -- Szabó András szerint -- a dogmatika még az ellentmondás-mentesség bűvkörében 

folytatta, de a szabadság hajnalán már kiléphet ebből a bűvkörből. Azt a valamit, ami „szabadságharcot 

folytat” és kiléphet az „ellentmondás-mentesség bűvköréből”, a fogalmak tisztasága érdekében Wiener 

szerint helyesebb ideológiának, politikának, filozófiának, de nem büntetőjogi dogmatikának hívni.
792

 

Szabó András álláspontja tükröződik egyes korai alkotmánybírósági döntések indokolásában is. 

Megjelenik például az a megállapítás, hogy a büntetőjog nemcsak értékvédő, hanem maga is 

értékhordozó.
793

 A koherens szabályozás alkotmányos értelme az állam büntetőjogi önkényének 

kizárása.
794
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3. A következő álláspont a dogmatika módszerbeli, puszta logikai felfogását képviseli, 

rámutatván arra, hogy a dogmatika önmagában nem értékhordozó. Erre az egyik érv az, hogy a náci 

Németország dogmatikailag ugyan hibátlan, de igazságtalan jogszabályokat alkotott.
795

 A büntetőjog 

dogmatikája alakítja ki a büntetőjog fogalmi és intézményrendszerét, a törvényből kiinduló elméleti 

elemző és rendszerező feldolgozással. A dogmatika a büntetőjog anyagát a jogelvek alapján, a joglogika 

módszerével dolgozza fel, azaz jogintézményekbe, főszabályokba és kivételekbe sorolja. Szerinte a 

dogmatikai rendszernek a kiépítését döntően a jogalkalmazói, bírói gyakorlat végzi. A tudományos 

fejtegetések ugyan gyakorolhatnak hatást a jogalkalmazásra és a jogértelmezésre, de a tudomány néha 

sajnos megengedi magának, hogy eltérjen a joglogikai módszer alkalmazásától, és a dogmatika 

fogalmának legitimáló és szabadságharcos szerepet tulajdonítson. Ezért a büntetőjog tudománya nem 

azonosítható a büntetőjog dogmatikájával. A tudományos nézetek sokfélék lehetnek, de a joglogikai 

kötöttség a dogmatika elengedhetetlen eleme. Ha ez hiányzik, a jogbiztonság szenved sérelmet.
796

 

4. A dogmatika besorolására vonatkozik az a véleménycsoport is, amelybe Békés Imre felfogása 

sorolható: 1980-as tankönyvében azt írta, hogy a büntetőjog-tudomány egyik legfontosabb módszere a 

dogmatika (jogdogmatika).
797

 További fejtegetései szerint a dogmatika már több mint joglogikai módszer: 

dogmatika nélkül nem képzelhető el jogtudomány és -- a hatályos joganyag alkalmazása vonatkozásában 

-- nincs törvényesség.
798

 

Egy évtizeddel később úgy ítéli meg, hogy a dogmatika a hatályos jog művelése, egyszerre 

tudomány és módszer. Szerinte a dogmatika tulajdonképpen rendszertani tudomány, a hatályos jog köré 

szerveződő eszmerendszer, amely egy logikailag ellentmondásmentes belső struktúra felépítése 

érdekében a fogalomelemzés segítségével törekszik a tartalmi valóság feltárására.
799

 Békés Imre e fenti 

nézetét (a dogmatika egyszerre tudomány és módszer) a 2002-es tankönyvben kissé félreérthetően és 

ellentmondásosan úgy fejezte ki, hogy a „büntetőjog-tudomány művelésének legalapvetőbb módszere a 

dogmatika. A dogmatika nem egyszerűen módszer, hanem tudomány.” Ez ismétlődik meg a tankönyv 

harmadik kiadásában is.
800

 

E sorok szerzője ez utóbbi felfogáshoz közeli álláspontot foglal el. E szerint a büntetőjogi 

dogmatika nem csupán a büntetőjog tudományának módszere, hanem maga is tudományág, tan, amely 

különböző módszerek segítségével illeszti a hatályos jogot fogalmi, ha úgy tetszik, elméleti rendszerbe.
801

 

A büntetőjogi tankönyvben is lényegében ez a megállapítás szerepel.
802

 

A büntetőjogi dogmatikára vonatkozó hazai nézetek tehát az alábbiak szerint csoportosíthatók:
803

 

1. A büntetőjogi dogmatika lényegében a büntetőjog-tudománnyal azonos (Tokaji Géza). 

2. A büntetőjogi dogmatika értékszempontokat követő normativista tudomány (Szabó András). 

3. A büntetőjogi dogmatika módszerbeli, puszta (jog)logikai felfogása (Wiener A. Imre). 

4. A büntetőjogi dogmatika módszer és tudományág együtt (Békés Imre és Nagy Ferenc). 

A büntetőjogi dogmatika nem tekinthető önmagában sem kizárólagosan büntetőjog-

tudománynak, sem pusztán módszerbeli, lecsupaszított, értéksemleges joglogikának. A büntetőjog-

elméleti tudományági felfogás ellen szólhat a nélkülözhetetlen módszerbeli, joglogikai komponens, 

továbbá a joggyakorlat figyelmen kívül hagyása, illetve elhanyagolása. A büntetőjogi dogmatika ugyanis 

nemcsak elméleti, hanem jurisprudenciális jelentőségű is. A pusztán módszerbeli, joglogikai felfogás 

ellen a joglogikai megközelítésen túl a hatályos jog köré szerveződő eszmerendszer és a jogelvek 

értékeket is involváló elméleti szisztémájának megléte szól. 

A magyar büntetőjog tudományának története a fentiek miatt lényegében dogmatikatörténet is, 

és erre a felfogásra tekintettel van ez a feldolgozás is. 
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4. A büntetőjog és a büntetőeljárás tudományának korszakai 

A büntetőjognak és a büntetőeljárásnak a XVIII. század közepétől megindult tudományos 

fejlődését korszakokra lehet bontani. A jogtörténeti kutatás a megismeréshez két lehetséges módszert 

ismer: az egyik az ún. külső jogtörténet, amely a jogtörténeti fejlődés összes faktorát (kodifikációtörténet, 

tudománytörténet, a jogászképzés története, praxis) összefoglalja, és így a korszakolás a nagy 

kodifikációtörténeti eseményekhez igazodik, a másik pedig az ún. belső jogtörténet, azaz az 

intézménytörténet -- e két eltérő szemlélet teljesen eltérő korszakolást is alkalmazhat. Mindemellett a 

törvényekben meghatározott intézmények sokszor vagy előbb, vagy csak később kerülnek bele a 

tudományos köztudatba.
804

 Jelen dolgozat jobbára a büntetőjogi kodifikációval összefüggő, ahhoz 

kapcsolható tudománytörténet áttekintését és értékelését célozza. E munka nem tűzi céljául a büntetőjog 

tudománya egyes korszakainak és a korszakokat meghatározó szerzők munkásságának részletes és 

teljességre törekvő feltárását, inkább a lényeges momentumokra, szellemi irányokra vonatkozó bemutató, 

értékelő áttekintés kíván lenni. Míg azonban a kodifikáció- vagy intézménytörténet módszertanának 

lényege a tényszerűség, a történtek hiteles számbavétele és objektív szemléletű rögzítése, addig a 

tudománytörténet nem nélkülözheti az axiológiai, értékelő szemléletet, vagyis a szubjektív elemeket. A 

büntetőjog tudománya vázlatosan a kriminológiai gondolkodás és a büntetőeljárási jog tudományos 

bemutatását is magában foglalja. Mindezeket figyelembe véve ez az írás a következő korszakolást 

alkalmazza: 

1. Büntetőjog- és tudománytörténeti előzmények Magyarországon 

2. A büntetőjog és a büntetőeljárás tudományának hazai kezdetei (1740--1750) 

3. A korai büntetőjogi kodifikációs kísérletek időszaka (1790--1848) 

4. Az abszolutizmus korszaka (1848/1852 -- 1860/1867) 

5. A klasszikus kodifikáció időszaka (1860/1867 -- 1878/1900) 

6. Reformirányzatok a büntetőjogi irodalomban és a büntető jogalkotásban (1878/1880/1900 -- 

1948/1950) 

7. A szocializmus korszaka (1948/1950 -- 1989) 

8. A modern jogállami büntetőjog és büntető eljárásjog tudományának korszaka (1989-től). 

4.1 Büntetőjog- és tudománytörténeti előzmények Magyarországon 

A XV. század végéig a középkori magyar büntetőjog sajátossága, hogy sporadikusan fordultak 

elő (büntetőjogi tartalmú) törvények és hiányoztak a jogkönyvek. Középkori jogunk a büntetések szerint 

csoportosította a bűncselekményeket.
805

 A hazai jog összeírásának szükségessége vezetett el a magyar 

(nemesi) szokásjog első latin nyelvű összefoglalásához, Werbőczy István 

Tripartitumához/Hármaskönyvéhez. Ez a három részből álló, a magánjog és a közjog szabályait 

együttesen tartalmazó, a kialakult szokásjogot összegző gyűjtemény azonban a büntetőjoggal csak a 

vagyonjog, a magánjog szempontjából releváns kérdésekkel, valamint a perjoggal foglalkozott, továbbá 

felsorolta a hűtlenség 18 esetét, pontosabban a legsúlyosabbnak ítélt bűncselekmények minősítése a 

hűtlenség kategóriájába sorolással történt.
806

 A szakirodalom elismerően számol be Werbőczy 

munkájáról, de sem céljánál, sem tartalmánál fogva nem tekinti a büntetőjog tudományos művelése 

kísérletének.
807

A vagyoni vonatkozások rendszeres keretbe foglalása, a legfontosabb bűncselekményi 

körök meghatározása az eljövendő évszázadokban azonban segítette a bírói praxist. A büntető gyakorlat 
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bizonyos mértékű humanizálására való törekvés, a jogos védelem tudományos igényű definíciója az új 

szemlélet előhírnöke volt.
808

 

A törökökkel való háborúskodás időszakában (1526--1686) nem következett be alapvető 

változás a magyar büntetőjogban. Érdemes azonban Kitonich Jánost kiemelni mint „első fecskét”
809

 a 

XVII. századból, akinek 1619-ben elkészült, Nagyszombatban kiadott Directio Methodicája a magyar 

büntető(per)jog tudománya szerény úttörőjének tekinthető. Latin nyelven írt munkájában
810

 a polgári és 

büntető(per)jog alapvető szabályait együtt tárgyalta. A mű jelentősége részben az egzakt fogalmak 

alkalmazásában, részben pedig a tortúráról vallott felfogásában állt. A tortúra intézményét elismerte, de 

azt is leírta, hogy Magyarországon a törvények nem írták elő a használatát, és csak a gyakorlat alkalmazta 

azt.
811

 A kézikönyvnek minősülő művet felvették a Corpus Juris Hungaricibe, így szokásjogi 

jogforrásként használták a gyakorlatban.
812

 

A korszak büntetőjog- és büntetőeljárástudomány-történetéhez hozzátartozik, hogy a büntetőjog 

kodifikációja ebben az időszakban szinte teljes kudarcot vallott. Mivel Werbőczy Hármaskönyve után 

nem készült büntetőjogi tárgyú kodifikáció, és az abban foglalt szokásjog nagy része már nem volt 

alkalmazható, Kollonich Lipót esztergomi érsek az Alsó-Ausztria számára készült Praxis Criminalist 

(Ferdinandea, eredeti nevén Newe peinliche Landgerichtsordnung, 1656) a Nagyszombati Egyetem 

tanáraival latinra fordítatta (Forma processus judicii criminalis seu Praxis Criminalis, 1687), majd mint 

alkalmazandó jogot a Corpus Juris Hungarici szabályai közé vetette (1696).
813

 Ez volt az osztrák 

büntetőjog exportálásának első lépése (a második lett volna a Theresiana magyarországi bevezetése, 

amely sikertelen maradt.). Emellett 1712-ben az országgyűlés által kiküldött bizottság tagjaként Bencsik 

Mihály elkészített egy büntetőjogi törvényjavaslatot, amelyet az országgyűlés 1715-ben ugyan elfogadott, 

de az uralkodó nem szentesítette. 

1715-ben az országgyűlés új bizottságot küldött ki, ennek eredménye lett az 1719-re elkészült 

Novum Tripartitum Juris Consuetudinarii Inclyti Regni Hungariae című munka -- a magyar birodalom 

jogának és ismert szokásjogának „új Hármaskönyve” --, amely azonban nyomtatásban nem jelent meg. 

Az 1728/29-es országgyűlésen ismét felmerült a Bencsik-féle javaslat, de ekkor sem lett belőle törvény.
814

 

Mindezek mellett az osztrák kormányzat folyamatosan szemmel tartotta a magyar törvények, köztük a 

büntető jogszabályok megalkotására tett kísérleteket, nem téve le a birodalmi jog egységesítésének 

gondolatáról. II. József 1787. évi büntetőtörvénykönyve három év időtartamra hatályba is lépett.
815

 Az 

osztrák büntetőkódex hatályba léptetése azonban számos problémát okozott a magyar jogalkalmazásban. 

Ezzel együtt lassú modernizálódás is kezdődött: az 1715., az 1723. és az 1729. évi törvények valamelyest 

oldották a legjelentősebb problémákat, majd Mária Terézia megszüntette a boszorkánypereket (1769) és a 

kínzást (1776). 

A korszak általános tudománytörténeti előzménye, hogy az 1635-ben alapított Nagyszombati 

Egyetemen 1667-ben létrehozták a jogi fakultást. A karon kezdetben csak római jogot és kánonjogot 

oktattak, majd 1672-től kezdve -- anyagi és alaki jogra osztva -- hazai jogot is.
816

 A büntetőjogot a hazai 

jog keretében oktatták, majd 1777-től -- amikor az egyetem Nagyszombatról Budára költözött -- a 
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büntetőjog önálló tantárgy lett az egyetemen.
817

 Ez a folyamat nagyban hozzájárult a büntető anyagi jog 

és az alaki jog tudományos fejlődésének megindulásához. 

4.2 A büntetőjog és a büntetőeljárás tudományának hazai kezdetei (1742--1751) 

A magyar büntetőjog jogforrási rendszerének és így tudományának speciális sajátossága egészen 

1880. szeptember 1-ig az egységes törvényi szabályozás hiánya. Rövidebb periódusoktól eltekintve 

(1787--1790 és 1852--1860) a szokásjog volt az uralkodó jogforrás. 

A kodifikációs kísérletek (1791--1795, 1827--1830 és 1841--1844) az 1878. évi V. törvénycikk (a 

magyar büntetőtörvénykönyv a büntettekről és vétségekről) hatálybalépéséig eredménytelenül zárultak. E 

sajátságos jogi fejlődés miatt a magyar büntetőjog jellemző ismérvei nem a törvényekből, azok 

magyarázataiból, hanem legfeljebb a bírósági gyakorlatból rekonstruálhatók. 

E kodifikációs nehézségek következtében a magyar büntetőjogi szakirodalom viszonylag későn 

alakult ki: az első büntetőjogi művek a XVIII. század közepén jelentek meg, azonban rendszeres 

publikációs tevékenységgel csak az 1830-as évek óta lehet számolni. Ezért a fejletlen magyar büntetőjogi 

szakirodalomnak más volt a szerepe, mint például német nyelvterületen. Ugyanis az első kodifikált Btk. 

1880-as életbelépéséig a kézikönyvek nem a hatályos magyar büntetőjogot kommentálták, hanem 

lényegében pótolták a hiányzó törvényeket. A szerzők a modern büntetőjogi elveket és jogállami 

követelményeket a magyar valósággal kísérelték meg összhangba hozni.
818

 

Ez a magyar büntetőjogi fejlődés jelentősen megnehezíti a büntetőjog-történeti kutatást, és kevés 

az információ a XVIII. század közepe előtti magyar büntetőjog-tudományra vonatkozóan is. 

A magyar múlt büntetőjog-tudománya, büntetőjogi dogmatikája kutatásához két előfeltétel 

szükséges. Az egyik a törvénytervezetek önálló általános részének megléte, a másik a büntetőjog-

tudományban az anyagi jognak az eljárásjogtól való végleges elválasztása. A magyar büntetőjogi fejlődés 

során ezek az előfeltételek viszonylag későn alakultak ki, ezért a büntetőjogi dogmatika elemei/ismérvei 

(például a bűncselekmény fogalma) a XIX. század közepe előtt az egyes bűncselekmények fogalmi 

elemzése révén rekonstruálhatók. Az ilyen művek/feldolgozások hiányában azonban csak a szerzők ezzel 

összefüggésben adott kifejezett definícióira és a kodifikációs produktumokra lehet támaszkodni.
819

 

Általános rész „általános rendeletek” elnevezéssel csak az 1843. évi tervezetben jelent meg,
820

 az 

1795. évi operatum előszava (Principia) azonban már tartalmazta a legfontosabb elveket. Az 1712. évi és 

az 1830-as tervezet nem rendelkezett általános résszel. 

A magyar büntetőjogi irodalomban a XVIII. század második feléig a processzuális szemlélet 

uralkodott, ezért a korabeli szerzők az anyagi jog legfontosabb általános fogalmairól (például dolus, 

culpa, büntetési nemek) műveik büntetőeljárási szabályai között írtak. 

Az alábbiakban a korszak meghatározó tudományos képviselőit mutatjuk be időbeli sorrendben: 

Huszti András, Gochetz Gábor, Huszty István és Bodó Mátyás munkásságát. A feledésbe merült szerzők 

emlékét és műveiket Finkey Ferenc igyekezett újraéleszteni az 1948-ban befejezett és nyomtatásban 

először 2000-ben megjelent munkájában. Olyan szerzőket fedezett fel, akikről a mai büntetőjog-

tudomány alig tud. Közülük itt elsőként megemlítendő „a szerencsétlen sorsú, korán sírba üldözött” 

kolozsvári jogtanár, Huszti András (1700--1755), akinek 1742-es Jurisprudentia Hungarico-

Transsylvanica című munkája az első tudományos jellegű, kifejezetten elméleti célú jogi tankönyvünk,
821

 

amely azonban csak Erdélyre vonatkozott. Művének a törvénykezésről szóló reformeszméket tartalmazó 

fejezetei alapján Huszti András „legelső perjogi tudósunknak” tekinthető.
822

 A perjogi fogalmak 

tisztázásával, világos kifejtésével sok tekintetben megelőzte korát. Modern perbeli felfogást hirdetett a 
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perre mint jogviszonyra, a perbeli meghatalmazottak és az ügyvédek ügykörére, felelősségére és 

jogállására, a bizonyítási jog alapvető kérdéseire vonatkozóan. Szerinte a bizonyítás a bírói meggyőződés 

kialakítása valamely vitás és kétes tényállás esetén. Ez nem csupán a bíróság perbeli cselekménye, hanem 

a bíróság és a felek közös cselekménye. Munkájának fő jelentősége a magyar jogtudományok alapvető 

fogalmainak megvilágítása, kifejtése, s ebbe a keretbe illeszkedett a büntetőjog és az eljárás 

alapeszméinek és fogalmainak rövid, szabatos leírása.
823

 

Gochetz (Gockhetz) Gábor budai ügyvéd, bíró Praxis criminalis inclyti regni Hungariae című 

büntetőeljárási műve 1746-ban jelent meg. Röviden és világosan írta le a XVIII. század derekán a 

magyarországi gyakorlatban élő büntetőeljárási jogot. Elég részletesen tárgyalta, mikor és hogyan kell a 

tortúrát igénybe venni, ha a vádlott nem akarja önként bevallani a vádló által neki felrótt büntetendő 

cselekményt. E részben is „hű tolmácsolója Gochetz műve az uralkodó kegyetlen felfogásnak és Carpzov 

befolyásának”, és e munka is igazolja a nyomozó rendszer és a tortúra uralmát a XVIII. századi magyar 

büntetőeljárásban.
824

 Gochetz munkája elsősorban büntetőeljárási „compendium”, de felsorolta -- 

Kitonich után -- a főbb bűncselekményeket is, vagyis a kor szokásai szerint anyagi jogi szabályokat is 

ismertetett.
825

 Bónis György kutatásai és állítása szerint Gochetz műve az 1712-ben Bencsik Mihály által 

készített első büntetőjogi törvényjavaslat kibővített, kézikönyvvé alakított változata.
826

 

Hazánkban a büntetőjog „rendszeres tárgyalása”, tudományos igényű művelése a XVIII. század 

közepén kezdődött, midőn Huszty István egri jogtanár, főleg pedig Bodó Mátyás Gömör megyei tiszti 

ügyész törvényeink és az akkori törvényszéki gyakorlat elveit fejtette ki.
827

 

Az első említést érdemlő és nagy hatású munka Huszty István 1745-ben kiadott három könyvből 

álló Jurisprudentia practicája. A mű 37 címet tartalmazó harmadik része a bűntettekkel és az 

elkövetőikkel szemben folytatandó eljárással foglalkozik. Huszty a delictum publicum meghatározása 

után először a büntető joghatóságról és a hivatalból induló eljárás egyes mozzanatairól, a tanúvallatásról 

és a tortúra alkalmazásáról, elrendeléséről, szabályairól ír részletesebben, majd rátér az egyes 

bűncselekmények ismérveire.
828

 Huszty bűncselekmény-fogalma, azaz a deliktumok lényegi elemeinek 

kifejtése során megállapítja: 

…három jön tekintetbe: a szándék, a tett és a bűncselekmény. A szándék, hogy valaki 

tervezi, hogy vétkezik, mivel bűncselekményt akarat nélkül nem lehet elkövetni, […] tett, 

hogy a bűncselekmény bekövetkezzék, vagyis hogy a gonosz szándék hatása beálljon […] A 

bűncselekmény, hogy törvény által büntethető legyen.
829

 

Huszty módszere az alapvető elhatárolások, a fogalomdefiníció, a fogalmi elemek kibontása és 

magyarázatok, példák.
830

 Forrásai a hazai törvényeken és a szokásjogon -- a Tripartitum és Kitonich 

János Directio methodica című művén -- kívül a Praxis Criminalis és Benedict Carpzov munkái voltak.
831

 

A mű harmadik könyve az első olyan magyar büntető eljárásjogi munka, amely alapvető ismereteket 

kíván nyújtani a jogot tanulóknak, a büntetőjoggal foglalkozóknak.
832

 Huszty István hatalmas terjedelmű 

műve volt a „legelterjedtebb és népszerűbb hazai főiskoláinkon és a bíróságok asztalain”.
833

 Husztyt a 

XVIII. század egyik legkiválóbb írójává és jogászává avatta könyve. „Ízig-vérig jó tanár és sokat 

tapasztalt ügyvéd” -- mondja róla Finkey.
834

 A Jurisprudentia practica a hazai jog első irodalmi 

feldolgozása, amely kerek egy félszázad alatt összesen nyolc kiadást ért meg.
835

 

A XVIII. század jelentős és terjedelmes munkája a gazdag forrásanyagot feldolgozó Bodó 

Mátyás ügyvéd, nagyszombati akadémiai tanár 1751-ben Pozsonyban közreadott, két fő részből álló 
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Jurisprudentia criminalisa. Az első részben a büntető eljárásjogot ismertetve írt az eljárásról, a büntető 

joghatóságról, ennek alapján meghatározta a bűncselekmények fogalmát, majd összegezte a 

bűnelkövetőket érintő és a velük szemben folyó eljárás alapvető ismérveit.
836

 

Bodó munkájának első része a XVIII. század uralkodó eljárásjogi elméletének hatása alatt áll. „Ő 

is a nyomozó rendszer hű követője, illetőleg másolója. Kortársait csak abban múlja felül, hogy sokkal 

részletesebben, nagyobb irodalmi tájékozottsággal és bátrabb, szabadabb felfogással ismerteti a 

büntetőeljárás egyes szakait.”
837

 Művének második részében 52 fejezetben az egyes bűntettek ismérveit 

tárgyalta, „praktikusan processuális elemekkel vegyítve”.
838

 A legsúlyosabb bűntett Bodó szerint az 

istenkáromlás, utána következik a felségsértés, majd a hűtlenség, ezek után az emberi élet elleni 

bűntettek, majd a varázslás (mágia). Ez utóbbi kapcsán kiderül, „ő is hisz a boszorkányokban, s e részben 

Carpzov követője”.
839

 Finkey szerint a könyv „egy igazi nagyszabású kézikönyv vagy Commentár 

benyomását kelti”.
840

 A főbb szerkezeti elemek és az egyes tényállások megfogalmazása is a Praxis 

criminalist követi.
841

 Bodó könyve hét évvel később 1758-ban Nagyszombaton még egy kiadást 

megért.
842

 

Rövid összegzésként elmondható, hogy Huszty és Bodó műve is nagy hatást gyakorolt a 

jogászképzésre és a bírói gyakorlatra egyaránt. Úgy tűnik, Huszty egyszerűbb szövegezésű, praktikus 

ismeretekre építő könyve népszerűbb volt, mint Bodó nehezen olvasható kézikönyve.
843

 

Huszty István, Bodó Mátyás és Gockhetz Gábor munkáinak megjelenésével kezdetét vette a 

büntetőjog tudományos művelése. Huszty és Bodó műveinek szerkezeti felépítése mutat ugyan 

eltéréseket, abban viszont egységesek voltak, hogy alapvetően a processzuális megközelítést alkalmazták, 

amelyben az eljárási jog még nem vált el a büntető anyagi jogtól. További közös vonás -- az akkoriban 

természetesnek tekintett latin nyelv használata mellett -- Benedikt Carpzov
844

 hatásának továbbélése. 

Munkáikban már keresték a büntetőjog szerkezetét, elveket próbáltak megállapítani, általánosan 

érvényesülő szabályokat körvonalazni. Köteteik jelentőségük dacára nem válhattak korszakos művekké. 

Szerkezetük inkább igazodott a magyar gyakorlathoz, mint a szakmai-tudományos követelményekhez.
845

 

4.3 A korai büntetőjogi kodifikációs kísérletek időszaka (1790--1848) 

A büntetőeljárástudomány kezdeteire jellemző sikertelen törvényalkotási sorozat ebben a 

korszakban is meghatározó. Ebben az időszakban három büntetőjogi tárgyú törvényjavaslat is készült, 

ezek azonban különböző okok miatt nem váltak törvénnyé, így a tudomány és a kodifikáció kapcsolatáról 

elmondható, hogy a nem hivatásos jogász politikusok művelte „alternatív jogtudomány” jóval a 

kodifikáció előtt járt. 

Érdemes röviden megvizsgálni a három törvényjavaslat politikai hátterét, továbbá azt, hogy a 

jogtudomány milyen szerepet vállalt bennük. Az első törvényjavaslat, az 1795. évi (amely együtt 

tartalmazta a büntető anyagi jog és alaki jog szabályait) az osztrák kormányzatnak azt az új felfogását 

tükrözte, mely szerint Magyarországra nem az osztrák büntető jogszabályokat kell „ráhúzni”, hanem 
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 BÉLI (50. lj.) 45. 
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 FINKEY (44. lj.) 83. 
840
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 BATÓ (55. lj.) 35. és 44. 
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 BATÓ (68. lj.) 50. 
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 BATÓ (55. lj.) 35. és 44. 
844

 Benedikt CARPZOV (1595--1666) fő műve, a Practicae novae imperlialis Saxonicae rerum 

criminalium (1635)nagy befolyást gyakorolt a bírói gyakorlatra és a tudományra is. Munkáira még 

hazánk büntetőítéleteiben is gyakran hivatkoztak, jóllehet büntetőjogi elmélete nem mondható eredetinek. 

CARPZOV jelentősége abban áll, hogy a lipcsei Schöppenstuhlon felhalmozódott jogesetanyagot 

szisztematikusan, a szász gyakorlatra figyelemmel feldolgozta és összhangba hozta a „carolinai joggal”. 

A tekintélyét beárnyékolta Philipp Andreas OLDENBURGERS kijelentése, aki 1675-ben CARPZOVot 

húszezer halálos ítéletért tette felelőssé. Ez a kijelentés később a boszorkányégetésekre korlátozódott. E 

nyilatkozat alapján CARPZOV lett a könyörtelen, kegyetlen, rettenetes, vérszomjas jogász megtestesítője. 

A húszezres szám a későbbiekben tévesnek bizonyult: valójában a 34 évig tartó hivatali ideje alatt 17 

halálos ítélet és 27 támogató tortúraintézkedés kapcsolható a nevéhez. Hinrich RÜPING -- Günter 

JEROUSCHEK: Grundriss der Strafrechtsgeschichte (München: Beck 
5
2007) 58--60; Günter JEROUSCHEK: 

„Carpzov, Benedikt (1595--1666)” in Albrecht CORDES et al. (szerk.): Handwörterbuch zur deutschen 

Rechtsgeschichte (Berlin: Erich Schmidt 
2
2006) 819--821. 
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 MEZEY Barna (szerk.): Magyar jogtörténet (Budapest: Osiris 1996) 229. 
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helyette a magyar jogalkotást kell szorgalmazni. Ennek a javaslatnak a kidolgozásában a jogtudomány 

nem működött közre. A második javaslat, az 1830-as (amely az 1795. évit vette górcső alá) kidolgozását 

megelőzően az osztrák kormányzat belátta, hogy nem sikeres az 1800-as évek eleje óta gyakorolt 

rendeleti kormányzása, így ismét a magyar országgyűlésre bízta a javaslat kidolgozását. Felmerült az a 

gondolat, hogy a javaslatot kidolgozó bizottság Vuchetich Mátyás kézikönyvét vegye alapul, de ez 

visszhang nélkül maradt. Az 1843/44. évi harmadik törvényjavaslat egyértelműen a magyar rendek 

védekező mechanizmusának eredménye (a kormányzat „koncepciós” pereire a büntetőjogi kodifikáció 

sürgetésével reagáltak.), amelyet az osztrák kormányzat látszólag passzív félként szemlélt.
846

 E 

törvényjavaslatok kidolgozásában a jogtudomány már aktívabban közreműködött, ami köszönhető 

részben a tudományos folyóiratokban megjelent publikációknak, részben pedig a jogász végzettségű 

politikusoknak. 

A korszakban a büntetőjog és a büntetőeljárás tudományának fejlődését a kiváló tehetségű 

jogtudósok mellett a reformkori politikusok és munkáik is elősegítették. A jogtudósok közül itt a 

legjelentősebbeket emeljük ki -- Szlemenics Pál, Vuchetich Mátyás, Szokolay István és Szalay László --; 

a közéleti és politikai főszereplők munkásságának részletes bemutatása és értékelése viszont meghaladná 

e munka kereteit.
847

 

Szlemenics Pál (1783--1856) nevét első nagy munkája, a még latin nyelvű Elementa juris 

criminalis Hungarici (1817) tette ismertté. A hiánypótló könyv még két újabb kiadásban jelent meg 1827-

ben és 1833-ban. A magyar nyelvújítás hatására viszont 1836-ban már magyarul adta ki művét Magyar 

fenyítőtörvénykönyv címmel. Ez az átdolgozás tekinthető az első magyar nyelvű tudományos büntetőjogi 

könyvnek,
848

 amely öt kiadást ért meg (1847, 1862, 1865. és 1872).
849

 A forradalom előtt megjelent 

második kiadásban már változtatott az elsőhöz képest, más volt a feldolgozott cselekmények köre, 

átszerkesztett és korszerűsített több fejezetet, így az élet- és testi épség elleni cselekményekről szólót is.
 

850
 A három utolsó kiadást Szlemenics halála után Ökröss Bálint rendezte sajtó alá, kiegészítve az újabb 

törvényekkel, rendeletekkel. 

Az eredeti, latin nyelvű mű általános és a bűncselekményeket részletező különös részben 

tárgyalta a büntető anyagi jogot, a harmadik részben pedig tíz fejezeten keresztül a büntető eljárásjogot.A 

negyedik kiadás két könyvre osztott anyagát megelőzi a bevezetés és a magyar fenyítő-törvényszéki 

(büntetőjogi) törvények történetének rövid áttekintése.
851

 Az első könyv a bűntetteket és a büntetéseket 

tárgyalja. Szlemenics az indeterminizmus elvét vallotta, mely szerint a „gonosztett” (bűntett) a „lelkünk 

szabadságától függő minden oly külső tett vagy elmulasztás […], mely valamely büntetést szabó polgári 

törvényrendeléssel ellenkezik”.
852

 A könyvben szerepeltette a már nem alkalmazott borzalmas büntetési 

módokat is, mint amilyen például a kínzó halálbüntetés, a testcsonkítást, azzal a megjegyzéssel, hogy 

ezek „csinosodott nemzeteknél már egészen megszűntek”.
853

 A szerző a mai értelemben vett különös rész 

élére a közjót sértő bűntettek körében az állam elleni és a hivatali bűncselekményeket állította.
854

 A mű 
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 BATÓ (68. lj.) 19--26. 
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 A legfontosabbakat jelezve: SZÉCHENYI István (1791--1860) a jogegyenlőségi reformok 

keresztülvitelének lehetőségét a büntetőjog és az eljárás reformjában látta. 1833-as Stádium című 
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újrafogalmazását. Pesti Hírlapjával lehetőséget teremtett arra, hogy a jogi hibákat a nyilvánosság elé 

vigyék (a lap1841/7. számában KOSSUTH a szelíd tortúra intézményének létezését emelte ki). EÖTVÖS 

József (1813--1871) az esküdtszéki bíráskodás intézményéről írt. A DEÁK Ferenc (1803--1876) elnöklete 

alatt működő bizottság hozta létre a bűntettekről és a büntetésekről szóló anyagi jogi törvényjavaslatot. 

FINKEY (44. lj.) 114--127; HORVÁTH Tibor: „A büntetőjog-tudomány története Magyarországon” in 

SZABÓ (főszerk.) (22. lj.) 574. 
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 NÁNÁSI László: „Szlemenics Pál élete és munkássága” Jogtörténeti Szemle 2003/4. 41. 
849

 FINKEY (44. lj.) 93. 
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 BATÓ Szilvia: „A csecsemőgyilkosság és a gyermekkitétel a magyar és az osztrák büntetőjog-

tudományban a 19. század első felében” Acta Universitatis Szegediensis: Acta juridica et politica 2009. 
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 SZLEMENICS Pál: Fenyítő törvényszéki magyar törvény (Pest: Heckenast 
4
1865) 1--52. 
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 SZLEMENICS Pál: Fenyítő törvényszéki magyar törvény (Buda: Magyar Királyi Egyetem 

4
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 SZLEMENICS (88. lj.) 120--180. 
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fenyítő törvényszéki eljárási része, azaz második könyve a büntetőper szerkezetét mutatja be. Vázolja a 

vádat vagy feljelentést, az általános és különös nyomozást, a bizonyítást, a védelmet, a fenyítő ítéletet, a 

perorvoslatokat és a végrehajtást.
855

 Szlemenics nem tudott felülemelkedni a bírói gyakorlat maradisága, a 

„szelíd tortúra mentegetése” felett.
856

 

A tágabban vett büntetőeljárás-tudomány műveléséhez hozzátartozik, hogy Szlemenics a magyar 

jogi szaknyelv létrehozásának pártolójaként részt vett az 1843-as Törvénytudományi műszótár 

megalkotásában.
857

 Szlemenics már akkor írt magyarul, midőn „a tudományok honunkban részint latin, 

részint külföldi színt viseltek…”
858

 

A kortársak és az utókor, a későbbi értékelők is ellentmondásosan ítélték meg Szlemenics 

büntetőjogi munkásságát.
859

 Az ellentmondás egyik kiváltó oka az volt, hogy pártolta a „szelíd tortúrát”. 

Vuchetich ezért élesen kritizálta Szlemenics tankönyvét, azt állítva, hogy irodalmi ismeretei hiányosak, 

munkája idejétmúltnak tekinthető. A korabeli hazai kritika többsége viszont kedvezően fogadta 

Szlemenics fő művét. A viszonylag rövid összefoglalást és a magyar nyelvű megjelenést emelték ki, de 

nem tartották tudományos újdonságnak.
860

 

Pauler Szlemenics tan- és kézikönyvének gyakorlati hasznát emelte ki, amely „nem csekély 

hatással volt a törvényszéki gyakorlat kifejlésére”.
861

 Finkey szerint Szlemenics tankönyve „nem 

mondható nagyértékűnek”, viszont „több mint ötven éven át szerepelt a könyvpiacon, s rövidségénél […] 

és egyszerű, világos nyelvezeténél fogva legkedveltebb tankönyv gyanánt forgott az egyetemi és 

jogakadémiai ifjúság kezében”.
862

 

Szlemenics művének jelentősége abban áll, hogy már nem a Huszty és Bodó-féle processzuális 

megoldást követte, ahol a büntető perjog elsőbbséget élvezett az anyagi joghoz képest, hanem 

megfordítva ezt a rendet az anyagi jogot az eljárásjog elé helyezte. 

Az első valóban tudományos igényű és értékű büntetőjogi tan- és kézikönyvet Vuchetich Mátyás 

(1767--1824) készítette Institutiones iuris criminalis Hungarici (A magyar büntetőjog rendszere) címmel. 

A Magyarország felsőiskoláinak használatára még mindig latinul írt kétrészes mű 1819-ben Budán jelent 

meg.
863

 Az első rész az elméleti büntetőjogot, a második a gyakorlati büntetőjogot, azaz a büntető 

eljárásjogot dolgozta fel, és a szerző a kötet elején mintegy negyven oldalnyi bevezetést nyújt a magyar 

büntetőjogba. Ebben ír a büntetőjog fogalmáról, tárgyáról és részeiről, a büntetőjoggal rokon 

diszciplínákról, a magyar büntetőjog forrásairól, a büntetőjogot segítő tudományokról. Külön szakaszban 

szól a büntetőjog tudományának hasznosságáról, a büntetőjog irodalmáról. Vagyis szinte minden olyan 

kérdést érint, amelyet a korábbi és a mai tankönyvek is bemutatnak. 

A büntetőjog általános tanait behatóan tárgyalja kilenc fejezetben. Foglalkozik a bűncselekmény 

fogalmával, felosztásával, alanyával, tárgyával, az elkövetés módozataival. A bűncselekmény fogalmát 

úgy határozza meg, mint „minden szabad és külső cselekvés vagy mulasztás, amelyet a magyar törvények 

közbüntetéssel fenyegetve tiltanak”.
864

 A bűncselekmények felosztását a tárgy (köz- és 

magánbűncselekmények), az alany (általános és különös bűncselekmények), a súlyosság foka (súlyos 

vagy kisebb súlyú), a beszámíthatóság/bűnösség (szándékos vagy gondatlan), a végrehajtás módja 

(tevőleges vagy mulasztásos bűncselekmények) alapján végezte el. A mai vegyes bűnösség felismerésére 

utalnak a 31. §-ban kifejtettek, mely szerint „a szándékosság és a gondatlanság együtt előfordulnak, a 

szándékosság a cél, a gondatlanság az eredmény tekintetében, amely a cselekménytől következett.”
865

 

Gondosan fejtegette a büntetés fogalmát, célját és nemeit is. A büntetés céljának elemzése „messze 

elkerüli a hagyományos feudális-rendi jog felfogását” és a modern büntetőjog tudományának elveihez 
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 PERGER János szavait idézi PAULER (53. lj.) 156. 
859

 SZLEMENICS 1817. évi művét, annak szakmai színvonalát VUCHETICH Mátyás bírálta a legélesebben. 

BELLÉR Judit szerint megkockáztatható, hogy nem volt olyan alacsony színvonalú a könyv, mint 

amilyenek VUCHETICH beállította, sőt éppen ellenkezőleg: konkurenciát látott benne. BELLÉR (51. lj.) 40. 

Lásd még NÁNÁSI (85. lj.) 2. 
860

 BATÓ (55. lj.) 35.  
861

 PAULER (53. lj.) 134--157. 
862

 FINKEY (44. lj.) 93. 
863

 VUCHETICH (11. lj.). 
864

 VUCHETICH (12. lj.) 1. § 75. 
865

 VUCHETICH (12. lj.) 30. § 117--118. 



209 

 

igazodik.
866

 Vuchetich felfogásában a büntetések végső célja „a társadalom biztonsága, valamint a 

közrend és a törvények saját tekintélyének a megóvása”.
867

 

A felvilágosodás eszmevilágát tükröző alapelveket is rögzített -- elsősorban Feuerbach nyomán -

-, amikor a nullum crimen sine lege, a nulla poena sine lege, a nulla poena sine crimine princípiumokról 

írt.
868

 Vuchetich szerint a büntetés a bűncselekmény elkövetőjéhez kötődik, vagyis csak a 

vétkesre/bűnösre alkalmazandó, nem pedig az ártatlanra. A kollektív felelősség tarthatatlanságát juttatta 

kifejezésre: „egyvalaki a másokért ugyancsak nem büntetendő, hanem mindenki a saját cselekményéért és 

az elkövetéséért.”
869

 

„A halálbüntetések igazságosságát és szükségességét az általunk most ismert tételes törvények 

mind elismerik, helyeslik” -- írta minden kétség nélkül e büntetési nem jogosságát illetően. A csonkítás 

nélküli kínzó testi büntetések, mint a botozás, az ostorozás, a vesszőzés ellen sem emelt kifogást. A 

szabadságot korlátozó büntetések közé sorolta a börtönbüntetést (fogság, dologház, tömlöc), a nem 

nagyon alkalmazott száműzetést és a közhasznú munkára ítélést, amely szerinte „századunkban igen 

gyakori és igen ajánlatos ”.
870

 A tömlöcre vonatkozó humánus észrevétele, hogy ott „száműzni kell a 

szabadságot, de nem az emberiességet”.
871

 

A tankönyv megfelelő szerkezetére, rendszerére utal, hogy Vuchetich az általánosnak tekinthető 

első rész után a második részben tárgyalta a tételes jogi különös részt. Itt négy fejezetet különített el 

egymástól: elsőként az államot közvetlenül sértő bűncselekmények szerepelnek, majd a magánosok 

veleszületett jogait sértő bűncselekmények (például az emberölés különböző változatai). A harmadik 

fejezetben az ember szerzett jogai ellen irányuló bűncselekményekről (például lopás, rablás, gyújtogatás, 

hamis eskü, házasságtörés, kettős házasság) ír, míg a negyedik fejezetben „a test bűneiről”, azaz a mai 

nemi deliktumokról. 

A kötet második könyve foglalkozik külön a gyakorlati, vagyis a büntető eljárásjoggal, amelynek 

feladata a bűncselekmények felderítésére, megítélésére és az ítéletek végrehajtására vonatkozó szabályok 

összeállítása és feldolgozása. Vuchetich büntető eljárásjoga tudományos kifejtése a magyar eljárás 

alapelveinek, általános és különös részének. A gyakorlati eljárási cselekményeket a második rész XIX. 

fejezetében részletesen, alaposan írta le.
872

 

A Vuchetich által többször említett „veleszületett jó hírnév” és az ebből levezetett ártatlanság 

vélelme az, ami a bizonyítási eljárás több alapelemét is meghatározza. A bizonyítási teher, a bizonyítási 

kötelezettség az inkvizíciós eljárásban a bírót, az akkuzatórius eljárásban pedig a közvádlót terheli.
873

 A 

bizonyítás eszközeiről szóló XII. fejezetből kiderül, hogy a tisztító esküt és a tortúrát, a kényszervallatást 

élesen elítéli. Alkalmazásának 1776. évi megtiltása szerinte győzedelmeskedett „a megrögzött előítéletek 

fölött, valamint a bíróságok több évszázados visszaélései fölött”.
874

 Vuchetich a védelem jogát is 

veleszületett jognak tartja, amelyről „senki sem mondhat le […] sőt ha már hoztak is elítélő ítéletet, a 

védekezés jogát a terheltnek akkor is biztosítani kell”.
875

 

A felvilágosult szemlélettől eltérően nem kifogásolja azt a gyakorlatot, hogy az akasztott elítélt 

„felakasztva marad elrettentésül mindaddig, míg a levegőn fel nem bomlik”.
876

 Pártolja továbbá a 

statáriális eljárást, „hogy a büntetéssel való gyors megtorlás következtében mások hasonló 

bűncselekményektől elrettenjenek”.
877

 

Vuchetich osztrák méltatói szerint először teremtett rendszert a magyar büntetőjogban.
878

 Finkey 

értékelése szerint „az első igazi modern, emberies szellemű büntetőjogi tankönyvünk, melyből későbbi 
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íróink és bíróságainak sokat okulhattak és tanulhattak”.
879

 Pauler úgy ítéli meg, hogy a szerzőnek a 

külföldi irodalomban való „jártasságát, otthonosságát” munkájának tartalma bőven tanúsítja, sőt szerinte a 

törvénykezési részben talán a német „vizsgáló per elveinek kelletén túl tért engedett: kevésbé vevén 

figyelembe a magyarországi gyakorlatnak e tekintetben sajátságait”.
880

 Eckhart Ferenc szerint Vuchetich 

műve nemcsak a bölcseleti elvekre és a hazai tételes jogra, hanem a külföldi (például német) 

jogszabályokra és szakirodalomra is tekintettel volt mint összehasonlító anyagra.
881

 

Vuchetich az új felvilágosult, humánus büntetőjogi eszmeiséget érvényesítve kísérletet tett a 

hazai joggyakorlat és a felvilágosodás főbb tételeinek az összeegyeztetésére.
882

 Műve korszakalkotónak 

minősíthető, amely átmenetet jelent a haladó európai mintáktól távol álló, a rendi előjogokat, 

különbségeket híven őrző régi büntetőjog és a felvilágosult, humánus szellemiségű, új büntetőjogi 

felfogás között azzal, hogy Vuchetichnél ez utóbbi jellemzők a meghatározóbbak. 

Finkey Ferenc szerint Szlemenics és Vuchetich mellett a harmadik jelentős büntetőjogi szakíró 

Fabriczy Sámuel volt, aki 1819-ben jelentette meg Elementa iuris criminalis Hungarici című büntetőjogi 

kézikönyvét. A későbbiekben cikkei inkább a tudományos sajtóban láttak napvilágot.
883

 

A pesti egyetem első hivatalosan is elfogadott, eredetileg is magyarul írt kézikönyve volt 

Szokolay István (1822--1904) 1848-ban megjelent Büntetőjogtan című műve.
884

 Finkey szerint 

ugyanakkor nem tekinthető tankönyvnek, mivel Szokolay mint gyakorló ügyvéd „a codificatio és 

tudomány legújabb elvei szerint, különösen bíráink és ügyvédeink számára” készítette munkáját.
885

 Ez a 

kitétel a címlapon szerepel, de az előszóban Szokolay már inkább a büntetőjogi „tudomány üdvös 

hatásáról” ír a „törvényhozó és a bíró szempontjából”. Sőt kijelenti, hogy a büntető törvénykönyveknek 

„nem szabad más forrásból eredni, mint egyedül a tudomány fejtegetéseiből”. Szokolay könyve Finkey 

szerint „eléggé hű leírása a hazánkban még 1848-ban is fennállott régi magyar büntetőjognak”.
886

 

Az „előismeretek” című fejezetben a magyar büntetőjog és törvény fogalmát, a büntetőjog 

közjogi jellegét, a büntetőjog forrását, felosztását mutatja be. Az első, általánosnak tekinthető részben a 

büntetőjog igazolását, a bűntettek és a büntetések általános fogalmát, szabályait vázolja. Viszonylag 

részletesen ír a beszámításról, majd rövidebben a bírói hatalomról, a büntetés megszűnésének eseteiről. 

Szokolay szerint „bűntény alatt” minden olyan „cselekvés vagy mulasztás” értendő, amely „az 

ország büntető törvényeivel ellenkezik”. A szerző az előbbi definíciónál lábjegyzetben megjegyzi, hogy 

Feuerbach a bűntett fogalmát (lényegét) a jogsérelemben látja, amit többen, így Carl Mittermaier is, 

rosszallanak, mivel vannak olyan bűntettek, amelyek „büntetés alá tartoznak, ámbár senkinek jogait meg 

nem sérteték”, mint a vallási és erkölcsi bűntettek.
887

 

A halálbüntetést elvben helyesli, ennek alapját a „szükség és jogszerű állapot” fenntartása 

képezi.
888

 A testi büntetések Szokolay szerint „kétfélék: vagy csonkításban, vagy veretésben állnak”.
889

 

Úgy ítéli meg, hogy a csonkítás „a műveltebb államok” között „mindenütt eltöröltetett”.
890

 A veretés 

(botozás és vesszőzés) ellen „a jog szempontjából […] szólani nem lehet”.
891

 Azonban a botozás „mindig 

czélszerűtlen marad”.
892

 Beszámításnak azt az ítéletet nevezi, amelyben „kimondatik bizonyos 

személynek valamely elkövetett bűntett iránti vétkessége”, és ezáltal a „törvény szerinti büntetése”.
893

 

A második részben részletesen felsorolja a bűntetteket és az azokra kiszabható büntetéseket, hét 

fő fejezetbe sorolva a jogi tárgyak alapján az összes bűncselekményt. Az első fejezetbe az „élet-jogot 

sértő bűntettek” kerültek,
894

 a gyilkossággal az élen. A második fejezet a testi sértéseket és csonkításokat 
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mutatja be, idesorolva az emberrablást és a kasztrációt is.
895

 A harmadik fejezet a „vagyont illető 

bűntettek” címet kapta. A következő fejezetekben a becsület elleni, a vallási, az „erkölcsiség körüli 

bűntettek” szerepelnek, az utolsóban pedig „az állományt illető bűntettek”, mint a felségsértés vagy a 

hűtlenség. 

Szokolay művének harmadik része a „bűnvádi” eljárás áttekintő leírása hat fejezetben. Az első 

fejezet a büntetőügyekben az eljárásra, a bíróságra és a bírói „illetőségre” vonatkozó „előleges 

ismereteket” tartalmazza. A második fejezet az általános fogalmakat, ismereteket foglalja magában a 

büntetőperről, annak fajtáiról és „alkatrészeiről”. A harmadik fejezet az „elővizsgálatról”, a negyedik a 

„bűnvádi perről”, azaz a fő vagy részletes vizsgálatról szól. Az utolsó két fejezet a bizonyítási 

(„bebizonyítási”) tant, majd az ítéletet részletezi. Az eljárási szabályok között részletesen szól az eljárás 

menetéről. Behatóan elemzi történetileg és nemzetközi példákkal is a „kutató és a vádló” eljárást.
896

 

Az esküdtszék intézménye mellett foglal állást: „Milly nagy és erős a közvélemény az 

esküdtszék igazságossága iránt”, amit az is mutat, hogy ahol „a jury behozatott, az előbbi tudós bíróság 

után vissza soha nem vágyakodtak”.
897

 A tortúrát, a kínzást „az igazság kipuhatolására”, „az önvallomás 

kicsikarására” elavultnak tartja és nem helyesli.
898

 

A teljes anyagi és eljárásjogot feldolgozó művében Szokolay felhasználta a korszak alapvető és 

meghatározó külföldi irodalmát (Beccariától Feuerbachon át Mittermaierig), és az 1843. évi javaslat 

szabályaira is kitért.
899

 Világos stílusú és gyakorlati igényeket is kielégítő műve a sikertelen 

törvényalkotás időszakában kiemelt jelentőségűnek számított, azonban létjogosultságát 1852-től 

elvesztette, az abszolutizmus korszakában már nem lehetett alkalmazni a benne foglaltakat.
900

 

A büntetőjogi kodifikáció az 1830--40-es években az ország tudományos és politikai 

érdeklődésének középpontjába került. 1839-ben a Magyar Tudományos Akadémia pályadíjat tűzött ki a 

halálbüntetés kérdésének megvizsgálására. Az első büntetéstani monográfia szerzője, a későbbi 

miniszterelnök, Szemere Bertalan (1812--1869) több éves kutatómunka után erre az akadémiai pályázatra 

írta meg művét, amely 1841-ben jelent meg Budán mint „koszorúzott pályamunka”.
901

 Szemere 

természetjogi alapokon vizsgálta a büntetések problémakörét; olyan büntetési elmélet megalkotása volt a 

célja, amely a büntetés alapját, célját, általános fogalmát és a büntetési rendszert is magában foglalja. 

Elutasította a relatív elméleteket, mert a haszonra épített büntetési rendszernek nincsen kellő erkölcsi 

alapja. A relatív elméletek elleni évként Szemere megemlíti azt a kanti és hegeli tételt, hogy „az ember 

puszta eszköz idegen célok elérésére, s a bűn nem ok, csak alkalom büntetni”.
902

 De az abszolút elméletek 

közül elvetette az erkölcsi világrendre alapítottakat is. „Szerintünk tehát a büntetés’ jogalapja: az 

elkövetett bűn […] és a szabadság s béke fenntartása, együtt.”
903

 Álláspontja szerint a büntetés 

alkalmazásának hatása kettős: egyrészt általában hat a társadalomra, tanítja és félelmet ébreszt az 

emberekben, mutatja az igazság győzelmét, másrészt hatást gyakorol a bűnösökre, akiket ártalmatlanná 

tesz és a megjavulás lehetőségét nyújtja nekik. Megfogalmazta a büntetés jogszerűségének kritériumait, 

kifejtve, hogy a büntetés célja nem lehet a bosszú. Polgári viszonyok között a szabadságvesztést tartotta 

ideális büntetési nemnek, kiállt a javítórendszer mellett. Elvi és gyakorlati okokból elutasította a 

halálbüntetést: „Az emberi élet elidegeníthetetlen jó, mit egyéb jó gyanánt büntetésképpen elvenni nem 

szabad.”
904

 A halálbüntetés gyakorlati hatását vizsgálva megállapította, hogy van, akinél haszontalan, van, 

akinél felesleges, és van, akinél szükségtelen.
905

 A szigorú törvényesség és a humanizmus eszméje 

vezérelte munkájában. Börtönügyi kérdésekben is a magányrendszer mellett foglalt állást.
906

 

A közfigyelem Szemere Bertalan időszakában a büntetési rendszer és ezen belül főleg a 

szabadságvesztés megreformálására irányult. Munkák sora jelent meg, amelyekben a nyugati országok 

törvényhozási, ítélkezési és börtönügyi tapasztalatait dolgozták fel széles európai látókörrel. Szemere 
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Bertalan mellett Eötvös József és mások előbb útleírásaikban, majd önálló művekben megteremtik a 

magyar börtönügyi irodalmat.
907

 

Szemere kortársa volt Szalay László (1813--1864) jogi író, jogtudós, kodifikátor, 

reformpolitikus, történetíró, akadémikus. 1837-ben Eötvös Józseffel, Pulszky Ferenccel és Trefort 

Ágostonnal közösen folyóiratot indított Themis címmel -- ez volt az első kifejezetten jogtudományi lap 

magyar nyelven, amelynek azonban csak három száma jelent meg.
908

 1838-ban az MTA rendes tagjává 

választotta. A következő években Nyugat-Európában tett tanulmányutakat, hogy megismerje az ottani 

jogrendet és kultúrát. 1840-ben hazatérve új folyóiratot indított Budapesti Szemle címmel.
909

 1861-ben az 

MTA főtitkára lett. 

Tudományos írásai közül kettőt érdemes külön kiemelni. Codificatio című tanulmánya
910

 inkább 

az anyagi büntetőjog tudományának fejlesztésére fektet nagyobb hangsúlyt; az egyik fő megállapítása az, 

hogy a külföldi elméleteket végigtekintve elveti a történeti jogi szemléletet, helyette az észjogi 

szemléletet pártolja. Véleménye szerint ebből az elméletből levezethető az a követelmény, hogy a 

büntetőjog egyes területeiről (így a büntető anyagi jogról, perjogról) külön törvényeket kell alkotni: „a 

büntetőjogi eljárásnak a büntető törvénykönyvbe foglaltatása nem igazolható.”
911

 

A című írásában
912

 a modern polgári eljárási elveknek a meghonosítását sürgette összehasonlító 

módszer alkalmazásával is. Részletesen írt a vád- és nyomozórendszerről -- utóbbit kutatórendszernek 

nevezi. Érezhetően a vádrendszert részesíti előnyben, hiszen a tanulmányában kiemeli az írásbeliség 

hátrányait, azzal szemben a szóbeliség és a nyilvánosság elvét pártolta. A tanulmány másik fontos témája 

az esküdtszéki bíráskodás.
913

 Szalay korai írásaiban még csak a német esküdtszéki modellt vetette el, 

később viszont már az angol modellt sem tartotta megvalósíthatónak hazánkban. Egyedül a francia 

esküdtszéki modellt fogadta el, indokolása szerint azért, mert az már a racionalitás talaján jött létre, így 

egy modern elveket képviselő államban csak ez a forma fogadható el.
914

 Finkey értékelése szerint ez „az 

első igazi modern büntetőperjogi munka”.
915

 

Szalay László a reformkor egyik kiemelkedő alakjaként már nemcsak tudományos írásaival, 

hanem a jogalkotás területén nyújtott tevékenységével is kiemelkedik a korszak jogtudósai közül.
916

 Részt 

vett az 1843. és 1844. évi büntetőjogi javaslatok kidolgozásában, megszövegezésében; az előbbiben még 

csak közvetetten mint segédjegyző, az utóbbiban viszont közvetlenül, a bizottság tagjaként, továbbá ő 

volt a megszövegezője az esküdtszékek felállításáról szóló, 1848. április 29-re elkészült jogszabálynak. 

Szalay László érdeme, hogy elvégezte a reformkori jogi eszmék rendszeres dogmatikai 

összefoglalását a büntetőjog és az eljárásjog területén. Szalay „helyezte el a forgácsokként szétszórt 

büntetőeljárási eszméket a vádelvű eljárás egységes rendszerébe, és ő fordította le a politikai-jogi 

eszméket jogi nyelvre”.
917

 A büntetőeljárás új rendszere Szalaynál a haladó jogdogmatika alapján épült 

ki, amely rendszer viszont „a felvilágosodás filozófiájának, a francia forradalom eszméinek hagyatékán 

nőtt fel”.
918

 

4.4 Az abszolutizmus korszaka (1848/1852 -- 1860/1867) 

                                                           
907

 A jelentősebbek közé tartozik SZEMERE Bertalan: Terve egy építendő javító-fogháznak a »magány-

rendszer« elvei szerint (Kassa: Werfer 1838); EÖTVÖS József: Vélemény a fogházjavítás ügyében (Pest: 

Heckenast 1838); EÖTVÖS József -- LUKÁCS Móric: Fogházjavítás (Pest: Heckenast 1842); SÁRVÁRY 

Jakab: A büntetésről s különösen a halálbüntetésről (Pest: Heckenast 1844). 
908

 SZALAY László esküdtszékekről szóló cikke mellett itt látott napvilágot EÖTVÖS Józsefnek a 

szabadságvesztés végrehajtásával foglalkozó tanulmánya. Lásd BATÓ (55. lj.) 39. 
909

 A folyóiratnak indult, de tanulmánykötetté vált Budapesti Szemle tíz hónapot ért meg. Nagy 

terjedelmű, igényes tanulmányok jelentek meg benne; SZALAY László és LUKÁCS Móric értekezései a 

büntetőjogi szakirodalom jelentős művei közé tartoznak. Vö. BATÓ (55. lj.) 39. 
910

 SZALAY László: „Codificatio 1--2.” Budapesti Szemle 1840/1. 238--260. és 1840/2. 157--192. 
911

 SZALAY László véleményét idézi NAGY Lajos: „Szalay László és a magyar büntető eljárásjog” Állam- 

és Jogtudomány 1964/4. 531--532. 
912

 SZALAY László: „A büntető eljárásról, különös tekintettel az esküdtszékekre” in UŐ: Publicistai 

dolgozatok (Pest: Heckenast 1847). 
913

 FINKEY (44. lj.) 127--138. 
914

 NAGY (148. lj.) 519--567. 
915

 FINKEY (44. lj.) 127. 
916

 NAGY (148. lj.) 519--567. 
917

 KIRÁLY (23. lj.) 507. 
918

 KIRÁLY (154. lj.) 507. 



213 

 

Az 1848/49-es szabadságharc leverése után az osztrák kormányzat hazánkat fegyverrel 

meghódított tartományként kezelte. Első lépésként 1850-ben megszüntette a magyar jog uralmát, s az 

osztrák jogrendet rendelte alkalmazni hazánkra. Ennek a folyamatnak a következő lépése az osztrák 

eljárási jogszabályok Magyarországra történő átültetése volt. Az osztrák büntető törvénykönyvet 1852-

től, míg a büntetőeljárási kódexet 1853-tól kellett alkalmazni hazánkban. 

Ez a korszak szűkebb értelemben 1860-ig, tágabb értelemben 1867-ig, a kiegyezésig tartott. 

1860-ig azért, mert ebben az évben az októberi diploma elméletben visszaállította a magyar jog uralmát, 

majd az 1861-ben tartott országbírói értekezlet ténylegesen is visszaállította az 1848 előtti magyar 

büntetőjogot és büntető eljárásjogot, azzal a fontos módosítással, hogy megszüntette a rendi 

különbségeket a nemes és a nem nemes terhelt elleni eljárásban.
919

 

Ebben a „jogfosztott” korszakban a magyar büntetőjogi és büntetőperjogi irodalom szinte 

teljesen szünetelt, egyedül Csatskó Imre (1804--1874) munkásságát lehet kiemelni.
920

 Csatskó első 

büntetőjogi publikációja 1832-ben egy a halálbüntetést ellenző cikk fordítása és ismertetése.
921

 Az 1830-

as években több lapban jelent meg szemléje és tanulmánya, például a Társalkodó című tudományos-

művészeti lapban 1838-ban a börtönökről, amelyben a „magánrendszer mellett nyilatkozik”.
922

 Csatskó 

Imre -- kibővítve az Akadémia 1839. évi pályázatára küldött pályaművét -- 1843-ban adta ki első 

nagyobb büntetőjogi munkáját, amelyben a külföldi büntetési elméleteket tekintette át és mutatta be.
923

 

Az első részben a büntetés alapját, célját és a halálbüntetés helyességét érintő kérdésekkel foglalkozott. A 

halálbüntetés alkalmazását a „szükségétől, az egyes államok viszonyaitól” tette függővé. A becstelenítő 

büntetések és a nyilvános közmunka ellen „határozottan nyilatkozik”. Az életfogytiglani börtönt 

„helyesli, a vagyonelkobzás büntetését azonban mellőzendőnek tartja”.
924

 Csatskó az elrettentési elveket 

elutasítva a jogrend épségének megőrzését tartotta fő célnak, ehhez képest a javítás és a példamutatás 

csak eszköz.
925

 

Csatskó a büntetőjog mindkét ágát kiváló tudományossággal művelte. Ez megmutatkozott abban 

is, hogy két év alatt elkészítette mind az osztrák büntető törvénykönyv, mind a büntető perrendtartás 

kommentárját. Az utóbbiért az osztrák igazságügy-miniszter elismerésben részesítette, és elrendelte, hogy 

az egyetemek a munkáit „vezérfonalul” vegyék. 

Csatskó a kodifikációs munkálatokból is kivette a részét. 1867-ben Horváth Boldizsár 

igazságügy-miniszter megtette annak a bizottságnak a tagjává, amelynek feladata az új büntetőkódex 

kidolgozása érdekében az 1843. évi büntetőjogi javaslatok átvizsgálása volt. Csatskó elkészült a 

munkával, de az 1843. évi büntetőjogi javaslatokból ismét nem lett törvény, Csemegi Károly, az új 

igazságügyi államtitkár beavatkozása miatt, aki a megváltozott alkotmányos helyzetre hivatkozott. Az 

1843. évi javaslatoknak ez volt az utolsó próbájuk, ettől kezdve végleg lekerültek a napirendről.
926

 

4.5 A klasszikus kodifikáció időszaka (1860/1867 -- 1878/1900) 

A klasszikus kodifikáció időszakát két nagyobb alkorszakra lehet bontani. Az egyik a 

szakirodalomban a Pauler Tivadar nevével fémjelzett átmeneti időszak,
927

 a másik pedig a Csemegi 

Károly és Fayer László által képviselt valódi kodifikációs korszak. 

Az abszolutizmus korszakának végén megindult a „vérkeringés” mind a tudományos életben 

(1860/61-től), mind a kodifikáció terén (1867-től). Legalább egy évtized kellett azonban az átállásra. 

Ebből az átmeneti időszakból Pauler Tivadar (1816--1886) munkássága emelhető ki. 1845-től az MTA 

levelező, 1858-tól rendes tagja, 1848--1849-ben, majd 1852--1878 között a pesti egyetemen a büntetőjog 

rendes tanára. 1878-tól haláláig igazságügy-miniszter, a Csemegi-kódex országgyűlési előadója volt.
928

 

                                                           
919

 FINKEY (44. lj.) 148. 
920

 Az, hogy CSATSKÓt engedték érvényesülni az abszolutizmus korszakában, köszönhető annak (is), 

hogy őt az osztrák kormány „megbízható embernek” tartotta. FINKEY (44. lj.) 149. 
921

 PAULER (53. lj.) 234--235. 
922

 PAULER (53. lj.) 237. 
923

 CSATSKÓ Imre: Büntetésjogi elméletek, tekintettel a büntetés fajaira, különösen halálbüntetésre, 

miképp gyakoroltatott ez régi s újabb népeknél?1--2. (Bécs--Győr: Strauss--Sommer--Streibig 1843). 
924

 PAULER (53. lj.) 236. 
925

 BATÓ (55. lj.) 37. 
926

 FINKEY (44. lj.) 150. 
927

 FINKEY Ferenc nevezte el ezt az időszakot PAULER-korszaknak, mivel hosszú tanári és írói működése 

„korszakos jelentőségű”. FINKEY (44. lj.) 151. és 157. 
928

 Az életrajzi adatok forrása itt és a továbbiakban LAMM Vanda -- PESCHKA Vilmos (főszerk.): Jogi 

lexikon (Budapest: KJK 1999). 



214 

 

Legnagyobb jelentőségű műve az első ízben 1864-ben kiadott Büntetőjogtan című könyve, 

amely tudományos jellegű tankönyv volt, de külsőleg egy valódi kódex képét mutatta. A tankönyv olyan 

kiválónak minősült, hogy az egyetemeken, jogakadémiákon -- leváltva Szlemenics Magyar 

fenyítőtörvénykönyvét -- ebből oktattak, a gyakorlatban pedig a bíróságok csaknem törvénykönyvként 

használták. A mű sikere megmutatkozott abban is, hogy nyolc év alatt három kiadást ért meg. 

Pauler elsődleges feladatnak a hazai büntetőjog forrásainak felsorolását tartotta, hiszen ebben a 

korszakban teljes káosz uralkodott a források vonatkozásában. A könyvet szerkezetileg két kötetre 

bontotta. Az első a bevezetést és a büntető anyagi jog szabályait tartalmazta, a második pedig a büntető 

eljárásjog szabályait foglalta össze. A bevezetésben ír a büntetőjog rendszeréről, forrásairól, irodalmáról. 

Az anyagi büntetőjog általános tanait négy fejezetben foglalja össze: a büntetőjog „megalapítását”, azaz 

elméletét követi a bűntett, a büntetés és a büntetés nemei, következményei, valamint a büntetés 

alkalmazása. 

Részletesen és behatóan foglalkozik a halálbüntetés problematikájával.
929

 A halálbüntetés 

szerinte nem ellenkezik az igazság eszméjével, továbbá „szükséges a jogbátorság fenntartására”. 

„Nélkülözhetőnek egyáltalában” nem állítható.
930

 

A büntetőeljárási kötetben további két szakaszra bontva tárgyalta az eljárást: az első 

„Büntetőbíróságok” cím alatt gyakorlatilag a büntető joghatóságokat mutatta be, a másik pedig 

„Büntetőeljárás” címmel a per menetét írta le. Pauler szerint kétféle per létezik: a szóbeli és az írásbeli, 

amelyek közül az utóbbit tekintette rendes eljárási formának. A bizonyításra vonatkozó szabályokat 

nagyon alaposan dolgozta ki, így látta megvalósíthatónak a tisztességes és igazságos jogszolgáltatást. A 

bizonyítási szabályokhoz kapcsolódóan megalkotta a materiális védelem fogalmát, amelyben kifejezésre 

juttatta, hogy a bíróságnak és az ügyésznek is egyaránt feladata a terheltet terhelő és mentő körülmények 

figyelembevétele. Ez utóbbi szabály létjogosultságát a vegyes bizonyítási rendszerről vallott felfogásából 

vezette le. Röviden szólt az esküdtszéki bíráskodásról is, amelynek magyarországi bevezetését még nem 

látta időszerűnek.
931

 

Pauler Tivadar tanári, szakírói, közéleti munkásságát mind a kortársai, mind az utókor képviselői 

nagy elismeréssel méltatták és értékelték. Igen találó az az észrevétel, hogy nem eredeti, nem új 

eszmékkel, új büntetőjogi elmélettel gazdagította büntetőjogi irodalmunkat, hanem az általa átélt 

korszakok büntetőjogi fejleményeit és alkotásait „zseniális összefogással úgy össze tudta békíteni 

Büntetőjogtanában”, hogy abban „szerves kapcsolatba” tudta hozni a jogegyenlőségi törekvéseket, az 

1843--44-es törvényjavaslatokat, az osztrák és a magyar új törvényeket.
932

 Pauler rendszerező 

anyaggyűjteménye „összekötő kapocs az 1843-as javaslat és a Csemegi-kódex között”.
933

 

Paulerrel közel egy időben hazánk jeles büntetőjogászai és büntetőper-jogászai közül 

megemlíthető Kőrösi Sándor és Schnierer Aladár, Kautz Gusztáv,
934

 valamint Réső Ensel Sándor és 

Friedmann Bernát neve. Réső Ensel és Friedmann az esküdtszéki bíráskodásról írt munkáikkal tűntek ki a 

korszak büntető jogtudósai közül.
935

 Ők -- bár elismerték Pauler kiváló szakmai tudását -- vele szemben 

támogatták az intézmény magyarországi bevezetését. 

A második alkorszak a XIX. század utolsó negyedére tehető. Eredménye, hogy a törvényhozás 

elért arra a szintre, amelyet Szalay László 1840-es Codificatio című tanulmányában célként tűzött ki: 

külön törvényi szabályozás a büntető anyagi jognak (erre 1871 és 1893 között került sor) és külön 

törvényi szabályozás a büntető eljárásjognak (1872-től 1896-ig ment végbe).
936

 Ennek a folyamatnak a 

két vezéregyénisége Csemegi Károly és Fayer László volt. 
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Csemegi Károly (1826--1899) kiváló tehetségét tükrözi, hogy mind az anyagi jogi, mind az 

eljárásjogi kodifikációs tevékenységben aktívan részt vett. Ugyanakkor amíg a büntető anyagi jogi 

javaslatai rendkívül sikeresek voltak,
937

 addig az eljárásjogiak kevésbé. 

Az 1878. évi V. törvénycikk az első magyar büntető törvénykönyv, amelyet kodifikátora után a 

szakirodalom Csemegi-kódexként emleget. A liberális büntetőjog alapelveinek, elsősorban a nullum 

crimen sine lege és a nulla poena sine lege elvének, az indeterminizmusnak, a tettbüntetőjogi nézeteknek 

és a proporcionális megtorlásnak az előtérbe helyezésével jelenősen hozzájárult a jogbizonytalanság 

felszámolásához, azaz a jogegyenlőség és a törvényesség kiépítéséhez. 

A kódex a klasszikus büntetőjogi iskola tanítását, sajátosságait vette alapul. Az irányzat jellegét 

alapvetően létrejöttének történelmi és politikai körülményei határozták meg. Az abszolút 

berendezkedéssel szembenálló új polgári rend eszközeként fogalmazódott meg, „alapvető elemévé vált a 

garanciák kimunkálása”.
938

 Ennek megfelelően a fő hangsúlyt a jogközpontú szemléletre, a 

fogalomelemző módszer alkalmazására, azaz a büntetőjogi fogalmak, intézmények szabatos 

meghatározására helyezi. A szabatosság, a jogászi fogalomalkotás szempontjából egyike a XIX. század 

legjobban megszövegezett európai törvénykönyveinek.
939

 

Csemegi a büntető törvénykönyv elkészítéséhez szinte az egész európai szakirodalmat 

feldolgozta. A büntetőkódex tudományos és egyben gyakorlati értékét jelentősen növelte az úgyszintén 

általa készített indokolás, amely az egész büntetőjog területét felölelően, monografikus részletességgel, 

alapvetően a jog-összehasonlítás módszerét felhasználva fejti ki nemcsak a büntető törvénykönyv egyes 

rendelkezéseinek magyarázatát, hanem a büntetőjog általános elveit és tanait is.
940

 

A kódex több lényeges kérdésben nem követte az 1843. évi anyagi jogi javaslatban 

megfogalmazott megoldásokat. Így például a javaslatban a bűncselekmények kettős felosztása 

érvényesült, a kódex pedig a trichotom rendszert vezette be. A javaslat nem ismerte és nem szabályozta a 

büntetések nemei között a halálbüntetést, míg a kódex fenntartotta és -- szűk körben -- lehetővé tette e 

legsúlyosabb büntetés alkalmazását. A javaslat nem állapított meg büntetési minimumokat, míg a kódex 

rendelkezett erről.
941

 

A Csemegi-kódexet sok bírálat érte, amelyek egy része túlzottnak minősíthető, például az, hogy 

„már életbe lépésének idején is egy letűnőben volt büntetőjogi irányzatot képviselt”.
942

 Kritizálták azt, 

hogy a büntetési rendszere -- különösen a szabadságvesztésre vonatkozó szabályozás -- bonyolult, a 

gyakorlatban nehezen alkalmazható és szigorú volt, a mellékbüntetések nem kapcsolódhattak megfelelően 

a főbüntetésekhez, valamint a fiatalkorúakra és a visszaesőkre nem állapított meg elfogadhatóan 

alkalmazható szabályokat. A kódex e hiányosságainak egy részét a későbbi novellák azonban 

eredményesen korrigálták és kiegészítették. 

Az első kodifikált büntető törvénykönyvünk bár eklektikus jellegű, mégis önálló munka volt, 

amely felhasználta és szintézisbe foglalta a meghatározó európai kontinentális büntetőjogi kodifikáció 

értékes eredményeit. A szabályozás során általában nem politikai, ideológiai, hanem szakmai 

szempontokat érvényesítettek. Erényei közé sorolható büntetőjogi fogalmainak precíz jogi 

meghatározása, a garanciák, a törvényesség következetes biztosítása. A kódex általános része hetven évig 

volt hatályban és mély nyomokat hagyott a magyar büntetőjogi gondolkodásban.
943

 

Csemegi első eljárásjogi kodifikációs tevékenységének eredménye az 1872-ben elkészült 

Ideiglenes Szabályzat (a „sárga könyv”). Csemegi csalódásként élte meg, hogy nem vált törvénnyé a 
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javaslat, de művének jelentősége vitathatatlan, hiszen eljárásjogi kodifikáció híján a szabályzatot a 

bűnvádi perrendtartás 1900-as hatálybalépéséig a bíróságok „zsinórmértékül” használták. 

Ezen túlmenőleg Csemegihez fűződik a bűnvádi perrendtartás első két tervezetének 

megszövegezése is. A büntető eljárásjog kodifikációjának és tudományának akkoriban főként két kérdést 

kellett tisztáznia: egyrészt a büntetőeljárás vádelvű jellegét, annak következményeit, különösen az 

ügyfélegyenlőség kérdését, másrészt dönteni kellett az esküdtbíróságról.
944

 Az első, aprólékosan 

kidolgozott tervezet 1882-re készült el, azonban élesen bírálták egyrészt amiatt, hogy nem rendelkezett az 

esküdtszéki bíráskodásról, másrészt mert görcsösen ragaszkodott a tiszta vádrendszerhez --.
945

 Csemegi -- 

utasításra -- 1886-ra kidolgozta a második tervezetet, amely ismét vitát generált. Csemegi ezt személyes 

támadásként élte meg és annyira elkedvetlenedett, hogy visszavonult és többé nem kívánt részt venni a 

kodifikációban. Saját tevékenységét kudarcként értékelte, de az utókor ellenvetés nélkül elismeri kiváló 

munkásságát.
946

 

1901-ben, halálának kétéves évfordulóján Fayer László így emlékezett rá: „Csemegi Károlyé az 

érdem, hogy Magyarországon az anyagi büntetőjog kodifikálva van. Két év óta halott, de a szelleme 

tovább hat mind a bírói gyakorlatban, mind a szakmai-irodalmi tevékenységben”. Azóta 110 év telt el, de 

ez az értékítélet érdemben mit sem változott.
947

 

Méltatója, Fayer László (1842--1906) a büntetőjog és a büntetőeljárási jog művelője, 1874-től a 

budapesti egyetem magántanára, 1886-tól nyilvános rendkívüli tanára, akadémikus. 1895-ben nevezték ki 

egyetemi tanárnak, külön az ő számára létesítettek új tanári állást a meglévő tanszékek mellé a büntető 

perjog meghonosításában szerzett érdemeiért.
948

  

Míg Csemegi elsősorban kodifikátori tevékenységet fejtett ki a büntetőjog és a büntető eljárásjog 

terén, addig Fayer László tudományos tevékenységének három fő színtere volt. Tudományos munkássága 

egyértelműen a büntető anyagi jog és a bűnvádi eljárási jog reformjának megalapozására és ezzel 

kapcsolatban az igazságszolgáltatási szervezet megújítására irányult. 

Fayer az anyagi büntetőjog körében küzdött a fiatalkorúak büntetőjogának reformja mellett a 

büntetési rendszer modernizálásáért (a halálbüntetés eltörlése, a büntetési tételek minimumának 

megszüntetése, a börtönrendszer megújítása), a feltételes elítélés, azaz a büntetés végrehajtása 

felfüggesztésének meghonosításáért, a bűnmegelőzés intézményrendszerének kialakításáért, a gyermek- 

és ifjúkorúak speciális kezeléséért és védelméért.
949

 Az 1880-as évek végén a kriminológián alapuló 

büntetőpolitika szükségességét hirdette.
950

 

A büntetőeljárás körében 1884-ben írta első művét Bűnvádi eljárásunk reformjához címmel, az 

esküdtszéki bíráskodás pártolójaként fellépve. Egy évvel később megszületett az egyik legkiválóbb műve 

Bűnvádi eljárás a királyi törvényszékek előtt címmel, amely nem más volt, mint a Csemegi-féle „sárga 

könyv” kézikönyvvé való átdolgozása. A kötet 1887-es második kiadása A magyar bűnvádi eljárás mai 

érvényben címet kapta, a harmadik,1903-as változata már a bűnvádi perrendtartás szabályait is taglalta, az 

utolsó, 1905-ös átdolgozás pedig A magyar bűnvádi perrendtartás vezérfonala címmel jelent meg. Az 

eljárás vádelvűsége és ennek következményei kérdésében Fayer egyezségre tudott jutni Csemegi 

Károllyal, de az esküdtszék megítélésében nagyon eltérő volt az álláspontjuk. Elméleti síkon elsősorban 

Fayer támogatta az esküdtszéket, legnagyobb hangsúlyt a büntetőeljárás alkotmányos biztosítékainak 

megerősítésére, az egyéni szabadság biztosítékaira helyezve.
951

 

Fayer László volt az első a hazai egyetemi jogi oktatásban, aki az anyagi jog mellett önálló 

tantárgyként tanította a korábban elhanyagolt büntetőperjogot.
952

 Fayer a pesti egyetemen nagy szerepet 

vállalt a joghallgatók gyakorlati képzésében is. 1883-ban bevezette a szemináriumok tartását, majd a 
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hallgatók segítése érdekében 1888-ban és 1893-ban Bűnügyi estek szemináriumi használatra címmel 

jogeset- és feladatgyűjteményt adott ki. Az oktatás terén szerzett érdemeiért 1886-ban rendkívüli tanári 

címet kapott.
953

 

Tudományos tevékenysége második színterének a tudományos folyóiratok tekinthetők, melyek 

közül a Magyar Themis szerkesztője volt (1876--1880), majd miután a lap beolvadt a Jogtudományi 

Közlönybe, annak felelős szerkesztője, szinte haláláig főmunkatársa lett. A szerkesztői feladatok ellátása 

mellett publikált is a lapokban. A legnagyobb hatást az 1870-es években érte el, amikor írásait arra 

használta, hogy néhány bírói döntés ellen harcot indítson el a folyóiratokon és hetilapokon keresztül.
954

 

Tudományos közéleti tevékenysége körében meg kell említeni, hogy 1879-ben részt vett a Magyar Jogász 

Egylet megteremtésében. 

Fayer egyik legkedvesebb feladatának tartotta azt, amikor a Magyar Tudományos Akadémia, 

elfogadva indítványát, megbízta az 1843. évi javaslatok anyaggyűjteményének kiadásával. Ez volt Fayer 

tudományos tevékenységének harmadik színtere. A mű 1896 és 1902 között készült el négy nagy 

kötetben, amelyek közül a harmadikban az 1795-ös javaslat teljes latin szövege szerepel.
955

 

Összességében Fayer úgy vélekedett saját felfogásáról, hogy az ún. individualisztikus büntetőjog 

alapján áll.
956

 Békés Imre értékelése szerint Fayer „évtizedekkel megelőzte korát mint tudós és mint 

oktató egyaránt; harcolt az új jogintézmények kialakításáért, és új oktatási formák kialakítására 

törekedett”.
957

 Fayert nem a jogi dogmatika kérdései érdekelték elsősorban, hanem inkább az 

emberiességi szempontok, az alkotmányjogi vonatkozások, a büntetési rendszer kérdései. Fő elvei közé 

sorolható az egyéni felelősség, az akaratszabadság, az egyéni szabadság és a büntetőjog alkotmányjogi 

kapcsolatainak érvényre juttatása, az állami megtorlás enyhítése.
958

 Nézetünk szerint Fayer még 

egyértelműen nem sorolható a közvetítő irányzat hazai képviselői közé.
959

 

Jelen dolgozat szerzője szerint Fayer mint az anyagi büntetőjog művelője a liberális jogállamiság 

védelmezőjeként, a polgári elvektől vezérelt törvényesség képviselőjeként alapvetően a klasszikus iskola 

alapján állt, de vizsgálta az ún. új irányok tanait is, és azokból a megítélése szerinti használhatót, azaz ami 

az elkövető érdekét is szolgálta és ami az alkotmányjogi garanciális elvekkel nem volt ellentétes, 

elfogadta. 

A fenti összefoglalás alapján vitathatatlan Csemegi Károly és Fayer László meghatározó szerepe 

a korszakban. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy rajtuk kívül más neves büntető jogtudósok 

is léteztek és alkottak a XIX. század utolsó negyedében és a századforduló körüli időszakban. Így Edvi 

Illés Károly (1842--1919) anyagi jogi munkái közül ki kell emelni a büntető törvénykönyv háromkötetes 

magyarázatát,
960

 amely a századforduló előtti és utáni időszakban a „legterjedelmesebb és legkitűnőbb 

kommentárja a magyar anyagi büntetőjogunknak”.
961

 

Baumgarten Izidor (1850--1914) az egyetemi magántanárság elnyerése után ügyészi pályára 

lépett, majd a koronaügyész helyettese, végül kúriai tanácselnök lett. A konzervatív felfogású, elméletileg 

megalapozott képzettségű, jó dogmatikai érzékkel rendelkező szerző Karl Binding és a klasszikus 

büntetőjogi irányzat szellemében sokszor ellentétbe került a Franz von Liszt-féle új irány követőivel.
962

 

Egyik fontos, később németül is megjelent művét az Akadémia által kiírt pályázatra készítette.
963
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Baumgarten más munkáiban írt többek között a törvényhalmazatról, a tettazonosságról,az esküdtszékről, 

a büntetéskimérés kriminálpolitikai szempontjairól.
964

 

A Csemegi-kódex létrejötte utáni időszakban különböző szerzőktől több új büntetőjogi 

tankönyv
965

 jelent meg az egyéb elméleti munkák mellett. Jelentős művek születtek a börtönügy területén 

is.
966

 A tankönyv- és tudományos irodalmat a szakfolyóiratokban (Magyar Igazságügy, Büntetőjog Tára, 

Jogtudományi Közlöny) publikált elméleti, valamint a gyakorlatot magyarázó és bíráló tanulmányok, 

cikkek sora egészíti ki.
967

 

Erre az időszakra esik Wlassics Gyula (1852--1937) működése, aki 1886-tól az MTA levelező, 

1892-től rendes tagja, budapesti egyetemen a büntetőjog rendes tanára, nyolc évig vallás- és 

közoktatásügyi miniszter volt. Az anyagi büntetőjog terén végzett nagy munkái közül ki kell emelni a 

kísérletről és a részességről írt
968

 két nagy terjedelmű és „rendkívüli becsű” monográfiáját, amelyeket az 

MTA pályadíjjal tüntetett ki. A tettesség és részesség tana Finkey szerint ebben az időszakban „a 

legértékesebb monográfiája és legnagyobb dicsekvése büntetőjogi irodalmunknak”.
969

 

Csemegi Károly munkássága kapcsán szó esett a bűnvádi perrendtartás kodifikációjának első két 

állomásáról. Ha a teljességre törekszünk, röviden szólni kell a folytatásról is. A harmadik tervezet 

Csemegi visszavonulása után, 1888-ra készült el, Wlassics Gyula, Tarnai János, az első sajtó-büntetőjogi 

specialista
970

 és Schedius Lajos munkájaként. A javaslat alapvető hibája az volt, hogy nem rendelkezett az 

esküdtszékekről. Ezért Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter újabb megbízást adott a tervezet 

kidolgozására. A negyedik javaslat 1892/94-re készült el, fő szövegezője Balogh Jenő volt. Ezt már 

alkalmasnak találták arra, hogy az országgyűlés elé terjesszék. Így született meg az 1896. évi XXXIII. 

törvénycikk a bűnvádi perrendtartásról, amely 1900. január 1-jétől 1952-ig volt hatályban. 

Ez volt a jogág történetében az első hatályba lépett eljárási kódex, de a tudomány történetében is 

jelentős szerepet tölt be, elsősorban azért, mert a hozzá fűzött indokolással szerzői, Schedius Lajos, 

Battlay Imre, Balogh Jenő és Vargha Ferenc, jeles tudományos munkát végeztek. 

A törvény bevezette a vizsgálóbírói intézményt és a vádtanácsot. A vádolás jogát az ügyészre 

mint közvádlóra s néhány kisebb súlyú ügyben a magánvádlóra bízta. Súlyos ügyekben az esküdtbíróság, 

más esetekben pedig a törvényszék tanácsban, illetve a járásbíróság egyesbíróságként járt el; a törvény 

kétfokú perorvoslati rendszert vezetett be. Az indokolás mind az intézményeket, mind az eljárás elvi 

felépítését kifejtette.
971

 A perrendtartás megalkotásával a büntetőjogi kodifikáció utolérte a büntetőeljárás 

tudományát, amire az idáig a sikertelen kodifikációs kísérletek miatt nem kerülhetett sor. 

4.6 Reformirányzatok a büntetőjogi irodalomban és a büntető jogalkotásban 

(1878/1880/1900 -- 1948/1950) 

4.6.1 A magyar kriminológiai gondolkodás kialakulása és fejlődése 

A kriminológia művelése Magyarországon a XIX. század végén kezdődött el. Létrejöttében 

szerepet játszott az a körülmény, hogy a kiegyezést követő évtizedben átalakult a kriminalitás jellege. Az 

iparosítás, az urbanizáció, a társadalom átrétegződése hatására új bűnözési szokások, új, addig ismeretlen 

bűncselekményi kategóriák alakultak ki, ami a bűnözésben minőségi változásokat s mennyiségileg 

jelentős növekedést idézett elő.
972

 A növekvő bűnözés mellett a kriminológia kialakulását a korabeli 

tudomány fejlődése is ösztönözte. E dualizmuskori időszak számos maradandó értéket produkált, 
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köszönhetően a kedvező társadalmi-szellemi körülményeknek és az új tudományterület iránt fogékony 

kutatóknak. A kutatók a bűnözést a társadalmi élet normális velejárójának, az egyénben rejlő és az 

egyénen kívüli okok kölcsönhatása által determinált jelenségnek tartották. 

1872-ben indult meg hazánkban a hivatalos statisztikai adatszolgáltatás, ezen belül a 

kriminálstatisztikai adatgyűjtés. A hazai kriminológiai vizsgálatok megindulása -- akárcsak Európában -- 

a statisztikához kapcsolódik. A közgazdász-statisztikus Földes Béla elemezte először statisztikai tények 

alapján a magyarországi bűnözési helyzetet. Munkássága elsősorban a szegénység és a bűnözés 

összefüggéseinek vizsgálatára irányult, de nevéhez fűződik az első hazai bűnözésföldrajzi vizsgálat is. 

A kialakuló pozitivista kriminológia iránt elsősorban a büntetőjog-tudomány képviselői 

érdeklődtek. Ez azzal magyarázható, hogy a büntetőjogászok a bűncselekményt nem csupán jogi, hanem 

társadalmi és az egyénhez kötődő jelenségnek is tekintették. A korabeli büntetőjogászok közül kiemelhető 

Balogh Jenő (1864--1953) munkássága, aki a század eleji reform büntetőjog, az új kriminálpolitika 

vezéralakja.
973

 A reformmozgalom hatására megalkotott 1908. évi büntetőnovellának (1908. évi XXXVI. 

törvénycikk a büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi perrendtartás kiegészítéséről és módosításáról) a 

fiatalkorúakkal kapcsolatos része Balogh kriminológiai kutatásokon alapuló elképzeléseit tükrözi, 

megalapozva számos később vizsgált területet, a fiatalkori bűnözés jelenségét. 

A határokon kívüli kriminológiai ismeretek és szemlélet magyarországi elterjesztésében 

meghatározó szerepe volt Irk Albertnek (1884--1952).
974

 Irk a kriminológiai okkutatások területén végzett 

elemzéseket, nézete szerint a bűnelkövetés okai két csoportra oszthatók: az emberi szervezetben rejlő 

(testi, lelki adottságok) és az emberi szervezeten kívüli (fizikai és társadalmi) okokra. Álláspontja szerint 

míg az akut kriminalitás esetében a külső, addig az ún. krónikus kriminalitásnál a belső tényezőknek van 

meghatározó szerepük. 

A magyar kriminológia kialakulásában ugyancsak fontos szerepet töltött be Vámbéry Rusztem, 

aki a kriminológiáról mint új tudományterületről értekezett.
975

 Szerinte a kriminológia a büntetőjog-

tudományhoz hasonlóan a bűntettel és a büntetéssel foglalkozik, de ezeket részben mint 

társadalomtudomány, részben mint természettudomány vizsgálja. Tárgya a bűntett okainak kutatása 

(krimináletiológia) és a bűntettek elleni küzdelmet szolgáló eszközök hatásának taglalása (pönológia). 

Az első világháború tragikus következményei a társadalomtudományokat, így a kriminológiát is 

érintették. Fejlődése megrekedt, sőt jelentős visszaesésről beszélhetünk. A két világháború között 

jóformán Hacker Ervin az egyetlen olyan szakember, aki rendszeresen folytatott kriminológiai 

kutatásokat.
976

 Neki köszönhetően kaphatunk képet a korszak hazai és nemzetközi bűnözési tendenciáiról. 

Hacker a korábbi szerzőkhöz viszonyítva már erőteljesebben hangsúlyozza a bűnözés megelőzésének 

szükségességét, a társadalom- és szociálpolitikai prevenció jelentőségét. 

4.6.2 A büntetőjogi reformirányzatok megjelenése 

A magyar büntetőjog-tudomány, amelynek első nagy generációja a század végén egyértelműen a 

klasszikus irányzathoz tartozott, a századforduló idején már az új irányzatok zászlaja alá felsorakozva 

vette tudományos kritika alá a hatályos büntető jogrendszert. Az antropológiai irányzatnak rendkívül 

csekély számú követője támadt, de a pozitivista gondolkodás áthatotta a magyar büntetőjog-tudományt. A 

vezérgondolatokat az ún. közvetítő irányzat eszméi szolgáltatták. Az irodalomban kiújult a vita a 

büntetőjogi elmélet alapkérdéseiről. Pikler Gyula és Somló Bódog jogelméletének hatására az újabb 

felfogás elutasította a merev indeterminizmust és a bűncselekmény kizárólagos jogi szemléletét. A 

bűnösség, a jogos védelem, valamint egyes különös részbeli intézmények új szemléletű feldolgozása 

mellett Vámbéry Rusztem kriminológiai szellemiségű tankönyve, a fiatalkorúakról és a visszaesőkről írt 

munkái képviselik többek között az új irányzat térhódítását. A kriminológia, kriminálszociológia 

kialakulásával párhuzamosan erősödik az ún. büntetőpolitikai irányzat, amely elsősorban a büntetési 
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rendszer kérdéseivel foglalkozik. Ebben a körben a XIX. század végén kiemelkedett Fayer László és 

később Finkey Ferenc tevékenysége; mindketten széles körű tudományos apparátussal bizonyítják a 

büntetési rendszer elavultságát és tesznek értékes, korukat megelőző jellegű javaslatokat a büntetési 

rendszer továbbfejlesztésére. Vajna Károly
977

 és Dombóvári Géza
978

 kutatásai a magyar büntetési 

rendszer területén méltó folytatásai a reformkor pönológiai irodalmának.
979

 A reformgondolatok és 

reformirányok előkészítésében és érvényre juttatásában Fayer László mellett jelentős szerepet töltött be a 

századforduló körül és azt követően Balogh Jenő és Vámbéry Rusztem. 

Balogh Jenő (1864--1953) a büntetőjog és a büntetőeljárási jog tudományának művelője. 1900 

és1910 között a budapesti egyetem tanára, 1913-tól négy évig igazságügy-miniszter, akadémikus, 1920 

és1935 között az MTA főtitkára, később másodelnöke, majd 1949-ben tanácskozó taggá minősítették 

vissza. Tagságát 1989-ben (posztumusz) állították vissza. Balogh Jenő a XIX. század végi, XX. század 

eleji szakirodalomban az új büntetőjogi reformeszmék lelkes híve és propagálója, később pedig miniszteri 

ténykedésével befolyásolta a magyar büntetőjogi törvényhozás alakulását. 1900-ban közzétett 

munkájában kifejti, hogy a lassú átalakulás átmeneti idejét éljük. A büntető törvénykönyvet illető 

„gyökeres revízió ez idő szerint a siker reményével meg sem kísérelhető”, mert szerinte be kell várni a 

büntetőjog-tudomány haladását és a hazai előtanulmányok elvégzését. Ezt követő későbbi közleményében 

már a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó rendkívüli fogyatékos, elégtelen és célszerűtlen intézkedés 

leggyökeresebb módosítását követeli.
980

 

Kriminálpolitikailag legélesebben a Csemegi-kódex fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezéseit 

kritizálták.
981

 Balogh Jenő, az 1908. évi XXXVI. törvénycikk kidolgozója szerint az 1878. évi V. 

törvénycikknek a fiatalkorúakra vonatkozó szabályai „sem nem igazságosak, sem nem célszerűek, 

gyakorlatilag pedig káros eredménnyel járnak”.
982

 S valóban, a Csemegi-kódex egyik legnagyobb 

fogyatékossága az volt, hogy valamennyi bűnelkövetőre ugyanazokat a büntetési eszközöket rendelte 

alkalmazni, a fiatalkorúakra, az alkalmi bűntettesekre és a visszaesőkre egyaránt.
983

 Ezeknek a 

rendelkezéseknek „megtorló jellegük van s a fiatalkorúak egyéniségének figyelembevételét kizárják”. Az 

1908. évi XXXVI. törvénycikk szakítást jelent a büntető törvénykönyv általánosító rendszerével, helyébe a 

fiatalkorúakkal kapcsolatban az egyéni elbánást, az individualizációt emeli, a súlypont a megtorlásról a 

megmentésre, a múltról a jövőre, a büntetésről az átalakításra helyeződött át.
984

 

Balogh Jenő a visszaesésre vonatkozó intézkedések gyökeres megváltoztatását is sürgeti. 

Értelmezésében a büntetőjog átalakul a társadalmi védelem jogává, és ez „telítve lesz a közbiztonsági 

rendészet és a megelőző rendőri munkásság elemeivel”. A közveszélyes bűntettesekkel szemben 

biztonsági rendszabályokat vél alkalmazhatónak a közveszélyesség tartamára, tehát határozatlan időre.
985
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Balogh Jenő munkásságát értékelve Vámbéry arra a következtetésre jut, hogy vannak ugyan 

tudományos érdemei -- különösen a büntető perjog területén --, de miniszteri ténykedése, főleg az újabb 

büntetőjogi törvényhozás ezeket aligha öregbítette.
986

 Finkey pozitív értékelést ad; szerinte Balogh 

műveivel és kodifikátori működésével is utat tört a tételes magyar büntetőjogban a modern büntetőjogi 

intézményeknek.
987

 Már a szocializmus időszakában született Gönczöl Katalin állásfoglalása, aki szerint 

Balogh haladó elveket képviselt a fiatalkorú elkövetők felelősségi rendszerével összefüggésben és az 

alkalmi bűntettesek megítélésében, viszont a veszélyes elkövetőkkel kapcsolatos bánásmód kérdésében 

lényegében a konzervatív irányzat mellett szállt síkra.
988

 Ez utóbbi összegzés azzal a pontosítással 

fogadható el, hogy a veszélyes bűnözők megítélésében Balogh valójában nem konzervatív nézetet 

képviselt: éppen ő volt az, aki az új irányokat, a reformgondolatokat az elsők között propagálta 

hazánkban, a veszélyes bűnözők tekintetében is.
989

 

A büntetőjog eszközét azonban aggályos módon alkalmazta a társadalom védelmére hivatkozva. 

Balogh Jenő munkásságának pozitív vonásai -- nézetünk szerint -- a büntetőeljárás területén túlmenően 

elsősorban a fiatalkorúak büntetőjogi helyzetének rendezése,
990

 a modern reformeszmék hazai 

propagálása és az alkalmi bűntettesek megítélése terén mutathatók ki. A közveszélyes bűnelkövetőkkel 

kapcsolatos állásfoglalásai azonban olykor nem kellően megalapozottak és következetesek, és velük 

kapcsolatban az ellenszert végül a határozatlanság intézményében, a céltalan szigorban vélte 

megtalálni.
991

 

Vámbéry Rusztem (1872--1948) büntetőjogász, ügyvéd, a kriminológia egyik első hazai 

művelője. 1902-től egyetemi magántanár, 1918-tól a büntetőjog rendes tanára, 1919-ben a budapesti jogi 

kar dékánja is volt. 1920-ban eltávolították az egyetemről, újból ügyvédi praxist folytatott, és számos 

politikai perben látott el védői feladatot. Az 1910-es évek végétől érdeklődése fokozatosan elfordult a 

bűnügyi tudományoktól, s a társadalom belső, főként politikai jellegű válsága felé irányult.
992

 

1913-tól 1934-ig, annak betiltásáig, a Jogtudományi Közlöny felelős szerkesztője, és 1926--1938 

között szerkesztette a Századunk című polgári radikális szemléletű társadalomtudományi folyóiratot. 

1938-ban Londonba, majd az USA-ba emigrált. 1947 szeptemberében Magyarország washingtoni 

nagykövete, de tisztségéről 1948 márciusában lemondott. Ugyanabban az évben halt meg New 

Yorkban.
993

 

A bűnügyi tudományok terén kifejtett tudományos munkásságának meghatározó jellemzője a 

túlzásoktól mentes „kriminológiai szemlélet”. A büntetőjogot nem felszámolni akarta, hanem 

hozzákapcsolni a társadalmi valósághoz. Vámbéry egyik első munkájában a relegatio jogintézményének 

ismertetése mellett kitért büntetési rendszerünk néhány kérdésére is. E körben olyan racionális szisztémát 

sürgetett, amelyben a társadalom védelmének elve az uralkodó. Lisztre többször hivatkozva kiemelte a 

célszerűség gondolatát, s hogy a prevenció elfogadott elveit céltudatosan át kell vinni a represszió 

területére.
994

 

Egyes különös részbeli intézmények új szemléletű komparatív módszerrel történő 

feldolgozása
995

 mellett a visszaesőkről
996

 és a fiatalkorúakról írt munkái képviselik többek között az új 

irányzat térhódítását. Külön kiemelendő kriminológiai szellemű, tankönyvvé vált büntetőjogi fő műve.
997

 

Az előszóban a szerző megállapítja: „munkámnak létjogosultságát korántsem merem azzal igazolni, hogy 

jobb, hanem legfeljebb azzal, hogy más, mint a meglévők”. 
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A tankönyv bevezetésében a büntetőjog történeti fejlődésének vázlatos ismertetését Vámbéry 

épp olyan kevéssé tartotta „nélkülözhetőnek, mint a büntetőjog bölcsészeti alapjainak fejtegetését”.
998

 Így 

a bevezetés -- szokatlannak tekinthetően -- a kriminológia fogalmával és irányaival kezdődik. A 

következőkben a büntetőjog forrásait és azok hatályát mutatja be, majd a bűntettel, annak alakzataival 

foglalkozik, vagyis a mai értelemben vett bűncselekmény tanával. A második füzet a bűntett 

jogkövetkezményeit és azok alkalmazását taglalja. 

Csécsy értékelése szerint Vámbéryt „szociológiai szemlélete, humanista világnézete a magyar 

progresszió körébe emelte”.
999

 Békés szerint haladó gondolatait „sziporkázóan szellemes formában, 

világos okfejtésekkel és olvasmányosan adja elő”.
1000

 Vámbéry egész életét a társadalmi problémákkal 

szemben tanúsított nagyfokú érzékenysége határozta meg. Humanista világnézete, nagy tudása, éles 

logikája s érveinek szellemes, olykor csípős kifejtése jellemzi munkáit.
1001

 Horváth Tibor megállapítása 

szerint Vámbéryvel lezárul azoknak a büntető jogtudósoknak a sora, akikre a pozitivista jogbölcselet 

jelentősebb hatást gyakorolt; ezt követően a közvetítő elméletek szerepének a megnövekedése jellemző a 

hazai szakirodalomban.
1002

 

Összefoglalásként megállapítható, hogy az első világháború időszakáig a büntetőjogi 

reformirányzatok szellemi kisugárzása, a kriminológiai szemlélet térhódítása a jellemző. A századforduló 

idején elsősorban Balogh Jenő érdeme a modern büntetőjogi, kriminológiai tanok magyarországi 

befogadásának és tételes joggá válásának szorgalmazása. A kriminálpolitikai célgondolat legerősebben 

Vámbéry Rusztem és Irk Albert műveiben jelentkezett, akik az elsők között végzik el a büntetőjogi 

szankciók, intézkedések átfogó elméleti feldolgozását hazánkban.
1003

 

Tematikus kitérő 1.: a bűnvádi perrendtartás kommentárjai. Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk 

megalkotásával és életbeléptetésével a büntetőeljárás tudománya a teljes virágzás állapotába jutott. Ettől 

kezdve egymás után jelentek meg az erről szóló kommentárok, tankönyvek, kézikönyvek, értekezések, 

cikkek. Finkey Ferenc szavaival élve „eljutottunk végre a rég óhajtott korszakba, amikor a biztos és 

szilárd codex ellenére a legélénkebb tudományos vitatkozások igyekeztek előrevinni, tökéletesíteni a bírói 

gyakorlatot”.
1004

 

E tanulmány csak a legfontosabb munkák alapvonalainak vázolására vállalkozik, előbb a 

kommentárok, majd a legfontosabb tankönyvek és kézikönyvek számbavételével. 

A perrendtartás első és egyben legjelentősebb kommentárja Balogh Jenő, Edvi Illés Károly és 

Vargha Ferenc munkája.
1005

 A kommentár sikerét az eredményezte, hogy az egyes szerzők azokat a 

részeket dolgozhatták ki, amelyeknek a szaktekintélyei voltak. Így -- mint elméleti szakember és 

gyakorlott kodifikátor -- Balogh Jenő foglalkozott a törvény elvi alapjaival, a sértetti fél jogaira 

vonatkozó szabályokkal és a vádképviseletre vonatkozó részekkel (az utóbbi témáról már korábban 

monográfiája jelent meg)..
1006

 Edvi Illés Károly -- mint kiváló védőügyvéd -- a védelemre, a terhelt 

jogállására vonatkozó szabályokat dolgozta ki, ezen túlmenőleg az egyesbíró eljárásának szabályait is ő 

látta el kiegészítő magyarázatokkal. Edvi Illést környezete nemcsak kiváló szaktudása miatt tartotta 

nagyra, hanem a kitartásáért is, hiszen súlyos beteg volt, melynek hatására elvesztette a látását. A 

kommentár rábízott részeit is vakon készítette el, diktálva a szöveget. Vaksága ellenére naprakész volt 
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mind a hazai, mind a külföldi szakirodalomban: magyarul a családjával, idegen nyelven fiatal 

ügyvédbojtárjaival olvastatott fel magának.
1007

 

Vargha Ferenc (1858--1940) gyakorlati jogászként mint koronaügyész látta el magyarázatokkal a 

nyomozás és a vizsgálat szabályait, részletesen írt a kényszerintézkedésekről. Ő írta le a törvényszékek 

előtti eljárás szabályait, az elsőfokú eljárás menetét, valamint a perorvoslatokra vonatkozó szabályokat. 

Érdekes, hogy Vargha a rendes jogorvoslatot, a fellebbezést nem támogatta: szerinte jobb lett volna 

eltörölni és helyette az első fokot megerősíteni. Ő dolgozta ki az esküdtbíráskodásról szóló részt is. 1915-

ben a gyakorlati tapasztalatokból kiindulva Az esküdtbíróság tévedéséről címmel tanulmányt írt, 

amelyben már bírálta az esküdtszéki bíráskodást.
1008

 Vargha Ferenc a kodifikációban is szerepet vállalt: 

az ő nevéhez fűződik az esküdtbíróságokról szóló 1897. évi XXXIII. törvénycikk, valamint a bűnvádi 

perrendtartás életbeléptetéséről szóló 1897. évi XXXIV. törvénycikk megszövegezése.
1009

 

A perrendtartás második kommentárját Auer György ügyész, egyetemi magántanár és 

Mendelényi László kúriai bíró készítette el 1930 és 1934 között hat kötetben,
1010

 de az első kommentárnál 

így is kisebb terjedelemben, sőt annak színvonalától is elmaradva. A magyarázat a törvény szakaszainak 

sorrendjében közölte a kialakult gyakorlatot, és általánosságban kijelenthető, hogy nem lépte túl a 

jogszabály-magyarázat kereteit, valamint érződik rajta a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930. évi 

XXXIV. törvénycikk hatása.
1011

 

A tárgyalt korszak fontos vitája kapcsán meg kell emlékezni arról, hogy az esküdtszéki 

bíráskodás korán létjogosultságát vesztette. Bár a perrendtartás megalkotására és elfogadására -- kis 

túlzással, de -- azért kellett már 1843 óta várni, mert az esküdtszéki bíráskodásra vonatkozó szabályokat 

nem fogadták el, az intézmény bevezetését követően nem mutatkozott hosszú életűnek, ugyanis 1915-től 

az esküdtbíróságok működését be kellett szüntetni. 

Tematikus kitérő 2.: a bűnvádi perrendtartás anyagát feldolgozó tankönyvek és kézikönyvek. 

Elsőként Finkey Ferenc alkotta meg az egészperrendtartás anyagát átfogó, többször újra megjelentetett 

tankönyvét 1899-ben, melynek negyedik kiadását az MTA Marcibányi-mellékjutalommal tüntette ki.
1012

 

 

Balogh Jenő 1901-ben adta ki eljárási jogi kézikönyvét, amelyet több kötetesre tervezett, de csak 

az első készült el.
1013

 Ennek első részében az alapvető tanokat, alapfogalmakat taglalta, a másodikban 

bemutatta a jogtörténeti előzményeket. A következő három rész szólt a vád- és a nyomozórendszerről, az 

alapelvekről, valamint a bizonyításról. A bizonyítás szabályait dolgozta ki a legalaposabban, amihez a 

külföldi perjogi irodalmat is felhasználta. A hatodik részben bemutatta a büntető eljárásjog 

kodifikációjának a történetét, végül pedig annak kútfőit. Saját korában nagyon sikeres volt a könyv. 

Finkey szerint a mű nagysága csak két alkotáshoz hasonlítható: Julius Glaser 1873-as, az osztrák 

büntetőperjogról készült kézikönyvéhez és Carrara Programma del corso di diritto criminale
1014

 című 

művéhez.
1015

 

A tankönyvek közül kiemelendő Angyal Pál
1016

 és Vámbéry Rusztem
1017

 műve,a kézikönyvek, 

monográfiák közül pedig Lukáts Adolf,
1018

 Irk Albert
1019

 és Auer György
1020

 egy-egy munkája.
1021
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4.6.3 A büntetőjog és tudománya az első világháborút követően 

A világháborút követően a hangsúly egyre inkább arra helyeződött, hogy a büntetőjog 

bűncselekménytanát és az igazságos megtorló büntetés funkcióját összeegyeztessék a társadalomvédelem 

gyakorlati céljával és feladataival. Eredeti, önálló elméleti gondolatok kifejtése, a kriminológiai kutatások 

folytatása helyett jobbára a fennálló nézetek mértéktartó egyeztetésére és logikai összefoglalására 

törekedtek. Ennek a törekvésnek a legkiválóbb képviselője Finkey Ferenc (1870--1949) büntetőjogász és 

jogfilozófus volt. 1893-tól a sárospataki jogakadémián oktatott büntetőjogot, később kolozsvári (1912), 

pozsonyi (1915), majd szegedi egyetemi tanár volt (1921--1923). Rövid szegedi professzorsága záróköve 

lett tanári pályájának, mivel Vargha Ferenc koronaügyész felkérését elfogadva annak helyettese lett. 

Igazságügyi szolgálatának második szakasza a kúriai tanácselnökség (1930--1935), majd 1935 és 1940 

között koronaügyész. 1908-tól az MTA levelező, 1929-től rendes tagja.
1022

 Tudományos munkássága a 

tág értelemben felfogott büntetőjog mindhárom ágára (anyagi és alaki büntetőjog, büntetés-végrehajtási 

jog) kiterjedt. Büntetőjogi munkái mellett sikert aratott a jogbölcselet körében is.
1023

 

Anyagi büntetőjogból írta még ifjúkorában 1895-ben napvilágot látott, nagy feltűnést keltő 

könyvét;
1024

 ezzel a dogmatikai művével habilitált s lett magántanár 1896-ban. Tankönyvekben foglalta 

össze úgy az anyagi, mint az alaki büntetőjog egész anyagát. 1902-es anyagi büntetőjogi tankönyvének 

legátfogóbb, legtöbbször hivatkozott változata az átdolgozott negyedik kiadás.
1025

 Tankönyvei, anyagi és 

eljárásjogi munkássága új korszakot jelentett a magyar tudományosságban. Modern rendszeralkotó, aki 

európai kitekintéssel a korabeli haladó felfogást a magáévá téve hirdette a humanista büntetőjog és a 

liberális, egyéni szabadságelvekre épülő büntető igazságszolgáltatás elveit és gyakorlati szabályait, 

követelményeit. Elméleti alapállásában az ún. közvetítő irányzat követője. Nézetei a büntetőjogi 

dogmatika terén Bindinghez, büntetéstani, kriminálpolitikai kérdésekben pedig Liszthez állnak a 

legközelebb.
1026

 

Tankönyvei mellett szakirodalmi munkássága lenyűgözően gazdag és sokrétű. Elvi jelentőségű 

tanulmányai felölelik a büntetőjog nagyon sok (rész)kérdését, és máig érezhető hatással voltak a bírói 

gyakorlatra és a büntetőjogi gondolkodásra. 

Finkey figyelme az elméleti, dogmatikai kérdések mellett már a XX. század első évtizedétől a 

büntetőjogi szankciórendszer és a börtönügy reformkérései felé fordult. Büntetéstani, börtönügyi 

dolgozatai közül kiemelendő az 1904-ben megjelent munkája.
1027

 Az 1930-as években egymás után 

jelennek meg új irányt mutató könyvei a börtönügy, a büntetéstan körében,
1028

 melyek európai 

színvonalon foglalják össze a tudományág problematikáját.
1029

 Ezzel veszi kezdetét Magyarországon a 

büntetéstan és a büntetés-végrehajtási jog tudományának kialakulása. Önéletrajzában olvasható: 

„Kérkedés nélkül mondhatom, hogy a büntetőjog ezen ágának önállósítását, külön előadását én harcoltam 

ki”.
1030

 

Munkásságának tárgyalásakor ki kell térni arra a témánk szempontjából különösen fontos tényre, 

hogy foglalkozott a büntetőjog-tudomány történetével is: 1948-ra készült el a magyar „büntetőperjogi 

tudomány” három évszázadát feldolgozó munkája, amelyet a Sárospataki Református Kollégium 

Könyvtára őrzött kéziratban. A tudománytörténeti jelentőségű mű csak 2000-ben, Finkey halála után 

csaknem ötven évvel jelent meg.
1031
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Finkey Ferenc temetésén elhangzott beszédében az egykori tanítvány, majd szegedi kolléga, 

Búza László akadémikus kiemelte: „Tankönyveiből nemcsak a joghallgató ifjúság tanul országszerte, 

azok ott állnak minden büntetőbíró asztalán. Munkásságával részt vesz a büntető jogalkotás irányításában 

is, az egész országnak valóságos »magister juris criminalisa« lett.
1032

 

A korszak másik meghatározó szerzője, Angyal Pál (1873--1949) szakterülete a büntetőjog és a 

jogbölcselet volt. 1898-tól Pécsett püspökségi jogakadémiai tanár,
1033

 majd a budapesti egyetemen tanít 

1944-ig. 1920-tól három évig dékán, az 1933/34. tanévben az egyetem rektora. Fiatalon, 1909-ben lett az 

MTA levelező, 1930-tól rendes tagja. Nevéhez köthető a Bűnügyi Szemle című folyóirat létrehozása, 

amelynek 1912-től kezdve szerkesztője. 

Büntetőjogi tudományos munkásságának meghatározó művei közé tartoznak anyagi és eljárási 

jogi tankönyvei. 1904/1906-ban Pécsett jelent meg Büntetőjogi előadásai első kötete, amely az 1908-ban 

írt második kötettel együtt későbbi tankönyveinek alapját képezi. Tankönyvének teljesen átdolgozott 

harmadik kiadása
1034

 az, amelyikre leginkább hivatkozni szokás. A tankönyvben a bevezető tanok, majd a 

büntetendő cselekmény, a kútfők és a hatály ismertetése után következik a büntetésekről és a védelmi 

intézkedésekről szóló rész. Szokatlan felépítéssel ezután a negyedik fejezetben a kísérletet, az ötödikben a 

részességet, tettességet, a hatodikban a szándékot és a gondatlanságot tárgyalja. Vagyis zavaróan nem 

különül el egymástól szerkezetileg a bűncselekménytani és a jogkövetkezményi részek tananyaga. Angyal 

felfogása a büntetendő cselekmény tudományos fogalmáról -- Finkeyhez hasonlóan -- a korai fogalmi 

meghatározások körébe sorolható, vagyis „a büntetendő cselekmény valamely jogilag védett érdeknek oly 

jogellenes megzavarása, melyre az állam […] büntetést szab”.
1035

 

Angyal a hazai büntetőjogi irodalom legtermékenyebb szerzője volt.
1036

 Munkái közül a 

legnagyobb hatást 21 kötetes kézikönyv-sorozata váltotta ki.
1037

 A csaknem az egész különös részt 

felölelő sorozat egyes köteteiben vagy egy-egy bűncselekményt, vagy egy bűncselekménykört dolgozott 

fel komplex módon, azaz az elméleti, jogdogmatikai szakirodalmat, a joggyakorlatot átfogó 

részletességgel, továbbá bemutatta az adott bűncselekmény szabályozásának történeti fejlődését és 

összehasonlító jogi aspektusát. Vizsgálódásának homlokterében a hatályos joganyag állott.
1038

 

Szívügye volt a rabsegélyezés és a patronage mozgalom. A züllésnek indult fiatalok megmentése 

érdekében több lehetőséget megragadott, nagyszámú publikációjának jelentős része foglalkozik e 

témakörrel.
1039

 

A két világháború közötti kor büntetőjogi irodalmára (csaknem közismerten) Angyal Pál 

munkássága nyomta rá bélyegét. Azonban kiemelkedő szerepe -- nézetünk szerint -- nem a büntetőjogi 

dogmatika megújításában, nem az alapvetően új gondolataiban, új reformeszmékben, nem az olykor-

olykor nehézkes, körülményes stílusú írásaiban érhető tetten elsősorban. Alapos, rendszerező, illetve 

rendszerezésre törekvő munkái -- főként a különös részi monográfiái -- igen hasznossá, szinte 

nélkülözhetetlenné váltak a jogalkalmazók számára. Ebben a korszakban évtizedekig Angyal Pál 

„jelképezte a büntetőjogot és a jogfejlődést”.
1040

 Azonban azt Békés Imre is elismeri, hogy Angyal 

figyelme a harmincas évektől az olasz és a német jogfejlődésre is kiterjedt, és „sajnálatos módon” 

kedvezően reagált a német és olasz szakirodalom közvetítésével hozzá eljutott egyes dogmatikai tételekre 

és szabályokra (például a visszaesőkkel szembeni biztonsági intézkedésekre, az elmebeteg 

bűnelkövetőkkel szembeni orvosi jellegű biztonsági rendszabályokra).
1041

 

Angyalt a budapesti egyetem katedráján Heller Erik (1880--1958) követte, aki korábban, 1925 

szeptemberétől a szegedi egyetemen működött, ahol 1925 és 1940 között tanszékvezető, 1933--34 

folyamán a kar dékánja. 1940--1944-es kolozsvári kitérője után kapja meg a budapesti katedrát.
1042

 1949. 

augusztus végén a miniszter az Egyházjogi Tanszék helyettesítésével bízta meg, és egyben felmentette a 
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büntetőjogi és törvénykezési jogi előadások tartásának kötelezettsége alól.
1043

 Az év novemberében 

nyugdíjba vonult, s 1943 óta fennálló levelező tagságát is visszaminősítették tanácskozó tagsággá. 

1924-es monográfiájának első fele a büntetőjogi elméletek történetével és bírálatával 

foglalkozik, majd a büntetési probléma kortárs elméleteivel. A kötet második része az állásfoglalását 

tartalmazza. A büntetést és a biztonsági intézkedést egymástól lényegesen különböző jogintézményeknek 

tekinti. A büntetésnél szerinte a malum jelleg a lényeghez tartozik, s amennyiben a büntetés javításra 

irányuló tartalmat kap, abba a büntetés lényegétől idegen elem kerül, s így az ilyen represszió egyúttal 

büntetés is és intézkedés is. A tiszta biztonsági intézkedés csak esetlegesen malum, és a lényege a javítás 

vagy az ártalmatlanná tétel. Büntetés kiszabása a megtorlás elve szerint, büntetési tartalom a speciális 

prevenciónak megfelelően, emellett a büntetés kiegészítésül biztonsági intézkedések létesítése -- ebben 

látja Heller a büntetőjog jövőjét.
1044

 

Kiterjedt szakirodalmi munkássága körében foglalkozott az anyagi büntetőjog és részben a 

büntető eljárásjog kérdéseivel is. Az előbbi tudományág területén kiemelendők a tankönyvei.
1045

 Témái 

között szerepelt -- egyebek mellett -- a beszámíthatóság, bűnösség, az anyagi jogellenesség kérdésköre, 

míg az eljárásjog területén számottevő a munkássága a fiatalkorúak bűnelkövetése, a tettazonosság és a 

jogerő témájában. A büntető törvénykezéssel kapcsolatban tankönyve jelent meg.
1046

 

A büntetőjog „elsődleges alapjai tekintetében” a tettbüntetőjog mellett foglalt állást.
1047

 Heller 

önmagát úgy jellemezte, hogy -- ha nem is mindenben, de abban -- követi a megfontoltabban haladó 

kriminálpolitikai (közvetítő) iskolát, hogy a társadalom védekezésének szempontjait erélyesebben kell 

hangsúlyozni, és ezért a speciális prevenció eszközeit ki kell aknázni. Szükségesnek ítéli ennek érdekében 

a büntetések megfelelő osztályozását.
1048

 Móra Mihály szerint a jogi pozitivizmus útjáról letérő külföldi 

burzsoá büntetőjogi elmélet vívódásai, mesterkélt absztrakciói, a túlbonyolítottságban jelentkező 

homályosság és az ellentmondás jellemző Heller Erik munkáira.
1049

 E megállapítást inkább Heller 

bűncselekménytani munkássága igazolhatja, bár a szankciókat tárgyaló írásaira is jellemző bizonyos fokú 

nehézkesség, túlbonyolítottság és ellentmondás. Békés Imre ugyancsak megemlíti elvont, nehézkes 

stílusát, és azt is, hogy főként a német jogdogmatika problémakeresése és megoldásai inspirálták. Békés 

további kritikai észrevétele, hogy Hellert a „részletek nem engedték távlathoz jutni”, de a kifogások 

ellenére is a „legnagyobb burzsoá magyar elméleti dogmatikusnak” tekinti Hellert, igaz, ezt nem 

indokolja meggyőzően.
1050

 Több helyütt olvasható olyan lekicsinylő értékelés, hogy Heller „összefoglaló 

és rendszerező munkái elsősorban didaktikai értékűek”.
1051

 Ez a tévesnek tekinthető megítélés távolról 

sem hozható összhangba a többi értékelő megállapítással. Ha ugyanis Heller művei komplikáltak, 

nehézkesek, ellentmondásosak, akkor azok nem lehetnek „didaktikai értékűek”. Ha viszont a legnagyobb 

elméleti dogmatikusok közé számítódik, úgy művei szintén nem lehetnek pusztán didaktikai 

jelentőségűek. Az igényes és alapos elméleti dogmatikai munkásságával a szegedi büntetőjogi iskolát 

megalapozó Heller Erik -- megítélésünk szerint -- elsősorban a büntetőjogi dogmatika művelője, aki a 

klasszikus eszmerendszer talaján áll. Így nála a klasszikus büntetőjogi iskola elvei és sajátosságai 

érvényesülnek, a szankciók körében pedig a megtorló büntetés az alapvető jogkövetkezményi kategória, 

amely mellett az állam és az elkövető érdekét egyaránt szolgáló intézkedéseknek csak alárendelt szerep 

jut.
1052

 

Kortársa, Irk Albert (1884--1952) büntetőjogász, a kriminológia egyik első magyar művelője a 

kolozsvári egyetemen, majd a nagyváradi jogakadémián kezdte tanári pályáját, majd 1922-től 1950ig a 
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pécsi egyetemen volt a büntetőjog és perjog tanára, közben két alkalommal a jogi kar dékáni tisztét is 

betöltötte. 1936-tól az MTA levelező tagja, majd 1949-ben visszaminősítették tanácskozó taggá.
1053

 

Irk Albertre pályakezdése idején leginkább Liszt tanai hatottak, akit a büntetés és a biztonsági 

rendszabály monizmusa tántoríthatatlan hívének tartott.
1054

 Beszámol a német, osztrák és svájci 

törvényjavaslatokban megjelenő új büntetőjogi irányzatok győzelméről, valamint a német ún. 

ellentervezetről.
1055

 Irk 1915-ben megjelent kötete szintén nem mentes Liszt erős hatásától. Ebben a 

büntetést pótló rendszabályoknak a büntetőjogi szankciók közé való felvételével a büntetés klasszikus 

fogalmának elavultságát mutatja be, és azt, hogy mindazon törekvések, amelyek a büntetés és a biztonsági 

rendszabály fogalmi elhatárolására irányultak, „hajótöréssel végződtek”. A jövőt úgy ítéli meg, hogy a 

büntetés klasszikus fogalma a kriminológia hatása alatt a célgondolat erejénél fogva egyre jobban 

kiteljesedik, és a társadalombiztosítás feladatának megoldására egyre alkalmasabb lesz.
1056

 

Alapműnek tekinthető 1926-os megjelent monográfiája, amely az elméletileg legkidolgozottabb 

művei közé tartozik. 1933-ban közzétett munkájában azt igyekszik kimutatni, hogy az egyre növekvő 

társadalomvédelmi szükségletek hatása alatt fokonként hajlik át a XIX. századi büntetőjog egy 

kollektivista irányú felfogás felé. Az általános megelőzés elve mellett előtérbe kerülnek a különös 

megelőzés szempontjai. Ismerteti és értékeli „az individualizmussal szembeforduló, azzal leszámoló” 

1930. évi olasz és az 1922es és 1927-es szovjet-orosz büntetőkódexeket. Mint írja, a két büntető 

törvénykönyv „forradalmi szembefordulást jelent Európa büntetőjogának ma még uralkodó 

individualizmusával”, de szerinte a két kódexet egy eszmei világ választja el egymástól.
1057

 

Irk Albert büntetőjoggal kapcsolatos nézeteit mindvégig meghatározta Liszt tanainak hatása és 

az 1915ös munkájában kifejtett elgondolásai.. Hazánkban elsőként ő foglalta szabatos rendszerbe korának 

kriminológiai nézeteit.
1058

 Önálló formában megjelent kriminológiai és büntetőjogi munkáinak, 

publikációinak nagy része még Pécsre kerülése előtt, a század második évtizedében született. Pécsi 

időszakához kötődnek viszont büntetőjogi elemző monográfiái. Ezek között is az első helyen szerepel 

több évtizedig tankönyvként szolgáló főműve.
1059

 Itt írta meg a nemzetközi jog témakörében is több 

dolgozatát, illetve kismonográfiáját.
1060

 Ugyancsak itt készítette el 1937-es akadémiai székfoglaló 

értekezését.
1061

 A húszas--harmincas években lényegében összefoglalta, rendszerezte korábban megjelent 

munkáiban napvilágot látott nézeteit.
1062

 

Hacker Ervin (1888--1945) büntetőjogász 1919-tól a pozsonyi egyetem, 1920-tól a miskolci 

jogakadémia tanára, 1943 és 1945 között nyugalmazott rendes tanár a debreceni tudományegyetem jogi 

karán.
1063

 A bűnügyi tudományok számos ágával foglalkozott, így a büntetőjogon kívül munkássága 

kiterjedt a kriminálstatisztikára, a kriminológiára, a börtönügyre is. Ez utóbbi témával foglalkozó 

munkájában Hacker a börtönügy történetét, „jelen állását”, a börtönrendszereket, a szabadságvesztés 

büntetés kritikáját mutatja be. Ezt követően tárgyalja a börtönügyi igazgatással, továbbá a letartóztatással 

kapcsolatos kérdéseket. „A börtönügyi politika” című utolsó fejezetben a börtönügyre vonatkozó tételes 
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jog kritikáját fejti ki.
1064

 Büntetőjogi tankönyve bevezetésben ír fogalmi kérdésekről, a büntetőjog 

történetéről és jogbölcseleti (büntetési) elméletekről, majd kriminológiai tényezőkről, a jogforrásokról és 

hatályukról. A második rész a büntetendő cselekményt taglalja. A jogkövetkezmények témakörében a 

büntetéseket, a biztonsági rendszabályokat és a javító-nevelő intézkedéseket tárgyalja. A tankönyv 

szerkezeti felépítése több ponton már a jelenkori felfogáshoz közeli álláspontot képvisel.
1065

 

Kriminálpolitikai írásaiban többször is értékeli a dologház, még inkább a szigorított dologház 

magyarországi intézményét.
1066

 

Hacker Ervin büntetőjogi, kriminológiai, büntetés-végrehajtási tárgyú munkái az adott 

időszakban korszerűeknek, életközelieknek minősíthetők, és a szerző saját véleményét is közvetítik a 

büntetőjog iránt érdeklődők számára. 

A korszak rövid összegzésként rögzíthető, hogy az első világháború befejezését követő periódus 

a büntetőjogász „nagyságok és óriások” időszaka, akik közül elsőként Finkey Ferenc említendő: 

„Gondolkodásának mélysége, európai látóköre, irodalmi tevékenységének széles skálája […] messze 

kiemeli őt kortársai közül.”
1067

 A század első felében a legszínvonalasabb munkák közé tartoztak a 

tankönyvek -- Vámbéry, Finkey, Angyal, Irk, Heller, Hacker tankönyvei mind kiemelkedő szintetizáló 

művek. Főként a harmincas évektől korlátozott mértékben erősödött a tettes-büntetőjogi irányzat, a 

veszélyességre épülő kriminálpolitikai szemlélet, ami problematikus jogintézmények és tételes jogi 

megoldások, valamint aggályos elméleti állásfoglalások születéséhez, létrejöttéhez is vezetett.
1068

 

4.7 A szocializmus korszaka (1948/1950 -- 1989) 

4.7.1 A magyar kriminológiai gondolkodás 

1. A második világháború befejezésétől az ötvenes évek végéig tartó periódus a politikai-

társadalmi élet szempontjából két gyökeresen eltérő időszakra osztható: az 1945--1947 közötti ún. 

koalíciós korszakra, valamint az 1948 utáni kommunista diktatúrára. A világháború befejezését követő 

koalíciós korszakban kiemelkedik Schäfer István (Stephen Schafer, 1911--1976) munkássága, akinek 

1946-ban megjelent kriminológiai tárgyú munkája elsősorban összehasonlító büntetőjogi és 

kriminálpolitikai jellegű, de érinti a kábítószer-bűnözés kriminológiáját is és mint ilyen, a 

kábítószerkérdés első rendszerezett feldolgozása Magyarországon.
1069

 Szintén nemzetközi kitekintést 

tartalmazott a fehérgalléros bűnözésről írott tanulmánya.
1070

 Schäfer a későbbiekben -- már mint amerikai 

kriminológus -- áldozattannal foglalkozott, e munkássága alapján a nemzetközi viktimológia egyik jeles 

képviselőjeként tartják számon. 

A kommunista diktatúra kriminológiával kapcsolatos gondolkodását az ötvenes években a 

hatalmi-ideológiai szempontú megközelítés jellemezte, ebből fakadóan a kriminalitás társadalmi 

jelenségként való értelmezésére nem volt lehetőség. E korszak kriminálpolitikája a bűnözés 

elnyomásának követelményét állította fel, abból kiindulva, hogy a bűnözés társadalmi alapjai a 

szocializmusban megszűntek. A politika kriminalizálta a társadalmi élet szinte minden területét, a 

társadalmi kontroll meghatározó intézménye a büntetőjog lett. Ugyanakkor a bűnözés valóságát feltáró 

kriminológiát száműzték a művelhető tudományok köréből. 

2. A kriminológia újjászületéséhez az 1960-as évek biztosítottak viszonylag kedvező feltételeket. 

Az 1956-os forradalom utáni évtizedben, a Kádár-korszak „klasszikus” időszakában a rendszer egyes 

elemeinek demokratizálása, liberalizálása hozzájárult a kriminológiai kutatások újraindulásához és 

felélénküléséhez. A kriminológia egyetemi oktatását a budapesti egyetemen legerőteljesebben az akkori 

dékán, Király Tibor szorgalmazta. Azonban a kriminológia híveinek komoly ellenállással kellett 

megküzdeniük. A kriminológia oktatásával szemben felhozott ellenvetés azon alapult, hogy amíg 

hazánkban nem alakul ki a kriminológia tudománya, addig nincs is önálló tananyaga, következésképpen 

az oktatása nem indokolható. Ezzel szemben Király Tibor azt vallotta, hogy a történelem tanúsága szerint 

az egyetemek hozták létre a tudományokat, egy-egy diszciplína éppen az egyetemek gondozásában 

fejlődött tudománnyá. Nehéz egy tudomány megszületésének az időpontját meghatározni, de a „hivatalos 
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születésnapra” várakozva nem lehet éveket elvesztegetni. Ez a javaslat vált valóra, amennyiben 

elfogadottá lett a kriminológia önálló tudomány jellege és egyetemi oktatásának a szükségessége.
1071

 

Az erősödő bűnözés miatt elsősorban bűnmegelőzést szolgáló kriminológiai kutatások iránt nőtt 

meg az érdeklődés. A bűnözés értelmezésében a hatalmi-ideológiai megközelítést felváltotta a 

tudományos. A kutatókat főképpen két kérdéskör foglalkoztatta: az egyik, hogy a bűnözés idegen-e a 

szocialista társadalmi rendszertől, a másik, hogy a bűnözés nem jogszempontú tanulmányozása melyik 

tudományág kompetenciájába tartozik. A bűnözést a kriminológiával foglalkozó szakemberek, mint 

Molnár József és Vígh József, a szocializmus körülményei által determinált társadalmi jelenségnek 

tekintették. Álláspontjuk szerint a determinációs folyamat megismerhető, a bűnözés objektív és szubjektív 

okai feltárhatók, így a szocialista kriminológia alapvető funkciója ezeknek az okoknak a megállapítása és 

ezekre alapozva bűnmegelőzési javaslatok megfogalmazása.
1072

 

A hatvanas években a kriminológia tudományának fellendülését jelzi az oktatás kísérleti 

megindítása az egyetemi képzésben,
1073

 az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) megalapítása 1960-

ban, valamint a kriminológiának mint önálló szaktudománynak a definiálása. Ez utóbbi téren a 

legrészletesebb álláspontot Szabó András fejtette ki.
1074

 Nézete szerint a kriminológiai gondolkodás 

meghatározó jellemzője, hogy egyfelől szorosan kötődik a büntetőjoghoz, másfelől tárgya a megsértett 

jogi norma és ennek reakciója, a büntetőjogi büntetés, emiatt pedig vizsgálata nem a deviáns viselkedés 

szociológiája, hanem a kriminológia tárgykörébe tartozik. A tárgyalt időszak különösen gazdag 

kriminálpszichológiai vizsgálatokban, publikációkban. A bűncselekményről mint egyedi jelenségről, a 

bűnelkövető emberi magatartásának lélektani indítékairól számos kiváló szakember fejtette ki 

tudományelméleti és módszertani nézeteit, így Gegesi Kiss Pál, Liebermann Lucy, György Júlia, Popper 

Péter.
1075

 

A szaktudományi önállóság kivívása után a hatvanas évek második felétől megindultak a 

ténykutatások, amelyek főképpen homogén bűncselekményi, illetve a bűnelkövetői körre irányuló 

vizsgálatokat jelentettek. Ennek elméleti hátterében az a felismerés állt, hogy a bűnözés rendkívül 

heterogén jelenség, amelynek a bűnmegelőzésben hasznosítható oksági törvényszerűségeit csak bizonyos 

közös ismérveken alapuló cselekményi, illetve elkövetői típusokra irányuló vizsgálatokkal lehet 

tartalmasan feltárni. A hatvanas évek elején a kriminológiai, szociológiai és pszichológiai kutatások egyik 

kiemelt területe a fiatalkori bűnözés okainak, feltételeinek és az ellene kiépítendő eszközöknek a 

vizsgálata volt. Az ekkor felpezsdülő szakmai közéletben -- a nyugati iskolák kötelező elutasítása mellett 

-- meghirdethetővé lett a szocialista „makarenkói” pedagógia égisze alatt a fiatalkorúak sajátos, a 

felnőttekétől markánsan eltérő felelősségre vonási rendszere.
1076

 További elemzendő témákat 

szolgáltattak a cselekményi oldalon a vagyon és a népgazdaság elleni, az erőszakos, a szexuális és a 

közlekedési bűncselekmények, elkövetői oldalon pedig a visszaeső, a női és a cigány bűnelkövetők. 

Az 1970-es években az empirikus vizsgálatok megindulása mellett megjelennek a kortárs 

magyar kriminológiai gondolkodásra meghatározó befolyást gyakorló elméleti munkák. Így Vermes 

Miklós műve,
1077

 amely a társadalomtudományok számos ágazatának bevonásával tárgyalja a bűnözés 

kérdését, meghatározza a kriminológia fogalmát, vizsgálja a büntetőpolitikához való viszonyát. A 

kriminológia fejlődése szempontjából jelentős Viski László Integrált bűnözéselmélet és közlekedési 
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kriminológia című tanulmánya,
1078

 amelyben a szerző kifejti, hogy akkor szólhatunk a bűnelkövetés 

integrált tanulmányozásáról, ha a kriminológiai teória egyfelől integrálja a bűnözői magatartás 

szociológiai és pszichológiai megközelítését, másfelől pedig összevonja a bűncselekmény jogi-

szociológiai megközelítését az individuális bűnelkövetés elméletével. 

A kriminológiai szakirodalom kiemelkedő alkotása fűződik Gödöny József nevéhez,
1079

 akinek 

célja feltárni a szocializmus építésének időszakában a fejlődéssel járó változások és a bűnözés közötti 

kölcsönhatásokat, valamint a bűnözés terén az eltérő társadalmi rendszerek között mutatkozó 

különbségeket. 

A nyolcvanas évek elején jelent meg a külföldön élő magyar származású kriminológus, Szabó 

Dénes Kriminológia és kriminálpolitika című műve,
1080

 amely a vizsgált kérdésekhez nem marxista 

ismeretelméleti alapon közelít. Könyve a polgári kriminológia áramlatainak alakulását és újabb 

eredményeit ismerteti, elemzi az e tudományágban felmerülő kérdéseket és az egyes irányzatok ezekre 

adott válaszait. 

3. Az 1980-as évek elejétől egyre nyilvánvalóbbá váltak a szocialista rendszer működésének 

zavarai. Ennek releváns jele volt a bűnözés erősödése, struktúrájának megváltozása, új bűnelkövetési 

formák megjelenése. E korszak kriminológiai kutatásai az új jelenségek feltárására irányultak, és jellemző 

volt a hazai kriminológusok fokozottabb bekapcsolódása a nemzetközi tudományos életbe. 1983-ban 

megalakult a Magyar Kriminológiai Társaság, amely szakmai fóruma a bűnözéssel, a bűnözéskontrollal, a 

büntetőpolitikával összefüggő kérdések megvitatásának. 

A válságjelenségek elemzésére 1979-ben a kormány határozata nyomán megindult a 

„Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex vizsgálata” elnevezésű kutatási program.
1081

 A kutatók 

szemléletváltozását jelzi, hogy nézetük szerint a társadalmi beilleszkedési zavarok, közöttük a bűnözés, a 

társadalmi élet normális kísérőjelenségei, ebből fakadóan módosult a megelőzés korábbi célja: az 1980-as 

években már nem a normasértő viselkedés megelőzése, hanem csupán a „többletdeviancia” 

visszaszorítása a prevenciós intézkedések célja. Az ismertté vált hazai bűnözésben felülreprezentált 

társadalmi réteg, a halmozottan hátrányos helyzetűek kriminalitására vonatkozóan Gönczöl Katalin 

kidolgozta a bűnözés társadalmi reprodukciójának elméletét, melynek alapján a szerző komplex 

családgondozói rendszer kialakítását és a társadalompolitika, a szociál- és a büntetőpolitika összhangjára 

építő prevenciós intézkedések kidolgozását szorgalmazta.
1082

 

A hazai kriminológiában fehér foltnak számító látens bűnözés vizsgálatát végezte el Korinek 

László 1982-ben.
1083

 Ez rávilágított arra, hogy a hazai bűnözést nem azonosíthatjuk az ismertté vált 

kriminalitással, egyben ráirányította a figyelmet a bűnüldöző szervek munkáját befolyásoló szokások, 

informális normák jelentőségére, serkentője lett a viktimológiai felméréseknek és az állampolgárok 

biztonságérzetével kapcsolatos vizsgálatoknak. 

Történeti kriminológiai kutatás keretében elemezte 1985-ben Hajdu Lajos a hazai bűnözés és 

büntető igazságszolgáltatás 1770 és 1795 közötti alakulását.
1084

 Ugyanebben az évben Irk Ferenc a 

gondatlan bűnözés kriminológiai vonatkozásait dolgozta fel átfogóan. Irk elsőként elemezte az ismertté 

vált kriminalitás csekély százalékát kitevő, de az okozott sérelem és kár szempontjából jelentékeny 

bűncselekménycsoportot.
1085
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E korszakról összefoglalóan megállapítható, hogy mind az empirikus vizsgálatok, mind az 

elméleti kutatások területén jelentős mértékben gazdagodott a kriminológiai gondolkodás. Ebben a 

kutatók szakmai felkészültsége mellett szerepet játszott az is, hogy fokozatosan eltűntek az ideológiai 

korlátok, bővült a tudományág mozgástere. 

4.7.2 Az anyagi büntetőjog tudománya 

1. Az 1940-es évtized második felében még hatályban volt a Csemegi-kódex általános és 

különös része, amelynek novelláris kiegészítése a büntetőtörvények egyes fogyatékosságainak 

megszüntetéséről és pótlásáról szóló 1948. évi XLVIII. törvény. Ennek első fejezete az elmebeteg 

bűnelkövetők biztonsági őrizetéről rendelkezett, majd különálló deliktumként szabályozta az ittas vagy 

bódult állapotban elkövetett bűncselekményt, míg a harmadik fejezettől kezdődően egyes további különös 

részi bűncselekményeket szabályozott.
1086

 A novella kriminálpolitikai hátterében az egyik oldalon a 

Csemegi-kódex elvei és dogmatikája húzódott meg, a másik oldalon előfutára volt a gyökeresen eltérő 

marxista-leninista ideológiára és jogpolitikára épülő, tettesbüntetőjog felé forduló jogfelfogásnak és a 

büntetőtörvénykönyv általános részéről szóló 1950. évi II. törvénynek. Továbbá a novellának be kellett 

illeszkednie a nehezen áttekinthető, heterogén büntetőjogi szabályhalmazba. Ezen ambivalens jelleg 

ellenére számos pozitív vonása említhető. Így eltörölte a feudális maradványnak mondható párviadal 

privilegizációját és többé nem engedte meg a házi fegyelmi jog gyakorlása körében a könnyű testi sértés 

okozását. Ma is létező jogintézmények elődeit teremtette meg, mint az intézkedések körében a 

kényszergyógykezelés, a bűncselekmények közül a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vagy a 

segítségnyújtás elmulasztása. Ezen érdemei mellett összességében azonban szigorítás jellemezte a 

novellát.
1087

 

A korszak kiemelkedő elméleti szakembere, Schultheisz Emil (1899--1983) tudományos 

munkásságának első szakasza elsősorban a katonai büntetőjog területére esett. Megalkotója volt a katonai 

büntető törvénykönyvről szóló 1930. évi II. törvénycikknek és a hozzá kapcsolódó jogszabályoknak. A 

törvény magyarázatát több kötetben dolgozta fel.
1088

 Szintén ő készítette el a katonai igazságügyi 

szervezet, valamint a katonai büntetőbíráskodásban a fellebbvitel módosításáról szóló 1948. évi LXIII. 

törvény tervezetét.
1089

 Schultheisz Emil tudományos munkásságának másik területe a büntetőjog általános 

elvi kérdéseinek a kutatása. Ebből a körből a bűncselekmény tana és a büntetés kiszabása az a kérdéskör, 

amely a leginkább foglalkoztatta.
1090

 1948-ban jelent meg az a monográfiája, amelyben még megpróbálta 

folytatni a német dogmatikai alapokon nyugvó magyar büntetőjog elméleti művelését.
1091

 Ebben a 

tényállásszerűség, a jogellenesség és a bűnösség fogalmára épülő hagyományos bűncselekménytant a 

büntetési okok megvalósulásából levezetett negyedik fogalmi ismérvvel kívánta bővíteni és 

továbbfejleszteni. Györgyi Kálmán szerint „szép kifejtését adta” a stádiumok, a tettesség és a részesség, 

valamint az egység-többség tanának. Györgyi úgy tartja, hogy „a bűncselekménytan elméletének 

továbbfejlesztésében jelentős alkotás”, de mellette az a megjegyzés is szerepel, hogy ez a munka „még 

nem haladta meg a burzsoá dogmatikai irodalom hagyományos kereteit”.
1092

 Schultheisz Emil harmadik, 

igen kedvelt témaköre a szexuális deliktumok elemző bemutatása. Az ennek szentelt 1966-os 

monográfiája az utolsó nagy műve.
1093
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1948-tól kezdődően egyre erőteljesebben fogalmazódtak meg azok a törekvések, amelyek a 

szovjet-orosz büntetőjog fejlődésének figyelembevételét, a közösség érdekeinek fokozottabb büntetőjogi 

védelemben részesítését, új szemléletű büntető törvénykönyv megalkotását szorgalmazták.
1094

 

Schultheisz Emil 1949-ben -- az előző évi dogmatikai művétől teljesen eltérő szellemben -- 

olyan írásokat tett közzé, amelyekben kifejtette, hogy „ a társadalom hatékony védelmét csak a 

tettesbüntetőjog tükrözheti vissza”,
1095

 továbbá a nullum crimen sine lege elv „sürgős felszámolást 

igényel”. A közösségi érdekkel szemben az egyéni érdek primátusa „állandó veszélyt jelent a közösségre 

nézve”. Eljut oda, hogy a büntetendővé nyilvánítás „visszaható erővel ruházható fel”.
1096

 

1949-től Magyarországon új társadalmi, gazdasági, politikai forma került bevezetésre, amelynek 

alkotmányos alapjait az 1949. évi XX. törvény, az új szocialista Alkotmány fektette le. A kommunista-

szocialista irányú fejlődésnek megfelelő alapvető elveket, általános fogalmakat magában foglaló új 

általános rész az 1950. évi II. törvény, amely a Btá. rövidítéssel ismeretes. A törvény feladatát a 

társadalom védelmében jelölte meg. A bűncselekmény formális meghatározása helyett tartalmi definíciót 

adott, amely szerint a bűncselekmény olyan társadalomra veszélyes cselekmény, amelyre a törvény 

büntetés kiszabását rendeli. A Btá. külön meghatározta a társadalomra veszélyesség fogalmát, a 

bűncselekmény fogalmi összetevői között azonban nem található meg a bűnösség. A Btá. alapján a 

büntetőtörvénynek visszaható ereje is lehetett az elkövető terhére.
1097

 Bizonyos tudományos értékkel bír 

Kádár Miklós Btá.-kommentárja.
1098

 Az 1950-es évek legelején készült egyetemi jegyzetek többsége már 

a marxista-leninista szellemet tükrözi. Losonczy István, színvonalasabban pedig Schultheisz és Kádár 

jegyzeteiben találjuk az első kísérleteket a büntetőjog marxista megalapozására.
1099

 

Kádár 1952-ben tette közzé általános részi tankönyvét.
1100

 A bűncselekménytant a törvényi 

tényállás tág értelmű fogalmára építette, amely szerint a bűncselekmény egyenlő a tényállásszerű 

cselekménnyel. A törvényi tényállás tárgyra, tárgyi oldalra, alanyra és alanyi oldalra tagolódott. Eszerint a 

társadalomra veszélyesség és a jogellenesség is a tárgyi oldal elemévé vált. A bűncselekmény fogalmi 

ismérvei (társadalomra veszélyes, jogellenes, bűnös és büntetéssel fenyegetett cselekmény) feloldódtak a 

törvényi tényállás általános fogalmában.
1101

 Kádár ebben a kötetben valójában az 1951-ben magyarul is 

megjelent, Menysagin-féle szovjet büntetőjogi tankönyvet követte, azt „magyarra alkalmazta”.
1102

 Kádár 

tankönyve 1955-ig három kiadást ért meg, 1957-től helyét az egyetemi oktatásban szerzői kollektívák 

által írott jegyzetek váltották fel. 

Az 1950-es évek első felének irodalmából színvonalával kiemelkedett Schultheisz 

kismonográfiája és a látszólagos halmazatról készített tanulmánya.
1103

 Az ötvenes évek közepén már 

nagyobb büntetőjog-elméleti munkák is születtek, de ezek a csak évek múlva jelenhettek meg 

könyvalakban.
1104

 Ezek közül az 1957 utáni időszak két kiemelkedő munkája Viski László és Szabó 

András monográfiája.
1105

 Megemlítendő továbbá Losonczy István munkássága, akit 1945 előtt a 
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büntetőjog filozófiájának, a mulasztás okozatosságának a kérdése foglalkoztatott, 1945 után pedig a 

tettesség volt tudományos munkásságának központi témaköre.
1106

 

1961-ben egységes szocialista büntetőkódex született, a Magyar Népköztársaság Büntető 

Törvénykönyvéről szóló 1961. évi V. törvény, amely 1962. július 1-jén lépett hatályba. A szocialista 

társadalom védelmét szolgáló törvénykönyv a szocialista törvényesség érvényesülésének biztosítására 

törekedett. A bűncselekmény a bűntett fogalmával azonosult, a bűntett meghatározásába már beépült a 

bűnösség is, azonban fogalmi elemként változatlan tartalommal megmaradt a társadalomra 

veszélyesség.
1107

 Az első szocialista Btk. nyomán jelentősnek tekinthető művek születtek. Kádár Miklós 

(1904--1971) és szerzőtársa könyve a hazai tudomány eredményeire is támaszkodva dolgozta fel a 

büntetőjog általános tanait.
1108

 Kádár félretette a büntetőjogászok német alapokra visszanyúló 

dogmatikáját, és a fogalmakat azok cizellálása helyett a valóságot tükröző funkciójukra egyszerűsítette. 

Kádár a büntetőjogi felelősséget csak a tételes jog anyaga alapján értékelte és tárgyalta.
1109

 Megítélésünk 

szerint Kádár egyik legjobb munkája egy bevezető, áttekintő tanulmány.
1110

 

A bűncselekmény fogalmát a tényállásszerűséggel azonosító kádári nézettel szemben először 

Földvári József foglalt el kritikai álláspontot. Kandidátusi disszertációjának, illetve könyvének elméleti 

megalapozása során új bűncselekménytani koncepciót fejtett ki, amelynek lényege, hogy a 

bűncselekmény és a törvényi tényállás fogalma nem azonosítható. A tényállásszerűség csak a 

bűncselekmény törvényi ismérveit foglalja magában, a társadalomra veszélyesség és a bűnösség viszont 

nem tartozik hozzá.
1111

 A tényállásszerűség tágabb értelmű felfogását Horváth Tibor képviselte.
1112

 Tokaji 

Géza mind a bűncselekmény-fogalom, mind az általános törvényi tényállás létjogosultságát hangsúlyozta, 

és jelentős újítása volt a felróhatóság fogalmának bevezetése.
1113

 Viski László is új bűncselekménytani 

koncepciót alakított ki.
1114

 Sajátos rendszere szerint bűncselekmény a büntetőjog-ellenes és felróható 

cselekmény. A felróhatóságon azoknak az elemeknek az összességét értette, amelyet mások bűnösségnek 

neveznek. A (büntető)jogellenesség alkotórészei viszont Viski szerint egyrészt a társadalomra 

veszélyesség, másrészt a tényállásszerűség, s ha ezeket a kiindulópontot képező (büntető)jogellenességbe 

behelyettesítjük, a bűncselekmény mint a társadalomra veszélyes, tényállásszerű és felróható cselekmény 

jelenik meg. Ám Viski rendszerében a tényállásszerűség maga is összetett fogalom.
1115

 

Békés Imre kandidátusi értekezésében, majd könyvében a gondatlan bűncselekmények 

dogmatikai felépítésének új, önálló rendszerét dolgozta ki.
1116

 Szerinte a szándékos és a gondatlan 

deliktumok nemcsak a bűnösség formái tekintetében különülnek el, hanem egész dogmatikai 

konstrukciójukban is. A Békés-féle gondatlan bűncselekmény fogalmának ismérvei: a jogellenesség, a 

diszpozíciószerűség és a bűnösség. Békés munkája a bűncselekményi fogalomalkotásnak azt az irányát 

jelzi, amelyben az egységes fogalmi konstrukción belül a szándékos és a gondatlan bűncselekmények 

dogmatikai struktúrája elkülönülhet. 

A büntetéstan területén Földvári József munkája sokoldalú megközelítésben tárgyalta az elméleti 

alapkérdéseket. A szerző kitért a büntetés-végrehajtásra is, kifejezésre juttatva azt a komplex szemléleti 
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igényt, hogy valósuljon meg a büntetés reális, empirikus vonatkozásait tárgyaló pönológiának és a 

szabályanyaggal foglalkozó jogtudománynak a szoros együttműködése.
1117

 

A büntetőjog különös részének anyagát az ötvenes évek végétől monográfiák sora dolgozta fel. E 

kötetek -- eltérő mélységben és színvonalon -- egy-egy bűncselekményi kör elméleti és gyakorlati 

kérdéseinek tárgyalását tartalmazzák.
1118

 Horváth Tibornak a bűncselekménytan általános kérdéseit is 

tárgyaló, már említett könyvén kívül Wiener A. Imrének a hivatali bűncselekményekről írt munkáját kell 

kiemelni, amely a jogtárgy problematikáját is viszonylag nagy terjedelemben és színvonalasan 

tárgyalta.
1119

 Az 1961. évi Btk. hatálybalépését követő ítélkezési gyakorlat és a tudományos irodalom 

eredményei egyaránt tükröződnek az 1968-ban megjelent kétkötetes kommentárban.
1120

 

A büntetőjogi irodalomban tudományos értéket is képviseltek azok az összefoglaló munkák, 

amelyek az egyetemeken és főiskolákon a jogi képzés alapját képezték. A hetvenes évek elejétől a 

korábbi egységes jogi kari jegyzetet Budapesten, Pécsett és Szegeden egyaránt önálló kari jegyzetek 

váltották fel. Ezt követően 1980-ban és 1981-ben újból egységes, többszerzős tananyagok születtek.
1121

 

Az 1970-es évtized kiemelkedő büntetőjogi kodifikációs eseménye és eredménye a 2012. június 

28-ig hatályban lévő Btk., a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény megalkotása, amelyet 

száz évvel a Csemegi-kódex megszületése után fogadtak el. Az 1978. évi kódex -- 1961-es elődjéhez 

hasonlóan -- nem csupán az általános büntetőjogi rendelkezéseket tartalmazta, hanem a fiatalkorúakra 

vonatkozó és a katonai büntetőjogot is. Az általános rész magában foglalta a büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alóli mentesítés szabályait is. Így a magyar büntetőjogban nem léteztek ún. szakmai 

különtörvények, hanem az egységes Btk. szabályozásának elve érvényesült. A bűncselekménytan magyar 

rendszere többnyire objektív irányú felfogást tükröz. A kódex szankciórendszerébe bekerült a büntetések 

és az intézkedések dualista megoldása és a napi tételes rendszer a pénzbüntetés kiszabásakor. Továbbra is 

megmaradt a halálbüntetés és az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés. 

A bűnügyi tudományok differenciálódása nem zárult le a kriminológia kibontakozásával. A 

büntetés-végrehajtási jogi ismeretek első, terjedelmes elméleti, történeti és összehasonlító feldolgozása 

1983-ban jelent meg. A tankönyv szerkesztője, Horváth Tibor megfogalmazása szerint „a büntetés-

végrehajtás tudománya önálló jogtudományi ágazat, amely szorosan kapcsolódik más jogi és nem jogi 

tudományokhoz”.
1122

 

Az ötvenes évek végétől hazánk büntetőjog-tudománya egyre inkább bekapcsolódott a 

nemzetközi tudományos életbe. A hazai szakemberek széles körű nemzetközi kapcsolatokat alakítottak ki 

és hazánkban is több tudományos rendezvényt tartottak. Ezek sorát 1960-ban Budapesten az MTA által 

rendezett nemzetközi tudományos munkaértekezlet kezdte meg,
1123

 amelynek főreferátumait Kádár 

Miklós és Horváth Tibor tartotta. Az ezt követő rendezvények közül kiemelkedik az 1971-ben 

Visegrádon tartott kerekasztal-értekezlet
1124

 és az 1972-es szegedi nemzetközi tudományos 

munkaértekezlet.
1125

 1974-ben Budapesten rendezték meg a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság XI. 

kongresszusát,
1126

 amelynek egyik főreferátumát Király Tibor tartotta.
1127
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Az 1980-as évtized kiemelkedő büntetőjogi dogmatikai munkája Tokaji Géza (1926--1996) 

nevéhez fűződik,
1128

 aki 1984-ben közzétett nívódíjas fő művében kifejti, hogy a bűncselekmény olyan 

cselekmény, amely a társadalomra veszélyes, bűnös (felróható) és büntetéssel fenyegetett (büntetendővé 

nyilvánított).
1129

 Tokaji a társadalomra veszélyességet a bűncselekmény fogalmi elemének tartja, de nem 

a törvényi tényállás ismérvének. A fejlettebb bűncselekménytani munkákra általában az a jellemző ebben 

az időszakban, hogy a bűncselekmény általános fogalma és a törvényi tényállás között különbséget 

tesznek azzal, hogy a tényállás eleme a tárgy, a tárgyi oldal, az alany, valamint az alanyi oldal. Ez a 

struktúra a szovjet jogirodalomból származik, pontosabban Menysagin magyarra fordított és Kádár által 

átvett munkájából.
1130

 Ettől a struktúrától távolodott el Tokaji és részben Földvári.
1131

 

A büntetéstani munkák közül megemlítendő Horváth Tibor 1981es kötete, amelyben áttekintést 

ad a különböző korok és korszakok büntetési teóriáiról. Az eltérő tanok a büntetés fogalmát nem tudták 

eliminálni, kiiktatni. Horváth kiindulópontja, hogy a büntetés malum marad, és a prevenciót és a 

társadalom védelmét állítja előtérbe.
1132

 

Györgyi Kálmán kandidátusi disszertációjában, majd könyvében a büntetések és intézkedések 

hazai szabályozásának, szakirodalmának kiváló áttekintését nyújtja, a szankciótan területén 

alapmunkának tekinthető.
1133

 Tartózkodik az extrém nézetektől, bírálja a tettesbüntetőjogot.  

A magyar büntetőjogban az 1945 utáni időszakban vizsgálta először átfogóan Nagy Ferenc a 

büntetőjogi intézkedések, a monista és a dualista szankciórendszerek kérdéskörét és az intézkedések 

alkalmazására vonatkozó elveket, követelményeket.
1134

 Gönczöl Katalin kriminálpolitikai-

társadalompolitikai munkájában a kezelésideológia válságáról ír és a szankciók speciálpreventív szerepét 

hangsúlyozza. Nem a klasszikus értelemben vett kezelési programról lehet beszélni, hanem a modern 

kriminálpedagógiai igényeknek megfelelő reszocializációról.
1135

 A kriminálpolitika átfogó feldolgozását 

Földvári József végezte el.
1136

 Szabó András a megtorló büntetőjog pártolója, támogatja a klasszikus 

büntetőjog alapeszméit és tagadja az állami paternalizmust és az állam jogát az egyén gyógyítására.
1137

 

Összefoglalásként megállapítható, hogy az 1940-es évtized végétől kezdődően a büntetőjog 

szerepének átértékelése zajlott és a kriminálpolitika új arculata jelent meg. A büntetőjog elveszítette 

garanciális funkcióját, a hatalmat korlátozó és az egyén jogait védő szerepét. A büntetőjog tudománya, a 

dogmatika leértékelődött, jogászi szőrszálhasogatásnak tekintették. A kriminálpolitika a politika 

kriminalizálásává alakult. A szocializmus időszakát a társadalom „agyonpolitizálása” és a marxista-

leninista ideológia jellemezte.
1138

 Új alapokra épült a bűncselekmény dogmatikai struktúrája is. A 

bűncselekménnyé nyilvánítás új legitimációs forrását a társadalomra veszélyesség fogalmi kategóriája 

szolgáltatta. Az 1950-es években és a hatvanas évek első felében a magyar büntetőjog tudománya 

leszakad a korábban irányadó német tudományról. Az az abszurd és téves ideológiai tétel érvényesült, 

hogy a bűnözést a szocialista társadalomban a külső kapitalista környezet és a burzsoá eredetű belső 

tudati maradványok váltják ki. A bűnözés társadalmi okait kutató kriminológia és a büntetőjog-tudomány 

létjogosultsága ezáltal megszűnt. A tudományos vizsgálódás a büntetőjogi dogmatika határai közé szorult. 

Az 1950-es évek vége felé azonban már „felbukkannak” német szerzők a magyar szakirodalom forrásai 

között. Az 1960-as évek végétől a Német Szövetségi Köztársaság büntetőjog-tudományának 

reprezentánsaira való hivatkozás nélkül már elképzelhetetlen volt Magyarországon a büntetőjog 

tudományos művelése és monográfiák megjelentetése.
1139

 A korabeli ideológia ellenére vagy mellett is 
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jelentős és korszakos munkák születtek, ezt mutatják Szabó András, Viski László, Földvári József, 

Horváth Tibor, Tokaji Géza, Békés Imre, Györgyi Kálmán, Nagy Ferenc ez idő tájt írott művei. Az 1970-

es évtized második felétől, majd az 1980-as évtizedben az anyagi büntetőjog mellett a büntetéstani, a 

büntetés-végrehajtási jog és a kriminálpolitika területén is az adott korszakot meghatározó könyvek 

jelentek meg (Horváth Tibor, Földvári József). 

4.7.3 A büntetőeljárási jog tudományos feldolgozása 

A büntetőeljárás tudományának eddig felvázolt fejlődési korszakaiban is érvényesült az a tétel, 

hogy a büntetőeljárás egyik meghatározója a politikai berendezkedés és annak változásai. Ez fokozottan 

jellemző a szocializmus időszakában, amikor a tekintélyuralmi rendszer nyomására átalakították az 

államszervezetet, az igazságszolgáltatást, azon belül pedig a jogszolgáltatást. Ennek első lépése a szovjet 

jog átvétele volt, amely a büntető eljárásjogban a hazánkban kialakult rendszertől eltérő, alapjaiban 

inkvizitórius jegyeket hordozó rendszer átvételét jelentette.
1140

 Magyarország az 1950-es évektől 

pártállamként működött, melynek szükségszerű velejárója volt a jogállamiság elvének eltűnése és a jog 

szerepének megváltozása, mely szerint a jog nem más, mint „az állam parancsa, az uralkodó osztály 

akarata”. Ehhez társult az ún. etatista felfogás, melynek képviselői abból indultak ki, hogy „a szocialista 

társadalmi, politikai és gazdasági rend elleni bűncselekmények elkövetői kivétel nélkül a nép ellenségei, 

akikkel szemben a leghatásosabb eszközzel, a büntetőjogi megtorlással kell harcolni”. A büntető 

eljárásjogot kezdetben ennek eljárási eszközeként használták, amelynek elsődleges feladata az elkövető 

bíróság elé állítása és megbüntetése volt.
1141

 Később azonban enyhülés figyelhető meg. Megindult az 

óvatos útkeresés, melynek hatására az 1950-es évek végétől a büntetőeljárásban kettős követelmény 

kibontakozása figyelhető meg. 

Az egyik a szocialista törvényesség mint jogi paradigma bevezetése volt. A mezőgazdaságban és 

az iparban jól bevált módszert alapul véve a jogalkotásban is bevezették az ún. tervgazdálkodást: a 

kormányzat célul tűzte ki, hogy a törvényhozásnak legalább egy lépéssel a tudományos munkák előtt kell 

járnia. A szocialista törvényesség követelménye kiemelten három területen jelentkezett. Az egyik a 

bírósági tárgyalás előkészítése volt. A tárgyalás előkészítése közbenső (ún. kontroll) szerepet töltött be, 

hiszen a nyomozást követően, de még a bírósági (fő) tárgyalást megelőzően folytatták le, célja a 

büntetőeljárás szabályszerű lefolytatásának ellenőrzése volt.
1142

 A szocialista törvényesség térnyerésének 

második területe a nyomozás volt, melynek igyekeztek a törvényben is rögzített garanciális szabályait 

kiépíteni (például a nyomozás törvényességi felügyelete).
1143

 A harmadik színtér a büntetőeljárás 

egyszerűsítésében jelent meg, melynek koncepciója az volt, hogy a bűncselekmény súlyához igazodó 

eljárási formákat kell kialakítani.
1144

 

A korszak másik követelménye az alapvető emberi jogok érvényesítése a büntetőeljárásban -- 

már amennyire erre a szovjet jog keretei között sor kerülhetett. Ezen belül is a fő hangsúly a védelem 

jogára összpontosult. A szovjet büntető eljárásjog egyik jellemzője ugyanis a védőügyvéd-ellenesség volt, 

arra az ideológiára építve, hogy a terheltek védelmét maga a büntetőeljárás és a jogalkalmazók biztosítják 

(ti. az államnak nem áll érdekében az ártatlanok elítélése), így felesleges védő kirendelése vagy 

meghatalmazása. Az előbbi az állam költségvetését terheli, az utóbbi pedig a terheltet hozza hátrányos 

helyzetbe, ha a védelem joga gyakorlásáért többletköltségei jelentkeznek. Ezen a felfogáson változtatott a 

hatvanas évektől a védelem jogának előtérbe kerülése, melynek a tudományos életben az egyik 

szorgalmazója Király Tibor volt.
1145

 

Az előbbi követelmények figyelembevételével vizsgálandók a korszakban megalkotott büntető 

eljárásjogi törvények. Közülük az első, a szocialista jog kiépítését megkezdő jogszabály a népnek a 
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büntető igazságszolgáltatásban való részvételéről és a fellebbvitel egyszerűsítéséről szóló 1949. évi XI. 

törvény volt. Amellett, hogy bevezette a népi ülnökrendszert, kialakította az „egyfokú fellebbviteli 

rendszerrel a kétfokú eljárást” is.
1146

 

A korszak első büntető eljárásjogi kódexe a büntető perrendtartásról szóló 1951. évi III. törvény, 

amely az 1896. évit váltotta fel és a szocialista unifikáció szellemében született. Az új kódex szerkezete 

megváltozott:
1147

 úgy épült fel, mint a ma hatályos eljárási törvény -- nevezetesen a legelején taglalta az 

alapelveket, majd bemutatta a büntető joghatóságokat és az eljárás résztvevőit, ezt követően taglalta az 

eljárási cselekmények általános szabályait, a bizonyítást, a kényszerintézkedéseket. A dinamikus részben 

tárgyalta a nyomozást, a vádemelést, a bírósági eljárást, végül pedig a perorvoslatokat és egyéb 

szabályokat. A törvény a nyomozás szerepét tette meghatározóvá, így -- mivel 1950-ben megszüntették a 

vizsgálóbíró intézményét -- a terheltté nyilvánításról a nyomozó döntött. Ez a szerkezet valójában 

előrelépést jelentett az eredeti francia modellhez képest. Novellája az 1954. évi V. törvény volt, melynek 

alapvető rendelkezése az előkészítő ülés szocialista változatának bevezetése. Eszerint a kötelezővé tett 

előkészítő ülés feladata arra korlátozódott, hogy megvizsgálja, az ügyész vádirata alapos volt-e vagy sem. 

A novella érintette a fellebbezési rendszert is: szűkítette a másodfokú bíróság reformációs jogkörét és 

növelte a kasszációsat.
1148

 

A korszak második „kódexe” a büntető eljárásról szóló 1962. évi 8. törvényerejű rendelet. Ez a 

jogszabály a szocialista eljárásjog továbbfejlesztésének eredményeként született meg. Elnevezése is jelzi, 

hogy már nem a büntetőperről, hanem annál tágabb kategóriáról, a büntetőeljárásról szól. Alapjait 

tekintve nem volt igazán új jogszabály, hiszen az 1951. évi III. törvény nagy részét szó szerint átvette. 

Három területen azonban változást hozott: enyhítette a terheltté nyilvánítás túl bürokratikusnak tartott 

szabályait, kidolgozta az előkészítő ülés részletszabályait és lehetővé tette a másodfokú bíróságnak a 

részbizonyítást a megalapozatlanság kiküszöbölésére. Nagy érdeme a törvény megalkotóinak, hogy 

figyelembe vették a bűnügyi tudományok területén folytatott kutatások aktuális eredményeit. Ennek egyik 

jele volt, hogy beépítették mind az alaki, mind az anyagi védelem szabályait a törvénybe. Az előbbi a 

védelem joga alapelvként való beemelésében jelent meg, az utóbbi pedig, az ún. materiális védelem (az, 

hogy egyaránt fel kell tárni a terheltet terhelő és mentő körülményeket is) részletes, minden eljárási 

szakaszban érvényes kibontásában öltött testet. A rendelet novellája, az 1966. évi 16. törvényerejű 

rendelet legfontosabb rendelkezése a bíróság elé állítás mint külön eljárás bevezetése volt.
1149

 

A szocializmusban gyorsan követték egymást a büntető eljárásjogi jogszabályok, ami megingatta 

a jogbiztonságérzetet. E korszakban megszületett a harmadik, a három közül a legkidolgozottabb 

eljárásjogi kódex is: a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (régi Be.), amely egészen 2003. június 

30-ig maradt hatályban. Érdemei közé tartozik, hogy először fogalmazta meg az ártatlanság vélelmét 

(„Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata 

nem állapította meg” [3. § (1) bekezdés]; „A bűnösség bizonyítása a büntetőügyekben eljáró hatóságokat 

terheli. A terhelt nem kötelezhető ártatlanságának bizonyítására” [3. § (2) bekezdés]). Az egyik 

legjelentősebb módosítása volt, hogy feladta az egységes büntetőeljárás koncepcióját, így a rendes eljárást 

kettéosztotta, vétségi és bűntetti eljárásra. Novellái közül kiemelendő az 1989. évi XXVI. törvény, amely 

explicit módon rögzítette a terheltet megillető ún. kihallgatási jogokat (ez az ún. Miranda-figyelmeztetés). 

A novella érdeme továbbá, hogy a jogállami követelményeknek megfelelően az előzetes letartóztatás 

kérdésében való döntést kizárólagos bírósági hatáskörbe utalta.
1150

 

A büntetőeljárás tudománya a korszak kezdetén kimerült a megalkotott jogszabályokra való 

reagálásban, de később kiterjedt a büntetőeljárás szinte valamennyi elméleti és gyakorlati kérdésére. 

Kezdetben a tudományosság hivatalos színterét, a publikációs fórumot tipikusan a Jogtudományi Közlöny, 

a Magyar Jog, a Rendőrségi (később Belügyi) Szemle, valamint az egyetemek kari aktái jelentették.
1151

 Ez 

utóbbiak sorában az első 1955-ben jelent meg a Szegedi Tudományegyetem gondozásában Acta 

Universitatis Szegediensis: Acta Juridica et Politica címmel,
1152

 ezt követte az 1958-ban induló Studia 
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Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata a Pécsi Tudományegyetemen,
1153

 majd 1959-ben az 

ELTE gondozásában az Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de 

Rolando Eötvös Nominatae.
1154

 

A szocialista büntetőeljárási jogszabályok megalkotásával megjelent a tudomány második 

színtere is: a kommentárok; mind a három jogszabályhoz készült magyarázat.
1155

 Az egyetemi 

tananyagok -- hasonlóan a tudományos cikkekhez -- némi időbeli eltolódással követték a jogalkotást. A 

tananyag tipikusan jegyzet formájában jelent meg, a leghíresebb egyetemi tankönyv 1961-re készült 

el.
1156

 

A büntetőeljárás tudományának negyedik színtere a monográfiáké -- ezek száma látványosan 

megnőtt a szocializmusban.
1157

 

4.8 A modern jogállami büntetőjog és büntető eljárásjog tudományának korszaka 

(1989 után) 

4.8.1 A magyar kriminológiai gondolkodás 

A magyar kriminológia kutatása az 1989-es rendszerváltozás után új dimenzióban folytatódott. 

Noha a kriminológia számára a nyolcvanas években már nem léteztek kötelező tabuk, mégis szükség volt 

a rendszerváltozás jelentette fordulatra ahhoz, hogy e tudományág művelésének ideológiai korlátai 

teljesen eltűnjenek. A kriminológiai kutatásokra kétségtelenül ösztönzően hatott a magyar kriminalitás 

kedvezőtlen alakulása a kilencvenes évek elejétől. A politikai-gazdasági szerkezetváltozást követő 

években új, korábban nem tapasztalt jelenségek bukkantak fel a bűnügyi statisztikában. A 

bűncselekmények száma ugrásszerűen emelkedett,
1158

 és a korábbit jóval meghaladó növekedési ütem 

mellett új növekedési trend jelent meg, amelyet a magasabb növekedési ráta mellett nagyobb és gyorsabb 

ütemű változások jellemeztek. A kutatásoknak elsősorban a rendszerváltást követő bűnözés alakulására 

kellett magyarázatot találniuk az alábbi főbb területeken: a szervezett bűnözés új jelenségei, a korrupció 

és a privatizálás kapcsolata, az erőszakos bűnözés, ezen belül a családon belüli erőszak, a kábítószer-

bűnözés, viktimológiai kutatások, a fiatalkorúak bűnözése, valamint a bűnözés és a kisebbségek 

kapcsolata. A rendszerváltozás utáni időszak tudományos vizsgálódásai a fenti fő irányokon felül számos 

olyan kérdéssel foglalkoztak és foglalkoznak jelenleg is, amelyek segítséget kívánnak nyújtani a 

megfelelő kriminálpolitika alkalmazásához és a bűnügyi törvényhozás megalapozottabb tevékenységéhez. 

A szerzők lényegileg közös megállapításai szerint az okok a társadalmilag hátrányos helyzet 

egyre több réteget érintő faktoraiban, a társadalmi igazságtalanság növekedésében, a szociális védőháló 

felfeslésében, a regionális fejlődés különbségeiben, a munkanélküliség és a hajléktalanság szembeszökő 

tömegességében, a szabadjára engedett indulatokban keresendő. De az okok közé sorolható a rendőri 

állomány átmeneti elbizonytalanodása, a rendőrség szervezetének nehézkessége az új feladatokhoz és az 

új szerepkörhöz való alkalmazkodásban, valamint a határok megnyílása. Szintén oknak tekinthető a 

diktatúrát felváltó politikai szabadságnak, tehát az egyén és a hatalom megváltozott viszonyának olyan 

hangulati, érzelmi és „jogtudati" értelmezése, amely megengedhetőnek hitte a jognak való feltétlen 
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engedelmesség helyett a jogsértés szabadságát, és politikailag ellenzékinek minősíthette a hatóságokkal 

történő szembeszegülést. 

1. A szervezett bűnözés hazai jellemzőinek feltárása érdekében a kriminológiai kutatások az 

1980-as évek második felében indultak meg, s első megállapításai a kilencvenes évek elején váltak 

ismertté. Dános Valér
1159

 és Németh Zsolt
1160

 szakirodalmi munkássága nyomán megismerhetővé vált, 

hogy a szervezett bűnözői csoportok főbb tevékenységi területei a betöréses lopások, a gépkocsilopások, 

zsarolások, a vám- és deviza-bűncselekmények, a hitelezési csalások, továbbá a prostitúciós 

cselekmények, a kilencvenes években pedig megjelent az emberrablás, a kábítószer-bűnözés, a 

szerencsejáték-ipar területén elkövetett bűnözés, a termékhamisítás és a számítógépes csalás. 

2. A korrupciókutatásban a rendszerváltozás óta kirajzolódó ellentmondás az, hogy bár az 

ismertté vált korrupciós bűnözés adatai csökkenő tendenciát mutatnak, maga a jelenség nemcsak 

terjedelmében növekedett, hanem minőségében is jelentős negatív átalakuláson ment keresztül. Ennek 

hátterében a rendszerváltozás mint nagy horderejű politikai és gazdasági korszakváltás rejlik, amely 

különösen kedvezett a „zavarosban halászásnak”, a gazdasági és jogi rendezetlenség, a társadalom 

anómiás állapota pedig a legkiválóbb táptalaja volt a korrupciónak. A kutatások -- közülük kiemelhető 

Kránitz Mariann munkássága
1161

 -- feltárták, hogy hazánk sem képes kivonni magát a multinacionális 

korrupció hatásai alól, mivel az importált jelenség befogadására nagy hazai készség mutatkozott. A 

legújabb, átfogó vizsgálódások feltárták a korrupció mély, történelmi gyökerű társadalmi és politikai 

jelentéstartalmát, amelyet csak a társadalom jó irányú fejlődése csökkenthet, mint az igazságosabb 

elosztási rend, a különböző társadalmi csoportok közötti konszenzusra törekvés, a politikai 

intézményrendszer áttekinthetőbb működése, a társadalmi ellenőrzés szélesítése. 

3. Az erőszakos bűnözés kutatásának számottevő előzményei voltak az előző időszakban, de a 

rendszerváltás utáni két évtized kutatási programjaiban is fontos helyet foglalt el. A kilencvenes években 

készült elemzések felhívták a figyelmet az élet elleni bűncselekmények számának emelkedésére, 

nevezetesen arra, hogy átmenetileg megnövekedett az elkövető számára idegen sértett elleni ölési 

cselekmények és kísérletek száma, ezen belül az ún. szükségletkielégítő bűncselekmények aránya. Ezek a 

cselekmények akkoriban jelentősen hozzájárultak a bűnözéstől való félelem növekedéséhez. A 

rendszerváltozás utáni két évtized erőszakos bűnözésének terjedelmét és minőségét a súlyos testi sértés, a 

garázdaság és a rablás határozta meg. A kutatások -- különösen Domokos Andrea
1162

 és Nagy László 

Tibor
1163

 elemzései -- kimutatták, hogy e cselekmények számszerű növekedése a kisközösségi 

feszültségforrások tartósságát és az erőszakmentes problémamegoldó technikák hiányosságát jelzi. Az 

ezredfordulótól kezdve újabb fejlemény a fiatalkorú bűnelkövetők számának növekedése az erőszakos 

bűnelkövetők körében, különösen a rablás és a garázdaság esetében. 

A kilencvenes években a közvéleményt felkavaró bűncselekménnyel néhány összefüggésben a 

családon belüli erőszak került a kutatók -- mint Kerezsi Klára,
1164

 Morvai Krisztina
1165

 vagy Herczog 

Mária
1166

 -- érdeklődésének fókuszába. A kutatások feltárták a családon belüli erőszak fogalmi kérdéseit, 

bemutatták az idevonatkozó nemzetközi dokumentumokat, az európai országok szabályozási technikáit és 

joggyakorlatát. Igazolták, hogy a függő, védtelen és kiszolgáltatott helyzetben az otthoni erőszak 

áldozatai által megélt traumák, különösen az erőszakos otthonokban felnövekvő gyermekeket érő hatások 

hosszú távú következményei felmérhetetlenek. E kutatások alapján a magyar Országgyűlés 2003-ban 

határozatot hozott a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti 

stratégia kialakításáról, felkérve a kormányt, hogy az erre szakosodott társadalmi szervezetek bevonásával 

dolgozzon ki törvényjavaslatot, amelyben -- többek között -- gondoskodik a családon belüli erőszak 

eseteiben a bíróságok és hatóságok előtti eljárásokban a soron kívüliség biztosításáról, a vétkes 

hozzátartozó távoltartásáról. 
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4. Az 1960-as évek vége óta nagy problémát jelent csaknem valamennyi kontinensre kiterjedően 

a kábítószer-problémából fakadó, ahhoz kapcsolódó bűnözés. Hazánkban a társadalmi és egyéni okokból 

növekvő kábítószer-fogyasztás és az erre tilalommal válaszoló jogi szabályozás miatt egyre növekszik az 

illegális kábítószer-kereskedelem és a droghasználathoz kapcsolódó bűnözés. E folyamat 

következményeként a kriminológiai kutatások tárgya lett a kábítószer-bűnözés morfológiájának és 

megjelenési formáinak elemzése, az illegális fogyasztás, a kábítószerrel visszaélés és a bűnözés 

kapcsolatának kutatása. A témakör szakirodalmában Lévay Miklós tollából jelent meg átfogó elemzés.
1167

 

5. A hazai viktimológiai kutatások szintén több évtizedes múlttal rendelkeznek; e kutatómunka 

rendszerváltozás utáni intenzifikálódását részben a bűnözéstől való lakossági félelem, részben a 

hazánkban új jelenségként megjelent áldozatpolitika inspirálta. A vizsgálódások kiterjedtek az áldozatok 

számának felmérésére, a számukra nyújtandó támogatásokra. A 2003-as viktimizációs felmérés adatai 

szerint Magyarországon évente közel 220 ezer személy válik bűncselekmény sértettjévé, a tágabban 

értelmezett áldozatok száma azonban évente 400 ezerre tehető. A sértettek jellemző tulajdonságainak 

megismerésével a kutatók következtetéseket vonhattak le a sértetté válás ismérveire nézve, amelyek 

felhasználhatók az áldozatok jogi védelmének kiterjesztéséhez, a büntetőeljárásban való közreműködési 

készségük erősítéséhez. 

A kutatási eredmények figyelembevételével alkották meg a bűncselekmények áldozatainak 

segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvényt, melynek értelmében a 

bűncselekmények áldozatai számára a megyeszékhelyeken szerveződő áldozatsegítő szolgálatok 

nyújtanak segítséget. A hatósági munkán túl elsőrendű feladatuk kapcsolatot tartani a térség minden olyan 

állami, önkormányzati és civilszervezetével, amely tudomással bírhat bűncselekmények áldozatairól vagy 

közreműködhet az áldozatok segítésében. A bűncselekmény áldozata nemcsak a közvetlen sértett, hanem 

az a személy is, aki bizonyíthatóan a bűncselekmény közvetlen következtében szenvedett sérelmet. 

Sérelemnek tekintendő a testi vagy lelki sérülés (súlyos félelem, szorongás), az érzelmi megrázkódtatás 

(trauma, pszichés zavar) és az olyan vagyoni kár, amely a bűncselekménnyel ok-okozati összefüggésben 

áll. E szakterület kutatásában Kertész Imre,
1168

 az ismeretek szintetizálásában Görgényi Ilona
1169

 

munkássága emelhető ki. 

6. A fiatalkorúak bűnelkövetési szokásairól és áldozattá válásáról a Nemzetközi Önbevallásos 

Bűnözésvizsgálat (International Self-report Delinquency Study, ISRD) keretében indult kutatás a Holland 

Igazságügyi Minisztérium Kutatási és Dokumentációs Központjának kezdeményezésére, amelyhez 

Magyarország 2005-ben kapcsolódott. A nemzetközi vizsgálat elméleti jelentőséggel bíró változóit 

mindenekelőtt a társadalmi kötődés teória határozza meg, fókuszálva a szülőkre, az iskolára, a barátokra, 

valamint a szabadidős foglalkozásokra. A magyar analízis hozzájárult a társadalmi kötődés teória 

kultúrákon átívelő alkalmazhatósága ellenőrzéséhez. Az adatelemzésből kitűnt a bűnözői életkor 

kezdetének alakulása, a fiatalkorú törvényszegők magatartásának változékonysága, sokoldalúsága és 

súlyossága is. 

A fiatalkori bűnözés elleni küzdelem jogalkalmazói tapasztalatainak elemzése alapján Csemáné 

Váradi Erika
1170

 és Lévay Miklós
1171

 közreműködésével kutatás indult arról, hogy az uniós térségben a 

fiatalkori bűnözés kezelésére kialakított elvek érvényesítéséhez milyen mértékben járul hozzá a büntető 

anyagi és eljárási jog. A jogkövetkezményeket bemutató statisztikai adatok igazolják, hogy a magyar 

gyakorlat, ahol ez lehetséges, a büntetésekkel szemben a nevelő jellegű intézkedéseket részesíti előnyben. 

A fiatalkorúak büntetőjogában igen tág körben alkalmazott a pártfogó felügyelet, így az az első számú 

nevelő jellegű intézkedés rangjára emelkedett, ezért a vizsgálódások különösen erre az intézkedésre 

irányultak. A kutatás igazolta, hogy az ügyésznek -- különösen a vádemelés elhalasztása körében -- 

meghatározó szerepe lehet abban, hogy a fiatalkorúval szemben érvényesített állami büntetőigény fő 

törekvése a nevelő tartalmú intézkedések alkalmazása legyen. Garanciális követelmény az is, hogy a 

próbaidőre megállapított alternatív (választható) magatartási szabályok listáját a törvény tartalmazza. 

7. Egyes etnikai kisebbségek, bevándorlók és külföldiek felülreprezentáltsága a bűnözésben 

világszerte növekvő problémát okoz. A hazai kutatások szerint a roma kisebbségiek aránya magas az 

erőszakos és a vagyon elleni bűncselekménytípusok elkövetői között, ami a témakör kutatói, Tauber 
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István
1172

 és Póczik Szilveszter
1173

 szerint a szegénységgel, iskolázatlansággal, hátrányos 

megkülönböztetéssel kapcsolatos szociológiai probléma. A kutatók arra keresik a választ, mire vezethető 

vissza e kisebbség integrációjának elmaradása. 

8. A büntető igazságszolgáltatási rendszer kriminológiai kutatásának kezdetei csupán a 

nyolcvanas évekig nyúlnak vissza, annak ellenére, hogy a büntetőjogi eszközök hatásosságának 

vizsgálatát a kriminológia mindig is kutatási territóriumának tekintette. Az egyes szankciók 

hatékonyságának a bűnmegelőzésben betöltött szerepe szerinti vizsgálatain kívül a kilencvenes években 

jelent meg Farkas Ákos munkássága nyomán
1174

 először a büntető igazságszolgáltatás rendszerszemléletű 

kutatása. Ennek eredményei alapján nyert megerősítést, hogy a büntető igazságszolgáltatás valójában sem 

a bűnözésre, sem magára a bűnözőre nem tud számottevő hatást gyakorolni, de puszta létével is betölti 

társadalmi funkcióját. 

A magyar kriminológia fontos szerepet vállal a büntetési rendszer átalakításában és reformjának 

előkészítésében. Így -- főként Kerezsi Klára munkássága és kutatásai alapján
1175

 -- az elterelés stratégiáját 

új dimenziójában fogalmazza meg, az alternatív büntetések szélesebb körű alkalmazásának bevezetéséhez 

pedig koherens reformtervet dolgozott ki. Az alternatív büntetések rendszerét a „börtönközpontú” 

büntetési és büntetéskiszabási gyakorlat „kiváltásaként” fogalmazza meg, kutatásaival ugyanis kimutatta, 

hogy a büntetésszigorítás egyoldalúsága a börtönpopuláció jelentős növekedésével jár, a börtönök 

túlzsúfoltsága pedig nehéz helyzetet teremt az emberséges és hatékony végrehajtás területén. A büntetés-

végrehajtás rendszerét korszerűsítő munka egyik első lépése a pártfogó felügyelet 2003-tól elinduló 

reformja, amely már eddig is jelentős szervezeti, személyi és tartalmi változásokat hozott.
1176

 

Magyarországon az ezredforduló után kezdődött meg az útkeresés a resztoratív 

igazságszolgáltatási modell alkalmazási lehetőségeinek feltárása érdekében, különösen az elterelés 

kibővítése céljából. E kutatások közül kiemelkedik a mediáció, vagyis a tettes és áldozat közötti 

megegyezés vizsgálata: ennek során a sértett is jelentős szerephez jut saját ügyének elrendezésében, és a 

tettes aktívan részt vállalhat az általa okozott sérelem elhárításában és a kár helyreállításában. A kutatások 

-- közülük különösen Barabás Andrea Tünde munkássága
1177

 -- nyomán a polgárjogi, munkajogi, 

valamint a családjogi vitarendezés után a magyar büntetőeljárásban 2007. január 1-jével megjelent a 

mediáció, amelynek azóta kiemelkedő szerepe lett nemcsak a kár megtérítésében, hanem a 

bűncselekmény okozta „fájdalom” enyhítésében, a kiengesztelődés elősegítésében is. 

A rendszerváltozás utáni kriminológia átfogó tudományelméleti kérdéseinek tárgyalásával, 

elmélettörténettel találkozunk a korszak kriminológiai tankönyveiben.
1178

 A releváns nemzetközi és hazai 

szakirodalom segítségével az ókori kezdetektől napjainkig dolgozza fel a bűnözés elméletét Korinek 

László,
1179

 és ugyancsak az ő tollából jelent meg a kriminológia tudományos ismeretanyagát szintetizáló 

terjedelmes áttekintés.
1180

 

Összefoglalóan elmondható, hogy a kriminológia az 1950-es évek óta a társadalmi önismeret 

lényeges forrása hazánkban, különösen a létező szocializmusban, ahol a korabeli viszonyok tökéletességét 

hirdető hivatalos ideológia ellensúlyozását jelentették a bűnözéssel összefüggő társadalmi 

ellentmondásokat feltáró kutatási eredmények. A rendszerváltozást követően is megmaradt a kriminológia 

társadalomkritikai funkciója. Az 1990-től megjelent munkák nagy részének közös jellemzője a társadalmi 

egyenlőtlenségek, igazságtalanságok és a kriminalitás közötti összefüggések elemzése. A bűnözési 
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helyzet kedvezőtlen alakulása következtében azonban egyre eredményesebben érvényesül a hasznosság, a 

kutatási eredmények gyakorlati alkalmazhatóságának követelménye. 

4.8.2 Az anyagi büntetőjog tudománya 

A rendszerváltás időszakában több tényezőre vezethető vissza az alkotmányos jogállam értékei 

helyreállításának a folyamata. Egyrészt a rendszerváltozáskor nem volt jogon kívüli állapot, a puha 

diktatúra időszaka viszont lehetővé tette a büntetőjog viszonylagos önállóságának az erősödését. Másrészt 

a büntetőjog hazai művelői építhettek a magyar büntetőjog múltjára és kiváló elméinek munkásságára. 

Harmadrészt az Alkotmánybíróság döntéseivel hozzájárult a jogállami büntetőjog elveinek, szellemének 

kimunkálásához.
1181

 

A „szocialista törvényességet” -- az alkotmánymódosító 1989. évi XXXI. és 1990. évi XL. 

törvénynek is köszönhetően -- az alkotmányos jogállamiság váltotta fel. Nagyon fontos fejleménye a 

rendszerváltásnak az Alkotmánybíróság létrehozatala és a jogállami, az Alkotmány rendelkezéseinek 

megfelelő büntetőjog formálása. Az új értékrend kialakulásával az alkotmányos alapjogok, különösen az 

élethez való jog, a személyi szabadság, emberi méltóság és a többi szabadságjog a védendő jogi tárgyak 

hierarchiájában „előbbre került”.
1182

 

Az 1990-es évtizedben lezajlott szakmai viták közül az alkotmányos büntetőjoggal, a visszaható 

hatállyal, az elévüléssel és a büntetőjog fogalmával kapcsolatos kérdések álltak előtérben. A büntetőjog 

fogalmának tudományos felülvizsgálata eredményeképpen a jogállami szemléletnek megfelelően a 

büntetőjog már nem volt azonosítható a jogszabályok összességével, hanem a normák összességét kell 

annak tekinteni. A normák elsősorban a büntetőtörvényekben jelennek meg, de ezt kiegészítik a 

nemzetközi jogi, uniós források, továbbá a bíró alkotta jog.
1183

 

A bűncselekmény tudományos fogalmát illetően a rendszerváltást követően Békés Imrének 

újabb felfogása látott napvilágot, amely szerint a bűncselekmény az a cselekmény, amely a társadalomra 

veszélyes (azaz materiálisan jogellenes), tényállásszerű (büntetendő) és bűnös.
1184

 Ez a nézet egyrészt 

igazodik a törvényi fogalommeghatározáshoz, másrészt figyelembe veszi a német és az újabb magyar 

tudományos nézeteket is. 

Wiener A. Imre a bűncselekmény ún. didaktikai fogalmáról szól, amely szerint a 

„bűncselekmény az a büntetendő cselekmény, amelynek az elkövetője büntethető”.
1185

 Ahhoz, hogy egy 

cselekmény büntetendőnek minősüljön, meg kell felelnie az objektív és a szubjektív tényállási elemeknek 

(ideértve a stádiumokra és a bűncselekmény elkövetőire vonatkozó szabályokat is), valamint hiányozniuk 

kell a büntetendőséget (jogellenességet) kizáró körülményeknek. Az elkövető büntethetőségét azok a 

körülmények zárhatják ki (például a kóros elmeállapot), amelyeket a bűnösséget kizáró okokként 

szerepeltetünk. 

Földvári József 1999-ben közzétett meghatározása a bűncselekmény fogalmáról szintén 

figyelemmel van a német büntetőjog egyes mértékadó szerzőinek véleményére, ugyanakkor erőteljesen 

közelít s feltűnően hasonlít az utóbbi évtizedben a szegedi büntetőjogi iskola által is képviselt 

állásponthoz. A bűncselekmény Földvári szerint is a tényállásszerű (büntetni rendelt), jogellenes 

(társadalomra veszélyes) és bűnös cselekmény.
1186

 Újabb tankönyvében azonban a fogalom 

meghatározásánál csak a törvényi definícióra van tekintettel. Ennek megfelelően a jogellenesség nem 

külön fogalmi ismérv, mert -- annak két oldalát szétválasztva -- a materiális jogellenességet a 

társadalomra veszélyességgel, a formális jogellenességet, a büntetni rendeltséget pedig a 

tényállásszerűséggel azonosítja.
1187

 

Tokaji Géza 1993. évi munkájában azt a felfogást képviseli, hogy bűncselekmény az olyan 

cselekmény, amely tényállásszerű (diszpozíciószerű), jogellenes és bűnös.
1188

 E sorok szerzőjének 

bűncselekménytani felfogása követi és továbbfejleszti Tokaji Géza álláspontját. Nézete szerint a 
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bűncselekmény tényállásszerű (diszpozíciószerű), (büntető)jog-ellenes és bűnös cselekmény.
1189

 

Lényegében Földvári álláspontját fogadja el Békés Imre
1190

 újabban kiadott tankönyvében. A szegedi 

iskola a neoklasszikus bűncselekménytan által kialakított elméleti fogalomváz keretében magyarázza és 

rendszerezi a törvényi fogalmat, míg mások a törvényi foglomból kiindulva magyarázzák a fogalmi 

ismérvek elméleti hátterét. Horváth Tibor
1191

 szintén nem az elméleti fogalomrendszerből vezeti le a 

törvényt, hanem a törvényi fogalmak elemzése alapján dolgozta ki a bűncselekménytant. 

A hivatkozott tankönyvek szerzőinek, szerkesztőinek java része a szocializmus időszakában (is) 

meghatározó, kulcsszerepet betöltő „nagy generációs” professzor: az ELTE-n Békés Imre és Wiener A. 

Imre, Pécsett Földvári József és Erdősy Emil,
1192

 Miskolcról Horváth Tibor, Szegeden Tokaji Géza, 

később Nagy Ferenc. Azonban minden hazai jogi karon generációs váltás következett be: az anyagi 

büntetőjogi tanszékek jelenlegi vezetői már ebből a körből kerülnek ki: az ELTE-n a helyzet változó, a 

jelenlegi büntetőjogi tanszék vezetője a Gellér Balázst váltó Busch Béla egyetemi docens, Pécsett Tóth 

Mihály egyetemi tanár, Miskolcon Görgényi Ilona egyetemi tanár, Debrecenben Madai Sándor egyetemi 

docens a tanszékvezető, Győrött Kovács Gábor egyetemi docens, Szegeden pedig a Nagy Ferenc 

egyetemi tanárt váltó Karsai Krisztina egyetemi docens a tanszékvezető. A Pázmány Péter Katolikus 

Egyetemen Belovics Ervin egyetemi docens a tanszékvezető, a Károli Gáspár Református Egyetemen 

pedig Deres Petronella egyetemi docens a megbízott tanszékvezető. 

Jelenleg tehát az anyagi büntetőjogot művelő aktív professzorok és tanszékvezetők száma az 

országban egy kézen megszámlálható, számuk a működő büntetőjogi tanszékek számához képest 

igencsak csekély. Megjegyezhető továbbá, hogy a jogi karok szaporodásával nem tudott lépést tartani az 

utánpótlás, különösen a minőségi, és ez néhány karon a tanszékek összevonásához vezetett (például a két 

budapesti egyházi egyetemen). Továbbá a jelenlegi tanszékvezetők egy része nem élethivatásszerűen és 

nem főállásban látja el feladatát, így hiányzik a komolyabb egyetemi és tudományos háttér. 

Az egyetemi szférán túli, tágabb szakmai körben is szép számmal jelentek meg a 

rendszerváltozás óta büntetőjogi témájú gyűjteményes munkák, tanulmánykötetek, amelyek a bűnügyi 

tudományok számos megvitatást igénylő problémájával foglalkoznak.
1193

 

4.8.3 A büntető eljárásjog tudománya  

Az 1989/90-ben bekövetkezett rendszerváltozás a büntetőeljárás-tudományban is teljesen új 

korszakot nyitott meg. A tekintélyuralmi rendszer megszűnésével e téren is újra megindulhatott a 

„vérkeringés”. Míg a rendszerváltozást megelőző időszakban a cél a „szocialista rend” megóvása: a 

népgazdaság szerkezetének megszilárdítása, a társadalmi tulajdon védelme, az állampolgári jogok és a 

békés társadalmi együttélés biztosítása s ezekkel párhuzamosan a hanyagság, a parazita életmód, a 

visszaélések üldözése volt,
1194

 addig 1989 után mindez megváltozott, már nem kellett a szovjet mintának 

megfelelni. Ennek egyik jele a büntető eljárásjogon belüli szakosodás lett, ami nem új jelenség -- hiszen 

már a szocializmus korszakában is megjelent --, de a rendszerváltozást követően még inkább életre kelt. 

Ebben a korszakban a büntetőeljárás-tudomány művelésének elsődleges színterei az egyetemi 

tanszékek lettek. Látható az egyes korszakok fenti ismertetéséből, hogy míg a XVIII. századtól kezdve 

néhány kivételtől eltekintve a tudomány művelői gyakorlati jogászok voltak, ez mára megváltozott. A 

modern büntetőeljárás korszakában a tudományosság nem merül ki a jogszabályok alapos ismeretében, 

hanem jártasnak kell lenni a hazai és a külföldi elméletek terén is. Ebben segítséget nyújtanak a 

nemzetközi konferenciák, találkozók is. 

A korszak büntetőeljárás-tudományának bemutatása előtt röviden szólni kell a korszakot 

meghatározó jogszabályról is. A szocializmusban született 1973. évi I. törvény, a régi Be. „leváltásának” 

gondolata egy új, a jogállamiság eszméit tükröző, a nemzetközi egyezményeknek is megfelelő 

büntetőeljárási törvényre már a rendszerváltozást követően megjelent.
1195

 Így az igazságügy-miniszter 
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1991-ben elméleti és gyakorlati szakemberekből álló bizottságot hozott létre az új büntetőeljárási törvény 

koncepciójának kidolgozására.
1196

 A koncepció 1994 januárjára elkészült, amelyet a 2002/1994. (I. 17.) 

Korm. határozat fogadott el.
1197

 A határozat az alábbiakban foglalta össze az új büntetőeljárási törvény fő 

követelményrendszerét: a büntetőeljárásban a korábbinál jobban kellene érvényesülnie a 

funkciómegosztás elvének (azaz a vád, a védelem és az ítélkezés elkülönülésének); arra kell törekedni, 

hogy a közvetlenség elvének érvényre juttatásával a büntetőjogi felelősség kérdése a bírósági tárgyaláson 

dőljön el; szélesíteni kell a nyomozási bíró jogkörét, valamint növelni kell azon esetek körét, amelyekben 

egyesbíró jár el; a büntetőeljárás során szélesíteni kell a sértett igényérvényesítési lehetőségeit a 

pótmagánvád intézményének bevezetésével; biztosítani kell a kétfokú rendes jogorvoslatot; ki kell 

alakítani az egyszerűsített eljárásokat.
1198

 

A 1994-es országgyűlési választások után alakult kormány igazságügy-minisztere a korábbihoz 

hasonló összetételű Kodifikációs Bizottságot bízott meg 1995-ben a büntetőeljárási törvény tervezetének 

elkészítésére. A tervezet 1997 júniusára készült el, 1998-ban fogadták el és az 1998. évi XIX. törvénnyel 

hirdették ki.
1199

 Az új Be.-t azonban előkészítésének idején, sőt elfogadását követően is számos bírálat 

érte,
1200

 így az eredetileg 2000. január 1-jére tervezett hatálybalépést először 2003. január 1-jére, majd 

2003. július 1-jére módosították. Mindeközben az új és a régi Be. fokozatos egymáshoz közelítése, 

később összeolvadása volt megfigyelhető.
1201

 Az új Be. nem kívánt gyökeresen szakítani az 1973. évi I. 

törvénnyel, azonban beiktatott néhány olyan új rendelkezést, amelyek elvi jellegű és súlyú változásokra 

utalnak. Ilyen volt például az eljárási garanciák növelése, az opportunitás térhódítása, a nyomozási 

szakasz feladatainak újbóli meghatározása, a bírósági tárgyalás primátusának hirdetése, az ügyféli per és a 

kétfokú perorvoslati rendszer kiépítése.
1202

 

Az 1998. évi XIX. törvény előkészítésében olyan neves elméleti és gyakorlati szakemberek is 

részt vettek, akik tanítják, magyarázzák és alkalmazzák annak rendelkezéseit. A továbbiakban e neves 

jogászok munkáságának tömör áttekintése következik. A korszak büntetőeljárás-tudományának művelői 

közül lehetetlen az összes fontosabb képviselőt kiemelni, így csak a legkiválóbb szakemberek kutatási 

területét mutatjuk be rövid összefoglalásként. 

Az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének jeles professor 

emeritusa Király Tibor és Erdei Árpád. 

Király Tibor a hazai büntetőeljárási jog tudományának egyik legkiválóbb művelője.
1203

 1951-től 

kezdett dolgozni a tanszéken, 1959-ben kandidátusi fokozatot, 1971-ben doktori fokozatot szerzett. A jogi 

karnak két ízben. 1961 és 1967, valamint 1976 és 1979 között dékánja is volt, továbbá 1967 és 1971 

között az egyetem rektorhelyettese. Az MTA 1979-ben levelező, majd 1987-ben rendes tagjai sorába 

                                                                                                                                                                          
újrakodifikálása adná. Az új Be. megalkotásának napirendre tűzése indokolható egyrészt az alkotmányos 

követelményekkel, valamint az 1990-et követően a magyar jogrendszerbe beiktatott nemzetközi 

egyezményekben deklarált elveknek való megfelelési kényszerrel. Továbbá a rendszerváltozás után 

megváltozott, felgyorsult a bűnözési struktúra. Az igazságszolgáltatás ezzel nem tudott lépést tartani, így 

érthető, hogy a változtatást ez a tényező is motiválta. Az újrakodifikálás mellett szólt az is, hogy a 1973. 

évi I. törvény számtalan változtatást ért meg, ami szinte kezelhetetlenné tette a törvényszöveget, így 

egyszerűbbnek tűnt egy átlátható új törvény megalkotása, mintsem a régi foltozgatása. 1997-ben a 

kormány átfogó igazságügyi reformot kezdeményezett, melynek nyomán az Országgyűlés e tárgykörben 

négy törvényt alkotott meg (a bíróságok szervezetéről, a bírák jogállásáról, az igazságügyi alkalmazottak 

jogviszonyáról és az ítélőtáblák székhelyéről). Az új rendelkezéseket összhangba kellett hozni az eljárási 

törvénnyel, a változtatásokat azonban már nem lehetett a régi Be. szabályai közé bepréselni, így 

technikailag is indokolt volt az új törvény megalkotása. Részletesen lásd KIRÁLY (383. lj.) 25; KIRÁLY 

(22. lj., 2008) 89--90. 
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 KIRÁLY (383. lj.) 25. 
1197
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választotta. Kutatási területe elsősorban a büntető eljárásjog alapvető elméleti és jogtörténeti kérdései, 

legtöbb publikációját az eljárási garanciák és a perbeli döntés igazságossága témakörében írta. 

Művei közül kiemelendő két monográfiája,
1204

. oktatási szempontból pedig egyik fő műve az 

első ízben, 1974-ben még jegyzetként megjelent tankönyve, amely nemcsak a joghallgatóknak szól, 

hanem a gyakorló jogászoknak is, hiszen a büntetőeljárás teljes menetét bemutatja.
1205

 Király Tibor 

tudományos tevékenysége köréből kiemelkedik Vuchetich Mátyás Institutiones iuris criminalis 

Hungarici című munkájának latinról magyarra fordítása, amely két kötetben jelent meg 2007-ben és 

2010-ben. 

Részt vett továbbá az 1998. évi XIX. törvény előkészületi munkáiban is, a törvény koncepcióját 

kidolgozó bizottság vezetője volt, mind az elméleti tudásával, mind gyakorlati tapasztalataival 

hozzájárulva az új kódex megalkotásához.
1206

 

Erdei Árpád szintén az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének 

egyik kiváló oktatója és kutatója.
1207

 1962-ben az Országos Kriminalisztikai Intézet munkatársa lett, ahol 

a krimináltechnika területén végzett kísérleteket és kutatásokat, innen indult el a büntetőeljárási jog 

szélesebb területére. A tanszéken 1970-től 2008-ig dolgozott. 1985-ben szerzett kandidátusi fokozatot, 

1994-ben habilitált és nyert egyetemi tanári kinevezést. A tanszékvezetői posztot két ízben töltötte be: 

1985 és 1987, valamint 1990 és 1998 között. Kutatási területe főként a büntetőeljárásbeli bizonyítás, ezen 

belül a szakértői bizonyítással és a bizonyítási tilalmak kérdéskörével foglalkozott részletesen.
1208

 

Kutatásait az összehasonlító módszerrel végezte, több alkalommal végzett kutatásokat az Amerikai 

Egyesült Államokban témakörével kapcsolatban. 

Erdei Árpád 1998 és 2007 között az Alkotmánybíróság bírája volt, 2003-tól elnökhelyettese. 

Tagja volt az új Be.-t előkészítő kodifikációs bizottságnak, annak munkáját fontos tanulmányokkal, 

valamint a Magyar Jogász Egylet konferenciáin tartott előadásokkal is támogatta. 

Az ELTE Büntetőjogi Tanszékén, majd a Közép-európai Egyetem Jogi Tanulmányok Tanszékén 

oktat Bárd Károly, ahol az Emberi Jogok Program kutatási csoport vezetője. Kutatási területe az emberi 

jogok és az igazságszolgáltatás kapcsolatának vizsgálata, a tisztességes eljárás részjogosítványainak 

elemzése, elsősorban az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló Emberi Jogok 

Európai Egyezménye tükrében. Foglalkozott emellett a gazdasági bűnözés kérdéseivel, a büntető- és 

kriminálpolitikával, a büntetés-végrehajtás, a szervezett bűnözés kérdéseivel és a büntetőjog jövőjére 

vonatkozó dogmatikai problémákkal.
1209

  

Aktívan részt vett az új Be. előkészületi munkáiban (Király Tibor szerint például az előzetes 

letartóztatás három évben történő maximálása az ő javaslatára került a törvénybe).
1210

 

A Szegedi Tudományegyetem Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszékének kiváló oktatója-

kutatója Cséka Ervin,
1211

 aki Erdei Árpád szerint „Király Tibor mellett a büntetőeljárási jog 

legjelentősebb mai művelője”.
1212

 A tanszéken 1966-ban kezdett oktatni, 1981-ben megkapta egyetemi 

tanári kinevezését, 1994 óta professzor emeritus. A tanszékvezetői feladatokat 1982 és 1992 között látta 

el. Kutatási területe kezdetben a büntető bizonyítás és ténymegállapítás,
1213

 később pedig, 1985-ben a 

büntető jogorvoslatok témakörében írt monográfiát.
1214

 

                                                           
1204

 KIRÁLY (382. lj.) és KIRÁLY (394. lj.). 
1205

 KIRÁLY Tibor: Magyar büntető eljárási jog I--II. (Budapest: Tankönyvkiadó 1974). 
1206

 Érdekességként megemlítendő, hogy KIRÁLY Tibor a kodifikáció során szorgalmazta a politikával 

kapcsolatos rágalmazási perekben az ülnökbíráskodás bevezetését. FAHIDI Gergely -- TORDAI Csaba: „»A 

legfontosabb kérdésekben nem értünk el eredményt« Király Tibor akadémikussal és Bárd Károllyal, az 

ELTE Büntetőjogi Tanszékének vezetőjével Fahidi Gergely és Tordai Csaba beszélget” Fundamentum 

2002/2. 42. 
1207

 KIRÁLY Tibor: „Bevezetés” in HOLÉ--KABÓDI--MOHÁCSI (szerk.) (436. lj.) 7--11. 
1208

 Monográfiái közül kiemelendő ERDEI (394. lj.). 
1209

 Pl. BÁRD (394. lj.) és BÁRD Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában: a 

tisztességes eljárás büntetőügyekben. Emberijog-dogmatikai értekezés (Budapest: Magyar Hivatalos 

Közlönykiadó 2007). 
1210

 FAHIDI--TORDAI (443. lj.) 44. 
1211

 NAGY Ferenc: „A 80 éves Cséka Ervin emeritus professor köszöntése” Magyar Jog 2002/5. 317--318. 
1212

 ERDEI (szerk.) (375. lj.) 12. 
1213

 E két fontos és összetett problémakör tisztázásához való hozzájárulás CSÉKA Ervin: A büntető 

ténymegállapítás elméleti alapjai (Budapest: KJK 1968). 
1214

 CSÉKA (394. lj.). 
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1996-ban egyetemi jegyzetet jelentetett meg,
1215

 2004-ben szerkesztője és társszerzője volt A 

büntetőeljárási jog alapvonalai című kétkötetes tankönyvnek.
1216

 Kiváló francia nyelvismeretének 

köszönhetően több alkalommal végzett kutatást Párizsban. 

A Miskolci Egyetem Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtás Jogi Tanszékéről Farkas Ákos 

munkássága emelhető ki. A tanszékre oktatóként 1982-ben lépett be, 1995-től tanszékvezető. 1984 és 

1990 között a kar dékánja is volt. 

Kutatási területe egyrészt a büntető igazságszolgáltatási rendszer -- 1994-ben készítette 

kandidátusi értekezését A büntető igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának korlátai címmel -- , 

másrészt az Európai Unió III. pillérén belül a rendőri és igazságügyi együttműködés.
1217

 Társszerzőként 

közreműködött egyetemi tankönyvek készítésében is.
1218

 Kortársaihoz hasonlóan részt vett az 1998. évi 

XIX. törvény előkészületi munkáiban. 

A Pécsi Tudományegyetem Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszékén  

dolgozik 1964 óta Tremmel Flórián, büntető eljárásjogot és kriminalisztikát oktat.
1219

 1982-ben 

megszerezte az állam- és jogtudomány kandidátusa címet, 1983-ban egyetemi docensi kinevezést kapott, 

1994-ben habilitált és kapott egyetemi tanári kinevezést, majd 2006-ban professzor emeritus lett. Több 

ízben töltött be tanszékvezetői pozíciót. 

Kutatási témái közül a büntetőeljárásbeli bizonyítás és bizonyíték áll az első helyen.
1220

 

Kutatásokat végzett a magánváddal kapcsolatban, a klasszikus retorika és a büntetőeljárási retorika 

területén, vizsgálta a jogállam és a büntetőeljárás kapcsolatát, továbbá a kényszerintézkedéseket, valamint 

a kutatási témájához kapcsolódó kriminalisztikai kérdéseket.
1221

 

Jó francia nyelvismerettel rendelkezik, több alkalommal végzett kutatásokat és tartott 

tudományos előadásokat franciaországi egyetemeken. 

Mottója: „a munkát nem lehet eltitkolni”. Munkásságának elismeréseként 2005-ben megkapta a 

Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztje kormánykitüntetést. 

Kollégája a pécsi tanszéken a 1995 óta ott oktató Herke Csongor, aki az itt említett kiváló 

jogászok legfiatalabbja 2001-ben szerezte meg a PhD-fokozatot, 2003-ban docensi kinevezést kapott, 

2008-ban habilitált, jelenleg tanszékvezető. Fő kutatási témája az előzetes letartóztatás.
1222

 Kutatásokat 

végez a büntetőeljárás gyorsítása és egyszerűsítése témakörében, valamint legújabban a mediáció és a 

reformatio in peius témájában is.
1223

 Angol és német nyelvismerettel rendelkezik, fiatal kora ellenére 

számos külföldi tanulmányúton, kutatási projektben vett részt. 

5. Összegzés 

Békés Imre megítélése szerint a magyar jogi és így a büntetőjogi gondolkodást a Habsburg 

Birodalomhoz kötöttség ténye, a XVIII. század utolsó harmadában a Nagyszombati Egyetem Budára 

költözése, a történelmileg kialakult jog, a felvilágosodás eszméinek megjelenése és elterjedése, majd a 

nyugati kodifikációk megismerése vonta be az európai kultúra hatókörébe.
1224

 

A büntetőjog tudománya művelésében alapvetően meghatározó körülmény ugyanakkor az, hogy 

Magyarországon nincs szerves, egymásra épülően felfelé ívelő fejlődés. Ezt a fejlődési folyamatot 

ugyanis meg-megszakították a különböző ideológiai hátterű történelmi események és folyamatok. Az 

                                                           
1215

 CSÉKA Ervin (szerk.): A büntetőeljárási jog vázlata I--II. (Szeged: JATEPress 1995--1996). 
1216

 CSÉKA (szerk.) (22. lj.). 
1217

 Monográfiái közül -- a kandidátusi értekezésén túl -- kiemelendő FARKAS Ákos: Büntetőjogi 

együttműködés az Európai Unióban (Budapest: Osiris 2001) és FARKAS (411. lj.). 
1218

 RÓTH Erika -- FARKAS Ákos: Előadások a büntetőeljárási jog köréből (Miskolc: Bíbor 2000); RÓTH 

Erika -- FARKAS Ákos: A büntetőeljárás (Budapest: KJK 2004). 
1219

 FENYVESI Csaba -- HERKE Csongor -- MÉSZÁROS Bence: Bizonyítékok. Tiszteletkötet Tremmel 

Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára (Pécs: PTE ÁJK 2006) 1. és 676; Csaba FENYVESI -- Csongor 

HERKE: Pleadings. Celebration volume of Professor Tremmel Flórián’s 70th Birthday (Pécs: PTE ÁJK 

2011) 273--280. 
1220

 TREMMEL Flórián: Bizonyítékok a büntetőeljárásban (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2006). 
1221

 Monográfiái közül kiemelendő TREMMEL (394. lj.); TREMMEL Flórián: Igazságügyi retorika 

(Budapest: Tankönyvkiadó 1985). Kiváló egyetemi tankönyve UŐ: Büntető eljárásjog (Pécs: JPTE ÁJK 

1996); UŐ: Magyar büntetőeljárás (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2001) valamint UŐ -- HERKE 

Csongor: Új magyar büntetőeljárás(Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2004). 
1222

 HERKE Csongor: A letartóztatás (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2002). 
1223

 Kiemelendő HERKE Csongor: Megállapodások a büntetőperben (Pécs: szerzői kiadás 2008). 
1224

 BÉKÉS (375. lj.) 115. 
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1880 előtti időszak döntően jellemző vonása volt a büntetőjog kodifikációjának a hiánya, majd az első 

világháborút követő évtizedekben bizonyos fokig tettes-büntetőjogi elképzelések és szabályok 

érvényesültek. Alapvető változás állott be az 1940-es évtized végével; ez az ideológiailag terhelt időszak 

egyértelmű visszalépést jelentett korábbi, jogállaminak tekinthető büntetőjogunkhoz képest. 

A büntetőjog hazai tudománya igen fontos s talán nem kellően hangsúlyozott sajátossága, hogy e 

jogterület elméleti művelése az idők folyamán vissza-visszatérően erősen és szorosan kötődött az észjog, 

a jogelmélet és jogbölcselet kérdéseihez. Ugyanis mind a bűncselekménytan, mind a büntetéstan számos 

filozófiai, ontológiai és axiológiai kérdést vetett fel és igyekezett megválaszolni (lásd például Vuchetich, 

Pauler, Finkey, Angyal, Irk vagy Losonczy tudósi és oktatói pályafutását). 

A büntetőjog jogállami alapokra helyezését követően a büntetőjog tudománya, a büntetőjogi 

dogmatika át(kriminál)politizálódott, vagyis a kriminálpolitika kiterjesztette a hatókörét, a büntetőjogi 

dogmatikára is rátelepedett; a büntetőjogi dogmatika lényegében a (kriminál)politika eszközévé, 

szolgálójává süllyedt és silányult. Nem tekinthető véletlennek, hogy többször és többen szóltunk a 

büntetőjogi dogmatika eróziójáról, válságáról, sőt „trónfosztásáról”.
1225

 Ebben az átpolitizálódó 

folyamatban lényeges segítséget és kevésbé kontrollt jelent a (kriminál)politika számára a média. Az 

alkotmánybíráskodás hatásának hazai erősödésével, illetve változásával kapcsolatban pedig a 

bíráskodásban a jogdogmatikai kötöttség viszonylag csekély fokú, jobban előtérbe kerülnek az 

absztraktan megfogalmazott, valamint a priméren etikai-társadalmi mérlegelési szempontok. A 

jogdogmatika leértékelődik, és az átpolitizáltabb jogászi tevékenység válik mintaértékűvé.
1226

 

A fentiek miatt igen fontos, hogy a bűnügyi tudományok művelői -- jobban, mint valaha -- a 

jogállami alapoknak, a szabadságjogok garanciáinak fokozott biztosításán fáradozzanak, akár a nem 

jogállami, szakjogon kívüli kriminálpolitikai célkövetés akadályozásával, hátráltatásával, de legalább 

erőteljes kritikájával.
1227

 

A büntetőjog tudományos művelését hátráltatja továbbá az alapkutatások elhanyagolása, 

elmaradása. Hosszú évtizedek alatt sem születtek színvonalas átfogó feldolgozások például a 

szándékosság, a gondatlanság, a tévedés tana, a stádiumtan, az egység-többség tana körében. A fiatalokat 

nem ösztönzi hosszadalmasabb alapkutatások végzésére a gyors előmenetelhez szükséges „publikációs 

kényszer”. Az egy-egy témakört sokoldalúan, átfogóan feldolgozó monográfiák korszaka, úgy tűnik, 

leáldozóban van. A jogi szakkönyveket megjelentető kiadók anyagilag egyáltalán nem érdekeltek 

monográfiák közzétételében, hanem inkább tananyagok, kommentárok jelennek csak meg, több száz 

példány eladása reményében. Az angol nyelv egyeduralma miatt a fiatal generáció nagy része nem ismeri 

a német nyelvet, márpedig az anyagi büntetőjog szaknyelve változatlanul a német. 

Örvendetes lenne, ha a vázolt negatív tendenciák a közeli jövőben változnának. 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Péter 
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 NAGY (40. lj.); NAGY Ferenc: „Új fejlődési irányok, avagy a tradicionális jogállami büntetőjog 

eróziója” Magyar Jog 1997/6. 333--337; NAGY Ferenc: „Az ellenség-büntetőjogról, a jogállami 
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trónfosztása” in GELLÉR (szerk.) (32. lj.) 103--118. 
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 POKOL Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 196. 
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 NAGY (462. lj., „Az ellenség-büntetőjogról…”) 65--75; NAGY (55. lj.) 18--19. 
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A magyarországi nemzetközi jogtudomány rövid áttekintése 

A Magyarországon művelt nemzetközi jogtudomány áttekintése ehelyütt -- a tanulmánykötet 

szempontjait is figyelembe véve -- eleve nem lehet teljes körű. Ezért az itt követett megoldás az, hogy a 

magyar nemzetközi jog tudományának egymást követő és jellemzőit tekintve nagy biztonsággal 

megkülönböztethető négy korszakát (1. a Habsburg Birodalom időszaka, 2. az ún. Horthy-korszak, 3. a 

második világháborút követő, a rendszerváltozásig tartó időszak és 4. az 1989-es rendszerváltozás óta 

tartó jogállami korszak) azok főbb tendenciái alapján mutatja be a tanulmány, figyelemmel arra, hogy 

több szerző munkássága is legalább két rendszert ívelt állt, és reménytelen volna arra vállalkozni, hogy 

minden szerző minden nemzetközi jogi munkája fel legyen dolgozva. Bízva abban, hogy a főbb vonalak 

bemutatása így is segítséget nyújt az olvasónak, az alábbiakban olyan vezérfonalat nyújtunk, amely 

megkönnyítheti az önálló tudománytörténeti búvárkodást. 

1. A kezdetektől az első világháború végéig 

A XIX. századi és az addigi egyetemi oktatásban a nemzetközi jog alapvetően a jogbölcselet 

keretei között helyezkedett el, önálló tankönyvek, jelentősebb művek az 1867-es kiegyezés előtt nem 

születtek. Akárcsak a nyugat-európai államokban, a nemzetközi jogi jellegűnek nevezhető 

megközelítések a jogbölcseletbe és a filozófiába épültek be, Hugo Grotius és más természetjogi szerzők 

műveinek feldolgozása révén. 

A nemzetközi jogot a leendő diplomaták számára a Habsburg Birodalomban az 1754-ben Mária 

Terézia által alapított Keleti Akadémián
1228

 oktatták, amely 1898-tól a Császári és Királyi Konzuli 

Akadémia nevet viselte, és önállóságának megőrzése mellett az oktató személyzet révén már a bécsi 

egyetemhez is kapcsolódott. Ez a reform Budapesten is létrehozta ennek az intézménynek egy részlegét: a 

balkáni politikai és gazdasági kapcsolatok állami szervezése tisztviselői háttere szélesítésére és a kettős 

monarchia magyar felének magyar és nemzetiségi elitje kinevelésére hivatott tagozatot, és 1899-től ez 

viselte a Keleti Kereskedelmi Akadémia nevet.
1229

 

Ugyanakkor a jogászképzésben is tantárgyként szerepelt a nemzetközi jog: a nagyszombati 

évtizedek utolsó éveiben, 1773-tól „jogbölcselet és nemzetközi jog” majd 1775-től az „európai államok 

politikai ismerete” és az „általános köz- és nemzetközi jog” elnevezéssel oktatták tantárgyként, de önálló, 

a jogfilozófiától elválasztott tanszéket csak 1928-ban kapott. Több professzor már pályája kezdetén, az 

egyházi kötődésű jogakadémiákon végzett oktatómunkája során is publikált nemzetközi jogi 

tanulmányokat,
1230

 majd a publikációs tevékenységet élénkítette a jogi karral is rendelkező kolozsvári 

(1872) és később a debreceni egyetem (1872) létesítése. 

A nemzetközi jogot önálló tárgyként bemutató első tankönyvek bevallottan valamely már jól 

bevált tankönyv szerkezetének, főbb gondolatainak alapulvételével születtek. Ekkor jelent meg (az év 

feltüntetése nélkül) a jogbölcselő Pulszky Ágost nemzetközi jogi tankönyve. Kiss István 1876-os műve a 

svájci Johann Caspar Bluntschli tankönyvét (Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten als 

Rechtsbuch dargestellt, 1869) vette alapul, míg a polgári jogi, kereskedelmi jogi és váltójogi 

tankönyveket is író Apáthy István 1878-os, Tételes európai nemzetközi jog című kötetét -- mint azt az 

előszóban ő maga is hangsúlyozta -- a berlini August Wilhelm Heffter művére (Das europäische 

Völkerrecht der Gegenwart, 1844) építette, de magyarra fordították August Bulmerincq, Heidelberg és az 

akkor az Orosz Birodalomhoz tartozó Dorpat városának (ez a mai Észtországban: Tartu) egyetemén tanító 
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 A Pallas Lexikon szócikke szerint „a külügyminisztérium alatt álló tanintézet Bécsben, mely a keleti 

államok diplomáciai ügyeinek ellátására képző intézetül szolgál. Alapította Mária Terézia 1874. Az 

intézetbe csak osztrák és magyar állampolgárok fiai vehetők fel. A tanfolyam öt évre terjed. A 

tanfolyamot sikerrel végzett növendékek mint konzuli növendékek, leginkább Keleten nyernek 

alkalmazást. Tantárgyak a jog- és államtudományok, diplomáciai államtörténet, nemzetközi jog, 

konzuljog, francia, olasz, arab, török és persa nyelv.” 
1229

 Tantárgy a vám- és pénzügy, a közlekedésügy, a könyvvitel, a kereskedelmi számtan, a közgazdaság, 

a Balkán kérdései, a nemzetközi jog -- ennek előadója BERINKEY Dénes volt, aki KÁROLYI Mihály 

köztársasági elnöksége idején miniszterelnök lett. 
1230

 A legelső nemzetközi jogi szakmunkák közé tartozik FALK Miksa: Menedékjog a nemzetközi jog 

alapján származtatva (Pest: Hartleben 1864); PULSZKY Ágost: „Lieber véleménye a népszavazásról 

nemzetközi kérdésekben” Jogtudományi Közlöny 1871/21. 163--165. 
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professzor tankönyvét is (Praxis, Theorie und Kodifikation des Völkerrechts, 1874).
1231

 Rössler István 

(Bevezetés a tételes nemzetközi jogba, 1879), Tassy Pál (Az európai nemzetközi jog vezérfonala, 1887) és 

Gratz Gusztáv (Nemzetközi jog, 1899, 1906) rövidebb munkái után a XX. század elején Csarada János
1232

 

már terjedelmesebb tankönyve (A tételes nemzetközi jog rendszere, 1901) foglalta össze a joghallgatók 

számára elengedhetetlennek tartott alapismereteket. 

Somló Bódog 1898-ban A nemzetközi jog bölcseletének alapelvei címmel jelentett meg 

terjedelmesebb tanulmányt, és ő volt az első olyan szerző, akinek munkái -- mindenekelőtt a már halála 

után, 1927-ben Lipcsében kiadott Juristische Grundlehre -- jelentősebb külföldi tudományos visszhangot 

kaptak, jóllehet őt a tudománytörténet már a jogbölcselők pantheonjában helyezte el. A nemzetközi 

jognak nem a létét vagy a fontosságát, hanem annak jogi természetét kérdőjelezte meg (e kétkedés a 

jogfilozófusok körében azóta is gyakori), és azt vallotta, hogy „az államok összeműködésük arányában 

alkotnak nemzetközi jogot, és minden nemzetközi jogelvnek külön kell kifejlődnie a nemzetközi 

célszerűség alapján”.
1233

 

A kereskedelmi minisztériumban államtitkári funkciókat is betöltő, bárói rangra emelt Lers 

Vilmos A Duna folyóra vonatkozó nemzetközi jogállapot (1891), A souverenitás (felségiség) tana (1892) 

és A konzuli bíráskodás intézménye (1904) címmel foglalta össze saját hivatali tapasztalatait. 

A hágai békekonferenciák természetesen megragadták a kortársak figyelmét, és a sárospataki 

jogakadémián nemzetközi köz-és magánjogot is tanító Ferenczy Árpád -- aki a világháború után 

buddhista szerzetesként Indiában és Ceylonban élt -- írt a választottbíráskodásról és a semlegesség jogáról 

(A nemzetközi választott bíróságok múltja, jelenje és jövője, 1902, A semlegesség elmélete, 1907). A hágai 

egyezményeket ismertette Kertész Antal (A nemzetközi béke eszméje, tekintettel az eddigi pozitív 

alkotásokra, 1913), valamint az eperjesi, majd kassai jogakadémiai tanár, a háború utolsó éveiben Krassó-

Szörény vármegyei főispán, Eöttevényi Nagy Olivér (A hágai két békekonferencia, 1899 és 1907), aki 

döntően az osztrák és a magyar közjog tudományában jeleskedett, mindenekelőtt hadijogi tanulmányokat 

írt. Szintén a békekonferencia adta az apropóját a miniszteri tisztet is viselő, inkább büntetőjogász báró 

Wlassics Gyula tanulmányának (Semlegesség a világháborúban, 1917). 

Teghze Gyula A háború és a nemzetközi jog című könyvében (1916) ugyancsak a világháborús 

hadműveletek során különös fontossággal bíró 1899-es és 1907-es hágai békekonferencia joganyagát 

dolgozta fel: a sebesültetekkel, hadifoglyokkal, a megszállt területek polgári lakosságával szembeni 

bánásmód nemzetközi jogi követelményeit (végső soron azt, amit ma humanitárius nemzetközi jognak 

nevezünk), a semlegesség jogát, a zsákmányjogot, ugyanakkor könyvének bevezetőjében a nemzetközi 

jog természetét, a szankció bizonytalanságának, valamint az önkéntes jogkövetésnek és a betartáshoz 

fűződő kölcsönös érdeknek a jelentőségét emelte ki. 

A világháborús időkben lépett át a nemzetközi jog területére köz- és alkotmányjogi témájú 

írásai
1234

 után Buza László;
1235

 a világháború végén, 1918-ban jelentette meg a pályáját kezdő Irk Albert 

Nemzetközi jog című tankönyvét, ekkoriban indult Faluhelyi Ferenc (Az örök semlegesség és a 

világháború, 1918), míg éppen ellenkezőleg járt el Magyary Géza, aki az 1899--1907-es hágai 

békekonferenciákkal bezárólag dolgozta fel a nemzetközi bíráskodás alapkérdéseit (A nemzetközi 

bíráskodás a magyar jogban, 1917, A nemzetközi bíráskodás, 1918), de az ő figyelme ezek után a polgári 

perjog tudománya felé fordult. Foglalkozott a nemzetközi jog jogi jellegével az utóbb római jogászként 

nagy ívű pályát befutott Marton Géza is (A nemzetközi jog jogiságának kérdéséhez, 1917). 
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 August BULMERINCQ: A nemzetközi jog gyakorlata, elmélete és kodifikálása [ford. KARSAI Sándor] 

(Budapest: Lampel 1892). A fordító valószínűleg azonos azzal a későbbi népjóléti államtitkárral, akinek a 

nevéhez fűződik az Országos Gyermekvédő Liga megalapítása, a gyermeknap intézményének 

meghonosítása. 
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 Egyéb fontosabb művei: CSARADA János: A tengeri zsákmányjog (Budapest: Franklin 1882); UŐ: A 

követek menedékjogáról, tekintettel Midhat basa esetére (Pápa: Református Főiskola 1882); UŐ: A 

nemzetközi jog története a legrégibb időkből a Vesztfáli békéig, tekintettel Magyarország nemzetközi 

viszonyaira a középkorban (Budapest: Eggenerger 1894).  
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 SOMLÓ Bódog: A nemzetközi jog bölcseletének alapelvei (Budapest: Franklin 1898) 20. 
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 BUZA László: A miniszterek jogi felelőssége (Budapest: Grill 1911); UŐ: „A mentelmi jog tettenkapás 

esetén” Jogtudományi Közlöny 1912/43. 379--380; UŐ: „Az államjogi kivételes állapot” Jogtudományi 

Közlöny 1915/27. 28, 32, 33, 36, 305--306, 313--314, 350--351, 361--362. és 386-387; UŐ: „A magyar 

szent korona igényei a volt mellékországokra” Budapesti Szemle 1916/477. 397--429. 
1235

 BUZA László: A levegőterület nemzetközi helyzete (Budapest: Politzer 1910); UŐ: Bosznia és 

Herczegovina államjogi helyzete (Budapest: Pfiefer 1911); UŐ: „A repülőgépek és léghajók nemzetközi 

jogi helyzete a haborúban” Jogtudományi Közlöny 1914/45. 453--455. 
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2. 1918-tól a második világháború végéig 

Az első világháború után az önállóvá vált, de kisebb területű Magyarország négy jogtudományi 

karán (ti. a Pázmány Péter Tudományegyetemen, a debreceni Tisza István Tudományegyetemen, a 

pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre menekített és 1923-ban megnyitott, valamint a kolozsvári 

Ferenc József Egyetem Szegedre áthelyezett jogi karán
1236

) és a néhány megmaradt vagy átmenekült 

jogakadémián túl a Keleti Kereskedelmi Akadémia bizonyos funkcióit átvevő József Nádor Egyetemen 

hallgattak a diplomáciára orientálódó hallgatók nemzetközi tanulmányaik körében nemzetközi jogot. 

(Ennek 1920-as megszervezésekor még önálló konzuli és külképviseleti szakot is indítottak, de ez 

rövidesen beolvadt a közigazgatás szakba.) 

E korszakban a magyar nemzetközi jogászok figyelmét leginkább a trianoni béke és annak 

revíziós lehetőségei,
1237

 a békeszerződés végrehajtásával összefüggő ún. optáns és egyéb perek 

feldolgozása,
1238

 valamint a Nemzetek Szövetsége és különösen annak kisebbségvédelmi rendszere
1239

 

kötötte le. Körükben továbbra is alkottak olyanok, akik más tudományágakhoz is kötődtek, mint a 

büntetőjogászként még nagyobb nevet szerző Irk Albert.
1240

 A Nemzetek Szövetségének intézményeit 

először elemző Irk Albert figyelmét a szervezetlen és a szervezett nemzetközi jog és az intézményen 

belüli demokratizmus problémái, az Állandó Nemzetközi Bíróságon belül a nagyhatalmi pozíciók 

ragadták meg. Bibó István is kirándult esetenként a nemzetközi jog területére, és ezek az írásai is 

figyelemre méltók.
1241

 Szászy István Az államok közötti utódlás elmélete (1928) című 700 oldalas 

monográfiájának sikere dacára a nemzetközi magánjog terén teljesítette ki magát. (E tematikus váltások 
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 Az átmenekített kar a második bécsi döntés után visszatért Kolozsvárra, de a második világháború 

végével Szegeden újraindították, oktatói pedig 1945--1949 között visszaérkeztek Szegedre, egy részük a 

front elől menekülve, a legtovább kitartók pedig (mint BUZA László) akkor, amikor a román állam a még 

magyar tanítási nyelvű, de már BOLYAI Jánosról elnevezett tudományegyetem nem román 

állampolgárságú oktatóinak fizetését leállította. (A Bolyai Egyetemet 1959-ben egyesítettek a Babeş 

Egyetemmel, majd elsorvasztották magyar tagozatát.) 
1237

 Pl. KRISZTICS Sándor: „A békeszerződések reviziójának jogi alapjai” Jogtudományi Közlöny1927/12. 

107--109); BUZA László: A revízió nemzetközi jogi alapjai (Budapest: Politzer 1933); MENGELE Ferenc: 

A nemzetközi jog magyar problémái (Budapest: Franklin 1928); ULLEIN-REVICZKY Antal: La nature 

juridique des clauses territoriales du Traité de Trianon (Paris: Pedone 1929); WLASSICS Gyula: „Az 

önrendelkezés joga” Jogállam 1920/1. 1--12; UŐ: The Right of Self determination (Budapest: Pfeifer 

1922). 
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 Pl. GEŐCZE Bertalan: Nemzetközi magánjogi elvek a vegyes döntőbíróságok judicaturájában 

(Budapest: Franklin 1926); VÁLI Ferenc: A magyar--csehszlovák vegyes döntőbíróság és az Állandó 

Nemzetközi Bíróság ítélete a Pázmány Péter Egyetem perében (Budapest: Attila 1934). Periodikák: a 

Magyar Jogi Szemle melléklapjaként a Vegyes Döntőbizottsági Határozatok Tára (1926), a Nemzetközi 

Jog Tára (1927--1934). 
1239

 AJTAY Gábor: A kisebbségek nemzetközi jogvédelme (Budapest: Királyi Magyar Egyetemi 

Nyomda1931); BALOGH Artúr: L’action de la Société des Nations en matière de protection des minorités 

(Paris: Les Éditions internationales 1937); BARANYAI Zoltán: A kisebbségi jogok védelme (Budapest: 

Oriens 1922); UŐ: A kisebbségvédelmi jogok védelmének kézikönyve (Pozsony: Concordia 1925); BUZA 

László: L’affaire des colons hongrois du Bánát et de la Transylvanie devant la Société des Nations 

(Budapest: szerzői kiadás 1926); UŐ: A kisebbségek jogi helyzete (Budapest: MTA 1930); UŐ: Kisebbségi 

nyelvek szabad használata a magánéletben a kisebbségi szerződések szerint (Budapest: Magyar Királyi 

Egyetemi Nyomda 1931); UŐ: Diktatúra és kisebbségvédelem (Szeged: Városi Nyomda 1936); UŐ: A 

nemzetközi kisebbségi jog jövője (Kecskemét: szerzői kiadás1940); EÖTTEVÉNYI NAGY Olivér: 

Nemzetiségi törvényünk és a kisebbségi szerződések (Pécs: Dunántúl 1925); FLACHBART Ernő: System 

des internationalen Minderheitenrechtes (Budapest: Gergely 1937); UŐ: Histoire des minorités nationales 

en Hongrie (Paris: Hachette, 1944); NAGY Iván: Les minorités nationales et la Société des Nations (Paris: 

[k. n.] 1927); WLASSICS Gyula: A kisebbségvédelem anyagi és alaki joga (Budapest: Magyar Külügyi 

Társaság 1922). 
1240

 Fontosabb nemzetközi jogi munkái: IRK Albert: A Nemzetek Szövetsége (Budapest: Danubia 1921); 

UŐ: Az új nemzetközi jog I--II. (Budapest: Pfeifer 1922); UŐ: A nemzetközi jog tudománya (Pécs: Danubia 

1927); UŐ: Bevezetés az új nemzetközi jogba (Pécs: Danubia 1929); UŐ: Probleme der 

Völkerrechtswissenschaft (Budapest: Politzer 1930); UŐ: A nemzetközi bűncselekmény és a nemzetközi 

büntető bíróság eszméje (Budapest: Pallas 1934). 
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 BIBÓ István: A szankciók kérdése a nemzetközi jogban (Szeged: Városi Nyomda 1934); UŐ: Le dogme 

du „bellum justum” et la théorie de l’infaillibilité juridique (Brno: Rohrer 1936). 
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természetesen nem voltak függetlenek attól, hogy az illető melyik jogtudományi karon tudott habilitálni 

vagy hol kapott magántanári vagy nyilvános rendes tanári kinevezést.) A Magyar Külügyi Társaságban az 

azt vezető korábbi főispán, Eöttevényi Nagy Olivér szervezőmunkájának köszönhetően számos 

nemzetközi jogi előadás hangzott el és látott írott formában napvilágot. A nemzetközi jogászok másik fő 

előadási és kiadási fóruma a Magyar Jogászegylet volt, ennek kiadványa az 1943-ig fennálló Magyar 

Jogászegyleti Értekezések, amelyben közzétették az általában hetenként tartott teljes üléseken elhangzó 

előadásokat és vitákat. 

A nemzetközi jog klasszikus részkérdéseiről számos korrekt tanulmány született olyan 

szerzőktől, akiket tulajdonképpen csaknem elfelejtett a hálatlan utókor,
1242

 hiszen nem jutottak önálló 

tanszékhez, nem írtak saját tankönyvet, így csak a Külügyi Szemle, a Jogtudományi Közlöny és a kari 

kiadványok archivált példányai tartalmazzák munkáikat.
1243

 De értelemszerűen a tudománytörténetben 

megőrzött emlékű szerzőknek is volt számos olyan tanulmánya, amely nem az illető nevéhez jellemzően 

kapcsolt témakörhöz kötődik.
1244

 

Az oktatói gárda tagjai közül érdemes megemlíteni Weninger Lászlót, a kecskeméti jogakadémia 

tanárát mint egy rövid tankönyv és katonatiszti múltjával is összefüggésben hadijogi tanulmányok 

szerzőjét.
1245

 

Kezdetben a kereskedelmi minisztériumban, a háború után pedig a külügyminisztériumban 

dolgozó, az egykori Keleti Kereskedelmi Akadémián, majd 1911-től a Pázmány Péter Egyetemen oktató 

Márffy-Mantuano Rezső a Nemzetek Szövetségének különböző intézményeivel és a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezettel, az ILO-val való kapcsolattartást biztosító diplomáciai tevékenysége mellett a 

tudomány művelésére és tankönyvírásra is időt tudott szakítani (Bevezető részek a nemzetközi jogba, 

(1934). 
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 Igaz, nevük ismert maradt a kormányzói kabinetirodán végzett munkából (AMBRÓZY Gyula) vagy a 

magyar külpolitika- és diplomáciatörténetből (MENGELE Ferenc, ULLEIN-REVICZKY Antal) esetleg a 

parlamenti életből (WLASSICS Gyula). 
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 AUER Pál: A népek szövetsége (Budapest: Franklin 1918); UŐ: Briand páneurópa-memoranduma és 

Magyarország érdekei (Budapest : Páneurópa Unió 1930); BAUMGARTEN Nándor: Új irányok a 

nemzetközi jogban (Budapest: Attila 1921); BIRKÁS Géza: A nemzeti elv és a nemzetközi bíráskodás 

(Pécs: Dunántúl 1929); DANILOVICS Pál: Nemzetközi szerződések (Budapest: Állami Nyomda 1941); 

DRUCKER György: A Népszövetség és az alkoholkérdés (Budapest--Pécs: Dunántúl 1932); GEŐCZE 

Bertalan: Nemzetközi bíróságok hatásköre (Budapest: Magyar Jogászegylet 1931); UŐ: „A nemzetközi 

jog új problémái” Jogállam 1931/7--8. 377--378; UŐ: Magánszemélyek nemzetközi jogalanyisága 

(Kecskemét: Első Kecskeméti Hírlapkiadó 1935); FALK Miksa -- KRÁHL Vilmos: A francia--német 

vegyes döntőbírósági eljárás (Budapest: Békejog és Békegazdaság 1922); LUPKOVICS György: A 

Nemzetek Szövetsége és a nemzetközi egyezmények (Budapest: szerzői kiadás 1935); MAGYARY Géza: „A 

nemzetközi bíráskodás válsága” 1927/9--12.; UŐ: A nemzetközi bíráskodás (Budapest: Franklin 1928); 

MENGELE Ferenc: A Népszövetség jogi és politikai rendszere (Budapest: Franklin 1927); MEZEY István: 

„Az új hadifogolyjog” Jogállam 1931/7--8. 347--349; NEMES Frigyes: A nemzetközi jogtudomány 

anyagának rendszertani megalapozásáról (Pécs: Dunántúl 1929); POLGÁR Imre: „Az Állandó 

Nemzetközi Bíróság véleményező hatásköre” Jogállam 1929/7--8. 395--396); POLZOVICS Iván: A 

bolsevizmus és a nemzetközi jog (Budapest: Attila 1938); RIEDEL Nándor: Gyakorlati kérdések a külügyi 

közigazgatás köréből (Budapest: Magyar Királyi Állami Nyomda 1941); SZABÓ József: Dancig 

nemzetközi jogi helyzete (Szeged: Városi Nyomda 1934); SZÁSZY István: „A szerződési okiratok jogi 

természete a nemzetközi közjogban” Jogállam 1932/3--4. 93--99; SZONDY Viktor: „A diplomáciai 

képviselők alaki vagy anyagi büntetőjogi mentességet élveznek-e?” Jogállam 1931/7--8. 336--346; UŐ: 

„A területenkívüliségre vonatkozó belső jogszabályok jelentősége” Jogállam 1937/1--2. 8--16; VADÁSZ 

Imre: „Nemzetközi büntetőbíráskodás” Jogtudományi Közlöny 1927/12. 111--113; VÁLI Ferenc: 

Nemzetközi jogi szolgalmak a nemzetközi jog rendszerében (Budapest: Attila 1933); UŐ: Servitudes of 

international law (London: King 1933). 
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 FALUHELYI Ferenc: A nemzetközi jog alaptételei (Pécs: Dunántúl 1923); UŐ: Magyarország 

békeszerződései (Pécs: Dunántúl 1923); UŐ: Locarno és a német--orosz semlegességi szerződés (Pécs: 

Karl 1926); UŐ: A honosság problémái a Nemzetek Szövetségének jogkodifikáló programmjában (Pécs: 

Dunántúl 1928); UŐ: „Páneurópa -- mit várhatunk tőle?” Jogállam 1928/8--9. 457; UŐ: A Kellogg-

egyezmény és nemzetközi jelentősége (Budapest: Franklin 1929); UŐ: „Van-e nemzetközi jog?” Debreceni 

Szemle 1942/165. 25--33.  
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 WENINGER László Vince: Az új nemzetközi jog (Budapest: Turcsány 1927); UŐ: „Az állandó 

nemzetközi bíróság eddigi gyakorlata” Jogállam 1927/4--5. 222--225; UŐ: A gázháború és nemzetközi jog 

(Budapest: Magyar Külügyi Társaság 1928). 
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A Pázmány Péter Tudományegyetem nemzetközi jogi tanszékét irányító Gajzágó László a 

külügyminisztérium nemzetközi jogi főosztályának vezetője volt, és ebben a minőségében 

Magyarországot több alkalommal is képviselte a Nemzetek Szövetségében folytatott tárgyalásokon. 

Legismertebb műve, A nemzetközi jog eredete, annak római és keresztény összefüggései, különösebben a 

spanyol nemzetközi jogi iskola (1942) a nemzetközi jog tudománytörténetének kezdeteit dolgozta fel, de 

emellett ő is el tudta készíteni tanítványai számára -- a természetjogi megközelítés mellett hitet tevő -- 

tankönyveit (A háború és béke joga, 1941; A nemzetközi jog mivoltáról, 1943). 

A debreceni jogtudományi karon Teghze Gyula,
1246

 valamint a diplomata, külügyminisztériumi 

sajtófőnök és a kiugrási tapogatózások egyik kulcsembere, Ullein-Reviczky Antal (akinek a nevét még 

Hitler is megjegyezte, a magyar kormányfőkkel folytatott tárgyalásain azok rossz szellemének nevezve 

őt), továbbá Flachbart Ernő tanított vezető oktatóként. Teghze Gyula a Nemzetek Szövetsége 

működésének, Flachbart Ernő mindenekelőtt a kisebbségvédelemnek a szakértőjeként szerzett nevet 

magának. 

Részt vett a nemzetközi jog művelésében a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a 

Corvinlánccal kitüntetett Balogh Artúr is, aki nyugalmazott kolozsvári professzorként és a bukaresti 

parlament szenátoraként magyar és idegen nyelven számos kisebbségvédelmi munkát közölt, feldolgozva 

a Nemzetek Szövetségében megvalósított petíciós gyakorlatot is. 

Az angol Grotius Society-ben is taggá választott és az Annual Digest of Public International Law 

Cases szerkesztésében részt vevő Faluhelyi Ferenc tankönyvének az Államközi jog címet adta és benne 

következetesen ezt a kifejezést használta: 

Az államközi jog azon jogtételek összessége, amelyek az államközi érintkezés rendjét 

állapítják meg. Az államközi jog kialakulásának feltételei: 1. hogy egymás mellett több 

önálló állam létezzék, 2. hogy ezeket a kapcsolódó érdekek az egymással való érintkezésre 

késztessék, 3. hogy az egymással érdekkapcsolatba került államok egyenlő politikai 

kultúrszinten álljanak.
1247

 

Az államközi jog az államközi érintkezés rendjét kívánja biztosítani. Feladata, hogy 

kölcsönösen kiegyenlítse és összhangba hozza azokat az állami érdekeket, amelyek az 

államok közötti érintkezést szükségessé teszik. Ebből a célból meg kell kötnie az államok 

hatalmi akaratát úgy befelé önmagával, az állam szerveivel és tagjaival, mint kifelé más 

államokkal szemben. […] Az államközi jog tárgya tehát mindenkor az államok hatalmi 

akaratnyilvánítása.
1248

 

Ezzel egyrészt a nemzetközi jog alaptermészetét akarta világossá tenni, másrészt az előszóban 

egy következményeit tekintve egyáltalán nem veszélytelen hitvallást tett a nemzetiszocialista 

ideológiának a nemzetközi jog területére törő beszivárgásával szemben, ami a nemzetközi jog 

hagyományos német elnevezése, a Völkerrecht és a völkisch ideológia egybemosása révén a nemzetközi 

jog alapkategóriáinak, mindenekelőtt az állami szuverenitásnak a jelentőségét és a továbbiakban is 

irányadó voltát vonta kétségbe: 

Hogy miért használom rendszerem tárgyára végig és következetesen az eddig használt 

„nemzetközi jog” helyett az „államközi jog” elnevezést, annak jogászi megokolását a 

szövegben adom. Meggyőződésem különben is, hogy bármennyire ideális volna tiszta 

nemzeti államoknak kialakulása, az erre való törekvés, legalábbis Európa szívében, meddő 

vállalkozás. Épp azért az újabban a német nemzetiszocialista állam irodalmában előretörő az 

az irányzat, amely a nemzetközi jogi érintkezésben az államegységet a nemzetegységgel 

kívánja helyettesíteni, amely nyíltan hirdeti, hogy a nemzetközi jog immár visszatér eredeti 

jelentőségéhez, valósággal nemzetek közötti és nem államok közötti joggá lesz, Közép-

Európa népi keveredése mellett csak az államközi érintkezés szilárdságának megbomlására, 

az állami szuverenitásnak pedig teljes csődjére vezethet.
1249
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 TEGHZE Gyula: Világbéketörekvések (Debrecen: [k. n.] 1923); UŐ: Nemzetközi jog (Debrecen: Városi 

Nyomda 1930); UŐ: A munka nemzeti és nemzetközi védelme s ez utóbbinak organizációja (Debrecen: 

Városi Nyomda 1932); UŐ: Nemzetközi bíráskodás (Kecskemét: Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda 

1932). 
1247

 FALUHELYI Ferenc: Államközi jog (Pécs: Karl 1936) 1. 
1248

 FALUHELYI (20. lj.) 4. 
1249

 FALUHELYI (20. lj.) IV. 
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A másik irányba jutott el az ígéretesen indult Csiky János, aki -- Buza László tanársegédeként -- 

az Állandó Nemzetközi Bíróság tanácsadó véleményei kapcsán jó érzékkel látta meg, hogy azok 

nemritkán érdemben döntenek el jogvitákat, és ezeket bíráskodó véleménynek nevezte munkáiban.
1250

 (Ő 

utóbb elvállalta az ún. zsidótörvények kommentárjainak elkészítését a jogalkalmazók számára, amelyek a 

háború után indexre kerültek, ő maga pedig már nem térhetett vissza a nemzetközi jog tudományába. 

Igaz, a korszak nagy professzorainak is kerültek indexre művei.
1251

) 

A korszak legnagyobb hatású -- és 1945 után is alkotó -- személyisége vitathatatlanul Buza 

László, aki bár ebben a korszakában is publikált még néhány alkotmányjogi és közjogi tanulmányt,
1252

 de 

immár alapvetően nemzetközi jogászként vett részt a jogtudomány művelésében.
1253

 Akadémiai nagydíjat 

kapott a kisebbségvédelemről készített monográfiájáért, és az általa írt nemzetközi jogi tankönyv
1254

 volt 

az, amely az esetenként szükséges aktualizálásokkal
1255

 valóban generációkat szolgált ki. 

Mint tankönyve előszavában írja: 

Annak a rendszernek a tengelye, melyben a nemzetközi jog szabályait összefoglaltam, az 

állam szabadsága. Az állam szabadsága egyrészről abban áll, hogy az állam saját területén a 

nemzetközi jog korlátai között az impériumot szabadon szervezheti és szabadon 

gyakorolhatja, másrészről abban, hogy részt vesz a nemzetközi hatalom gyakorlásában: 

minden államot csak az a nemzetközi jogszabály kötelez, melynek megalkotásában részt vett 

és amelyet elfogadott magára nézve kötelezőnek. […] A nemzetközi jog szabadságbiztosító 

szerepe különösen fontos a kis államok szempontjából. Míg a nagyhatalmak szabadsága saját 

erejükön nyugszik, a kis államok szabadságának egyetlen biztosítéka a jogrend, mely az erős 

oldalán korlátozza, a gyenge oldalán védelmezi az állam szabadságát. 

[…] A nemzetközi jog tudományának elsőrendű feladata, hogy a dinamikus nemzetközi jog 

hézagos rendelkezéseit, melyek a békés úton való módosítás lehetőségére vonatkoznak, 

részletesen kifejtse, s ily módon előmozdítsa az általuk kijelölt út járhatóvá tételét. Ez a 

feladat, melynek problémájával könyvem részletesen foglalkozik, nemcsak a revíziót kívánó 

államok szempontjából fontos, hanem az egész nemzetközi jogrend szempontjából is, mert 

annak stabilitását biztosítja. 

[…] A nemzetközi jognak Magyarország változott helyzetében körülbelül az a szerepe és 

jelentősége, mint az Osztrák--Magyar Monarchia összeomlását megelőzően a közjognak 

                                                           
1250

 CSIKY János: Az általános nemzetközi jogelvek, mint a nemzetközi jog forrása (Szeged: Városi 

Nyomda 1934); UŐ: Az Állandó Nemzetközi Bíróság véleményező hatásköre (Szeged: Városi Nyomda 

1935). 
1251

 Pl. BUZA László: A nemzetiszocialista Németország és a nemzetközi jog (Szeged: Városi Nyomda 

1936); FALUHELYI Ferenc: Mit köszönhet a nemzetközi jog Olaszországnak? (Budapest: Franklin 1942). 

Mint ismeretes, CSIKÓS NAGY Béla számos közgazdasági műve indexre került, de ez a tény az ő háború 

utáni karrierjét tulajdonképpen nem akadályozta érdemben. Az index összeállítóinak figyelmét, úgy tűnik, 

elkerülte POLZOVICS Iván A bolsevizmus és a nemzetközi jog című műve (16. lj.). Ez nem pamflet, hanem 

tulajdonképpen KOROVIN Nemzetközi jog című tankönyvét mutatja be, kitérve a szovjet nemzetközi 

jogtudományban hivatkozott marxista ideológiai alapvetésekre. A könyv végkonklúzióit illetően 

értelemszerűen antikommunista, de komoly jegyzetapparátussal, számos könyv alapján megírt, korrekt 

munka. 
1252

 BUZA László: A kormányzói jogkör kiterjesztése (Szeged: Árpád 1938); UŐ: Magyar közjog [szerk. 

BELLER István] (Szeged: [k. n.] 1939). 
1253

 BUZA László: A királykérdés nemzetközi jogi vonatkozásai (Budapest: Pallas 1928); UŐ: A Szentszék 

nemzetközi jogi helyzete a lateráni egyezmény szerint (Budapest: Franklin 1929); UŐ: A nemzetközi jog 

(Budapest: Tankönyvkiadó 1935); UŐ: La réforme du Conseil de la Société des Nations (Budapest: 

Athenaeum 1935); UŐ: Új irányok a nemzetközi jogban (Budapest: Attila 1938); UŐ: A felkelők 

nemzetközi jogi helyzete és a spanyol polgárháborúba való „benemavatkozás” (Szeged: Városi Nyomda 

1938); UŐ: A semlegesség nemzetközi joga (Pécs: Dunántúl 1939); UŐ: Az elismerés jogi természete a 

nemzetközi jogban (Budapest: Grill 1939); UŐ: Háború az új nemzetközi jogért (Budapest: Attila 1940); 

UŐ: A nemzetközi jogalkotás jelszavai és alapelvei a bécsi kongresszus óta (Budapest: Stephaneum 1942); 

UŐ: A deliktum fogalma a nemzetközi jogban (Kolozsvár: Nagy 1942). 
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 BUZA László: A nemzetközi jog tankönyve (Budapest: Politzer 1935). 
1255

 1945 után, mint a következő részben látni fogjuk, ezek az aktualizálások a marxista ideológia 

követelményeit kielégítendő „vörös farkak” elhelyezésével és társszerzők befogadásával jártak együtt, 

amelyek a későbbi kiadások tényleges értékét -- mai szemmel nézve -- jelentősen rontották. 
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volt: jogi fegyvereket szolgáltat a nemzeti függetlenség biztosítására s -- igaz, hogy igen kis 

mértékben -- a nemzeti aspirációk békés úton való megvalósítására is. 

A későbbi jogfejlődésre és abban a nemzetközi jus cogens és erga omnes normák elismerésére is 

tekintettel érdekesek a tankönyvek bevezető tézisei, amelyekben Buza kettéválasztja a nemzetközi 

jogszabályokat: 

A nemzetközi jog szabályai közül legfontosabbak a nemzetközi alkotmány szabályai, 

amelyek az államoknak a nemzetközi jogközösségen belül való általános jogi helyzetét 

állapítják meg: azokat a jogokat és kötelességeket, melyek a nemzetközi jogközösség összes 

többi államai, esetleg közvetlenül azok polgáraival szemben jogosítják illetve terhelik őket. 

A nemzetközi jog az egymással érintkezésben álló államokat jogi szervezettel bíró 

közösségbe foglalja össze. Ez a nemzetközi jogközösség, s azoknak a nemzetközi 

jogszabályoknak az összessége, melyek az államoknak mint a közösség tagjainak jogi 

helyzetét állapítják meg, a nemzetközi alkotmány.
1256

 A nemzetközi alkotmány szabályai -- 

kifejezett ellenkező rendelkezés hiányában -- a nemzetközi jogközösség valamennyi tagjára 

kiterjednek. E szabályok a nemzetközi jogközösséghez tartozás jogi állapotát határozzák 

meg. 

Ezzel szemben a közönséges nemzetközi jog az egyes államok egymás közti viszonyában 

felmerült különleges kérdéseket rendezi. A nemzetközi alkotmány szabályai elvileg 

univerzális, a közönséges nemzetközi jogiak pedig mindég partikuláris jogszabályok. […] A 

közönséges nemzetközi jog kiegészíti a nemzetközi alkotmányt, mert olyan államok egymás 

közötti viszonyára vonatkozik, melyek a nemzetközi jogközösség tagjai s mint ilyenek, a 

nemzetközi alkotmány hatálya alatt állnak […] A nemzetközi alkotmány a közönséges 

nemzetközi jognál nem magasabb rendű jog. Nincsenek azokétől különböző jogforrásai s 

nincs különleges keletkezési módja. A helyzet tehát nem az, amit egyes államok közjoga az 

alkotmánytörvény és a közönséges törvény viszonyára nézve megállapít. A nemzetközi 

alkotmány szabályai csak 1. tárgyuknál s 2. a tárgy természetével szükségképpen együtt járó 

univerzalitásuknál fogva emelkednek ki a nemzetközi jogszabályok tömegéből.
1257

 

Az is lehetséges, hogy egyes államok egymás közti viszonyukban a nemzetközi 

alkotmánnyal ellenkező közönséges nemzetközi jogszabályokat hoznak létre. Lehet, hogy ez 

kiindulási pontja az illető alkotmányszabály megváltoztatásának, de igen gyakran csak 

alkalmi jogalkotás. Támadás erre kedvező időpontban a nemzetközi alkotmány bizonyos 

rendelkezései ellen, mellyel egyes hatalmi túlsúlyra jutott államok ezt a helyzetüket 

igyekeznek biztosítani. Az ilyen közönséges jogszabályok természetesen nem életképesek. 

Ez a helyzet pl. a békeszerződések ama rendelkezéseire vonatkozólag, melyek az államok 

egyenjogúságának alkotmányjogi tételével ellentétben a volt központi hatalmakra nézve 

inferioris jogi állapotot hoztak létre.
1258

 

3. Az 1945 és 1989 közötti időszak 

A második világháború több szempontból is cezúrát jelentett a nemzetközi jogtudomány 

művelésében: Teghze Gyula 1939-ben, Márffy-Mantuano Rezső 1940-ben, Faluhelyi Ferenc 1944-ben 

hunyt el, Ullein-Reviczky Antal pedig a német megszállás elleni tiltakozásul 1944 márciusában lemondott 

stockholmi követi megbízatásáról és onnan már nem tért haza Magyarországra. Gajzágó Lászlóval, Irk 

Alberttel és az ismét a határ másik oldalán rekedt Balogh Artúrral pedig a berendezkedő új hatalom 

éreztette, hogy munkásságukat nem tartja sokra, és 1949-ben megfosztotta őket akadémiai tagságuktól. 

3.1 A nemzetközi jog a felsőoktatásban 

Ebben a korszakban a nemzetközi jog tudományos művelése a Marx Károly nevét felvenni 

kényszerült Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok szakán és a megszüntetett egykori 

Teleki Pál Intézet romjain létrehozott, ugyanakkor annak bizonyos dokumentációját megöröklő, de más 
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profillal dolgozó MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében,
1259

 valamint hol három, hol négy 

jogtudományi karon történt: az új rendszer által megkövetelt névváltoztatásnak megfelelő elnevezésű 

(hiszen Pázmány Péter, Erzsébet királyné és főleg Horthy Miklós neve többé nem kapcsolódhatott állami 

intézményhez) budapesti, pécsi és szegedi tudományegyetemen. Míg Szegedre 1945-tel lényegében 

visszatért a kolozsvári jogtudományi kar (oktatói közül sokan, mint jeleztük, 1947--1948-ig kitartottak, 

nemzeti missziónak tekintve az erdélyi magyar jogi oktatást), 1949-től szünetelésre ítélték a debrecenit, 

az egyházi jogakadémiák működését pedig megszüntették. A rendszer utolsó évtizedének elején, 1981-

ben létesítették Miskolcon, az akkori Nehézipari Műszaki Egyetemen az Állam- és Jogtudományi Kart, 

ahol 1984-ben kezdődött meg a nemzetközi jog oktatása. 

A katonatiszti és rendőrtiszti képzésben a nemzetközi jog bizonyos elemeit -- a katonáknál 

alapvetően az ún. humanitárius nemzetközi jogot, a rendőrök esetében az emberi jogokat (a korszak 

nyelvezete szerint ún. állampolgári jogokat) -- és a nemzetközi bűnügyi együttműködés alapelemeit eltérő 

mélységben oktatták, ugyanakkor a főiskolák, akadémiák a nemzetközi jog tudománya szempontjából 

komolyabb bázissá nem váltak, igaz, azt nem is ambicionálták. 

Az állami egyetemeken és intézetekben folyó oktató-kutató munkát az ilyenkor megszokott 

személyi átfedésekkel, mobilitással és másodállásokkal együtt kell értékelnünk, azaz egy-egy név több 

intézményhez is kötődik, párhuzamosan vagy egymás váltva.
1260

 A nemzetközi jog tudományos 

művelését illetően figyelmünket mindenekelőtt a tankönyvekre és a monográfiákra fordítjuk, utóbbiak 

körébe beleértve a tudományos fokozatok megszerzése érdekében készített disszertációkat is, amennyiben 

valamilyen okból nem (vagy esetleg nem magyar nyelven) jelentek meg. A folyóirat-irodalom 

feldolgozásáról -- elsősorban terjedelmi okokból -- való lemondás nyilvánvaló leegyszerűsítés. Mivel e 

tanulmány feladata a fő kutatási irányvonalak tükröztetése, azt hittel lehet állítani, hogy az itt meg nem 

említett írásművek nagy része beépült szerzőjének disszertációjába, monográfiájába, az általa írt 

tankönyvbe, tankönyvfejezetekbe. A tudományos fokozatot nem vagy még nem szerzett kutatók esetében 

-- ha ez indokolt -- azonban törekszünk az adott kutatások megemlítésére. 

3. 2 Nemzetközi jogi tankönyvek 

Tagadhatatlan, hogy a nemzetközi jognak volt marxista doktrínája: ha áttekintjük az egykori 

„szocialista táborban” született tankönyveket és azokat, amelyeket Nyugat-Európában vagy Amerikában 

írtak a megelőző évtizedekben, mindenütt találkozunk ennek megállapításával úgy általános tézisként, 

mint egyes intézmények jellemzéseként. Az elmúlt évtizedekben a magyar jogtudományi karokon 

használt tankönyvek újraolvasása is alátámasztja ezt.
1261

 

Tulajdonképpen meglepően kevés tankönyv született és mindegyik több kiadást is megért. A 

második világháború után az első ilyen szellemű mű Kozsevnyikov szovjet tankönyvének stencilezéssel 

sokszorosított fordítása volt.
1262

 (De tudunk arról fennmaradt példányok alapján, hogy esetenként az 
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 Az egykori Államtudományi Intézet profilja 1941-től (már Teleki Pál Tudományos Intézet néven) 

eleve sokat változott. Az eredeti elképzelésnek megfelelően a revíziónak és a kisebbségvédelemnek a 

kormányzati igényeket kiszolgáló, naprakész információkat szolgáltatni képes háttérintézetéből TELEKI 

öngyilkossága után és az új vezető, KOSÁRY Domokos elképzeléseinek megfelelően a régió jelenkor-

történeti tudományos kutatóintézetévé való átalakítás irányába tettek lépéseket, majd az újrakezdés után 

folyamatos átalakítások következtek. 1948-ban Kelet-európai Tudományos Intézetté lett (még a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium alá rendelten), majd 1949-ben megszüntették és az Igazságügyi 

Minisztérium felügyelete alá rendelve hozták létre az Állam- és Jogtudományi Intézetet, amely 1955-ben 

lett az MTA kutatóintézeti hálózatának része. 
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 Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetéhez kötődő BOKORNÉ SZEGŐ Hanna a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemen is tanított, akárcsak HERCZEGH Géza, aki utóbb a Pécsi 

Tudományegyetemre került, vagy LAMM Vanda, aki a miskolci jogtudományi karon lett a tantárgy 

előadója. FLACHBART Ernő a debreceni jogtudományi kar szüneteltetésével Pécsre került. 
1261

 Lásd ezt részletesebben KOVÁCS Péter: „A rendszerváltozás hatása a magyar nemzetközi jogi 

doktrínára -- a tankönyvek tükrében” in SZABADFALVI József (szerk.): Facultas Nascitur. 20 éves a 

jogászképzés Miskolcon (Miskolc: Bíbor 2001) 221--249. 
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 Fedor Ivanovics KOZSEVNYIKOV Fejezetek a nemzetközi közjog köréből című könyve eredetileg 

1947-ben Moszkvában jelent meg. 332 oldalas magyar változatának nincs feltüntetve a fordítója, a 

kiadója és a megjelenés éve. Az bizonyos, hogy az 1950-es évek fordulóján az ELTE-n használták, és a 

benne feldolgozott orosz és szovjet jogesetek és bizonyos logikai levezetések a későbbiekben is 

visszaköszönnek. 
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oktatók által tartott előadások lejegyzetelt változatait is kiadták házi sokszorosításban.
1263

) Ezt követte 

1954-ben a Hajdu Gyula szerkesztette, társszerzőként Buza Lászlóval írt Nemzetközi jog című tankönyv, 

amelyet az 1960-as évek végéig használtak az egyetemeken, majd 1961-ben részben átdolgozták. A két 

kiadás szövege túlnyomórészt szó szerint megegyezik, egy-két helyen történt aktualizálás, az idézeteket 

pedig „desztalinizálták”. Az 1970--80-as években a Haraszti György szerkesztette, Herczegh Gézával és 

Nagy Károllyal együtt írt 1976-os tankönyv (illetve annak előzménye, egy egységes jegyzet) töltötte be az 

alaptankönyv funkcióját. Ennek elavulását érzékelve egy szakmailag kevéssé sikeres kísérlet történt a 

megújítására, az eredeti szöveg alapulvételével és kiegészítésével,
1264

 azonban mire ez megjelent, már 

javában folyt a rendszerváltozás. A közgazdasági egyetemen más tankönyvből oktattak,
1265

 amely 

terjedelmét tekintve nagyjából fele/kétharmada lehetett a jogi karokon használtnak.) 

Az ezekben az évtizedekben megkövetelt „egységes tankönyv” intézménye, a 

Külügyminisztérium nemzetközi jogi főosztályának aktuális vezetője személyében megtalált „lektor” 

aktivizmussal vegyes autoritása
1266

 és általában véve a pártállam és az állampárt összefonódása is 

magyarázza, hogy mennyire tetten érhetők a kommunista rendszer és a szovjet befolyás jellemzői 

tankönyveinkben. Jellemző stilisztikai és megközelítésbeli különbségek természetesen vannak köztük, 

azonban a kulcsfontosságú pontokon érdemben nem volt változás. 

A tankönyvekben a nemzetközi jog alapismereteinek átadása volt az alapfeladat, de emellett 

tükröződtek bennük a marxista rendszerek elvárásai: a nemzetközi jog „szocialista” szellemű értelmezése, 

a szuverenitás abszolutizálása, a belügyeknek (a be nem avatkozás elve szempontjából) igen széles körű 

értelmezése, az emberi jogok helyett az „állampolgári jogok” koncepciója, a szerződések értelmezési 

eszközei közül a teleologikus értelmezés elutasítása, a Nemzetközi Bíróság hol „osztályelfogultsággal” 

való vádolása, hol tevékenységének lebecsülése, a nemzetközi bíráskodásnak -- és a különböző emberi 

jogi monitoring struktúráknak -- való alávetés kerülése, az ENSZ politikailag motivált megítélése 

(tagfelvétel, koreai háború, a szuezi és a kongói beavatkozás, 1956 és a „magyar kérdés”), a Szovjetunió 

diktálta axiómák meg nem kérdőjelezése és előbb lelkes, utóbb már kényszerű követése, az európai 

integrációs kísérletek kezdetben heves, majd utóbb szelídülő, de megmaradó kritikája, a német kérdésnek 

a Német Demokratikus Köztársaság szempontjait maximálisan figyelembe vevő tárgyalása, az ún. 

szocialista integrációs szervezetek alapproblémáinak elhallgatása stb. 

Mindettől független kérdés az, hogy a jogtudomány képviselői közül ki kényszerből, ki 

meggyőződésből, ki a pozitív jog távolságtartó elemzőjeként állt ebben a sorban. Azok pedig, akiknek 

volt szerencséjük hallgatni a mindenkori tankönyvszerzők egyetemi előadásait, emlékezhetnek arra, hogy 

az előadások stílusa, ismeretanyaga gyakran minőségileg is eltért a tankönyvek miniszteriálisan 

megkövetelt tartalmától: az előadó factum concludensei, understatementjei és egyes szakcikkekben leírt 

markáns állásfoglalásai sejtették, sőt bizonyították akkor is, hogy nem mindenben azonosul a leírtakkal, 

különösen azzal, amit a köznyelv „vörös faroknak” nevezett. Az önképzőkörök, diákkörök, majd a fiatal 

oktatók és a vezető professzorok között kialakuló kapcsolatrendszer azt is eredményezte, hogy a 

részletekből meg lehetett ismerni a valódi nézeteket. 

3.3 Fontosabb kutatási területek 

A fentiekben igyekeztünk megmutatni a marxista rendszer elvárásait a nemzetközi jog 

oktatásával szemben és az azoknak történt kényszerű megfelelést. Emellett azonban ki kell térni a korszak 

szaktudományi monográfiáira és (esetenként sokszerzős) tanulmányköteteire, mivel ezek -- részben 
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 Úgy tűnik, az ELTE-n HORVÁTH Barnának az 1949--1950-es tanévben KRILOV tankönyvére 

támaszkodva tartott előadásait sokszorosították két külön füzetben, de 1951-ben már HAJDÚ Gyula 

előadásait stencilezték. A Pécsi Tudományegyetemen FLACHBART Ernő nemzetközi jogi előadásai 

nyomtatott változatban is elérhetők voltak akkori tanársegéde, GÁL Gyula lejegyzésében (1951). Ezek 

nem terjednek ki a szokásos tananyag egészére: HORVÁTH Barna jegyzete az első félévre, HAJDÚ Gyuláé 

a második félévre vonatkozik, ugyanakkor vannak közöttük átfedések is (pl. a nemzetközi szerződések 

joga), azaz aligha egymást kiegészítve használták az oktatásban. 
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 HERCZEGH Géza (szerk.): Nemzetközi jog (Budapest: Tankönyvkiadó 1989). Az 1980-as évek 

második felében készített tankönyv -- az akkor nem meglepő -- kiadási késedelem áldozata lett. Voltak 

olyan hírek is, hogy kiadására nem is kerül sor, majd a gyorsuló események miatt éppen a Csipkerózsika-

álom fontosságát sugallta a kiadónak a szerkesztő. 
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 BOKORNÉ SZEGŐ Hanna: Nemzetközi jog I--II. (Budapest: Tankönyvkiadó 1965--66). 
1266

 Az 1954-es, HAJDU Gyula szerkesztette tankönyv egyik szerzője, VITÁNYI Béla ekkor 

külügyminisztériumi osztályvezető volt. Az 1954-es tankönyvnél RÉCZEI László, az 1976-osnál USTOR 

Endre, az 1989-esnél pedig GÖRÖG János képviselte a Külügyminisztériumot a tankönyv szakbírálói 

között. 
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kisebb olvasóközönségük okán, részben mert távol maradhattak a kommunista rendszer számára érzékeny 

témáktól, továbbá a tudományos művekkel, disszertációkkal szemben támasztott formai és tartalmi 

követelmények miatt -- mai szemmel is olvasható, tudományos igénnyel írott művek. Vannak közöttük 

olyanok, amelyekben található azért szép számmal „vörös farok”, de némelyikben alig vagy talán 

egyáltalán nem is akad. (E „vörös farkak” mennyiségét pedig úgy lehet értékelni, ha a Szovjetunióban és 

a birodalom árnyékában élő többi országban megjelent nemzetközi jogi szakművekben találhatókhoz 

viszonyítjuk az arányukat.) 

A Horthy-korszak nagy témája, a kisebbségvédelem gyorsan lekerült a kutatási témák listájáról. 

Flachbart Ernő a békeszerződés előkészítése során még kormányzati megbízásból dolgozott ki egy 

tervezetet arra, hogyan lehetne a békeszerződésekbe olyan anyagi és eljárásjogi klauzulákat beiktatni, 

amelyek révén az Egyesült Nemzetek Szervezete felügyelhetné a kisebbségi sorba került lakosság sorsát, 

kezelhetné panaszaikat. (A kisebbségvédelem a hazai nemzetközi jogtudományba csak a 

rendszerváltozást közvetlenül megelőzően került vissza, akkor már ismét kormányzati figyelemnek és 

támogatásnak örvendve.
1267

) 

Az új világszervezet, az Egyesült Nemzetek Szervezete struktúrájának, tevékenységének 

elemzése értelemszerűen megkerülhetetlen volt, és -- ha a tankönyveknek szentelt részben érintettük is a 

koreai háború vagy a „magyar kérdés” megítélésének a rendszer legitimációs elvárásaival való 

összekapcsolódását -- lehet időtálló művekre hivatkozni.
1268

 

Hajdu Gyula esetében,
1269

 aki Buza László tankönyvének társszerzőjévé és szerkesztőjévé 

avanzsálva a marxista-leninista világnézeti kánon betartásán ügyködött, leginkább tudományszervezői 

munkásságát szokás értékként említeni,
1270

 ugyanakkor -- mint jelen sorok írójának a figyelmét idősebb 

kollégái erre tíz évvel ezelőtt felhívták -- nem lehet őt elhallgatással büntetni, már csak azért sem, mert 

így még jobban kimutatható az igazi értéket alkotók köre. Buza László kezdetben még a Románia 

impériuma alá helyezett Kolozsvárott,
1271

 majd immár ismét Magyarországon megjelent rövidebb és 

hosszabb tanulmányai,
1272

 egykori tankönyvének társszerzőkkel aktualizált kiadásai révén a korszak 

magyarországi nemzetközi jogtudományában meghatározó szerepet tudott játszani. Tőle származik a 

magyar nemzetközi jogtudomány talán legeredetibb gondolata, az ún. program jellegű normák 

felismerése a második világháború utáni átformálódott, ahogyan Buza nevezte: „új szellemű” nemzetközi 

jogban. A logikai levezetés lényegében ugyanaz, mint amellyel soft law fogalmát a nemzetközi 

jogtudomány angol-amerikai művelői megteremtették: 
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 HERCZEGH Géza (szerk.): Tanulmányok a nemzeti kisebbségek jogi védelméről I--II. (Pécs: PTE 

1988); ebben lásd pl. BRUHÁCS János: „A kisebbségek védelmének nemzetközi jogi szabályozása az 

ENSZ keretében” és UŐ: „A kisebbségek védelme és a helsinki folyamat”. 
1268

 BUZA László: Új nemzetközi jogi elvek az egyesült nemzetek san-franciscoi alapokmányában 

(Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület 1946); UŐ: A nemzetközi közhatalom szervezete az Egyesült 

Nemzetek Alapokmánya szerint (Szeged: Szegedi Tudományegyetem 1949); UŐ: Az ENSZ főtitkárának 

nemzetközi jogi helyzete (Szeged: Szegedi Egyetem 1961); PRANDLER Árpád: Az ENSZ Biztonsági 

Tanácsa (Budapest: KJK 1974). 
1269

 HAJDU Gyula: Schuman-terv és a szuverenitás (Budapest: Jogi és Államigazgatási Könyv- és 

Folyóiratkiadó 1953); UŐ: A semlegesség (Budapest: KJK 1958); UŐ: A leszerelés (Budapest: KJK 1961); 

UŐ: A semlegesség a hidegháborúban. A pozitív semlegesség kialakulása (Budapest: KJK 1963). 
1270

 Ebbe a körbe tartozik az 1953-tól évente-kétévente, de rendszeresen megjelenő Questions of 

International Law című periodikum, valamint HAJDU Gyula (szerk.): Diplomáciai és nemzetközi jogi 

lexikon (Budapest: Akadémiai 1959) és HAJDU Gyula (szerk.): Nemzetközi szerződések gyűjteménye, 

1945--1958 (Budapest: KJK 1958). 
1271

 BUZA László: A Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója mint összetett állam (Kolozsvár: Erdélyi 

Múzeum Egyesület 1945); UŐ: A dekalogos és a nemzetközi jog (Kolozsvár: Jordáky 1947). 
1272

 BUZA László: A szovjet nemzetközi jogi felfogás (Budapest: Magyar Egyetemisták és Főiskolai 

Egyesületek Szövetsége 1950); UŐ: A felszabadulás és Magyarország nemzetközi jogi szuverénitása 

(Szeged: Csongrád Megyei Nyomda 1955); UŐ: Törvényesség és az igazságosság elve a nemzetközi 

jogban (Szeged: Szegedi Nyomda 1957); UŐ: A béke és a nemzetközi jogi törvényesség (Budapest: Szikra 

1958); UŐ: Az atom- és hidrogénrobbantás és a nemzetközi jog (Budapest: Akadémiai 1958); UŐ: 

Szükséghelyzet a nemzetközi jogban (Budapest: Akadémiai 1958); UŐ: The state of necessity in 

international law (Budapest: Akadémiai 1959); UŐ: A nemzetközi ellenőrzés mint a törvényesség 

biztosítéka a nemzetközi életben (Budapest: Akadémiai 1965); UŐ: Az elmélet és a gyakorlat fogalma és 

egymáshoz való viszonyának kérdése a nemzetközi jogban (Budapest: Akadémiai 1968); UŐ: A nemzetközi 

jog fejlődése a felszabadulás óta (Szeged: JATE 1965); UŐ: A nemzetközi jog fő kérdései az új szellemű 

nemzetközi jogban (Budapest: Akadémiai 1967). 
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A program jellegű norma olyan nemzetközi jogi szabály, amely megfogalmazza az állam 

jövőbeli magatartásának bizonyos általános elveit, alanyi jogokat azonban nem statuál és 

nemzetközi jogi eljárás útján kikényszeríthető kötelezettséget sem állapít meg. Az államok 

ezeket az elveket eljárásaikban figyelembe veszik, és erre a figyelembevételre kötelezettséget 

is vállalnak. A program jellegű nemzetközi normánál a jogalkotás kezdeti állapotban van. 

További feladat, hogy a normákat teljes értékű jogszabályokká tegyék. A konkrét 

jogszabályok erre a várra fognak épülni. A nemzetközi jogalkotáshoz az érdekelt államok 

megegyezése szükséges, s ez a megegyezés jogi eljárás útján nem kényszeríthető ki. A 

program jellegű nemzetközi jogi normában foglalt elvek megelőzik a nemzetközi jogszabály 

alkotását és a fejlődés további szakaszában az államok együttes akaratával vagy megfelelő 

szerződés megkötéséhez vezetnek, vagy az államok hallgatós akarata alapján nemzetközi 

szokásjoggá válnak. Különböznek az államok együttes akaratán nyugvó programoktól: az 

államok együttes programja, ha jogalkotásra vonatkozik is, még nem statuál nemzetközi 

jogot, a megegyező akarat csak arra irányul, hogy a kérdést nemzetközi jogi szabályozás 

tárgyának fogják kitenni.
1273

 

E korszak elején indult két, a környezetvédelem és a nemzetközi vízjog területén utóbb nagyon 

komoly nemzetközi sikert elérő magyar nemzetközi jogász, de igazi eredményeiket már Magyarországot 

elhagyva, külföldön kifejtett tevékenységükkel érték el: Kiss Sándor (Alexandre Charles Kiss) 

Franciaországban, Vitányi Béla pedig Hollandiában lett egyetemi tanár. 

Megjelent a magyar nemzetközi jogi irodalomban a megkötött nagy nemzetközi szerződések 

feldolgozása az előkészítő anyagok révén. Ennek meghonosítója Ustor Endre, a Külügyminisztérium 

nemzetközi jogi főosztályának vezetője volt a diplomáciai kapcsolatok jogáról szóló 1961. évi bécsi 

egyezményről írott könyvével (A diplomáciai kapcsolatok joga, 1963), majd hasonló technikával 

dolgozott Haraszti György a nemzetközi szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyezmény egyes főbb 

problémáiról írott könyveiben,
1274

 Bokorné Szegő Hanna a szerződésekben való államutódlásról szóló 

1978-as egyezményről írva (Államazonosság -- államutódlás, 1984) és Herczegh Géza az 1949-es genfi 

egyezmények 1977-es kiegészítő jegyzőkönyveinek születéséről szóló monográfiájában (A humanitárius 

nemzetközi jog fejlődése és mai problémái, 1981). Ők mindannyian személyesen is részt vettek az adott 

egyezmény diplomáciai konferenciájára küldött magyar tárgyalódelegációban, azaz a travaux 

préparatoires eleve rendelkezésükre állt. 

A nemzetközi jog nagy kérdései, akárcsak másutt, nálunk is felkeltették a kutatók érdeklődését. 

Monográfiák jelentek meg az ún. művelt nemzetek által elismert általános jogelvekről,
1275

 a nemzetközi 

szerződések jogáról s azon belül a nemzetközi szerződések értelmezéséről,
1276

 az azokhoz fűzött 

fenntartásokról,
1277

 a szerződésekben való államutódlásról,
1278

 a belső jogi alkalmazásról,
1279

 az ENSZ-

nek a nemzetközi jog új normáinak megalkotásában játszott szerepéről,
1280

 a Biztonsági Tanácsról,
1281

 a 

gyarmati rendszer megszűnéséről
1282

 és a gyarmati sorból függetlenné vált új államoknak a nemzetközi 

jog koordináta-rendszerébe történő -- nem minden feszültségtől mentes -- beilleszkedéséről,
1283

 az 

államok és a kormányok elismeréséről,
1284

 a viták békés rendezésének elméleti hátteréről.
1285
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A Nemzetközi Bíróság joggyakorlatának áttekintése és az érdeklődő közönség számára való 

elérhetővé tétele,
1286

 a hadijog fejlődéstörténete és az ún. humanitárius nemzetközi jog áttekintése,
1287

 a 

nemzetközi jogi felelősség
1288

 mellett a XX. századi nagy technikai-tudományos felfedezések és 

találmányok hasznosításával összefüggésben kialakított jogi rezsimek bemutatása és elemzése is helyet 

kapott, és monográfiák születtek a világűrjog,
1289

 a folyóvizek nem hajózási célú hasznosítása,
1290

 

valamint az atomenergia békés célú hasznosítása
1291

 tárgyában. 

A nemzetközi jogi szerződési keretek közül koncepciózus jogpolitikájának lépésről lépésre 

történő kiépítésével az Európai Közösségek, és a ma már evidenciaként sui generis jogrendszerként 

kezelt, akkor még (nálunk) vitatott természetű európai jog a nemzetközi jogászok figyelmét is 

megragadta, és több disszertáció is készült vagy a nemzetközi magánjogból kiindulva a versenypolitikát 

és a társasági jogot külön is figyelve,
1292

 vagy a szervezeti és döntéshozatali sajátosságokra 

koncentrálva,
1293

 vagy éppen az ún. közösségi demokratikus deficit és az alapjogvédelem 

összekapcsolódó problémakörét vizsgálva.
1294

 

E korszak végén a nemzetközi jogtudományi munkákban a Buza-örökségként kezelt pozitivista 

vonal (jóllehet azt is értelemszerűen annak dinamikus, a nemzetközi jogi változásokat és a joggyakorlatot 

is figyelembe vevő formájában kell értenünk) mellett markánsan megjelent egy másik, Valki Lászlóhoz 

köthető megközelítés, amely a nemzetközi jogot a nemzetközi kapcsolatok szociológiájával szoros 

összhangban vizsgálta, és különös figyelmet fordított a hatalmi összefüggésekre, a világpolitikai 

konstellációra, a nemzetközi jogfejlődést mozgató rugók feltárására.
1295

 

A rendszerváltozáshoz közeledve érezhetően megnőtt a kormányzati érdeklődés a nemzetközi 

jogászok kutatásai iránt, így a békekutatás, fegyverzetcsökkentés, leszerelés,
1296

 a környezetvédelem,
1297

 a 

menekültek jogvédelme és a már említett kisebbségvédelem
1298

 terén a de lege ferenda javaslatok már 

nem hulltak úgy a semmibe, mint ahogyan az korábban megszokott volt. Az emberi jogok nemzetközi 

védelme a 70-es évek óta jelen volt a nemzetközi jogi kutatásokban, és Herczegh Géza és Bokorné Szegő 

Hanna aktivitásának köszönhetően a rendszerváltozás során az emberi jogok nemzetközi védelme 

területén a megváltozóban levő magyar külpolitikai doktrínához már készen lehetett szállítani az Emberi 

Jogok Európai Bírósága joggyakorlatára vonatkozó ismeretanyagot.
1299

 

4. A rendszerváltás után 

                                                           
1286

 HARASZTI György: A Nemzetközi Bíróság joggyakorlata 1946--1956 (Budapest: KJK 1958); LAMM 

Vanda: A hágai Nemzetközi Bíróság döntései 1957--1982 (Budapest: Gondolat 1984). 
1287

 HERCZEGH Géza: A humanitárius nemzetközi jog fejlődése és mai problémái (Budapest: KJK 1981); 

UŐ: Development of International Humanitarian Law (Budapest: Akadémiai 1983). 
1288
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JATE 1984). 
1289

 GÁL Gyula: Világűrjog (Budapest: KJK 1964); UŐ: Space Law (Budapest: Akadémiai 1969). 
1290

 BRUHÁCS János: „A nemzetközi környezetvédelmi együttműködés és a természeti kincsek ésszerű és 

méltányos hasznosítása” Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből 1982; UŐ: Nemzetközi vízjog. A 

nemzetközi folyóvizek nem hajózási célú hasznosításának joga (Budapest: Akadémiai 1986); UŐ: „A 

levegő tisztaságának védelme a nemzetközi jogban” Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből 

1986. 
1291

 LAMM Vanda: A nukleáris energia hasznosításának nemzetközi jogi kérdései (Budapest: KJK 1983); 

UŐ: The Utilization of Nuclear Energy and International Law (Budapest: Akadémiai 1984). 
1292

 MÁDL Ferenc: Az Európai Gazdasági Közösség joga (Budapest: Akadémiai 1974). 
1293

 VALKI László: A Közös Piac szervezeti és döntéshozatali rendszere (Budapest: KJK 1977). 
1294

 KOVÁCS Péter: A közösségi jog egyes nemzeti és nemzetközi jogi korlátai [PhD-disszertáció] 

(Miskolci Egyetem 1987). 
1295

 VALKI László: A nemzetközi jog sajátos társadalmi természete (Budapest: Akadémiai 1981); UŐ: A 

nemzetközi jog társadalmi természete (Budapest: KJK 1989). 
1296

 Az ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszéke 1982--1990 között az MTA Béke- és Konfliktuskutatási 

Központjának kutatási bázisa lett. 
1297

 Vö. az ún. Bős--nagymarosi vízlépcsőrendszer kapcsán kibontakozott mozgalom, a Duna Kör és a 

kapcsolódó nemzetközi jogi kérdések elemzéséhez lásd NAGY Boldizsár tanulmányait. 
1298

 HERCZEGH (szerk.) (40. lj.). 
1299

 MASENKÓ-MAVI Viktor: „Univerzalizmus és regionalizmus az emberi jogok nemzetközi 

szabályozásában” Állam- és Jogtudomány 1989/3--4. 757--773; KOVÁCS Péter: „A rendszerváltozás 
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http://bookline.hu/product/home%21execute.action?id=2100548354&type=10&_v=Madl_Ferenc_Az_Europai_Gazdasagi_Kozosseg_joga#author_products_block_id_4998819


260 

 

Az előző fejezetekhez hasonlóan a kutatóközpontok helyzetével kezdjük az áttekintést. 

Mindenekelőtt arra kell rámutatni, hogy újabb jogi karok nyíltak meg, következésképp vagy ténylegesen, 

vagy potenciálisan, a kinevelt utódok beérkezésével új kutatóközpontok jelentek meg. Győrben és 

Debrecenben jogi kar létesült, és a nagy egyházak újraszerveződő egyetemeiken ismét szervezhettek 

jogtudományi oktatást: a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek Budapesten, a Károli Gáspár Református 

Egyetemnek Kecskeméten, majd Budapesten indult jogtudományi kara, önálló vagy társtudományokhoz 

kapcsolt nemzetközi jogi tanszékkel. 

Az állam- és jogtudományi karok más tanszékein, például az alkotmányjogi vagy büntetőjogi 

tanszékeken is születtek a nemzetközi joghoz szorosan kötődő szakmunkák, és emellett pedig az ELTE 

Társadalomtudományi Karán, az Államigazgatási Főiskolán (amelyet később a Marx Károly nevét 

Corvinusra „magyarosító” egyetemhez csatoltak, legújabban pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Közigazgatástudományi Karaként működik), valamint a dolgok természetéből fakadóan a 

Külügyminisztériumban (és, legalábbis oktatóanyagok vonatkozásában, a külföldi missziókra is 

tekintettel a Honvédelmi Minisztériumban) és bizonyos külön intézetekben,
1300

 továbbá az emberi jogok 

védelmére specializálódó egyes nem kormányközi szervezetekben
1301

 folytak nemzetközi jogi és azzal 

összefüggésbe hozható kutatások. 

A nemzetközi jog alapelemeinek tankönyvszerű összefoglalásai két különböző módszer szerint 

készültek, párhuzamosan azzal, hogy immár nem volt szükség ún. egységes tankönyvre. Önálló 

tankönyvet írt addigi szakmai pályafutásának szintézisét adva Bokorné Szegő Hanna,
1302

 Prandler 

Árpád,
1303

 Bruhács János
1304

 és Nagy Károly,
1305

 míg az ELTE-n, a Miskolci Egyetemen és a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetemen azt a megoldást választották, hogy az angol és francia nyelvterületen 

ekkoriban legsikeresebbnek tartott tankönyvek magyar fordítását vagy adaptációját készítik el.
1306

 Ezek 

mintegy tíz év alatt funkciójukat betöltötték, és megnyitották a lehetőséget arra, hogy időközben az önálló 

tankönyvek is elkészüljenek.
1307

 (A politikatudományi és a nemzetközi igazgatási szakon tanulók számára 

is készültek ekkor tankönyvek.
1308

) 

Fontos azonban kiemelni, hogy a rendszerváltozás után -- már amennyiben eltekintünk a szerzők 

állampolgárságától és attól, hogy a tudomány művelésében sokak számára a magyar nyelv meghatározó 

maradt -- meglehetősen szűk az a terület, ahol speciálisan magyar nemzetközi jogtudományról 

beszélhetünk, nem pedig arról, hogy a nemzetközi jogtudomány magyar művelőinek (evidenciaként 

felismerhető nemzeti pántlika nélküli) hozzájárulásáról van szó az egyetemes nemzetközi 

jogtudományhoz. Ez persze értelemszerűen összefügg a tárgy „nemzetközi”, azaz nemzetközileg 

kompatibilis, könnyen exportálható jellegével. Valószínűleg örülni kell annak, hogy ha letakarjuk a 

szerző nevét és elvonatkoztatunk attól, hogy gyakran magyar nyelven írott tanulmányról van szó, egyre 

kevésbé lehet megállapítani, hogy hazai vagy külföldi kutatási eredményről van-e szó. 

Számos területen megmaradtak a korábbi kutatási témák,
1309

 hol az folytatja, aki korábban is 

művelte,
1310

 hol a közben érkező, majd beérő fiatal erők és fontos eredmények születnek. Időközben 

önálló kutatási témává vált erre szakosodott szakemberekkel az európai jog (amelynek magyarországi 

művelését e kötet egy külön fejezete dolgozza fel), amelynek műveléséből a nemzetközi jogászok is 

                                                           
1300

 Mindenekelőtt az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetben és részben az Európai 

Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítványnál. 
1301

 Társaság a Szabadságjogokért, Magyar Helsinki Bizottság stb. 
1302

 BOKORNÉ SZEGŐ Hanna: Nemzetközi jog (Budapest: Aula 1997). 
1303

 BLAHÓ András -- PRANDLER Árpád: Nemzetközi szervezetek és intézmények (Budapest: Aula 2005). 
1304

 BRUHÁCS János: Nemzetközi jog (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 
3
2001).  

1305
 NAGY Károly: Nemzetközi jog (Budapest: Püski 1999). 

1306
 Malcolm N. SHAW: Nemzetközi jog [szerk. VALKI László] (Budapest: Osiris 2001); Nguyen Quoc 

DINH -- Patrick DAILLIER -- Alain PELLET: Nemzetközi közjog [ford. és kieg. KOVÁCS Péter] (Budapest: 

Osiris 1997). 
1307

 KOVÁCS Péter: Nemzetközi közjog (Budapest: Osiris 2006, 
2
2011); KARDOS Gábor -- LATTMANN 

Tamás (szerk.): Nemzetközi jog (Budapest: ELTE Eötvös 2010). 
1308

 SZEMESI Sándor: Bevezetés a nemzetközi jog tanulmányozásába (Debrecen: Debreceni Egyetemi 

Kiadó 2009); eredetileg az ELTE politikatudomány hallgatói számára készült: KARDOS--LATTMANN (80. 

lj.). 
1309

 BOKORNÉ SZEGŐ Hanna (szerk.): Az államok nemzetközi közösségének változása és a nemzetközi jog 

(Budapest: Akadémiai 1993).
 

1310 
LAMM Vanda: A Nemzetközi Bíróság ítéletei és tanácsadó véleményei 1945--1993 (Budapest: KJK 

1995); UŐ: A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósági rendszere (Budapest: KJK-Kerszöv 2005).
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kiveszik a részüket,
1311

 ugyanakkor sem a feldolgozás nem speciálisan magyar és -- leszámítva a hazai 

szakirodalom vonatkozó részeinek ismeretéről tanúbizonyságot tevő jegyzetanyagot -- tulajdonképpen 

bárhol vagy legalábbis az európai kontinensen bárhol megszülethettek volna. Azt azonban 

hangsúlyozzuk, hogy ezt a nemzetközi jognak és a nemzetközi jog tudományának sajátosságaira 

figyelemmel egyértelműen pozitív értékítéletnek szánjuk. 

Természetesen vannak olyan területek, amelyekre magyar szempontból különösen indokolt 

odafigyelni, de nem túl sok ilyen akad. Nézetünk szerint ilyen a kisebbségvédelem,
1312

 a 

környezetvédelem (a Bős--nagymarosi jogvita problematikája
1313

), a hazai alkotmányosság, a magyar 

alkotmánybírósági gyakorlat,
1314

 az 1956-os forradalom és az ún. ex post facto igazságszolgáltatás 

problémaköre, amelynek az elemzése máshol nem (vagy jellemzően nem így) történhetett volna meg. 

                                                           
1311

 BLUTMAN László: Az előzetes döntéshozatal (Budapest: KJK-Kerszöv 2003); UŐ: EU-jog 

működésben (Szeged: Bába 2004); UŐ: A belső piac joga az Európai Unióban (Szeged: SZTE ÁJK 2005); 

KENDE Tamás (szerk.): Európai közjog és politika (Budapest: Osiris 1998); KENDE Tamás -- SZŰCS 

Tamás (szerk.): Bevezetés az Európai Unió politikáiba (Budapest: Complex 2009); KOVÁCS Péter: A 

schengeni kérdés (Budapest: Osiris 2000); SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet: Az Európai Unió közjogi alapjai 

(Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2003); UŐ: (szerk.): Az Európai Unió joga (Budapest--Pécs: Dialóg 

Campus 2009). 
1312

 BRUHÁCS János: „A kisebbségek védelme és a nemzetközi jog” Acta Humana 1993/12--13. 64--75; 

GÁL Gyula: A dél-tiroli kérdés (Budapest: Teleki László Alapítvány 1995); Kinga GÁL: „Minority 

Governance Concepts in Europe on the Threshold of the Twenty-first Century” in UŐ (szerk.): Minority 

Governance in Europe (Budapest: Open Society Institute 2002); GYŐRI SZABÓ Róbert: Kisebbség, 

autonómia, regionalizmus (Budapest: Osiris 2006); KARDOS Gábor: Kisebbségek: konfliktusok és 

garanciák (Budapest: Gondolat 2007); KOVÁCS Péter: Az európai kisebbségvédelem a ’90-es években 

(Miskolc: Miskolci Egyetem 1995); UŐ: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem (Budapest: Osiris 1996); 

UŐ: „Le droit international pour les minorités face a l’État-nation” Publicationes Universitatis 

Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 2000; UŐ: International Law and Minority Protection: Rights 

of Minorities or Law of Minorities? (Budapest: Akadémiai 2000); UŐ: La protection internationale des 

minorités nationales aux alentours du millénaire (Paris: Pédone 2005); Zoltán KÁNTOR et al. (szerk.): 

The Hungarian Status Law: Nation Building and/or Minority Protection (Sapporo: Hokkaido University 

2004); KÁNTOR Zoltán (szerk.): Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában 

(Budapest: Gondolat 2008); Balázs MAJTÉNYI et al. (szerk.): Beyond Sovereignty: From Status Law to 

Transnational Citizenship? (Sapporo: Hokkaido University 2006); KARDOS Gábor: Kisebbségek: 

konfliktusok és garanciák (Budapest: Gondolat 2007); MAJTÉNYI Balázs -- VÍZI Balázs (szerk.): A 
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Gondolat 2007); Mihajlov DOBROMIR: „The First Ten Years’ Experience of the European Charter for 

Regional or Minority Languages and the Framework Convention for the Protection of National Minorities 

in Europe: Evidence of Good Practice and/or of Problems?” Miskolc Journal of International Law 

2008/2. 86--97; SZAJBÉLY Katalin -- TÓTH Judit: „Kisebbségvédelem az Európai Unióban” 

Kisebbségkutatás 2002/2. 520--534; SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet: A kisebbségvédelem nemzetközi jogi 

intézményrendszere a 20. században (Budapest: Gondolat 2003); SZARKA László (szerk.): 

Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában (Budapest: Gondolat 2008); TÓTH 

Judit: Státusjogok (Budapest: Lucidus 2004); UŐ (szerk.): Schengen: magyar--magyar kapcsolatok az 

uniós vízumrendszer árnyékában (Budapest: Lucidus 2000). 
1313

 NAGY Boldizsár: „A felek és a Nemzetközi Bíróság jogi álláspontja a Gabcikovo (Bős) -- nagymarosi 

perben” in VARGHA János (szerk.): A hágai döntés (Budapest: Enciklopédia 1997); UŐ: „Bős breviárium -

- áttekintés a jogvita állásáról” Beszélő 2005/10. 35--51.; UŐ: „A »jövő nemzedékek jogai« koncepció 

háttere a magyar és a nemzetközi jogban” in JÁVOR Benedek (szerk.): A jövő nemzedékek jogai 

(Budapest: Védegylet 2000). 
1314

 Lásd e tárgyban pl. TÓTH Károly -- BODNÁR László (szerk.): Tanulmányok az Európai Unió jogi 

intézményei és a jogharmonizáció köréből (Szeged: JATE ÁJK 1998); BODNÁR László (szerk.): EU-

csatlakozás és alkotmányozás (Szeged: JATE ÁJK 2001); BLUTMAN László: „Az Emberi Jogok Európai 
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alkotmányban (Budapest: KJK 1997); UŐ: „Az EU-csatlakozás magyar alkotmányjogi problémái” 

Magyar Tudomány 2006/9. 1081--1089; Pál SONNEVEND: „Verjährung und völkerrechtliche Verbrechen 
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Ha megpróbáljuk összefoglalni a rendszerváltozás óta eltelt alig több mint két évtized 

nemzetközi jogi kutatásainak főbb területeit -- előrebocsátva, hogy nem lehet mindenkinek minden művét 

felsorolni és a monográfiák, disszertációk mögött gyakran azokat megalapozó tanulmányok sora áll --, a 

magunk részéről az alábbi témaköröket jelöljük meg a korábban már említett témák mellett főbb 

orientációs pontokként: 

A nemzetközi jog nagy kérdései, mint a nemzetközi szerződések joga,
1315

 a nemzetközi 

bíráskodás,
1316

 a nemzetközi jogi felelősség,
1317

 a diplomáciai jog
1318

 mellett kiemelkedően nagy figyelem 

irányul az emberi jogokra,
1319

 ideértve az afrikai és az Amerika-közi rendszer feldolgozását,
1320

 a 

menekültjogot
1321

 és a humanitárius nemzetközi jogot.
1322

 Ezek mellett értelemszerűen az ENSZ 

gyakorlata és reformjainak perspektívái,
1323

 a NATO,
1324

 a jelenlegi nemzetközi válsághelyzetek és 

                                                                                                                                                                          
in der Rechtsprechung des ungarischen Verfassungsgerichts” Zeitschrift für ausländisches öffentliches 

Recht und Völkerrecht 1997/1. 195--228; UŐ: „The Position of the Hungarian Constitution after the 

Accession to the European Union” in András JAKAB -- Péter TAKÁCS -- Allan F. TATHAM (szerk.): The 

transformation of the Hungarian legal order 1985--2005: transition to the rule of law and accession to 

the European Union (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2007). 
1315
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budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái 1990/30. 77--90; 

SZALAI Anikó: „A kétoldalú nemzetközi szerződések felfüggesztése fegyveres konfliktus miatt” 

Debreceni Jogi Műhely 2008/3; UŐ: „Effect of the World Wars on International Treaties of Hungary” 

Miskolc Journal of International Law 2008/2. 98--108. 
1316

 KOVÁCS Péter: A nemzetközi jog fejlesztésének lehetőségei és korlátai a nemzetközi bíróságok 

joggyakorlatában (Budapest: PPKE Jog- és Államtudományi Kar 2010); LAMM Vanda: Válságjelenségek 

a Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósági rendszerében (Budapest: MTA 1988); UŐ: Az államok közötti 

viták bírói rendezésének története (Budapest: Akadémia 1990); UŐ (83. lj.). 
1317

 NAGY Károly: Az állam felelőssége a nemzetközi jog megsértése miatt (Budapest: Akadémiai 1991); 

SZABÓ Marcel: A jóvátételi cikkek kodifikációja az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságában (Budapest: 

Pázmány Egyetem eKiadó 2007). 
1318

 FRANK Tímea -- SULYOK Gábor: A diplomáciai és a konzuli kapcsolatok joga (Budapest: Rejtjel 

2002); HARGITAI József: A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga (Budapest: Aula 2005); SCHIFFNER 

Imola: A diplomáciai védelem a nemzetközi jogban [doktori disszertáció] (SZTE 2010). 
1319

 BOKORNÉ SZEGŐ Hanna -- MAVI Viktor (szerk.): Emberi jogok a nemzetközi jogban (Budapest: 

Emberi Jogok Magyar Központja 1994); GRÁD András: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve 

(Budapest: Strasbourg Bt. 2005); KARDOS Gábor: Emberi jogok egy új korszak határán (Budapest: T-

Twins 1995); UŐ: Üres kagylóhéj? A szociális jogok nemzetközi jogi védelmének egyes kérdései 

(Budapest: Gondolat 2003); KARDOSNÉ KAPONYI Erzsébet: Az emberi jogok nemzetközi védelme [doktori 

disszertáció] (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 2000); KONDOROSI Ferenc: 

Az emberi jogok európai rendszere és védelme (Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó 2001); UŐ: Az 

emberi jogok védelmének új kérdései (Budapest: Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 2006); 

MAVI Viktor: Az Európa Tanács és az emberi jogok (Budapest: [Imre László] 1993); PÁKOZDY Csaba: A 

véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi jog, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának joggyakorlatára [doktori disszertáció] (Miskolci Egyetem 2006); Pál SONNEVEND: 

Eigentumsschutz und Sozialversicherung (Berlin: Springer 2007); SZEMESI Sándor: A diszkrimináció 

tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában (Budapest: Complex 2009); WELLER Mónika: 

Emberi jogok és európai integráció (Budapest: Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 2000). 
1320

 RAISZ Anikó: Az emberi jogok fejlődése az emberi jogok európai és amerikaközi bíróságának 

kölcsönhatásában (Miskolc: Novotni 2010). 
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 Boldizsár NAGY: „The Hungarian Refugee Law” in Howard ADELMAN -- Endre Sík -- Géza 

TESSÉNYI (szerk.): Refugees in Hungary (Toronto: York Lanes Publishers 1994); TÓTH Judit: Menedékjog 

-- kérdőjelekkel (Budapest: KJK 1994); Maryellen FULLERTON -- Endre SÍK -- Judit TÓTH (szerk.): 

Refugees and Migrants (Budapest: Institute for Political Sciences of the HAS 1995). 
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 ÁDÁNY Tamás Vince -- BARTHA Orsolya -- TÖRŐ Csaba (szerk.): A fegyveres összeütközések joga 

(Budapest: Zrínyi 2009); ALMÁSI Ferenc: A hadijogról (Budapest: Zrínyi 1990); CSAPÓ Zsuzsanna: 

Fegyverekkel szemben, fegyverekkel kézben. Nemzetközi jogi védőháló a fegyveres konfliktusban érintett 

gyermekek oltalmára (Pécs: Publikon 2009); lásd még e tárgyban HOFFMANN Tamás, LATTMANN Tamás, 

SZALAI Anikó, VARGA Réka és VÉGH Károly tanulmányait; 
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menedzselésük a nemzetközi struktúrákban,
1325

a nemzetközi büntetőbíráskodás
1326

 és általában véve a 

nemzetközi jog markáns új tendenciái élveznek kiemelt figyelmet,
1327

 ideértve a nemzetközi terrorizmus 

elleni küzdelmet.
1328

 A nemzetközi szervezetek munkajoga,
1329

 a légi jog,
1330

 a diplomáciatörténet és a 

nemzetközi jogtörténet
1331

 terén is születtek nagyobb volumenű egyéni vagy kollektív munkák. 

A témák és a művek felvonultatása mellett talán érdemes rámutatni arra, hogy ha talán nem is 

annyira markánsan, mint a jogtudomány más területein, de a mai magyar nemzetközi jogtudományban is 

megjelölhető egy domináns irányvonal, ha úgy tetszik, iskola: a nemzetközi jog tudományának pozitivista 

megközelítését alkalmazó ún. Buza-iskola, amelynek körébe nagy-nagy leegyszerűsítéssel a Buza László 

tanszékét Szegeden átvevő Nagy Károly és az ő tanítványai, valamint Herczegh Géza és a tanítványai 

sorolhatók. 

Herczegh Géza a humanitárius nemzetközi jog, a kisebbségvédelem és a nemzetközi jogtörténet, 

Bokorné Szegő Hanna pedig az emberi jogok nemzetközi védelme
1332

 tárgyában tudtak megindítani olyan 

kutatási irányokat, amelyek ma is folyamatosan, nagyjából-egészében az általuk megjelölt irányokban és 

mégis autonóm módon tudtak folytatódni a tanítványok és a tanítványok tanítványai által. Emellett talán 

Valki László nevéhez köthető még bizonyos szempontból „iskola”, ami a nemzetközi jognak és a 

nemzetközi kapcsolatok szociológiájának, a politikai erőviszonyok kölcsönös összefüggéseinek egymásra 

tekintettel történő elemzésében nyilvánul meg. 

5. A magyar nemzetközi jogtudomány művelőinek elismertsége 

A magyar nemzetközi jogtudomány művelői közül többen lettek a Magyar Tudományos 

Akadémia rendes vagy levelező tagjai: Apáthy István, Balogh Artúr, Buza László, Gajzágó László, Gratz 
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1327

 Péter KOVÁCS (szerk.): Le droit international au tournant du millénaire -- International Law at the 

Turn of the Millennium (Budapest: PPKE 1999); KONDOROSI Ferenc: A világ végveszélyben? A 
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Közlöny 1993/7. 280--289; UŐ: „The Origin and the Early Development of International Civil Service” 
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 MOYS Péter: Nemzetközi légijog [kézirat] (Budapest: [k. n.] 2006); ERNSZT Ildikó: A nemzetközi 
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Gusztáv, Herczegh Géza, Irk Albert, Lamm Vanda. Névsorukat kiegészíthetjük azoknak a jogtudósoknak 

a felsorolásával, akik nemzetközi joggal is foglalkoztak, még ha nem is ez volt a legfontosabb, 

legismertebb kutatási területük: Magyary Géza, Marton Géza, Moór Gyula, Pulszky Ágost, Szabó Imre, 

Szászy István, Vámbéry Rusztem, Wlassics Gyula. 

A nemzetközi jog kodifikációjának elősegítésére 1873-ben életre hívott tudományos társaság, az 

Institut de Droit International tagjai közé bekerült Gajzágó László, Lamm Vanda, Magyary Géza, Szászy 

István, az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságába pedig Ustor Endre (1967 és 1976 között). A magyar 

világűrjog atyja, Gál Gyula a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia rendes tagja, a Nemzetközi 

Világűrjogi Intézet tiszteletbeli igazgatója lett. 

A nemzetközi jogászok számára kivételes siker, ha bíróként is részt tudnak venni állandó vagy 

választott nemzetközi bíróság munkájában: ez a Nemzetek Szövetsége idején Szászy Istvánnak és 

Tomcsányi Vilmos Pálnak, míg az ENSZ keretei között Herczegh Gézának (Nemzetközi Bíróság, 1993--

2003), Prandler Árpádnak
1333

 és Ustor Endrének,
1334

 az EBESZ-ben pedig Mavi Viktornak
1335

 jutott 

osztályrészéül. Az Emberi Jogok Európai Bíróságán az alkotmánytörténeti és a kisebbségvédelem 

tudománytörténeti kutatatásai felől induló Baka András (1991--2008), majd 2008 óta az őt váltó 

jogfilozófus, Sajó András bíráskodott, mindketten eleget téve a funkciójukból fakadó tudományos 

kötelezettségeknek, javarészt külföldi előadásokban és tanulmányokban mutatták be a strasbourgi 

ítélkezési gyakorlatot. 
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Varju Márton 

Az európai jog tudománya Magyarországon
*
 

Ebben a tanulmányban az európai jog tudományáról, különösen annak hazai műveléséről adunk 

áttekintést. Európai jog alatt az Európai Unió, korábban az Európai Közösségek jogát értjük, így nem 

érintjük az Európa Tanács keretében született egyezmények, különösen az Emberi Jogok Európai 

Egyezménye jogát. Az európai jog tudománya különös szelete a nemzetközi és a hazai jogtudománynak. 

Sajátságos módon vizsgálja a jogot, amely egyszerre jelentkezik az európai integráció produktumaként és 

az európai integrációt, annak intézményi, politikai/közpolitikai és alkotmányos változásait mozgató 

tényezőként. 

Vizsgálatainak sajátságossága több okból eredeztethető. Egyrészt az európai jognak az Európai 

Bíróság ítéleteiből kivilágló retrospektív keletkezési mítosza annak különállóságát, különleges voltát 

hirdeti, amely ennek következtében csak hasonlóan sajátságos eszközökkel értelmezhető és vizsgálható. 

Másrészt a jog, a jog követése különösen fontos szerephez jutott az európai integráció alakításában és 

működtetésében, amely kiemelt szerep az európai jog tudományos vizsgálatának irányait és megközelítési 

módszereit alapvetően befolyásolta. Az európai jog tudománya a jogban a mai napig az európai integráció 

talán leghatékonyabb eszközét látja. A jog funkcionalitására helyezett hangsúlyt azzal magyarázza, hogy 

az európai szintű politikai és társadalmi folyamatok gyengesége, az európai politikai hatalom 

származtatott volta, valamint az európai integráció céljainak a tagállami szinten gyakorolt hatalomtól és 

az e hatalom gyakorlására létrehozott szervezetrendszertől függő megvalósíthatósága folytán a jog 

eszköze nélkül az alapszerződési célok megvalósulása veszélybe került volna. 

Végül meg kell említenünk a tudomány művelőinek kritikus, viszont az európai eszme mellett 

elkötelezett alapállását. Ennek következtében az európai jog főáramát a szupranacionális jog hatásai és az 

azok következtében megvalósuló változások szükségszerűségébe, az európai integrációval járó és a 

jogban kifejezett kompromisszumok elkerülhetetlenségébe vetett hit jellemzi. A következőkben 

bemutatjuk az európai jog nemzetközi tudományát, korszakoljuk hazai művelésének eredményeit, végül 

megvizsgáljuk az európai jog hazai tudományának feladatait és a hazai jogtudományban elfoglalható 

helyét. 

1. Az európai jog tudománya 

A jogtudomány nagy hagyományokkal rendelkező területeinek képviselői szemében az európai 

jog tudományáról beszélni talán túlzásnak tűnhet. A művelői által pár évtized alatt kialakított 

tudományterület, amelynek tartalma és határai folytonos átalakulásban vannak, inkább tematikus, mint 

szilárd dogmatikai rendszerre épített. Más tudományterületekre és különböző nemzeti jogtudományi 

hagyományokra való nyitottsága folytán a megközelítési módok és módszerek sokfélesége jellemzi. 

Művelői sem azonos elgondolásokból kiindulva és eredményeket remélve nyúlnak hozzá. A nemzeti 

                                                           
*
 A tanulmány 2. pontja nagyban támaszkodik SONNEVEND Pál korábban készült azonos tárgyú 
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alkotmányjog európaizációját vizsgáló magyar alkotmányjogász tudománya más lesz, mint a nemzetközi 

szervezetek alkotmányosodását intézményi szempontból kutató amerikai jogász-politikatudós 

produktumai. A hazai eljárási joggal foglalkozók mást keresnek a vonatkozó uniós jogszabályokban, mint 

a belső piac tágabb értelemben vett szabályozási eszközeit és eredményeit szabályozáselméleti 

szempontból elemző kutató. Ennek megfelelően csaknem lehetetlen az európai jog tudományát egységes, 

dogmatikailag és módszertanilag következetes tudományterületként feltüntetni.
1336

 Ezért az európai jog 

tudománya helyesebben a visszafogottabb, természetét jobban tükröző, valódi magyar megfelelőt viszont 

nélkülöző European legal studies kifejezéssel lehetne illethető. 

1.1 A tudományterület főbb jellemzői 

Az európai jog tudománya, több okból is kifolyólag, nem rendelkezik egységes, szuverén 

elméleti háttérrel. Ahogy Neil Walker írja, a joganyag mérete és fejlődésének sebessége, az európai jogot 

művelő jogászi és más szakmák információéhsége kielégítésének szükségélete, az európai joggal 

tudományos igényességgel foglalkozók szakmai és elméleti háttere, valamint az európai jogi kérdéseknek 

a hazai jogrendszert érintő problémákként történő vizsgálata megakadályozta, hogy a tudományterület 

művelésének mély és mindent átfogó elméleti alapjai rögzüljenek.
1337

 A tudományterület, ahogy a vezető 

folyóiratokból, tankönyvekből és monográfiákból kiderül, tematikusan, az adott időszakban felmerülő 

problémákra reagálva fejlődött, gyakran olyan sajátos problémakörök mentén, amelyek az európai jog 

tudományán kívül csak korlátozott érdeklődést keltettek.
1338

 Ilyen hagyományos, az európai jogról való 

gondolkodást a mai napig meghatározó tematikus kérdésnek tekinthető az európai jognak a nemzeti 

jogrendszerekre gyakorolt hatása,
1339

 az Európai Bíróság alkotmány- és jogfejlesztő tevékenysége,
1340

 az 

uniós jogrendszernek a tagállami alkotmányos rendszerek és az alapvető emberi jogok védelmére 

született nemzetközi egyezmények szorítása hatására bekövetkező alkotmányosulása,
1341

 az identitás, a 

polgárság és a politikai közösség jogi eszközökkel történő megalapozása,
1342

 az uniós hatalomgyakorlás 

hatékonysága, legitimációja és elszámoltathatósága, különös tekintettel a szokatlan, esetlegesen 

többszintű hatalomgyakorlási formákra és módszerekre,
1343

 az egységes belső piac tág értelemben vett 

szabályozási kérdései,
1344

 az uniós versenyjog fejlődésének korszakokhoz köthető irányai
1345

 vagy az 

uniós jog szociális dimenziójának hiánya vagy lassú, fokozatos kialakulása.
1346

 

Tematikussága ellenére az európai jog tudománya is életre tudott hívni az uniós jogrend egészét 

megragadni kívánó, a tudományos vizsgálat alapvető irányait és megközelítési módszereit meghatározó 

általános elméleti diskurzust. Ez a diskurzus a jogra mint az európai integráció produktumára tekintett. Itt 

kell megemlíteni, hogy a jog az európai integrációt mozgató tényezőként történő elemzése, ahogy alább 
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láthatjuk, követve az európai integrációs elméletek neofunkcionalista megközelítését, különösebb 

kétkedés nélkül elfogadta, saját téziseit hatékonyan támogatandó, a jog instrumentális és funkcionális 

megközelítését. A jogra mint az európai integráció produktumára vonatkozó elméletek elsősorban annak 

legitimációja és autoritása kérdéseivel foglalkoztak. Központi problémaként az európai jogrend és a 

tagállami jogrendszerek közötti alkotmányos és más jogi konfliktusok megoldásának különféle elméleti 

modelljeit vizsgálták. 

Walker tipológiáját követve meg kell különböztetni a szuverenista, a pluralista, a komplex 

unitarista, valamint a posztszuverenista nézeteket.
1347

 Ezek a nézetek, a szuverenista nézet kivételével, 

valamely elméleti keretben, reflektálva az uniós jogrend okozta alkotmányos és jogi kihívásokra, 

kísérletet tettek az állami főhatalomra vonatozó ortodox alkotmányjogi és nemzetközi jogi alaptételek 

újraértelmezésére. Közös elemük, hogy az Európai Unió jogrendjét egyszerre jellemző jogi, morális stb. 

egység és sokféleség dilemmájára kerestek illő normatív magyarázatot. A pluralisták és a komplex 

unitaristák a szuverenitást mint alapvető elméleti kategóriát elfogadták. Különbség közöttük, hogy míg a 

pluralisták tagadták a mindenek feletti főhatalom létezésének lehetőségét és a több szuverén közötti 

viszonyt a kölcsönös alkalmazkodás lehetőségével és szükségességével magyarázták, az unitaristák az 

egységes főhatalom létezése mellett érveltek, amely álláspontjuk szerint az Európai Unióban 

szükségszerűen több elemből állóan összetett vagy többszintű lesz.
1348

 A posztszuverenisták a 

szuverenitás mint elméleti kategória meghaladásának szükségességét hirdették és különféle, összetett 

normatív rendszerképük alapjait a hagyományos hierarchikus hatalom jelenléte nélkül határozták meg.
1349

 

Tematikussága mellett elszigeteltsége tekinthető az európai jog tudománya másik fő 

jellemzőjének. Képviselői a diszciplína kialakításakor, vélhetően tudatosan, hangsúlyt helyeztek az 

európai jog különleges és mással össze nem hasonlítható dinamikus természetére és általában különleges 

pozíciójára, valamint hangsúlyozták, hogy megértéséhez politikai és közgazdasági kontextusának mély 

ismerete szükséges. Ennek következében terjedhetett el az a nézet, hogy művelése egyedül specialista 

európai jogászok számára állhat nyitva.
1350

 Ebben hasznos segítőtársra leltek az Európai Bíróságban, 

amelynek politikai és közpolitikai célokat követő (teleologikus) értelmezési gyakorlata és az annak 

folyományaképpen kifejlesztett, a hatékonyságot központi elemüknek valló jogelvek jó okkal keltettek 

idegenkedést a többi jogi tudományterület művelőiben. Jo Shaw szerint a diszciplína fejlődésében, bár ez 

ma már kevéssé jellemző, az irányadó vagy az akkor éppen népszerű jogelméleti irányzatok csak csekély 

hatással bírtak.
1351

 Művelői általában megelégedtek, ahogy általában most is megelégednek, az Európai 

Bíróság mint központi aktor egyébként rendkívül sokszínű és az európai jog politikai, közgazdaságtani, 

kormányzási, szabályozási stb. kontextusára reflektáló ítélkezési gyakorlatának elemzésével. Az 

ítélkezési gyakorlat minősége és a felvetett kérdések jellege a szélesebb elméleti diskurzus hiánya 

ellenére is a mai napig vonzóvá teszi a tudományterületet. 

Amennyiben az európai jog tudományterületének forrásait nézzük, az átfogó elméleti háttér 

hiánya és a tematikus tudományfejlődés magától értetődő lehet. Az uniós alapszerződések meglehetős 

közvetlenséggel határozzák meg az uniós jog helyét és szerepét az Európai Unió mint politikai és 

kormányzási rendszer működtetésében, valamint viszonylagos világossággal utalnak az uniós jog által 

követendő politikai filozófiai, közgazdasági és társadalmi elképzelésekre és az Európai Unió alapját adó 

értékrendszerre. Az alapszerződések többszöri módosulásából származó finomítások és a kontúrok 

fokozatos eltolódása ellenére is világosan kitűnik, hogy az európai jogtól elsősorban az Európai Unió 

működésének és az uniós szakpolitikák működtetésének hatékony támogatását várják el. A jog és a jog 

által megvalósított szakpolitikák hatékonysága nemcsak az uniós jogrendszer alapjait (például autonómia, 
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elsőbbség, a jogállamiság és az alapjogok védelmének elvei, a nemzeti bíróságok részvétele az uniós jog 

kikényszerítésében és alkalmazásában) lefektető esetjog, valamint a piaci integráció szabályozásának 

paradigmáit (például a kölcsönös elismerés elve) rögzítő ítéletek alaptézise, hanem jogi védelemben 

részesítendő tényezőként az uniós szakpolitikák alkotmányos kereteit kijelölő ítélkezési gyakorlatban is 

megjelenik.
1352

 

A hatékonyságon vagy annak ösztönzésén túl a jog szélesebb körben is szolgálta az európai 

gazdasági és politikai integráció építkezését. A jog elsődleges kifejezési formája az integráció 

alapértékeinek, mint például az egyenlőség és a személy (elsősorban gazdasági) autonómiája. Az uniós 

polgárság -- az európai politikai integráció alapköve -- jogi konstrukció, amely kétséges sikerrel, 

elsősorban jogok biztosításával próbálja szűkíteni az európai intézmények és az állampolgárok közötti 

politikai és alkotmányos szakadékot. Hasonló motivációk vezettek el az EU Alapjogi Kartájának 

elfogadásához és alkotmányos helyzetének konszolidációjához. Ugyancsak jogi eszközökkel próbál az 

EU közvetíteni a szabad piac és verseny, valamint szociális céljai és az európai társadalmak szociális 

dimenziója között, ahogy ezt például a közszolgáltatásokra vonatkozó alkotmányos elvek megszilárdulása 

és a közszolgáltatásokat a piaci integrációtól és az integrált piacon folyó versenytől védő szabályok 

[EUMSZ 106. cikk (2) bekezdés] alkalmazása mutatja.
1353

 Mindezekből a jognak az Európai Unióban 

betöltött instrumentális szerepére és funkcionális felfogására lehet következtetni. Ez a megközelítési mód 

a tudományterület tematikus, mélyebb elméleti vizsgálódásokat nélkülöző diskurzusaiban gyakran 

visszaköszön. 

A jog instrumentális és funkcionális felfogása elsődlegesen annak következménye, hogy az 

európai jog tudományában a jog és az egyre fejlődő integráció folyamata csaknem elválaszthatatlanul 

összekapcsolódott.
1354

 Az integráció előremozdításában és az alapszerződések céljainak elérésben a jog 

jelentette azt az eszközt, amelynek alkalmazásával a szerződési kötelezettségekkel érintett tagállamok és 

személyek magatartása közvetlenül befolyásolható lehet. Az uniós jog alkalmazása és kikényszerítése 

körében kifejlesztett általános és konkrét jogelvek, valamint a kapcsolódó eljárások a jogirodalom 

klasszikus témájának számítanak, amely a további integráció érdekében bekövetkezett jogfejlődést 

magától értetődőnek veszi és a jogi fejleményeket konstruktív, a fejlődést támogató kritikával illeti.
1355

 

Felvethető, hogy az ezen túlmutató tudományos elemzések az európai eszmét és az európai eszme jog 

általi megvalósíthatóságát kérdőjelezték volna meg. 

1.2 Külső befolyások 

Az átfogó elméleti megalapozottság és a tiszta módszertan hiányát kompenzálja, hogy az európai 

jog tudománya elméleti háttérként hivatkozhat a széles értelemben vett európai politikatudomány 

(European studies) eredményeire. Ennek alapdiskurzusai, amelyek intézményi (institutionalism), 

kormányzási (governance approach) vagy éppen szabályozási (regulatory approach) szempontból 

vizsgálják az EU működését és fejlődését, bár messze nem teljesek és a jogi diskurzusokhoz hasonlóan 

tematikusan fejlődtek,
1356

 hagyományosan megjelennek az európai jogról alkotott elméleti munkákban, 

legalábbis az angolszász területen.
1357

 Az európai jog tudományterületét a mai napig domináló, az 

Európai Bíróság aktív jogfejlesztő tevékenységére reflektáló, az azt befolyásolni kívánó megközelítés 

egyértelműen institucionalista alapokra épül (lásd alább, a következő bekezdésben). Az ugyancsak 
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intézményi megközelítésen alapuló európaizációs kutatások
1358

 az európai jog tudományában kellő 

elméleti alapot adhatnak a tagállami bíróságoknak az uniós jog alkalmazásában betöltött szerepe 

értékeléséhez. Az egységes belső piac jogának legyümölcsözőbb vizsgálatára szabályozási szempontból 

kerülhet sor.
1359

 Ugyancsak szabályozási megközelítésből érdemes vizsgálni az uniós jognak a tagállamok 

általi követését és a velük szemben történő kikényszerítését.
1360

 

Az európai politikatudomány nagy nézetei közül elsősorban a neofunkcionalizmus, különösen 

annak az európai intézmények, köztük az Európai Bíróság szerepét kidomborító eleme adott jól illeszkedő 

elméleti alapot az európai jog tudományos vizsgálatához.
1361

 A neofunkcionalizmus progresszív, az 

integráció továbbfejleszthetőségét hirdető irányultsága alátámasztani látta a jog instrumentális és 

funkcionális megközelítését és a jognak az integráció működtetésében és fejlesztésében betölteni vélt 

központi szerepét. A neofunkcionalista irányzat adta elméleti háttér következtében a jogirodalom az 

irányzat téziseit alátámasztani képes jogi fejlemények elemzését (például az uniós jog hatékonyságának 

vizsgálatát) részesítette előnyben, és figyelmét elsősorban az Európai Bíróság tevékenységére 

fordította.
1362

 Az európai jog tudományának ilyen irányú fejlődése a korántsem támadhatatlan 

neofunkcionalista iskola számára is könnyebbséget jelentett, hiszen a jogi elemzések számos bizonyítékát 

szolgáltatták az irányzat főbb alapvetéseinek. Ebből a körből mindenképpen kiemelendő Joseph Weiler 

munkássága, aki az Európai Bíróság szerepét árnyaltabban, az európai politikai intézmények 

működésének relációjában vizsgálta, valamint kihangsúlyozva a jog funkcionalitását, annak szerepét is az 

európai politikai folyamatok tekintetében értékelte.
1363

 

A nemzeti jogi kultúrából és tudományos tevékenységből eredő elméleti kérdések és 

megközelítési módszerek az európai politikatudomány nézeteihez hasonló viszonyulási alapot jelentenek 

az európai jog tudománya számára. Az európai jog művelői egy adott (esetleg több) jogrendszer elemeit 

tanulva egy adott jogi kultúra keretei között nevelkedtek, így tevékenységük során elkerülhetetlenül az ott 

megfogalmazott alapvetésekre, módszertanra és megközelítési módokra fognak építkezni. A 

tudományterület számos olyan kérdéssel foglalkozik, mint például a legitimáció, az elszámoltathatóság 

vagy az egyenlőség, amely modern jogtudományi problémaként először az állam és a jog viszonyának 

valamely nemzeti jogi kultúra keretében történő vizsgálata során jelentkezett.
1364

 Ugyancsak nemzeti 

szintű gyökerei vannak az egyénnek az uniós jogban betöltött szerepéről és helyéről folyó 

diskurzusnak,
1365

 a szubszidiaritás elve európai szinten történő lecsapódásának
1366

 vagy a bírói hatalom 

korlátait feszegető kutatásoknak.
1367

 

1.3 A tudományterület eredményei 

A tudományterület eredményei viszonylagos elméleti korlátozottsága és tematikussága
1368

 

ellenére is számottevőek. A piacon -- nemzetközi jellege miatt is -- alig lehet számon tartani a különböző 
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európai jogi folyóiratokat és az olyan könyvkiadókat, amelyek jelentősebb európai jogi portfólióval 

rendelkeznek.
1369

 Európában és a világban számos nemzetközi hírű kutatóintézet foglalkozik az európai 

jog különböző területeinek vagy az európai jog nemzeti jogra gyakorolt hatásának kutatásával.
1370

 

Tudományos vagy tudományos jellegű művelésében az egyetemi kutatók mellett rengeteg kiváló 

szakember (ügyvédek, bírók, köztisztviselők) is részt vesz.
1371

 A gyakorlat számára különösen jelentős 

területek, mint például az európai versenyjog, sajátságos, a főbb tudományos csapásvonalaktól elkülönülő 

mikrovilágot alkotnak. Ezek a területek a piac adta lehetőségek következtében különösen jó alkalmat 

adnak a gyakorlat számára vonzó szakkönyvek és folyóiratcikkek készítésére, valamint gyakorlati 

képzések és továbbképzések nyújtására.
1372

 Az európai jogban a nemzetközi piac általában is a tematikus, 

a jogi fejlemények feltárására irányuló műveknek, valamint a jól értékesíthető tankönyveknek és 

szakkönyveknek kedvez. 

Fontos kérdés, hogy az európai jog nemzetközi tudománya produkált-e kritikus mennyiségben 

olyan tudományos munkát, amely túlmutat az átlagosnak tekinthető tematikus, jogi fejleményekre 

reflektáló vagy a gyakorlat számára jogi információt egyébként magas minőségben közvetítő műveken. 

Ebből a szempontból a tudományterület szerencsés helyzetben van, mivel az európai jog nyitottsága és a 

tagállami jogrendszerek feletti vagy azokat kiegészítő pozíciója folytán a jogtudományt foglalkoztató 

nagy kérdések meglehetős közvetlenséggel bontakoznak ki fejlődésének rendkívüli történetében. Úgy 

gondoljuk, hogy különösen a jognak az európai integráció megvalósításában és kiteljesülésben betöltött 

szerepéről készült munkák,
1373

 az alkotmányosság új, plurális/komplex felfogására reflektáló művek,
1374

 

az európai jog és az értékek viszonyát elemző kritikus értekezések,
1375

 az állam versenypiacokon betöltött 

szerepének változásairól írott munkák,
1376

 a jog és szabályozás, valamint a jog és kormányzás 

kapcsolatának elemzései,
1377

 valamint az európai gazdasági alkotmányosság, különösen az európai 

gazdaságszabályozás és az európai szociális modell viszonyrendszerének körében végzett kutatások
1378

 

tekinthetők kiemelkedőnek a tudományterület produktumai köréből. Rugalmassága és invenciózussága, 

amit rögzült elméleti háttere hiányának és tematikus fejlődésének következményeként is láthatunk, 

magasra teszi a mércét az európai jog nemzeti keretek között művelt tudománya számára. Az európai jog 
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magyar tudományának is ehhez a teljesítményhez mérten kell meghatároznia főbb feladatait és a hazai 

jogtudományon belül elfoglalt helyét. 

2. Az európai jog hazai tudományának főbb korszakai és eredményei 

A tudományterület hazai korszakolása nem választható el Magyarország XX. századi 

történelmének főbb eseményeitől. Tény, hogy az európai jog alapjait adó európai integrációs 

alapszerződések megkötésében és az integrációs szervezet első negyven évének működésében 

Magyarország nem vett részt. Ennek megfelelően ennek az időszaknak a nagyobbik részében nem igazán 

beszélhetünk az európai jog tudományáról Magyarországon. Az első hazai monográfiák, feltehetően 

gyakorlati indíttatással, az Európai Közösségek és Magyarország közötti kétoldalú kereskedelemi 

kapcsolatok kialakulásával párhuzamosan, meglepően mély merítéssel keletkeztek. Ahogy ma is, az 

európai közösségek jogának tematikája meghatározta a vele foglalkozók körét. Ebben az időszakban a 

nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának művelői (Mádl Ferenc) és a 

nemzetközi közjog művelői (Valki László) érdeklődése terjed ki erre a területre, amely ekkor még sokkal 

nagyobb mértékű hasonlóságot mutatott a nemzetközi kereskedelmi joggal és a nemzetközi szervezetek 

jogával. Csak később, a rendszerváltozást követően, a csatlakozási folyamat megindulásakor jelent meg 

az európai jog kutatása és oktatása önálló hivatásként és karrierlehetőségként, és akkor alakultak meg a 

magyar jogi karokon az önálló vagy csatolt európai jogi tanszékek.
1379

 

A csatlakozási folyamat jellegéből adódóan az európai jog hazai tudománya sokáig anélkül 

fejlődött, hogy az uniós joganyag -- egyes kivételektől eltekintve -- Magyarországra kötelező és magyar 

nyelven elérhető lett volna. Ekkor rögzült egyik fő feladat, az idegen nyelvű joganyagnak a hazai 

közönség felé történő elemző közvetítése, valamint ekkorra datálható praktikus, a csatlakozási 

folyamatot, különösen a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését támogató megközelítési módja is. 

A társulási megállapodás közjogi kérdései és a jogharmonizáció égető problémái ebben az időszakban 

keltették fel a hazai köz- és magánjogtudomány érdeklődését az európai jog iránt és ekkor kezdődött meg 

az európai jognak a hazai jog- és intézményrendszert érintő hatásai vizsgálata és értékelése. 

Magyarország uniós csatlakozása előkészítésének sürgős megoldást igénylő kérdései egyértelműen a 

gyakorlati problémák (például a széles értelemben vett jogharmonizációs folyamat segítése, magyar 

nyelvű tankönyvek/referenciamunkák készítése, az európai jogi oktatás és továbbképzés beindítása) felé 

irányították az európai jog hazai tudományát, amely elméleti és megközelítésbeli hiányosságait pótlandó 

szívesen merített az elérhető német, angol vagy francia nyelvű forrásokból. A nyugati irodalomra való 

építkezés már a korai monográfiákra is jellemző volt, és ma is alapvető elvárás az európai jogot 

művelőkkel szemben, hogy akár több nyelven is kövessék az európai jog nemzetközi tudományának 

fejlődését. 

A 2004-es csatlakozást követően az európai jog hazai tudományának e jellemzői még jobban 

megerősödtek. Az európai jognak a jogalkotás és a jogalkalmazás tekintetében betöltött gyakorlati 

jelentősége meghatározza a tudományos vagy tudományos igényességű tevékenység irányát és 

produktumait. Dominál a hazai jog (jogalkotás, bírói gyakorlat) alakulása befolyásolásának szándéka és a 

de lege ferenda gondolkodás. Ennek fontossága, tekintve az uniós jog követésének nehézségeit -- amelyet 

csak súlyosbít, hogy az uniós jog értelmezése és alkalmazása a megszokottól eltérő jogalkotói és 

jogalkalmazói hozzáállást és felkészültséget igényel --, nem lebecsülendő. Művelői egyre szélesedő 

körében csaknem minden jogtudományi terület képviselői megjelentek. Munkáikban az uniós jogból 

eredő jogszabályi változásokra reflektáltak, esetleg azok szükségességét sürgették. Az uniós jog hazai 

jogba történő beépülésével az európai jog nagy kérdései a hazai jogtudomány adott területének (például 

agrárjog, környezetvédelmi jog, büntetőjog) kérdésévé váltak és tárgyalásuk gyakran levált a jogi norma 

megszületését meghatározó jogi/alkotmányos, közgazdasági vagy kormányzási környezet sajátságos 

problémáiról. 

Az európai jog és tudományának domesztikációja valószínűleg elkerülhetetlen jelenség. Az 

európai jog hatékony oktatása és kutatása sem valósítható meg a jogtudomány más területei képviselőinek 

részvétele nélkül. Az európai jog tudománya által felkínált elméletek, problémafelvetések és 

megközelítési módok is csak ezen az úton termékenyíthetik meg a hazai jogtudományt. Az európai jog 

különféle területeinek egyes jogágakhoz való csatolása az európai jogot művelők számára könnyebbséget 

                                                           
1379

 Jelenleg a következők: ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék és 

Nemzetközi Jogi Tanszék; SZTE ÁJK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék; PTE ÁJK Nemzetközi- 

és Európajogi Tanszék; ME ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézet; PPKE JÁK Európa-jogi Tanszék és 

a Versenyjogi Kutatóközpont; DE ÁJK Európa Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék; SZIE ÁJK Nemzetközi 

Köz- és Magánjogi Tanszék; KGRE ÁJK Európa Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék. 



272 

 

is jelent, hiszen megszabadulnak attól a tehertől, hogy az uniós jogrendszer csaknem teljes spektrumával 

foglalkozzanak, valamint lehetőségük nyílik arra, hogy a tudományterület művelését az európai jog 

nemzetközi tudományához kapcsolódva és a tudományterület saját kérdéseivel foglalkozva lássák el. 

Mielőtt a hazai európai jog tudománya szerepének és helyének tárgyalására térnénk, be kell mutatnunk az 

európai jog hazai tudományának eddigi legjelentősebb eredményeit. 

2.1 A korai monográfiák 

Az európai jog magyar tudományának kezdetén rögtön két olyan monográfia áll, amelyek 

nyugat-európai kortársaikkal összevetve is megállják helyüket. A két monográfia Mádl Ferenc Az 

Európai Gazdasági Közösség joga
1380

 című és Valki László A Közös Piac szervezeti és döntéshozatali 

rendszere
1381

 című kandidátusi disszertációja. 

Elsőre meglepőnek tűnhet, hogy a Varsói Szerződés és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 

(KGST) egyik tagállamában -- több mint húsz évvel a szovjet uralom összeomlása előtt -- két ilyen 

komoly munka is Európa szabad felének gazdasági és jogi integrációját választotta témaként. Ennek az 

adott körülmények között bátornak mondható, bár értelemszerűen kellően kontextusba helyezett indokát 

Mádl Ferenc adta könyve bevezetőjében: 

Az útra indulókban tervek és remények gomolyognak, amiknek a realitását nem mindenestől 

lehet előre végiggondolni; alakulásába különböző tényezők különbözőképpen beleszólnak; a 

terveket -- tudják előre, tán fáj is nekik -- esetleg át kell rendezni. Egy dolog azonban 

bizonyos. Az nevezetesen, hogy ez is, mint minden vállalkozás történelmi elhatározásokat 

érlel és az elhatározások megvalósításához -- különösen, ha ezek a tudományos indikációk 

irányába esnek -- kivételes energiákat ébreszt.
1382

 

Valki László talán visszafogottabban, de hasonló szellemben szögezte le: 

Történelmileg aligha lehet véletlennek tekinteni, hogy Európa keleti és nyugati felében közel 

azonos időszakban bontakoznak ki az integrációs folyamatok. Ezek kontinensünkön 

alapvetően eltérő természetű, de kétségkívül nagy horderejű gazdasági és politikai 

változásokat eredményeznek, amelynek hatásait valamennyien érezzük és a jövőben még 

inkább érezni fogjuk.
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Visszatekintve, ha nem is egyértelmű, hogy milyen indíttatásból eredtek, mindenképpen 

igazolódni látszik a szerzőknek az Európára és az európai államok jövőjére vonatkozó bátor víziója. 

Noha az elemzések kontextusát és tárgyát alapvetően meghatározza a szerzők tudományos 

háttere, a magánjog, illetve a nemzetközi közjog, mindkét munka túl kívánt lépni az egyszerű normatív 

elemzésen, és vizsgálódását szélesebb gazdasági, illetve politikai-jogszociológiai aspektusokból 

igyekezett végezni. Ez a törekvés különösen szembetűnő Mádl Ferenc munkájában, amely ha nem is vont 

le mélyre hatoló gazdaságpolitikai következtetéseket (például a centrum-periféria viszonya, az ágazati 

hangsúlyok eltolódása az integráció/globalizáció következtében), külön fejezetet szentelt az integrációban 

részt vevő államok gazdasági helyzetének. 

A közös téma ellenére a két könyv tárgya alapvetően eltér egymástól. Mádl Ferenc az Európai 

Gazdasági Közösség anyagi jogát, az integrációs gazdasági jogot vette górcső alá. Az integrációs 

intézmények, a döntéshozatali mechanizmus így kívül esett a vizsgálódáson, a közösségi jogrendszer 

bemutatásakor pedig csak a legszükségesebbre szorítkozott.
1384

 Cserében viszont átfogó, gyakorlatias 

képet kapunk a vállalatoknak a gazdasági integrációban betöltött szerepéről, a tőke szabad mozgásáról és 

a közösségi versenyjogról. Valki László monográfiája az európai jog másik nagy vizsgálódási területével, 

az intézményi és döntéshozatali renddel foglalkozott. Részletesen elemezte az EGK intézményeinek 

hatásköreit és a különböző döntéshozatali folyamatokat. Noha Valki a közösségi jog és a tagállami jog 

közötti konfliktusmezőket részleteiben nem rekonstruálja,
1385

 biztos érzékkel mutat rá a közvetlen hatályú 

jog lehetőségének és a közösségi jog elsőbbségének forradalmi újdonságára. 
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Összességében Mádl Ferenc és Valki László monográfiája együtt teljes képet rajzolt az európai 

integráció akkori állapotáról. A nyugati irodalomban akkor már meghonosodott nagy irányzatok és 

elméleti viták ugyan sok helyet nem kaptak -- bár Valki László munkájának a „Gazdasági integráció -- 

politikai integráció” címet viselő fejezete első részében reflektál a funkcionalista irányzat alapvetéseire --, 

és megközelítési módjuk is meglehetősen szokványos, létrejöttük olyan kiindulópontot jelentett az 

európai jog magyarországi művelése számára, amelyet nem lehetett megkerülni, és amely, legalábbis az 

ELTE keretei között, mindmáig meghatározza a kutatás és az oktatás struktúráját. 

2.2 Szakirodalom a csatlakozási folyamat megindulásától napjainkig 

A 90-es években az európai uniós csatlakozás lehetőségének kézzelfoghatóvá válásával, a hazai 

szakirodalom hiányát pótlandó, több, az európai jogot tárgyaló tankönyv jelent meg egymás után. Kende 

Tamás először egyedül, azután szerkesztőtársakkal együtt szerkesztett Európai közjog és politika című, 

mára tekintélyes méretűvé nőtt munkája, amelynek első kiadása 1995-re datálódik,
1386

 a Király Miklós 

által szerkesztett, első, 1998-as kiadásában Az Európai Közösségek kereskedelmi joga címmel megjelent 

igényes tankönyv,
1387

 valamint Kecskés László három kiadást megért EU-jog és jogharmonizáció című 

munkája
1388

 komoly előrelépést jelentett az európai jog hazai jelenlétének megerősítésében. Ezek a 

kötetek Magyarországon, magyar nyelven elérhetővé tették az Európai Unió jogának és szakpolitikáinak 

főbb tételeit. Bár az oktatásban viszonylag jól használhatók és több tekintetben versenyre kelhetnének 

nyugat-európai versenytársaikkal, problémájuk, hogy egyszerre szeretnének tankönyvként, 

referenciamunkaként és tudományos műként szolgálni. Megközelítésükben hűek a nyugati standard 

munkákhoz, és az első kiadásokhoz képest jelenlegi formájukban viszonylag jól prezentáltak, azonban 

valódi tudományos értékük és jelentőségük nem lehet egyértelmű, hiszen elsődleges feladatuknak az 

európai jog szabályainak és fejlődésének a hazai jogászi közönség számára való közlését és interpretálását 

tekintik. Ez jellemző a később íródott tankönyvekre is (például Várnay Ernő és Papp Mónika: Az Európai 

Unió joga,
1389

 Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban,
1390

 Szalayné Sándor Erzsébet: Az 

Európai Unió közjogi alapjai
1391

), amin a legújabb megjelenésű tankönyvek sem tudtak vagy 

szándékoztak változtatni.
1392

 Tudatos kiadói közreműködés és segítség nélkül nem is igazán várható, hogy 

a tankönyvek valóban tankönyvként funkcionáljanak,
1393

 és a műfajok közötti különbségek megtartásával 

a szerzők tankönyvként is eladható művek helyett valódi tudományos munkák közlésére kapjanak 

lehetőséget. Az az állapot is fennmarad, hogy az európai jog ma Magyarországon alapvetően az oktatás 

szükségleteinél terjedelmesebb és elmélyültebb, több műfajt ötvözni kényszerülő és ezért használóit 

gyakran frusztráló tankönyvekben él. 

A tankönyvek mellett az európai jog tudománya elsősorban folyóiratcikkekben van jelen a hazai 

jogtudományban. Minden magyar jogtudományi folyóirat rendszeresen közöl európai jogi tárgyú írásokat. 

A tudományterület a 2001-ben alapított Európai Jog című folyóiratban talált otthonra. Kérdés, hogy a 

tudományos termelés jelentékeny mennyisége milyen minőséggel párosul, valamint hogy a jogtudományi 

folyóiratok, közöttük az Európai Jog, milyen eszközökkel tudná elérni, hogy az európai jogi 

folyóiratcikk-írás közelebb kerüljön a műfaj rendeletetéséhez és az ezen a tudományterületen magától 

értetődőbb nemzetközi standardokhoz. Gyakoriak a túlságosan rövid, reflexiószerű írások és a kevéssé 

eredeti, a joganyagot leíró munkák. Továbbra is hiánycikk a mély ismereteken alapuló, felvetésében és 

megközelítésében friss, a tudományterületet felrázni képes írás. Általában hiányzik a hosszú felkészülési 

időt engedő, viszont a tartalmi és minőségi elvárásokat jobban érvényesíteni tudó commissioned article 

gyakorlata, valamint jóval komolyabb különbséget kellene tenni a rövid jegyzetek (note), a hosszabb, 

jelentés jellegű reflexiók (report), a még hosszabb, de alapvetően feltáró jellegű munkák (scrutiny), 

valamint az elméletileg magalapozott, a terület irányait meghatározni képes tanulmányok (article) között. 

Értő, felkészült, az idejüket nem sajnáló szerkesztők és peer reviewerek nélkül nem is igen 

várható változás. Akit utasítottak már el vezető, nemzetközi publikációs fórumok, vagy a névtelen, 

többszöri peer review után komolyabb érdemi változtatást kellett kéziratán végrehajtania, könnyen 
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meglátja a műfajhoz hű és komolyabb értékkel bíró folyóiratcikk és a magyar folyóiratokban általában 

közölt írások közötti különbségeket. A folyóiratcikk-közlés hazai kultúrája, úgy tűnik, nem teljesen érti, 

hogy egy jó folyóiratcikk megírása, természetesen műfajától függően, egy évet vagy hosszabb időt is 

igénybe vehet, valamint hogy a végső változat eléréséig a kézirat többször tesztelendő és átdolgozandó 

(conference paper, work-in-progress, working paper, submitted manuscript, reviewed manuscript és 

accepted manuscript). A folyóirat-szerkesztők természetesen figyelembe vehetnek olyan tényezőket, mint 

a fiatal szerzők vagy gyakorlati szakemberek publikációs lehetőséghez való juttatása, az aktuális 

fejleményekre történő reagálás szükségessége vagy éppen a folyóirat folytonosságának biztosítása. 

Eszköztárukat azonban sokkal hatékonyabban kellene használniuk annak biztosítása érdekében, hogy a 

folyóiratban való publikálás betöltse tudományos szerepét. 

A tudományterület a közönség szűkössége, a mérsékelt kiadói érdeklődés és a még mérsékeltebb 

finanszírozási lehetőségek következtében nem igazán kedvez monográfiák írásának. A piac elsősorban a 

gyakorlatban is hasznosítható szakkönyvek és referenciamunkák felé irányítja a szerzőket, az osztatlan 

jogászképzés és a szakvizsgára készülők szemében pedig nem jelentkezik problémaként a 

tudományterület tankönyvközpontúsága. Az egyetemi oktatás tananyagközpontúsága, a rövidebb 

alapképzésre épülő, alacsony tantárgyszámmal működő, elmélyült és specializált mesterképzések 

hiánya,
1394

 valamint a doktori képzés iskolarendszerű szervezése következtében a magyar nyelvű 

tudományos monográfiákra -- amelyeknek a nemzetközi európaijog-tudomány egyre növekvő számú 

produktumával is versenyre kell kelniük, hiszen azok a hazai szakkönyvtárakban elérhetők
1395

 -- a 

tudományos kutatással foglalkozók szűk körén kívül nincs kereslet. Mindazonáltal a terület képviselőitől 

is elvárható, hogy a kutatási témákhoz jó érzékkel nyúljanak és a hazai környezetben valóban releváns, a 

gondolkodást, a jogalkotást és joggyakorlatot, valamint a kormányzást befolyásolni képes elméleti 

műveket alkossanak. 

A terület kevés valódi monográfiája közül kiemelendő Király Miklós újszerű, nemzetközi 

összehasonlításban is innovatív, az Európai Unió jogának a kultúrára gyakorolt hatásáról szóló 

könyve.
1396

 Király könyve mestere, Mádl Ferenc egy 1995-ben megjelent írásának
1397

 nyomdokain járva 

egy olyan kérdést vizsgál, amelynek „kemény” normatív alapjai kevésbé megragadhatók, viszont a 

felvetett központi probléma, az egység és sokféleség vizsgálata az uniós jogrend és az EU mint politikai 

közösség normatív értékelésében megkerülhetetlen. A téma jó körülhatárolható, ugyanakkor összetett 

elemzést igénylő jellege, valamint az elsődleges és másodlagos források igényes megválasztása 

következtében csaknem minden adott volt egy kiemelkedő monográfia megírásához, amely feladatot 

világos nyelvezetével és szerkezetével a könyv többé-kevésbé teljesítette is. 

A könyv jelentősebb tézisei, például a kisebbségvédelemről vagy a kereszténység helyzetéről 

szóló alapvetések, visszaköszönnek az Európai Unióról folyó hazai közéleti és jogi diskurzusban, 

valamint hatással látszanak lenni Magyarország Európa-politikájára. Problémája viszont, hogy talán 

túlságosan széles körből merít ahhoz, hogy az alapkérdés, a kultúra jelenségének és a kapcsolódó értékek 

normatív rendszerekben való megjeleníthetőségének tekintetében valódi elméleti megoldással vagy 

koncepcionális rendszerrel szolgáljon. Elmulasztja, hogy elméletalkotási szándékkal reflektáljon az 

értékalapú és ezért könnyen relativizálható, elsősorban plurális rendszerekben értelmezhető elvárásoknak 

és jelenségeknek a jog alapvetően bináris kódolású rendszerébe történő illeszthetőségre, különösen a bírói 

értelmezés és gyakorlat ebben a körben jelentkező problémáira, valamint nem tesz különbséget elméleti 
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igényességgel az erre a problémára adható normatív és szabályozási, valamint kormányzási megoldások 

között, bár említést tesz róluk. Általában hiányzik annak az általános normatív keretnek az elemzése, 

amely lehetővé tenné az EU egymással összeütközésben lévő célkitűzéseinek, a szupranacionális szint és 

az autonóm tagállami szint érdekeinek, valamint az egység és sokféleség értékeinek 

összeegyeztethetőségét anélkül, hogy valamelyik szembeállított elem teljes vereséget lenne kénytelen 

szenvedni. 

A tudományterület jellegét jól tükrözi, hogy az egyik legismertebb monográfiáját az 

alkotmányjog és az európai jog tudománya egyaránt magáénak vallhatja. Chronowski Nóra 

„Integrálódó” alkotmányjog című munkája
1398

 a magyar Alkotmányt és alkotmányosságot érintő, az 

Európai Unió felől érkező változásokat, különösen az uniós tagság alkotmányosságához szükséges 

alkotmánymódosítás szükségességét és az Alkotmány „Európa-klauzuláját” vizsgálja. Kétségtelen 

érdeme, hogy az Európai Unió szinte minden közjogi kérdését megemlíti és megpróbálja valamilyen fajta 

alkotmánytani keretbe foglalni. Különösen figyelemre méltó az uniós jog alkotmányos rendként való 

értékelésének vizsgálata, valamint annak a könyv megjelenése idején folyó nemzetközi tudományos 

diskurzusból eredő kérdésnek az áttekintése, hogy egy írott alkotmánydokumentum milyen 

következményekkel járhat az uniós jogrend öndefiníciója szempontjából. Bár a magyar alkotmányosságra 

vonatkozó fejtegetéseit a mai napig okkal hivatkozzák, a könyv problémája, hogy a kérdések rendkívül 

széles köréből való merítés folytán egyetlen uniós közjogi probléma sem kaphatott igazán mély elemzést 

és értékelést. Ennek következtében az uniós alkotmányosság vizsgálata nem produkált egy olyan központi 

tézist, amely alapvetően meghatározta volna a magyar Alkotmányra vonatkozó rész megközelítését és 

mondanivalóját. A könyv, az Alkotmány Európa-klauzulájára és a kapcsolódó alkotmánybírósági 

gyakorlatra vonatkozó hazai irodalomhoz hasonlóan, elmulasztotta, hogy az Alkotmánybíróság 

alakulóban lévő gyakorlata tekintetében valóban markáns, az alkotmánybírósági funkció széles 

értelmezéséből eredő elvárásokat fogalmazzon meg és elősegítse, hogy az Alkotmánybíróság az 

elszámoltathatóság és az egyének hatékony jogvédelme tekintetében az uniós jog adta lehetőségekkel a 

hazai alkotmányosság szempontjából konstruktív módon tudjon élni. 

Várnay Ernő és szerzőtársai A tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárások című,
1399

 a 

szerzők alkotta kutatócsoport által végzett alapkutatás eredményeit közlő monográfia az európai jog egyik 

központi problémájával és az annak kezelésére működtetett speciális eljárással foglalkozik. Megjelenése 

idejében ezzel a témával hasonló részletességgel foglalkozó monográfia nem volt a nemzetközi piacon 

sem. Vállalt célja az volt, hogy összefogja és a meglehetősen szűk közönség elé tárja a területet 

meghatározó joganyagot és az ítélkezési gyakorlatban, valamint az Európai Bizottság dokumentumaiban 

összefoglalt tapasztalatokat. Megközelítése a nemzetközi piacon most már elérhető munkák fényében 

kissé elavultnak tűnik, hiszen a problémakör nagyobb lélegzetű, interdiszciplináris elemeket is tartalmazó 

elemzése helyett a terület bemutatása -- egyébként követve a nagy uniós eljárásjogi kézikönyvek 

hagyományait -- elsősorban a jogi fejleményekre figyel, és a meglévő elvi jelentőségű megállapításokat, 

valamint az uniós jog tagállami megsértésére és követésére vonatkozó, elméletileg alátámasztott reflexióit 

nem domborítja ki eléggé. Legfőbb problémája, hogy a munka minősége és a könyv gyakorlati 

használhatósága ellenére referenciamunkának több helyen túlzottan sűrű, valódi monográfiának viszont 

gyakran túlzottan részletekbe menő és elemzése túlságosan lineáris. A könyv prezentációja és 

szerkesztése text and materials jelleget sugall, amit írásának stílusa is megerősít. 

A tudományterület hagyományosan gyakorlatias megközelítésének és a piaci kereslet adta 

lehetőségeknek köszönhetően referenciamunkákból jól ellátottnak tekinthető. 2008-ban jelent meg az 

Európai Unió alapszerződéseinek a Lisszaboni Szerződések hatálybalépése következtében rövidesen 

átdolgozott, több mint 2300 oldalas, jellemzően fiatal szerzők által jegyzett kommentárja.
1400

 Az 

Osztovits András által szerkesztett, a német kommentárok példáját követni kívánó, ambiciózus munka 

célja elsődleges jogi információk részletes és alapos közlése, amely kiindulási pontot adhat a további 

elméleti vagy gyakorlati indíttatású kutatómunkához. Ilyen értelemben a kommentár a megfelelő szinten, 

a felvevőpiac igényeihez is illeszkedve látta el feladatát.
1401

 Az alapszerződések rendelkezéseit lineárisan 

követő szerkezete viszont eleve kizárta, hogy a kommentár mindenre kiterjedően feldolgozza az európai 
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jog fejleményeit és reflektáljon az elmélet és a gyakorlat valamennyi releváns kérdésére. Általános jól 

használhatósága ellenére kérdéses, hogy a magasabb szintű tudományos vagy gyakorlati célú 

kutatómunkát hogyan tudja segíteni, ha hiányzik belőle a (politikai, gazdasági, közpolitikai, elméleti stb.) 

kontextus bemutatása, a jogon belüli és kívüli összefüggések feltárása, valamint az esetjog fejlődésének 

és az esetjogot mozgató tényezőknek a komplex, valóban hasznos ismertetése. Az sem egyértelmű, hogy 

tartalmának nehezen fejleszthető volta következtében referenciamunkaként hogyan tud versenyre kelni a 

jól kezelhető, naprakész, online elérhető elektronikus jogi adatbázisokkal vagy a jól kutatható 

elektronikus tudományos tartalomszolgáltatásokkal. A fizetős jogi adatbázisok mellett már az EUR-Lex, 

az EU Hivatalos Lapjának hiteles elektronikus kiadása is olyan fejlett, a kutatást segítő alkalmazásokkal 

rendelkezik, hogy sokszor feleslegessé teszi a papíralapú munkát. 

A kommentártól jellegükben eltérő referenciamunkaként értékelhetők a nyugati példákat alapul 

vevő, az európai jog egyes részterületeit a joganyagra és a jogi fejleményekre reflektálva feltáró munkák. 

Blutman László az előzetes döntéshozatali eljárásról szóló könyve
1402

 és Tóth Tihamér Az Európai Unió 

versenyjoga című munkája
1403

 nemcsak kézikönyvként használható jól, hanem az oktatásban is 

hasznosítható.
1404

 Mindkét munka nagy elméleti igényességgel készült és követi nagy nyugati elődjeit. A 

magyar nyelvű olvasó számára a hazai szakkönyvpiacon csak ritkán fellelhető minőségű, a szélesebb jogi 

és jogon kívüli összefüggésekre rámutató elemzést nyújtanak, valamint hozzáférhetővé teszik az uniós jog 

két, a jogalkalmazás szempontjából kulcsfontosságú területét. 

A téma népszerűsége, piacképessége és az elérhető támogatások relatíve tág volta miatt nagyobb 

számban jelentek meg olyan kiadványok, amelyek nem a tudományos elemzés, hanem az 

ismeretterjesztés szándékával készültek.
1405

 Ezek közül kiemelkedik a Horváth Zoltán szerkesztette, több 

kiadást megélt Kézikönyv az Európai Unióról, amelyet gyakran még jogi kari szakdolgozatokban is 

forrásként használnak.
1406

 Ennél könnyedebb a Bernek Ágnes, Kondorosi Ferenc, Nemerkényi Antal és 

Szabó Pál által jegyzett, Az Európai Unió című kiadvány,
1407

 amely fényképekkel illusztrálva mutatja be 

egymás mellett például az európai kontinens természetföldrajzi adottságait, az Európai Uniót a globális 

világban, az intézményi és döntéshozatali rendszert, az igazságügyi együttműködést az Európai Unióban 

vagy a közös kül- és biztonságpolitikát. „Az Európai Unió és az emberi jogok” című fejezetből 

megtudhatjuk például, hogy „[a]z emberi jogok védelme tehát nem átfogó világszemlélet, és nem alapja a 

különböző kultúrák megítélésének”.
1408

 

3. Tudományterületi dilemmák Magyarországon 

Az európai jog tudománya esetében -- viszonylag rövid hazai története, alapdiskurzusainak 

nemzetközi jellege és a jogtudomány más területeivel való átfedések következtében -- más 

tudományterületekhez képest nagyobb jelentősége van a mit és hogyan kérdésének. Nem egyszerűen 

módszertani vagy elhatárolási kérdésekről van itt szó, hanem a tudományterület öndefiníciójáról, 

fejlődése alapvető irányainak és a hazai jogtudományban betöltött szerepének meghatározásáról. Több 

mint tíz évvel Magyarország uniós csatlakozása után érdemes átgondolni, hogy az európai jog hogyan 

látja magát a jogtudomány más területeivel való viszonyában, milyen autonóm kérdések felvetésével és 

vizsgálati eszközök, megközelítési módszerek segítségével járulhat hozzá a hazai jogtudomány 

gazdagításához, valamint milyen minőségű és mélységű tudományos teljesítményt vár el művelőitől. 

Építkezve eddig elért eredményeire, világosan meg kell határozni a tudományterület alapfeladatait, 

valamint azokat a kérdéseket és megközelítési módokat, amelyekkel nemcsak saját létjogosultságát 
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biztosíthatná, hanem hidat jelenthetne a hazai és az európai jogtudomány között. A válasz megadásakor a 

tudományterületnek támaszkodnia kell a művelői által jól ismert nemzetközi példákra. 

3.1. Lehetséges irányok 

Az európai jog hazai tudománya számára az egyik lehetőség, hogy hűen a tudományterület 

tematikus jellegéhez, meghatározza, melyek azok a hazai szempontból releváns kérdések és problémák, 

amelyek vizsgálata a tudományterület eszközeit és megközelítési módjait igénylik, valamint melyek azok 

a kapcsolódási pontok, amelyeken keresztül sikeresen járulhat hozzá más jogi tudományterületek 

munkájához. A másik lehetőség, hogy a hazai kérdések mellett európai, esetleg globális jelentőségű 

kérdésekkel is foglalkozik és bekapcsolódik az európai és globális jogtudomány vérkeringésébe. Ez 

utóbbi szempontból fontos kérdés, hogy a magyar mellett folyjon-e hazai tudományos tevékenység 

valamely, az európai jog nemzetközi tudományában megszokott nyelven (angol, német, francia).
1409

 A 

választ nagymértékben befolyásolni fogja az első hazai, nemzetközi standardokat követni kívánó angol 

nyelvű tematikus folyóirat, a Hungarian Yearbook of International and European Law 

eredményessége.
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A tudományterületi prioritások rögzítésével biztosítható lehetne, hogy a tudományos 

tevékenység -- például a szakkönyvírás, a szakkönyvszerkesztés, a folyóirat-kiadás vagy a kutatási 

projektek szervezése -- ellássa a tőle elvárt feladatokat. A nyílt versenyben megszerezhető, tudományos 

tevékenységre fordítható források beszűkülésével, valamint a tudományos tevékenység valódi hatásai 

igazolásának növekvő kényszere miatt a tudományterületnek meg kell haladnia működése eddigi kereteit, 

valamint világossá kell tennie szerepét és feladatait. Az eddig elsődlegesnek tekintett, a hazai jogász 

szakmának és a jogot tanulóknak az uniós joganyagról, az új fejleményekről és a nemzetközi tudomány 

eredményeiről való tájékoztatása klasszikus feladatát még koncentráltabban, a közönség igényeihez még 

inkább hozzáigazítva kell ellátnia. A korábban tárgyalt általános áttekintések és referenciamunkák 

mellől
1411

 továbbra is hiányoznak a hazai jogalkalmazás által jól hasznosítható, egyes területeket nagy 

részletességgel és szakmai igényességgel tárgyaló, rendszeresen frissített szakkönyvek. 

Az európai jog tudománya számára a hazai szakértő közönség tájékoztatása nem tekinthető 

kielégítő feladatnak. A terület nemzetközi szinten rögzített tematikája és megközelítési módszerei jóval 

komolyabb elvárásokat sugallnak. A tudományterület prioritási rendszerében nagyobb hangsúlyt kellene 

helyezni a magyarországi jelentőségű kérdések és az európai/nemzetközi szinten érdeklődésre számot 

tartó jogi problémák és azok szélesebb kontextusa vizsgálatára. Az európai jogból eredő hazai 

relevanciájú problémák tudományos igényességű feltárása egyre késik, és úgy tűnik, mellékszerepbe 

kényszerült a tankönyvek, referenciamunkák és más szakkönyvek írása mellett. Az egyes jogágakat 

(például családjog, polgári és büntető eljárásjog) érintő, az uniós jogból eredő változások feltárása mellett 

egyedül az uniós tagság alkotmányos következményeinek tudományos elemzése kapott kiemelt 

figyelmet.
1412

 A további kulcsfontosságú, nagy társadalmi és gazdasági hatású kérdések, például az 

európai jognak a magyar szociális és gazdasági szabályozásra, a közszolgáltatások rendszerére és 

szabályozására, a bírói és hatósági jogalkalmazásra vagy Magyarország nemzetközi szuverenitására 

gyakorolt hatásai tudományos, a kormányzati döntéshozatalban is felhasználható elemzése hiányzik. 
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A hazai európai jog tudománya csak elvétve reflektált az állam szerepének az európai hatások 

következtében történő átalakulására, a kormányzás folyamatának ugyancsak európai hatásokon alapuló 

változásaira vagy annak szükségességére, valamint szó nélkül hagyta a társadalmi és gazdasági rend 

európai indíttatású, a jog eszközrendszerén alapuló megváltozását. Az itthon kiadott doktori 

disszertációk
1413

 és monográfiák,
1414

 bár jelenlétük önmagában üdvözlendő, hatásukban elszigeteltek 

maradtak és nem követel(het)ték ki a tudományterület önvizsgálatát. Az autonóm kutatási tevékenység 

hagyományosnak tekinthető témafelvetése és szűk keresztmetszete joggal tarthatja a tudományterület 

művelőit bizonytalanságban abban a vonatkozásban, hogy milyen kérdésekkel kell foglalkozni, milyen 

minőségben és milyen megközelítési módokat alkalmazva, valamint milyen hasznosíthatóságú és 

társadalmi és gazdasági hatású kutatásokat kell szervezni és lebonyolítani.
1415

 

A tudományterület számára életbevágóan fontos, hogy még szorosabb kapcsolatot alakítson ki a 

jogász szakmával, valamint az igazságszolgáltatás és a kormányzás rendszereivel. Biztosítani kell, hogy a 

tudományterület képviselői részt vegyenek a jogtudomány más területeinek kutatásaiban, valamint hogy 

eredményei megjelenjenek a kapcsolódó hazai szakjogokban vagy közpolitikai területeken (például 

közigazgatási jog, versenyjog, agrárjog, az állami támogatások joga, közszolgáltatások és gazdasági 

ágazatok szabályozása, menekült- és bevándorlási jog, eljárásjogok stb.). Ugyanígy el kell érni, hogy a 

tudományterület ne legyen kihagyható a közpolitika és a jogalkotás alakítására képes interdiszciplináris 

kutatásokból. Ebből a szempontból fontos, hogy a tudományterület képviselői képesek legyenek a 

közpolitikai folyamatok számára releváns, a vizsgált közpolitika jogi határait, fejlődési irányait, 

alapfogalmait, valamint a szabályozás és kormányzás eszközeit kijelölő jogi ismeretek generálására. A 

tudományterületnek valódi, gyakorlati jelentőséggel is bíró társadalmi, gazdasági és kormányzási 

kérdésekkel kell foglalkoznia. 

3.2 Tematikus kérdések 

Az európai jog változásai és fejleményei jogi elemző ismertetésének feladatát meghaladó 

tudományos tevékenység, a terület hagyományaihoz illően, tematikusan meghatározható. Kiemelt területe 

lehet a regionális integráció jogi-szabályozási vetülete által kifejtett, az állam, a piac és a társadalom 

működését befolyásoló hatások vizsgálata, a jognak a tagállamok szabályozási és közpolitikai 

autonómiája és mozgástere kereteit és tartalmi korlátait kijelölő szerepének kutatása, az európai jognak az 

európai és tagállami értékrendszerek kölcsönhatásait szabályozó szerepe vizsgálata vagy a jog és 

kormányzás szélesebb európaizációjából következő változások elemzése. Ezeken a területeken olyan 

hazai relevanciájú, közvetlen közpolitikai hatással bíró kutatások szervezhetők, amelyek eredményei 

nemzetközi szinten is figyelemre méltók lehetnek. Integrálódva más jogi területek kutatásaiba, a 

tudományterületen dolgozók olyan nagy ívű, a tudományterületen belül nem ismeretlen tematikus 

kérdések elemzéséhez járulhatnak hozzá, mint az állam és a piac szerepeinek meghatározása, a 

közhatalomgyakorlás elszámoltathatósága és felelőssége, a gazdasági kormányzás alkotmányossága, az 

egyenlőség és szolidaritás, vagy a jog és értékek kapcsolata. 

A tudományterület saját nemzetközi szintű diskurzusainak közvetítésével számos, a hazai 

kontextusban is jelentéssel bíró téma elemzését egészítheti ki (lásd fönt az 1. pontban). Nemzetközi 

szinten az európai jog tudományában hagyományosnak tekinthető a jog intézményrendszert, valamint 

érték- és politikai közösséget építő és konszolidáló szerepének vizsgálata, a kormányzási rendszerek 

alkotmányosulásának értékelése, valamint a bírói jogértelmezés és a bírói hatalom legitimációja 

kérdéseinek kutatása. Ugyancsak meríthetünk a különbözőség és sokféleség jogi és alkotmányos 

kifejezésének európai kutatásából, a jog, szabályozás és kormányzás viszonyának vizsgálataiból, vagy 

azokból a munkákból, amelyek a jog komplex, gyakran egymással versenyző közpolitikai és szabályozási 

célrendszerek kifejezésére való képességét vizsgálják. Az egyes közpolitikák és szabályozási területek 

(például versenyjog, közszolgáltatások, energia, környezet, technológia) paradigmáinak átalakulásáról és 

stratégiai kérdéseiről, elsősorban a jog és szabályozás szerepének változásáról is az európai jog 

közvetítésével lehet tudomást szerezni. 

3.3 A terület hagyományos feladata 
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Hosszú évtizedeken keresztül az európai jog szerepe és hozzáférhetőségének korlátozott volta 

következtében a tudományterület hagyományos feladata a jogi rendelkezések és a hozzájuk kapcsolódó 

változások és fejlemények jogi elemző ismertetése volt a hazai tudományos és szakmai közönség számára 

. Az európai jog mint idegen jog ismertetése a rendszerváltást követően az Európai Unióhoz való 

csatlakozás szándékának kinyilvánításával megkerülhetetlen feladattá vált. A társulási szerződés 

megkötésével, majd a csatlakozási tárgyalások megindulásával és a csatlakozással különösen fontossá 

vált, hogy az európai jog alkalmazásával és az európai joghoz kapcsolódó hazai és európai jogalkotási 

feladatokkal jelenleg és a jövőben foglalkozók pontos és részletes jogi információhoz jussanak. A 

joganyag sokáig kizárólag idegen nyelven volt elérhető, amit csak részben enyhített a magyar nyelvű 

fordításoknak először a magyar állam, később az Európai Unió jóvoltából történő megjelenése, valamint a 

fokozatosan gyarapodó, javuló minőségű szakkönyvkiadás. 

Az európai jognak a szakmai közönség számára való jogi elemző ismertetése a magas minőségi 

elvárások, az önálló fogalmak, a rendszer és a megközelítési módok, a sajátos nyelvezet és stílus, az 

esetjog és a bírói jogértelmezés hangsúlyos szerepe következtében komoly teljesítményként értékelendő. 

Egy különféle jogi kultúrákat ötvöző jogrendszer eredményeit és fejleményeit kell úgy feltárnia, hogy a 

hazai jogi kultúrában nevelkedett szakemberek és joghallgatók számára hozzáférhető és megérthető 

legyen. Az uniós jogszabályok értelmezése különösen nehéz és nagyfokú gondosságot igénylő feladat, 

hiszen szerkezetük és szövegezésük sokban eltér az itthon megszokottaktól, az uniós jogszabályok 

sokszor vállaltan csak részelemeket, elveket vagy szabályozási és jogalkalmazási koncepciókat 

rögzítenek. Az uniós bíróságok ítéleteinek elemző ismertetésekor figyelemmel kell lenni a joggyakorlat 

látszólagos és valódi ellentmondásaira, az esetjog sajátosságaira, a kifejezett vagy rejtett közpolitikai 

vagy szabályozási tényezők befolyására, valamint a nagy ívű, teleologikus érvrendszerek vagy a leszűkítő 

nyelvtani értelmezés hiányosságaira. A joganyag folyamatos fejlődésével a változások rendszerbe történő 

beillesztése, az újabb fogalmi kategóriák létrehozása, valamint a változások rendszer- és szövegszintű 

értelmezése is nehéz feladat. 

Ennek a feladatnak az ellátásában hagyományosan nagy segítséget jelentettek az elérhető idegen 

nyelvű források, az angol (brit és holland), német, esetleg francia nyelvű, rendszeresen frissített 

tankönyvek,
1416

 a német nyelvű kommentárok,
1417

 az ezek megfelelőjenként értékelhető angol nyelvű 

szerkesztett referenciakönyvek és kutatói kézikönyvek,
1418

 valamint a nemzetközi piacon megjelenő 

kulcsfontosságú monográfiák.
1419

 A fejlett idegen nyelvi készségek és a magas szintű külföldi irodalom 

követésének szükségessége, valamint a fentebb említett kihívások a tudományterület művelőitől a jog 

ismertető elemzése körében is kiemelkedően magas teljesítményt várnak el. A tudományterület 

hagyományos hazai alapfeladatának ellátásához szükséges ismeretek és készségek magas szintjéből és a 

tudományterület nemzetközi jellegéből adódik az az érdekes dilemma, hogy a tudományterület 

képviselőinek a hazai közönség kiszolgálása helyett tevékenységükkel nem volna-e kifizetődőbb a 

nemzetközi közlőhelyeket és könyvkiadókat megcélozniuk. Ez nem egyszerű döntés, mivel a nemzetközi 

kiadók által közlésre érdemesnek tartott tanulmányok és könyvek elkészítése hatványozottan nagyobb 

erőfeszítést és jóval több időt igényel, mint egy átlagos magyar nyelvű tanulmány vagy könyv elkészítése, 

és nem garantált, hogy a tudományos teljesítmény mérésének hazai rendszerében az elvégzett 

többletmunka kellő elismerést nyer. 

3.4 Az európaizáció mint központi téma 
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A tudományterület számára talán a legizgalmasabb, a hazai környezetben is magas színvonalon 

művelhető feladat az európai jog által a hazai jogban, az államszervezetben, a kormányzási rendszerben 

és a szabályozási tevékenységben előidézett változások követése, feltárása és tudományos jellegű 

értelmezése, elemzése lehet. Az európaizációs kutatások lehetővé teszik, hogy a tudományterület 

eredményei beilleszthetők legyenek a hazai jogi környezetbe, a tudományterület reflektálhasson a hazai 

fejleményekre és gyakorlatra, valamint befolyást gyakorolhasson a hazai tudományos diskurzusra. A 

tagállami jogrendszerek széles értelemben vett európaizálódásának kutatása korábban szinte minden 

tagállamban komoly kutatási programok, tudományos művek és folyóiratok tárgya volt.
1420

 Főbb kérdései 

a jogrendszerek konvergenciája, eltérősége, esetleg kompatibilitása, a hazai jogrendszer vertikális és 

horizontális európai hatású változásainak követése és módosításának ösztönzése. 

Magyarországon az egyes jogágakban bekövetkezett, az alapkoncepciókat vagy a tételes jogot 

érintő változásokon túl az európaizáció kutatásának ki kell terjednie a csatlakozást megelőző adaptációs 

időszak értékelésére és a csatlakozást követő időszak teljesítményének elemzésére. Az adaptációs 

időszakon belül vizsgálható a jogharmonizáció szervezése és menete, a csatlakozási feltételek és a 

csatlakozás jogi körülményeinek kialakítása, az államszervezet módosulása, az alkotmányos keret 

változása, valamint az ágazati szabályozási keretek átalakulása. A csatlakozást követő időszakra 

vonatkozó vizsgálatok az uniós jog követésének és megsértésének jogi, politikai és közpolitikai 

kérdéseivel, az uniós jog által meghatározott közpolitikai lehetőségek kiaknázásával vagy annak 

elmulasztásával, az uniós jogot érintő közigazgatási és bírói gyakorlat alakulásával vagy a jogi, 

intézményi és kormányzási idomulás kérdéseivel foglalkozhatnak. Az európaizáció nem az európai jog 

tudományának kizárólagos kutatási területe. Kutatása során a különböző tudományterületek képviselőinek 

együtt kell működniük, befogadva a másik eszközeit és megközelítési módjait. 

Az európai joganyag alakulását látva elkerülhetetlen, hogy az európaizációs változások más 

jogágakhoz kapcsolódva, azok szempontjait szem előtt tartva váljanak tudományos vizsgálatok tárgyává. 

Az európai joggal foglalkozók is beláthatják, hogy az agrár-, környezetvédelmi, munka-, kereskedelmi és 

fogyasztóvédelmi, verseny-, eljárás- vagy büntetőjogot érintő változások tudományos elemzése 

elsődlegesen az érintett tudományterület képviselőinek feladata. Ez ugyancsak érvényes az európai jog 

hagyományos alkotmányos kérdései (például elsőbbség) és egyéb jelentős közjogi elemei (például bírói 

felülvizsgálat, állami kárfelelősség vagy közszolgáltatások) tekintetében. Ennek eredményeképpen 

viszont a tudományterület számára fenntartott terület szűkülni látszik. Képviselői számára a hazai állam- 

és jogtudomány szempontjából nem létfontosságú alkotmányos elvek (például hatáskörök, 

szubszidiaritás, az uniós jog általános elvei), az uniós közjogi rendszer átláthatósági és 

elszámoltathatósági elemei, az uniós jog alkalmazását érintő jogelvek értelmezése és azok helyes 

átültetésének ösztönzése, a belső piac joga, elsősorban annak belső logikája és szabályozási környezete, 

az uniós szabályozás és jogharmonizáció, valamint a magyar közönség szempontjából kevéssé érdekes 

területek (például nemzetközi kapcsolatok, fejlesztési politika) tudományos feldolgozása maradt. Ennek 

fényében a tudományterület számára még inkább fontosabbnak látszik, hogy a tudományos tevékenység 

ne jogágak, jogterületek, hanem tematikus, valós társadalmi és gazdasági jelenségekre és problémákra 

reflektáló kérdések mentén szerveződjön. 

3.5 Az európai jog jelentősége a hazai jogtudomány számára 

Programként is megfogalmazható, hogy az európai jog hazai tudományának meghatározó 

szerepet kell vállalnia a jog tagállami keretek közé szorult tudományos művelésének újraértékelésében és 

a hazai jogtudomány felfrissítésében. A diszciplína jelentős, a különböző államokhoz kötött jogi kultúrák, 

valamint az európai jogi kultúra és a tagállami jogi kultúrák közötti közvetítő szerepe következtében kellő 

alapot adhat a hazai jogi gondolkodás és a hagyományos jogtudományi premisszák és érvrendszerek 

megújításához. Szerepe és hatása elsősorban attól függ, hogy a hazai jogtudományban az idegen jogi 

megoldások, dogmatikai rendszerek és megközelítési módok befogadhatóságát hogyan ítéljük meg. Az 

európai jog -- az egyes tagállamok hagyományaira vagy saját forrásaira támaszkodva -- több progresszív, 

gyakran kritikus elemzési eszközt és rendszerré továbbfejleszthető paradigmát, fogalmat kínál. Ahogy 

fentebb láthattuk, az európai jog tudománya hosszú ideje foglalkozik a jognak az intézményi és 
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kormányzási rendszert, valamint politikai közösséget formáló hatásaival. Ugyancsak nagy hagyományai 

vannak a bírói jogértelmezés jogfejlesztő szerepe, a bírói hatalom legitimációja és a jog institucionális, a 

bíróságok szerepét vizsgáló kutatásának. Alapvető alkotmányos paradigmái a normatív rendszerek 

egymás mellett élésének és kölcsönös együttműködésének kutatását alapozhatják meg. Különösen 

érdekesek az államiságról, a szuverenitásról, az alkotmányosságról és az állampolgárságról alkotott 

elméleti rendszerei. Kiemelkedő szerepe van a jog kontextuális, társadalmi, közgazdasági, kormányzási 

vagy szabályozási hátterére reflektáló elemzéseknek, különösen a jog szokatlan kormányzási és 

szabályozási környezetben betölthető szerepe értékelésének. 

Az európai jog tudományának művelői számára talán a legfontosabb feladat, hogy lebontva a 

tudományterületi korlátokat, biztosítsák az európai jog által felajánlott megközelítések meghonosodását a 

hazai jogtudomány egészében. A meglévő eredményekre építkezve törekedniük kell arra, hogy 

megtörténjen a tudományos automatizmusok újragondolása és rögzüljenek a kortárs európai és globális 

jogi gondolkodás legfontosabb elemei. A változás alapjait olyan hétköznapi jogintézmény is adhatja, mint 

az előzetes döntéshozatali eljárás. Ennek a meglehetősen kurtán szabályozott intézménynek a kutatása, 

elméleti és gyakorlati jogászok széles körét bevonva, valamint figyelembe véve az uniós bírósági 

rendszer és általában az uniós jog nemzeti bíróságok előtt történő alkalmazására vonatkozó elvek kapcsán 

jelentkező hazai és külföldi irodalom eredményeit és a mindig újat tartogató jogelvek és esetjog 

koncepcionális és konkrét jogi érvelési hátterét, képes arra, hogy megváltoztassa a hazai jog- és 

intézményrendszer autonómiájáról, a bíróságok szerepéről és legitimációjáról, a bírói tevékenységről, a 

bírói érvelésről, a jog értelmezéssel történő rekonstrukciójáról, az eljárásjog szabályozásáról vagy az 

államhoz kapcsolt bírói hatalom feladatairól alkotott elképzeléseket. A hatások és befolyások mértékét 

illetően a vélemények eltérők lehetnek. Viszont tagadhatatlan, hogy az uniós jog alkalmazásával a hazai 

bíróságok számára a bírói tevékenység határait feszegető, kihívásokkal teli, izgalmas új világ kezdődött, 

amelyben a jogértelmezési és jogalkalmazási gyakorlatot más, idegen bíróságokkal együttműködve, 

valamint a bírói hatalomnak a jogalkotó és a végrehajtó hatalomhoz képest elfoglalt új alkotmányos 

helyzetére, a bírói döntések teljes kormányzási és szabályozási rendszerekre gyakorolt hatására, valamint 

a megnövekedett befolyással együtt járó bírói felelősségre figyelemmel kell kialakítani. 

Az európai jogot művelők számára természetes az idegen nyelvű nemzetközi, európai és globális 

jelentőségű jogi és kapcsolódó társadalomtudományi irodalom követése, az abból következő 

megközelítési módok, módszerek, érvek, paradigmák alkalmazása, valamint az általuk képviselt 

tudományos minőségi elvárások követése. Munkájukra nagy hatással vannak az idegen jogi kultúrák, 

dogmatikai megoldások, alkotmányos és kormányzási rendszerek, jogszabályok, a bírói gyakorlat és az 

abban tükröződő bírói érvelésmódok és szerepfelfogások. Az idegen jogi kultúrák koncepciózussága, 

kísérletező jellege -- már csak az ott megjelenő, a hazai kontextusban nem vagy csak ritkán jelentkező 

társadalmi, gazdasági, jogi-szabályozási problémák jellege, súlya, bonyolultsága miatt is -- sajátos 

gondolkodásmódot, megközelítést, kulturális kapcsolódást eredményez. Az európai joggal foglalkozók 

sajátos megközelítésükkel olyan hazai jogi fogalmak értelmezését gazdagíthatták, mint alkotmányosság, 

állam, szuverenitás, elszámoltathatóság, kárfelelősség, állampolgárság, közpénzügyi autonómia, 

közigazgatás és kormányzás, mérlegelési jogkör, jogellenesség, hátrányos megkülönböztetés, gazdasági 

verseny, közszolgáltatások, fogyasztó, tisztességtelenség, keresethez kötöttség stb. Ha megközelítésük 

dogmatikailag nem is teljes, mindenképpen kritikus, gyakran szélesebb kontextushoz kapcsolódó és 

esetleg interdiszciplináris. 

Az európai jog tudománya különösen fontos lehet a hazai közjogi gondolkodás számára. Egyedül 

a bírói gyakorlat Luxembourgban kialakított alapelvei, fejleményei és a róluk folyó diskurzus képes olyan 

közjogi kulcsfogalmak értelmezését megváltoztatni, mint az alkotmányosság, a szuverenitás és a jogi 

elszámoltathatóság. Az uniós anyagi jog és a hozzá kapcsolódó esetjog ugyancsak közvetlen befolyással 

van a piac és az állam közötti viszony közjogi leképezésére, meghatározza az állam gazdaságszabályozó 

hatalmának és közpolitikai választási/döntési lehetőségeinek határait, valamint keretek közé szorítja a 

közszolgáltatások szervezésével, finanszírozásával és nyújtásával kapcsolatos kormányzati és alsóbb 

szintű döntéseket. Az uniós jog nemzeti parlamentekre vonatkozó szabályai (például a nemzeti 

parlamentek ellenőrző szerepe vagy a szubszidiaritás elvéhez kapcsolódó lehetőségei), amennyiben 

azokat komolyan veszik, át kell hogy rajzolják a hazai parlamentarizmus képét. A kormányzás 

rendszeréről alkotott elképzeléseknek figyelemmel kell lenniük olyan fejleményekre, mint az uniós 

döntéshozatalban való részvétel előkészítése, az uniós kormányzás tagállami szintű rendszereinek 

létrehozása, új kormányzási megoldások (például szabályozó ügynökségek, kormányzási hálózatok) 

alkalmazása vagy a kormányzás minőségére vonatkozó elvárások (például jó kormányzás és okos 

szabályozás) érvényesítése. Az uniós jog az arányosság, a jogos elvárások védelme, az egyenlőség, a 

tisztességes eljárás, a kárfelelősség vagy a bírói felülvizsgálat elvén keresztül a hatósági jogalkalmazás és 

a kapcsolódó bírói felülvizsgálat koncepcionális alapjait is átírhatja. 
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3.6 Tudományterületi perspektívák 

Az európai jog tudományának progresszív gondolatokat és interdiszciplináris megközelítéseket 

összegyűjtő jellege, valamint a különböző jogi kultúrák közötti közvetítő potenciálja következtében 

meghatározó, akár vezető szerepet tudna betölteni a hazai jogtudományban. A különböző jogágak 

európaizálódása következtében hatásait a jogrendszer és a jogtudomány egészén érzékelni kellene. 

Markáns kritikus és kontextuális megközelítése önreflexióra, progresszív jellege hagyományaik 

meghaladására kellene kényszerítse a kapcsolódó jogi tudományterületeket. A tudományterület 

öndefinícióját kísérő dilemmák súlya és sokfélesége azonban megkérdőjelezi, hogy az európai jog 

tudománya Magyarországon valóban alkalmas-e ezen szerep betöltésére. A tudományterület 

hagyományos feladataként rögzült, az európai jognak a hazai közönséggel történő megismertetése túlzott 

eluralkodása, a nemzetközi szintű diskurzusokhoz való kapcsolódás lehetősége és a hazai relevanciájú 

munka szükségessége közötti őrlődés, valamint vizsgálódási területeinek összezsugorodása kétségessé 

teszi, hogy a tudományterület képes felhalmozódott tapasztalatait és ismereteit a hazai jogtudomány 

számára felhasználhatóvá tenni. 

Nyilvánvaló, hogy az európai jog tudománya kijelölt szerepét akkor tölthetné be, amennyiben az 

európai és globális szintű diskurzushoz kapcsolódva, annak elemeire és eredményeire építve kapcsolódna 

be az állam és szuverenitás, az állam és kormányzás, az állam és piac, az állam és társadalom, a jog és 

szélesebb kontextusa vagy a jog és a kapcsolódó diszciplínák közötti kapcsolat hazai tudományos 

elemzésébe, esetleg teremtené meg ezek elemzésének megújult alapjait. Nem becsülve le a hazai 

relevanciájú tudományos elemzés, például az európaizálódás vizsgálatának jelentőségét és a 

tudományterület hagyományait, az európai jog fiatal tudományának művelésében új irányok kijelölésére 

és következetes megvalósítására van szükség. Alapfeladatként integrálni kell a nemzetközi szintű európai 

jogtudomány doktrinálisan megalapozott, kritikus, kontextuális és interdiszciplináris, az európai jog 

társadalmi, gazdasági és kormányzási hatásait érzékelni képes eszközeit és megközelítési módjait, és 

ezzel együtt meg kell határozni azokat a tartalmi, megközelítésbeli és professzionális elvárásokat is, 

amelyekhez a tudományterület képviselőinek igazodniuk kellene. 

További fontos feladat annak biztosítása, hogy az európai jog hazai tudománya még 

közvetlenebb hatást tudjon gyakorolni a kormányzás és szabályozás valódi folyamataira és a 

joggyakorlatra. Általában a hazai jogtudomány és a valóság között, néhány kivételtől eltekintve, 

meglehetősen szégyenlős a kapcsolat, amit csak mindkét oldal közreműködésével, szisztematikusan 

építkezve lehet meghaladni. A tudományterület művelőinek túl kell lépniük a hagyományos, kevéssé 

felhasznált és alacsonyan finanszírozott tudományos termelésen, és a rendelkezésükre álló intézményi 

kapacitások nagyobb részét a terület (a felhasználók, a közvetítők, a tudományos kapacitásokkal 

rendelkezők stb.) megszervezésére kell fordítaniuk. Vannak egyértelmű kapcsolatok, mint például az 

uniós versenyjoggal foglalkozók és a megfelelő állami szervek közötti együttműködés hagyománya és 

lehetősége, valamint vannak még egyértelműbbé tehető kapcsolatok, például a bíróságok és az európai 

joggal foglalkozó szakemberek közötti együttműködés lassan kibontakozó lehetősége. Képzések és 

továbbképzések lebonyolításán, háttérkutatások elvégzésén, valamint a hatóságok/bíróságok 

teljesítményének követésén és értékelésén túl az együttműködés irányulhat az információáramlás még 

hatékonyabbá tételére, a releváns aktorok közötti kapcsolattartás és információcsere rendszeres keretek 

közé terelésére, vagy innovatív, a jogi, szabályozási és kormányzási munkát hatékonyabbá tevő eszközök 

(például jogi/szabályozási térképek, jogi döntéssegítő vizuális eszközök, szabályalapú jogi információs 

rendszerek) kifejlesztésére. A befogadó oldalnak viszont tudatosítania kell, hogy a tudományos kutatás 

nem személyes passzió, egyéni intellektuális igény kielégítésének eszköze, hanem egy sajátságos 

professzió, amelynek hatékony végzéséhez több évnyi képzésre és tapasztalatra van szükség, és amely 

sajátos megközelítési módjai és eszközei segítségével közvetlen közpolitikai relevanciájú, jogi és 

kormányzási folyamatokat megváltoztatni képes, rendszerezett, kritikus, a kontextusra figyelemmel levő, 

más tudományos diszciplínák eredményeiből meríteni tudó ismeretanyag megteremtésére képes. 

Az európai jog hazai tudománya számára a külföldi példák és tapasztalatok, művelői kulturális 

irányultsága, nyelvi felkészültsége, valamint a tudományos diskurzus magától értetődően nemzetközi 

jellege kijelöli a fejlődés irányait. Az irányok nyilvánvalósága azonban nem jelenti, hogy egyértelmű 

lenne, hogyan, milyen szinten és -- szakmai és személyes szempontból -- mit érdemes csinálni, valamint 

hogy melyek a tudományterülettel szembeni társadalmi elvárások. Hagyományos feladatai 

egyértelműbbek, hiszen ki kell szolgálnia a hallgatókat és a szakmai közönséget, esetleg hátteret 

biztosíthat szabályozási és kormányzási döntéseknek. A hazai jogtudomány felfrissítésének, a más jogi 

tudományterületek megközelítési módjai átértékelésének a szerepe viszont számára csak akkor 

biztosítható, ha művelői munkája kapcsolódik -- esetleg hozzá tud járulni -- a magas színvonalú 

nemzetközi diskurzusokhoz, és kutatásaik vagy a hagyományos kutatási tevékenység kereteit feszegető 
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tudományos tevékenységeik a valódi társadalmi, gazdasági és kormányzási folyamatok befolyásolásának 

szándékával és lehetőségével szerveződnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stipta István 

A jogtörténet-tudomány kialakulása és helyzete Magyarországon 

1. Értelmezési keretek 

A jogtörténet-tudomány tematikai határait tekintve ez az áttekintés -- a német értelemben vett 

Rechtsgeschichte mintájára -- a tételes jogok históriáját feldolgozó műveket, továbbá olyan 

alkotmánytörténeti közleményeket vizsgál, amelyek az államberendezkedés alapvető jogi kereteit elvont 

szempontok szerint elemzik. Jogtörténethez tartozónak tekintjük azokat a műveket is, amelyek a 

tudományos törvénymagyarázattal foglalkoznak vagy a jogi normák érvényesülésének történetét követik. 

Nem tartjuk ebbe a körbe vonhatónak a tágabb értelemben vett államtörténeti műveket és azokat a 

köztörténeti munkákat sem, amelyek komplementer jellegű vagy illusztráló célzatú jogtörténeti részeket 

tartalmaznak. Az intézmény- és eszmetörténet közötti érzékeny határ megállapításakor figyelemmel 

voltunk arra, hogy kötetünkben a jogbölcseleti eszmék történetével önálló írás foglalkozik.
1421

 A 

tanulmány kitekint a római jog tudományának hazai történetére, de ebben a körben csupán az egyetemes 

jogtörténeti kapcsolódásokat vizsgálja, hiszen a római jog tudományának utóbbi évtizedeiről a 

függelékben önálló tanulmány szól.
1422

 

A jogtörténet-tudomány történetének időbeli kezdő határát a XVIII. század közepétől 

számíthatjuk, s ez az időszak a hazai magyarázó törvénytudomány kialakulásának kezdete is. A 

tudományos jogtörténet záró időszakáról erőtlen vita folyik a hazai érintettek körében. Az egyik álláspont 
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szerint a levéltári kutathatóság szab éles határt, a másik (többséginek látszó) felfogás követi a 

Zeitgeschichte német határmegállapító rendszerét, és napjainkig tolja a jogtörténet illetékességi 

időhatárát. A tanulmány kitekint e -- gyakran napi aktualitásokat tartalmazó, politikai kérdésekre 

reflektáló -- művek főbb jellegzetességeire is. 

A nemzetközi kutatási irányzatok hazai érvényesülésének nyomon követése minden tudományág 

esetében fontos historiográfiai feladat. Meg kell azonban jegyezni, hogy számos kiemelkedő hazai 

jogtörténész esetében egyidejűleg egymásnak ellentmondó és -- a munkásság hosszabb időszakát 

vizsgálva -- nemegyszer egymást váltó módszereket, irányzatokat figyelhetünk meg. A jogtörténet-

tudomány módszertani alapdilemmája mindenesetre változatlan maradt: ma is nehéz választani a 

kronologikus és a szinkronisztikus közelítésmód között, miközben együttes alkalmazásuknak is vannak 

kézenfekvő tudományos kockázatai. Az utóbbi időben a jogtörténet területén is háttérbe szorult a 

módszertani szemlélet, és egyre szélesebb körben érvényesül Paul Feyerabend módszertani nihilizmusa, a 

„minden mindegy” tudatosan választott vagy ösztönösen követett feldolgozási technikája. 

Az áttekintés személyi köre a hazai „főfoglalkozású” jogtörténészekre korlátozódik. 

Magyarországon nincs egyetemi szervezeti egységektől elkülönülő jogtörténeti kutatóintézet, mindössze 

egyetlen tárgyba vágó akadémiai albizottság és egy MTA kutatócsoport működik. A jelen időszakra 

vonatkozó összegzés ezért lényegében a jogtörténeti tanszékek munkatársainak műveire terjed ki. Ez 

jelenleg hatvan hivatásszerűen alkotmány- és jogtörténetet kutató és e tárgyat oktató jogtörténészt jelent. 

Az elemzett jogtörténeti művek között elsőbbséget kaptak a markáns kutatási irányt megjelenítő, 

jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó monografikus jellegű feldolgozások. Igyekeztünk kerülni a 

szerzők és művek puszta felsorolását, mégis tekintetbe kellett venni, hogy ez a jogtudományi terület is 

(jelentős részben) a nagy kutatóegyéniségek jelentős műveivel jellemezhető, és egyes történelmi 

korszakokban a jogtörténet-tudományt gyakran individuális teljesítmények jelenítették meg. A jelenkori 

témaválasztási és -feldolgozási tendenciákat a jogtörténeti tárgyú monográfiák, az akadémiai doktori, a 

habilitációs és a PhD-értekezések alapulvételével követjük nyomon. 

2. A tudományos törvénymagyarázat kezdetei Magyarországon 

2.1 Conceptio maculata: közjogi szerep 

A jogtörténet mint elkülönült tudományos ismeretkör a XVIII. század második felében alakult 

ki. Önállóvá válását -- Európa más országaihoz hasonlóan -- Magyarországon is a politika, közelebbről a 

hatalom legitimációját a történeti jogra alapozni törekvő kormányzati szándék támogatta. Az idegen 

uralkodóknak is érdekükben állt, hogy dokumentáltassák országunk kormányzatához fűződő vélt vagy 

valóságos jogaikat. Lengyelország felosztásakor Mária Terézia is ilyen célból dolgoztatta ki Kollár Ádám 

udvari könyvtárossal a magyar királyok jogát Halicsra és Lodomériára.
1423

 A királynő megbízásából 

született műveket a hazai szisztematikus jogtörténet kezdetének tekinthetjük. A rendi csoportok és a 

privilegizált rétegekhez tartozók is ösztönözték a jogbiztosító dokumentumok feltárását: gyakorta adtak 

megbízást a pereikhez vagy társadalmi érvényesülésükhöz szükséges iratok felkutatására, továbbá a rendi 

állásuk jogi megerősítését biztosító gyűjtemények összeállítására. 

A XVIII. századi Magyarországon egy sajátos körülmény is segítette a történelmi forrásokra 

alapozott, rendszerező törvényértelmezés kialakulását. Az udvar és a rendek közötti ellentét kiéleződött, 

és a közkötelezettségek -- főleg az adózás -- kérdésében dúló viták fokozatosan közjogi síkra terelődtek. 

A központi hatalomnak szüksége lett olyan művekre, amelyek a király közjogi primátusát hangsúlyozzák 

a rendi csoportok történeti jogaival, bizonytalan jogi alapon álló kiváltságaival szemben. Kollár Ádám két 

újabb monográfiával ismét az udvar segítségére sietett. Egyik műve 1762-ben Bécsben Historiae 

diplomaticae juris patronatus apostolicorum Hungariae regum (Magyarország apostoli királyai kegyúri 

jogainak okleveles története), a másik 1764-ben ugyancsak Bécsben De originibus et usu perpetuo 

potestatis legislatoriae circa sacra Apostolicorum Regum Hungariae (Magyarország apostoli királyai 

vallási ügyekben való törvényhozó jogának eredetéről és örökös gyakorlatáról) címmel jelent meg. A 

második könyvben feltűnően éles támadást intézett a nemesi kiváltságok ellen. A felháborodott rendek és 

a klérus képviselői a pozsonyi országgyűlésen a mű elégetését, szerzőjének száműzetését követelték. A 
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támogató udvar végül meghátrált, a jogtörténeti művet egy királyi rendelet prohibíció alá vetette, majd a 

Szentszék is a tiltott könyvek közé lajstromozta. 

A magyar jogtörténet első tudományos képviselője 1783-ban kiadott Historiae iurisque publici 

Regni Hungariae amoenitates” (A magyar királyság történelmének és közjogának kellemességei) című 

művében -- a király főtulajdonjogának történeti alapjairól értekezve -- már azt állította, hogy az uralkodó 

államterülettel összefüggő rendelkezési joga erősebb a rendek tagjainak átruházott jogosultságánál. Kollár 

a munka második kötetében megkérdőjelezte a megyék, az egyházi és világi birtokok, továbbá az 

alapítványok közjogi önállóságát, hangsúlyozva, hogy ezek olyan államjogi egységek, amelyek a 

patrimoniális királyság időszaka után is kizárólagos uralkodói fennhatóság alatt maradtak. 

Az udvar törekvéseivel szemben a rendek a hazai jog (ius patrium) összegyűjtésében és önálló 

értelmezésében váltak érdekeltté. Ebben segítségükre volt a nagyszombati -- később Pestre helyezett -- 

egyetem kiváló szellemi kapacitása. A magyar jogakadémiák többsége is a történetileg kialakult és a 

bíróságok által széles körben alkalmazott jogot művelte és tanította. A ius patrium első tankönyvét az egri 

jogakadémia professzora, Huszty István írta. Munkája, a Iurisprudentia practica seu commentarius novus 

in ius Hungaricum először 1745-ben Budán jelent meg. A háromkötetes mű első két egysége a nemesi 

magánjogot és eljárást, a harmadik a büntetőjogot foglalta össze. A könyv eredetileg gyakorlati 

útmutatónak készült, mivel azonban a rendi korszak tételes joga is történeti gyökerű volt, a hazai 

joggyakorlatban jogalkalmazási célú kézikönyvnek is tekintették. Huszty munkájában a modern eszmék 

is megjelentek; a szerző szerint a közjogi hagyományok talaján kialakult magyar jogszemlélet nincs 

ellentétben a természetjog, a társadalmi szerződés és a hatalommegosztás követelményeivel.
1424

 A három 

könyvből álló munka egyébként még a XIX. század elején is alapműként szolgált a korszak jogi írói 

számára, így Kelemen Imre is felhasználta tudománytörténeti jelentőségű Institutiones juris privati című 

művéhez. Mindez azzal együtt igaz, hogy ekkor még büntetőjogi irodalmunk alig volt, „s Huszty István s 

Bodó Mátyás, az egyedüli írók a XVIII. században, nem a doktrínával, hanem csupán a pozitív joggal 

foglalkoznak s ennél nem emelték magasabbra olvasóikat”.
1425

 

2.2 A tudományos képzés: formálódó jogtörténeti stúdiumok 

A magyarországi oktatási reform, az 1777-ben bevezetett első Ratio Educationis szorgalmazta a 

jogtörténet tanítását. A pátens a „törvények igazi megértését” tekintette e tárgy feladatának, egyben 

szükségesnek tartotta „az eddig elhanyagolt, de mindazonáltal nagy fontosságú és széles körű hasznot 

hajtó tudomány ismeretét. Ez a magyar jogtörténet.” A norma összeállítói úgy vélték, hogy a 

jogtudomány megértése és alkotó alkalmazása érdekében meg kell ismerni a jogforrások történetét és 

vizsgálni kell a jogforrások keletkezési körülményeit is. Mivel a tantárgynak oktatható tankönyve még 

nem volt, a Ratio Educationis egyelőre vázlat készítését írta elő. Későbbi feladatként szabta meg a tételes 

tananyag tudományos kidolgozását azzal a céllal, hogy a tanuló „a törvények történetét, általában 

forrásaikat és keletkezésüket, változásukat és ezeknek okait megismerje, és úgy készüljön a törvények 

valódi megértésére és a felvett tárgy igazi magyarázatára”.
1426

 

A hazai jog történetének tudományos feldolgozására azonban még hosszú ideig nem került sor. 

Az udvar és a Helytartótanács oktatással foglalkozó hivatalnokai hosszasan vitatkoztak a tantárgy 

keretében oktatandó jogi normákról és módszertani-didaktikai kérdésekről. Az érintettek nem tudtak 

megegyezni, így a jogtörténet nem válhatott kötelező diszciplínává. Különös paradoxonként erre csupán a 

neoabszolutizmus idején kerülhetett sor. 

2.3 A jogági jogtörténet kezdetei 

Szegedi János, aki Degré Alajos szerint a pesti egyetem első jogtörténésze volt, több jogtörténeti 

jelentőségű kézikönyvet írt; a Corpus Jurist először oktatási célból szakaszokra, illetve paragrafusokra 

osztva, jegyzetekkel és mutatókkal ellátva adta ki.
1427

 Később a jogalkalmazás gyakorlati igényeit követve 
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főleg a magánjog és a büntetőjog rendszeres művelői (Kelemen Imre, Szlemenics Pál, Vuchetich Mátyás) 

készítettek a tudományos igényeket is kielégítő összefoglalásokat.
1428

 

A jogi normák számának növekedésével megjelent a jogági elkülönítés igénye. A magánjog, 

egyben a magánjogtörténet művelői közül először Kelemen Imre (1744--1819) tevékenysége érte el a 

tudományos szintet. Munkái közül négykötetes tankönyve vált korszakossá. A Budán megjelent első 

kiadás (Institutiones juris Hungarici privati, 1814) első kötetében -- a fellelhető tételes források csaknem 

teljes felhasználásával -- a magánjog történetét foglalta össze. Már a kortársak által is felrótt hibája volt, 

hogy nem az egyes jogintézmények történetét írta le, hanem az országgyűlések históriáját és a korabeli 

politikai eseménytörténetet tárgyalta. A négy év múlva megjelent második kiadásban már jelentős 

szemléletváltást tapasztalhatunk, hiszen Kelemen ekkor már dogmatikai megalapozottsággal, a Gaius--

Iustinianus-féle institúciórendszer hagyományainak megfelelően, fogalmi-történeti megalapozást 

követően, gazdag forrás- és szakirodalmi bázisra támaszkodva tárgyalta a személyi és családi jog normáit. 

A iustinianusi Institutiókat bevezető császári rendelet szavait kölcsönözve tankönyvét a „jogot tanulni 

vágyó ifjúságnak” ajánlotta. Művéről a civilisztikai tudományok mai képviselői is elismerően vélekednek, 

amikor hangsúlyozzák, hogy a szerző a korabeli magyar magánjog szabályait behatóan, tudományos 

rendszerbe foglalva, imponáló eredetiséggel mutatta be.
1429

 

Kelemen azonban -- mai kifejezéssel -- tételes magánjogász volt, művében nem a jogtörténeti 

szempontokat, a jogintézmények kialakulásának kronológiai folyamatát és tartalmának társadalmi-

politikai meghatározottságát tekintette elsődlegesnek, hanem a kialakult és alkalmazandó jogot elemezte. 

Művében első ízben találhatunk korszerű Werbőczy-kritikát. Ő volt az első jogtudományi szerző, aki a 

hazai magánjog szerkezetének és részletszabályainak kialakulásában meghatározó jelentőséget 

tulajdonított a római jognak. Felfogására több kutató (például Zlinszky János, Szabó Béla) ma is 

érdemben hivatkozik.
1430

 

Az életmű kései méltatói kiemelendőnek tartják azt a tényt, hogy munkájában nem idéz külföldi 

tudományos művekből. Ez a biztosítéka annak, hogy Kelemen munkáiban idegen hatástól mentesen, 

tisztán kapjuk a Hármaskönyv utáni magánjogi fejlődést. A tankönyv tudománytörténeti jelentősége, hogy 

kitölti azt a jogdogmatikai szakadékot, amely a Hármaskönyvtől Frank Ignác alapvető művéig terjed. 

Kelemen Imre életművével hozzájárult ahhoz, hogy Frank már a modern magyar magánjog 

alapjait rakhatta le korszakos munkájában. Munkássága a tételes jog közvetítése révén hidat teremtett 

Werbőczy és Frank Ignác között, lehetővé téve az egyes jogintézmények elemző és jogrendszerünk 

szintetizáló tudományos vizsgálatát. „Nagyságát a kor vigasztalan sivársága még csak emeli. A XVIII. 

század Magyarországának a nyugati államoktól tudományos téren való elmaradottsága nem csüggesztette 

el. A végsőkig kimerült -- alkotmányáért és nemzeti létéért elkeseredetten küzdő -- ország fővárosában; 

magyar egyetemen, amelyen magyar közjogot nem adtak elő, s amelynek nap-nap után harcokat kellett 

folytatnia az önkormányzat védelmében, a jobb jövőbe vetett hittel dolgozott nemzetéért ott, ahová a sors 

őt rendelte.”
1431

 

A büntetőjog elméleti szintézisét és a gyakorlati jogi oktatást egyaránt szolgálta Vuchetich 

Mátyás 1819-ben megjelent alapműve.
1432

 A szerző először tett kísérletet a sporadikus büntetőjogi tárgyú 

hazai joganyag összefoglalására és tanító célú rendezésére. Az elméleti igénnyel megírt munka -- alapos 

forrásfeltárás nyomán -- ismertette a XIX. század elején hatályos magyar büntető anyagi és eljárásjogot. 

A szöveghez fűzött magyarázó apparátusa tudományos karakterű, ezekben utalt a legfontosabb történeti 
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elvekre, felidézve a vonatkozó római büntetőjogi princípiumokat, tételes szabályokat is. Hivatkozott a 

neolatin és német nyelvű irodalomra, citálta a hatályos német jog, valamint a francia, az osztrák és a bajor 

törvények vonatkozó rendelkezéseit. Mértékadó jelenkori kritika szerint az eljárásjogi részben túlságosan 

is a német inkvizíciós peres rendszer hatása alá került, emiatt kevésbé vette figyelembe a magyarországi 

gyakorlatot. A mű ezzel együtt a kor tudományos színvonalán állt, és igen nagy érdeme, hogy a jogi 

stúdiumokról kiszorította az osztrák szerzők addig használt tankönyveit.
1433

 Kelemen Imréhez 

hasonlítható jelentőségű szerző volt a büntetőjog terén, hiszen munkássága hosszú távon, egészen Pauler 

Tivadar Büntetőjogtan című művének kiadásáig meghatározó jelentőséggel bírt. 

A jogági önállósulás kezdetén járó magyar közjog alapelveit és legfőbb szabályait -- négy 

anonim munkájában -- elsőként Hajnóczy József (1750--1795) foglalta össze. A tragikus sorsú szerző 

rendkívüli alapossággal, már a dogmatikus módszert követve írta műveit. Első jelentős, Dissertatio 

politico publica de regiae potestatis in Hungaria limitibus (Közjogi értekezés a királyi hatalom korlátairól 

Magyarországon) című 1791-es munkájában a hatalmi ágak elválasztásának igényét fogalmazta meg. 

Hajnóczy azonban a montesquieu-i elvet a természetjoggal, az emberi jogok garantálásának igényével és 

a rousseau-i eszmekörrel, a társadalmi szerződés gondolatával társította. A De comitiis regni Hungariae 

deque organisatione eorundem dissertatio juris publici Hungarici (Magyar közjogi értekezés a magyar 

országgyűlésekről és azok szervezetéről) címmel írt, ugyanabban az évben nyilvánosságra került munkája 

új szellemű áttekintés a hazai törvényhozás történetéről, amelyben már az a gondolat is 

megfogalmazódott, hogy az országgyűlés nem a rendeket, hanem az egész nemzetet képviseli. A 

következő évben megjelent művei, az Extractus legum de statu ecclesiastico catholico in Regno 

Hungariae latarum (A katolikus egyházi rendről Magyarországon alkotott törvények kivonata) és a De 

diversis subsidiis publicis dissertatio (Értekezés a különféle közadókról) tudománytörténetileg már 

kevéssé számon tartott (igaz, alapos összehasonlító elemzés alá nem vett) opusok, alapvetően a szétszórt 

közjogi rendelkezések értelmező gondolatokkal kiegészített kompendiumai.
1434

 

2.4 Forráskiadás: jogismeret, magyar terminológia 

A jogtörténet tudományos megalapozását szolgálták a forrásokat feltáró, a jogkeletkeztető 

iratokat rendszerbe foglaló és értelmező művek. Ebben a tekintetben tudományágunk korai előfutárának 

tekinthetjük Szentiványi Mártont (1633--1705), aki kiadta a korabeli magyar törvénygyűjteményt, első 

ízben látva el a Corpus juris Hungarici címmel (Nagyszombat, 1696). A Hungaria in immaculatum 

conceptionem [...] credens című, 1701-ben Nagyszombatban megjelent munkájában a Regnum Marianum 

eszméjét népszerűsítette, és könyvével részt vett a protestánsokkal folytatott hitvitában. Számos műve 

több kiadásban, valamint francia, magyar, német és szlovák nyelven is megjelent.
1435

 

A tudomány szolgálatában végzett forrásfeltárás kiemelkedő, a jogtörténet-tudomány textuális 

alapanyagát szolgáltató korabeli képviselői között említeni kell Pray Györgyöt (1723--1801) és Katona 

Istvánt (1732--1811). Ezen a téren később jelentős szerepet játszott Fejér György (1766--1851) is, aki a 

Mohács előtti korszak történeti és jogtörténeti forrásait mint az adott korban még javarészt élő jogi 

forrásokat gyűjtötte össze.
1436

 

A jogtörténeti kutatások alapfeltétele hazánkban is a források szakszerű összegyűjtése, 

rendszerezése és kiadása volt. A magyar törvények gyűjteménye, a Corpus Juris hiányos volt, nem 

tartalmazta az uralkodók minden (normatív tartalmú) dekrétumát. Az időközben ismertté vált jogforrások 

közül több mint harminc egyáltalán nem közölt országgyűlési törvénykönyvet, másokat pedig az eredeti 

források alapján készült másolatok hibáinak átvételével tett közzé. A tudomány és a gyakorlat egyaránt 

sürgette a hazai jogforrások összegyűjtését és kritikai kiadását. Ezt a rendkívüli anyaggyűjtő munkát a 

század fordulóján Kovachich Márton György (1744--1821) és fia, Kovachich József Miklós (1798--1878) 

végezte el. 

Művük azonban magánvállalkozás maradt, nem nyert hivatalos elismerést. A Helytartótanács és 

a Kancellária óvakodott attól, hogy a jól bevált Corpus Juris szövegén változtasson, még ha egyes 

                                                           
1433 FÖLDI (szerk.) (9. lj.) 22. 
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politikai munkái (Budapest: Akadémiai 1958); János ZLINSZKY: Die historische Rechtsschule und die Gestaltung des 
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emlékezete… (7. lj.); KŐSZEGHY (főszerk.) (7. lj.) 89--90. 
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politikai és jogi gondolkodás történetéből (Budapest: ELTE 1982) 24--27. 
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referensek meg is voltak győződve a feltárt források valódiságáról. A Corpus Juris tehát továbbra is a régi 

formában maradt, a Kovachichok viszont gyűjtéseiket több kötetben közzétették (Vestigia Comitiorum, 

1790; Supplementum ad Vestigia Comitiorum, 1798--1801). Formulae solennes styli (1799) című 

összeállításuk XIV--XV. századi formulás könyveket tett a gyakorlat számára nyomtatásban is elérhetővé. 

Kovachich Márton György gyűjtő és forráskiadó tevékenységét már életében segítette fia, Kovachich 

József Miklós, aki folytatta a törvények kiadását (Lectiones variantes decretorum comitialium, Pest, 

1816; Sylloge decretorum comitialium inclyti regni Hungariae 1--2, Pest, 1818).
1437

 

Az önálló magyar jogtudomány megteremtéséhez, a jogismeret és jogtudat kiszélesítéséhez 

elengedhetetlenül szükséges volt a jog nemzeti nyelven való művelése. Georch Illés (1772--1835) 

háromkötetes nagy munkájában adta ki először Honnyi törvény címen (1804--1809) a legfontosabb jogi 

normákat. A mű sikere és a korszak szellemisége hatására egyre több jogtudományi művet jelentettek 

meg magyarul. A Kölcsey és Kazinczy köre vezette nyelvújítással párhuzamosan megkezdődött a magyar 

jogi műnyelv kimunkálása, a jogi műszavak és az egységes terminológia megteremtése is. A Magyar 

Tudományos Akadémia 1843-ban (a matematikai és filozófiai szójegyzék után) Törvénytudományi 

műszótárat állított össze, amely közel húszezer kifejezést tartalmazott.
1438

 

3. A jogtörténet tudományának önállósulása 

3.1 Realisztikus történeti jogi iskola: Frank Ignác 

A XIX. század első felében még változatlanul a szakjogágak történeti megalapozása zajlott. 

Különösen a magánjogtudomány fejlődött tovább, amelynek legkiválóbb képviselője e korban Frank 

Ignác (1788--1850) pesti egyetemi tanár volt. Frank az élő (tételes) rendi magán- és perjogot ismertette és 

értelmezte, ezek történeti fejlődését is kutatta. Latin nyelven megjelent kétkötetes magánjogi munkája 

(Principia iuris civilis Hungarici, 1829) a korabeli magyar magánjog alapvető szabályait foglalja össze. A 

szerző nem önkényesen megalkotott definíciókból, hanem törvényekből és a további eredeti 

jogforrásokból építkezve vezette le a magyar magánjog princípiumait. A könyv első fejezete korabeli 

civiljogunk forrásait -- a törvényeket, a szokásjogot, majd a statútumokat és a privilégiumokat -- mutatta 

be, ezt követően a iustinianusi modell szerint tárgyalta a korabeli magyar magánjog legfontosabb 

intézményeit. Feltűnő, hogy a vagyonjogon belül az öröklési jogot nem a dologi jog részének, hanem 

önálló szerkezeti egységnek tekintette. 

Frank Ignác e könyvét 1845-ben -- frissen feltárt jogforrásokkal kiegészítve -- magyar nyelven is 

kiadta. A közigazság törvénye Magyarhonban című opus a magyar magán- és perjog teljes anyagát 

érdemben feldolgozó első magyar nyelvű tankönyv. A magyar „anyagi magánjog” (személyi, dologi, 

öröklési és kötelmi jog) és „polgári eljárásjog” (törvénykezési jog) intézményeit korábban soha nem látott 

mélységgel elemző mű a magyar jog kazuisztikus szabályait gyűjtötte össze és elemezte, egyben 

tudományos rendszert kínált a magyar magánjogot elvontabban szemlélők részére. Az első kötet 

vagyonjogról szóló fejezete a klasszikusokat követve a római institúciórendszert vette át („A jószágrul és 

álló jövedelemrül halál tekintetén kívül”, „Az öröklésrül”, „A tartozásokrul”). Frank e művében 

számtalan új magyar jogi műszót alkotott meg.
1439

 A munka az első magyar nyelvű egyetemi tankönyvek 

egyike, amely igyekezett kerülni a hagyományos latin kategóriákat. 

Frank munkásságának egyik jellemzője, hogy -- a szerves fejlődést előtérbe helyező történeti 

jogi iskola munkamódszeréhez híven -- minden jogintézményt történetileg tárgyalt és értékelt. Kritikai 

szemlélet jellemezte, szorgalmazta a magánjog terén szükséges reformokat. Elsőként haladta meg az 

ismeretközlő, kommentáló jogtudományt. Oknyomozó történeti álláspontot képviselt, Kovachich és Fejér 

forráskutatásait felhasználva kísérte végig a legfontosabb magyar magánjogi intézmények történetét.
1440
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Alapvető meggyőződése volt, hogy a hagyományok által szentesített és a praktikumban bevált 

intézményeket kényszerítő szükség nélkül nem szabad mesterségesen kieszeltekkel felcserélni. Ez a 

meggyőződés vezette hermeneutikai konzervativizmusában is. Határozottan kiállt a nyelvújító mozgalmat 

megelőző kategóriahasználat, stílus és helyesírás mellett. A magyar magánjog nemzeti irányú művelése 

maradt munkásságának fő jellemzője és (az ezt az értékrendet elfogadók szerint) legnagyobb érdeme. 

A jogági szakirodalom újabban munkásságának realisztikus jellegét is hangsúlyozza: 

Fiatal korának bölcseleti tanulmányai kellő időben megismertették vele azokat a veszélyeket, 

amelyeket a tételes jog tudománya számára az egyoldalú bölcseleti spekuláció köde 

jelenthet. Hegel rendszerét behatóan ismerte és sok időt töltött műveinek magyarra 

fordításával is. Gyökeréig, a legkisebb részletekbe menő alapossággal kívánta megismerni a 

német filozófiai iskola tanításait, amelyek akkor tekintélyük csúcspontján állottak. E 

tanulmányai vezették őt arra a lesújtó ítéletre, hogy a dialektikus iskola egész eredetisége a 

gondolatok kifejezésének homályosságában áll, tekintélye a tömeg kritikátlanságán alapul, 

amely nem veszi észre, hogy szemfényvesztés áldozata lett. Realisztikus felfogásával függ 

össze, hogy a jogbölcseletet egészen ki akarta küszöbölni az egyetemi oktatásból és azt 

pótolandónak tartotta a római jog tanításával. Ugyanezzel áll kapcsolatban vonzódása a 

történeti iskolához és engesztelhetetlen harca a kodifikáló jogalkotással szemben, amelyet a 

jog természetes fejlődésével ellentétes kísérletezésnek tartott.
1441

 

3.2 A történeti jogi iskola, a római jog 

A történeti jogi iskolának a romanisztikára gyakorolt hatását vizsgálva utalni kell Földi 

Andrásra, aki a történeti jogi iskolát szintén a rendszerezésre törekvő természetjogi, másfelől a 

forráskritika talaján álló humanista tradíció újszerű szintéziseként jellemezte. Eckhart Ferenc sokat idézett 

megállapítása szerint a római jogot hazánkban először Récsi Emil pesti tanszéki utóda, Hoffmann Pál 

művelte európai színvonalon. Hoffmann tudományos munkásságát az MTA is elismerte, amikor 1863-ban 

levelező, 1890-ben pedig rendes tagjává választotta (Hoffmann az MTA első római jogász tagja volt).
1442

 

Hoffman Pál Birtokjogi jogtan kétségei című akadémiai székfoglaló értekezésében alapvetően a 

birtokot tényként értelmező Savigny birtoktanának helyessége mellett foglalt állást. Alapos 

szaktudományi elemzéssel tárgyalta a birtok fogalmára és a birtokvédelem alapjaira vonatkozó 

felfogásokat. A birtokvédelem alapjára vonatkozó elméletek csoportosítása kapcsán a Savigny nevéhez 

fűződő, ún. vétségi elméletet akceptálta. A Savigny-féle birtoktan alapvető elfogadása (és a Jhering-féle 

birtoktan párhuzamos elutasítása, illetve bizonyos fokú ignorálása) mellett Savigny birtokra vonatkozó 

tanításait a Gans-féle elmélet jegyében (vagyis a birtok nem pusztán ténybeli jellegének 

hangsúlyozásával) bizonyos mértékig tovább is fejlesztette. Önálló részletkutatások nélkül -- főleg Ernst 

Moritz Arndt, Geog Friedrich Puchta és Johannes Emil Kuntze műveit követve -- római jogi 

tankönyveket is írt, és lefordította Iustinianus Institutióit. Kortársi értelmezés szerint jogbölcselőként az 

észjogi irányzattal harcoló tiszta jogtörténeti felfogást képviselte.
1443

 

A hazai történeti jogok hangsúlyozása, az organikus államszemlélet tükröződik Récsi Emil, az 

államjog és közigazgatási jog professzorának négykötetes művében is. A könyv a neoabszolutizmus 

időszakában jelent meg, címének óvatos megfogalmazása is ezzel a körülménnyel magyarázható.
1444

 A 

munka első része a közigazgatás szervezetére vonatkozó oktatási anyagot foglalta össze. Az igazgatás 

általános elveinek ismertetése után az alaki igazgatási jog cím alatt tárgyalta az egyes kormányzati 

területeket és azok szerveinek felépítését, hatáskörét. Bár a kötet címe a császári közigazgatási jog 

összefoglalását ígérte, a terjedelmének nagy részét kitevő szervezeti jogi anyagrész döntően magyar 

államjogi intézményeket tárgyalt. A könyv közszolgálat jogot taglaló harmadik része az „álladalmi 

tisztviselők” státuszával foglalkozik. Műve az első tudományos kísérlet a hazai közszolgálati pragmatika 

alaptételeinek megfogalmazására.
1445
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A korszak közjogtörténeti műveinek többsége apologetikus maradt. Ide lehet sorolni Bartal 

György (1785--1865) közjogát (Commentariorum ad historiam status, jurisque publici Hungariae aevi 

medii libri XV, Pozsony, 1847), amelynek fő törekvése, hogy alátámassza a konzervatív nemesség 

tiszteletét az „ősi alkotmány” iránt; Cziráky Antal Mózesnek (1772--1852) a neoabszolutizmus alatt 

megjelent művét (Conspectus iuris publici regni Hungariae ad annum 1848, Bécs, 1851) és Virozsil 

Antal tanulmányait (Iuris publici regni Hungariae specimen, I--III, 1850--54; Staatsrecht des Königreichs 

Ungarn von Standpunkte der Geschichte, 1865--66). 

3.3 Az egyetemes európai jogtörténet: Wenzel Gusztáv 

A rendi korban a magyar jogtörténetnek az egyetemen és a jogakadémiákon nem volt saját 

tanszéke, és így nem volt önálló tankönyve sem. A magyar jogtörténet -- különös paradoxként -- a 

neoabszolutizmus időszakában vált önálló egyetemi stúdiummá. Tudományos megalapozása Wenzel 

Gusztáv (1812--1891) nevéhez fűződik. Wenzel elsősorban a magánjog történetét kutatta, de igazán 

maradandónak forrásgyűjtő, -gondozó és kiadói tevékenysége bizonyult. A 12 kötetes Árpád-kori 

okmánytár új forrásanyaggal gazdagította korabeli köztörténetírásunkat és jogtörténetünket. Jelentős 

munkája még Magyarország bányászatának kritikai története (1880) és a régi Kúria döntvényeinek 

magyarázata (Visszapillantás az előbbi m. kir. Curiának 1724--1769 közötti működésére, 1876). 

1872-ben állította össze a magyar jog és az erdélyi jog történetéről szóló tankönyvét, amelyben 

1848-ig jutott el. Ebben az alapművében a korabeli hazai magánjog teljes anyagának feldolgozására 

vállalkozott, hiszen, mint azt maga is leszögezte, a Tripartitum óta „nem volt idő a hazai jogot úgy 

megírni”, hogy az „mind a tudomány kívánalmainak, mind a gyakorlati élet szükségleteinek egyaránt 

megfeleljen”. Wenzel az ismertetést az erdélyi magánjogra is kiterjesztette. A pandektarendszer hatását 

tükröző, attól azonban némiképp el is térő mű a magyar és az erdélyi magánjog dogmatikája mellett 

alapos forrás- és intézménytörténeti elemzést tartalmaz.
1446

 

A magyar jogtörténet megírása előtt elkészült egyetemes európai jogtörténeti tankönyve is. Ez a 

mű azonban kevés önállóságot mutat, többnyire követte a német irodalom megállapításait és a német 

történeti jogi iskola romantikus túlzásait. Legnagyobb terjedelemben a hűbéri és rendi kor jogtörténetét 

tárgyalta, de nem élt az egyes jogintézmények összehasonlítási lehetőségeivel, hanem külön-külön 

elemezte az egyes országok jogfejlődését.
1447

 Az egyetemes jogtörténetet a XIX. század közepéig 

feldolgozó munka négy társadalomtörténeti korszakra tagolva tárgyalja a köztörténeti eseményeket, majd 

a szűken vett jogtörténeten belül a külső joghistória (jogalkotás, jogélet, jogforrások) és a belső 

jogtörténet (közjog és magánjog) kérdéseit taglalja. Az európai jogtörténetet a XIV. századtól az (akkori) 

jelenkorig feldolgozó utolsó két fejezetben határozottan érvényesült a történeti megközelítés, mivel itt a 

magánjogi intézményeket nem jogáganként tagolva, hanem országok szerint elemzi.
1448

 

Wenzel munkásságának tudománytörténeti értéke az összehasonlító módszer korszerű felfogása 

és a tudományágra vonatkoztatott célszerű alkalmazása. Népszerűsíti ezt a feldolgozási módszert, rámutat 

azokra az eredményekre, amelyekre a nem jogi tudományágak ennek segítségével szert tettek. Felhívta a 

figyelmet az aprólékos összehasonlítások céltalanságára és hangsúlyozta, hogy a tudomány érdekét csak 

különálló rendszerek vagy törvények, tehát csak nagyobb dimenziók szerinti összehasonlítás mozdítja elő. 

Megjelölte az alkalmazandó módszert is. Álláspontja szerint több állam vagy nemzet jogrendszere 

egészében vagy azoknak egyes körvonalazott részei hasonlítandók össze egymással. Ellenkező esetben az 

összehasonlítás öncél vagy valamely tertium comparationisra vonatkozó eszköz lesz.
1449

 Úgy vélekedett, 

hogy az összehasonlító jogtudomány ,,jogunk jelenét tekintve a legjobb tájékoztatást nyújtja, jogunk 

jövőjére nézve pedig sokkal biztosabb kalauzunk, mint a legelmésebb abstractió, vagy a legzseniálisabb 

opportunitási konceptió”.
1450

 

                                                           
1446 WENZEL Gusztáv: A magyar és erdélyi magánjog rendszere 1. (Buda: Egyetemi Nyomda 1863); FÖLDI (szerk.) 

(9. lj.) 44. és 48. 
1447

 WENZEL Gusztáv: Egyetemes európai jogtörténet (Budapest: Athenaeum 
31873); Márton SARLÓS: „Die 

organischen Staatstheorie und die Staatstheorie der Heiligen Krone in der ungarischen Rechtsgeschichtswissenschaft” 

Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis De Rolando Eötvös Nominatae Sectio Iuridica II. 1961. 137--161; 

http://www.ajk.elte.hu/annales_1959_1970; HORVÁTH Pál: Dualizmus kori jogtörténetírásunk főbb irányai 

(Budapest: Tankönyvkiadó 1968); IJJAS József: „Wenzel Gusztáv” Jogtudományi Közlöny 1987/11. 623--625; 

Katalin GÖNCZI: „Die historische Rechtsschule in Ungarn und ihre geistesgeschichlichen Hintergründe” in Orsolya 

Márta PÉTER -- Béla SZABÓ: A bonis bona discere. Festgabe für János Zlinszky zum 70. Geburstag (Miskolc: Bíbor 

1998) 439--444. 
1448 FÖLDI (szerk.) (9. lj.) 48. 
1449 MEZEY Barna: „A jogtörténet oktatása a jogi karon” in TAKÁCS Péter (szerk.): A jogászképzés múltja, jelene és 

jövője (Budapest: ELTE ÁJK 2003) 81. 
1450 WENZEL Gusztáv: Az összehasonlító jogtudomány és a magyar magánjog (Budapest: MTA 1876). 
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Wenzel tudományos módszerének további jellemzője, hogy kutatásait saját forrásfeltáró 

tevékenységére alapozta. Így például bányajogi művéhez egyaránt áttanulmányozta a bányavárosok 

helyhatósági szabályait, társládáinak dokumentumait és kiváltságait. Mint jogtörténész, Wenzel is úttörő 

munkát végzett: 

Nevéhez fűződik az egyetemes európai jogtörténet megteremtése; e tárgynak ő a 

kezdeményezője és első egyetemi művelője. Meggyőződése volt, hogy a hazai jogéletet, a 

hazai jog történetét csak az európai jogfejlődés menete teszi átérthetővé. Tárgyát európainak 

mondja, mert valamennyi szereplő európai nép középkori jogának történetére tekintettel van 

s egyetemesnek, mert mindezek jogforrásait ismerteti. A jogtörténet tudománya Hajnik Imre 

és a későbbi követők alatt átalakult ugyan, ez azonban a wenzeli kezdeményezés értékét 

miben sem érinti.
1451

 

Elsőként fogalmazta meg a hazai jogtudomány feladatait is. Ennek „hivatása nem a fennálló jog 

magyarázata, hanem inkább az, hogy magasabb, azaz oly álláspontra is van hivatva emelkedni, mely -- 

míg egyrészről jogéletünknek eddigi vívmányaihoz és nemzetünknek veleszületett jogi tradícióihoz 

ragaszkodik -- másrészről a 19. század művelődésének követelményeit és a mai jogtudomány uralkodó 

eszméit és irányadó nézeteit felismeri”. 

A kiegyezés korának jeles jogtörténészei között tartjuk számon Ladányi Gedeon (1824--1886) 

debreceni jogakadémiai történelemtanárt, aki 1871-ben kétkötetes munkát írt A magyar királyság 

alkotmánytörténete a szatmári békekötésig címmel. Műveiben főleg Szalay László és Horváth Mihály 

történelmi munkáira és Kovachich Márton György kutatásaira támaszkodott. Meg kell említenünk Botka 

Tivadart (1802--1885), a magyar vármegyék első jeles monográfusát. A reformkorban két latin nyelvű 

munkát adott ki (1829 és 1831), fő művei azonban a század második felében jelentek meg. 1862-ben 

Vázlatok a megyei alkotmányos élet múltjából címmel adta ki kétkötetes monográfiáját, amelyben a rendi 

vármegye védelmezőjének szerepében jelenik meg. E munkáját sokáig a megyék alapvető 

monográfiájának tekintették.
1452

 

3.4 Pozitivizmus a jogtörténetben: Hajnik Imre 

A pesti egyetemen 1872-ben a magyar jogtörténeti tanszéket Hajnik Imre (1840--1902) korábbi 

győri jogakadémiai tanár foglalta el. Ő volt az első hazai jogtudós, aki elvi következetességgel alkalmazta 

a jog-összehasonlító módszert. 1872-ben egy kötetben jelent meg a korábban már részletekben közreadott 

magyar jogtörténeti tankönyve (Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt, 1872). Ma is használható az 

európai jogtörténetet áttekintő műve (Egyetemes európai jogtörténet a középkor kezdetétől a francia 

forradalomig (I., 1875), amelyben kísérletet tett a rendi kori jogfejlődés összefoglalására. A jogtörténet-

tudomány számon tartja intézménytörténeti részletkutatásait is. Ilyen az akadémiai székfoglaló értekezése 

(A nemességnek az országgyűlésen fejenként való megjelenése megszűnéséről, 1873), Az örökös 

főispánság a magyar alkotmánytörténetben című tanulmánya (1888), és ide sorolható a századfordulón 

megjelent korszakos munkája, A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád és vegyesházi királyok 

alatt (1899). Ez a monográfia a hazai törvénykezés korai történetének ma is leggyakrabban idézett műve. 

Hajnik munkásságának nagy eredménye, hogy kutatásait beágyazta az európai jogfejlődésbe, így 

konklúziói a szűk horizontú „nemzeties” feldolgozásokhoz képest szilárdabb talajon állnak. 

Munkásságára a pozitivista szemlélet és a ténytisztelő kutatási módszer jellemző. Történeti műveiben 

azonban csak a jogi szempontokat vette figyelembe, a társadalmi és gazdasági összefüggéseket nem 

vizsgálta.
1453

 

A hiteles hazai jogforrások összegyűjtése és rendszerezése terén jelentős érdemeket szerzett 

Kolosváry Sándor (1840--1922) és Óvári Kelemen (1844--1925). A forráskutatásra épülő jogtörténetírás 

ma sem nélkülözheti Werbőczy Hármaskönyve, a magyar Corpus Juris millenniumi kiadását (Magyar 

                                                           
1451 UJLAKI Miklós: „Wenzel Gusztáv, 1812--1891” in Jogi professzorok emlékezete… (7. lj.) 68. 
1452 LADÁNYI Gedeon: Észrevételek Krajner „Die ursprüngliche Staatsverfassung Ungarns, seit der Gründung des 

Königthums, bis zum Jahre 1382” czímű munkájára (Kolozsvár: [k. n.] 1874); SZABÓ Károly: Emlékbeszéd Ladányi 

Gedeon felett (Budapest: MTA 1887); Theodor BOTKA: Notitia diplomatica veteris constitutionis comitatuum, 

praecipue anecdoto vicecomitum et curiali institutio illustrata (Pest: Beimel 1831); Theodor BOTKA: De duellis 

Hungarorum litis litisdecisoriis (Pest: Trattner 1929); László ASZTALOS: „Die ungarische Privatrechtswissenschaft im 

Zeitalter des Dualismus” Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae Sectio 

Iuridica 1968. 16--17.  
1453 VÉCSEY Tamás: Hajnik Imre emlékezete (Budapest: Athenaeum 1903); ILLÉS József: „Hajnik Imre” Jogállam 

1902/8. 637--639; MÁTHÉ Gábor: „Egyes jogpolitikai kérdések (Hajnik Imre centenáris munkája a magyar jogtörténet 

szerepéről)” Jogtudományi Közlöny 1970/7. 383--383; MEZEY Barna: „Hajnik Imre” in HAMZA Gábor (szerk.): 

Magyar jogtudósok 1. (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1999). 
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törvénytár, 1000--1895, 1897--1900) és a rendi vármegyei és városi statútumok nyolckötetes 

gyűjteményét (Corpus Statutorum Hungariae Municipalium, 1885--1904). Az első mű a magyar 

törvények jegyzetekkel ellátott kiadása volt, amelyben a régebbi latin szövegeket hasábosan, magyar 

fordítással közölték. Forráskritikájuk azonban hiányos volt, nem használták a Kovachichok eredményeit, 

s a fordítás is sok tekintetben javításra szorul. A gyűjtemény nagy előnye, hogy a későbbi, 1900 után 

évenként megjelenő kötetek a törvényekhez készült miniszteri indokolásokat is közzétették. A két szerző 

másik alapműve a vármegyei és városi statútumok rendkívüli szorgalommal való összegyűjtése révén 

keletkezett. A gyűjteményt jegyzetekkel és mutatókkal látták el, amelyek ma is használhatók, bár egyes 

megállapításaikat a legújabb kutatások megkérdőjelezték. 

A magánjogi kutatások egyik kiemelkedő képviselője Dell’ Adami Rezső (1850--1888) volt, aki 

magánjogunk eredetével, forrásaival kapcsolatban alapvetően új gondolatokat fogalmazott meg (Mai 

magánjogunk kodifikációja. A nemzeti eredet problémája, 1877; Magánjogi kodifikációnk és régi jogunk, 

1884). A magánjogtörténet monografikus irodalmát gyarapította Teleszky István (1836--1899) is, aki a 

magyar magánjogi törvénykönyv előkészítéséhez gyűjtött anyag alapján öröklési jogunkat vizsgálva 

mutatta ki, hogy a magyar jogi különlegességként feltüntetett ági öröklés tulajdonképpen a korabeli 

európai öröklési rendszer magyarországi változata volt (Öröklési jogunk törvényhozási szabályozásához, 

1876; Az öröklési jog szabályozása és a törvényes öröklés, 1881).
1454

 

3.5 A nemzeti iskola: Timon Ákos 

A XX. század eleji változások a jogtörténet-tudományban is éreztették hatásukat. A pozitivizmus 

tényekkel számoló módszereit felváltotta a nemzeti horizontú jogtörténetírás, ami legjellegzetesebben 

Timon Ákos (1850--1925) műveiben tükröződött. Timon már korai részmonográfiáiban (A városi 

kegyuraság, 1889; Párbér Magyarországon, 1885) igen jelentős tudományos eredményeket ért el. 

Későbbi munkáiban, főleg az 1902-ben kiadott, majd 1923-ig hat kiadást megért tankönyvében (Magyar 

alkotmány és jogtörténet, különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére), szembeszállt azzal a 

felfogással, hogy a magyar jogrendszer német gyökerekből táplálkozik. A századfordulón már őt 

tekintették a jogtörténet-tudományban mind népszerűbbé váló nacionalista iskola zászlóvivőjének. 

Véleménye szerint alkotmányunk és jogéletünk múltja „az önálló nemzeti létünk megnyilatkozása, mert 

ebben tükröződik vissza a magyar népnek államalkotó ereje, kultúrképessége és így világtörténelmi 

jelentősége”. Ez az irányzat a jogtörténetben sem tulajdonított meghatározó jelentőséget az európai 

tendenciáknak, a jogot kizárólagos nemzeti produktumnak tekintette.
1455

 

Timon munkái mellett a század elejéről még egy tudományos értékű jogtörténeti tárgyú művet 

kell megemlítenünk, amelyet Király János (1858--1929), a budapesti egyetem tanára írt. A nagy 

terjedelmű tankönyv (Magyar alkotmány és jogtörténet, különös tekintettel a nyugat-európai 

jogfejlődésre, 1908) közel fele a nyugat-európai, különösen a germán jogfejlődést tárgyalja. A második 

rész foglalkozik a magyar alkotmány- és jogfejlődéssel, s ebben is csupán a mohácsi vészig jut el. A 

bevezetésben a szerző ígéretet tett az újkor alkotmánytörténetének s általában a jogtörténeti anyagnak egy 

második kötetben való megírására, ez azonban nem készült el. A könyvben felhasználta a magyar 

jogtörténet korábbi eredményeit, ezeket igen aprólékosan dolgozta fel. Általában kerülte az önálló 

állásfoglalást, s bár nem esett Timon nacionalista túlzásaiba, erőteljesen hangsúlyozta a magyar 

jogfejlődést érintő germán hatásokat. Bírálói szerint gyakran alkalmazott modern közjogi fogalmakat a 

középkori jogfejlődés jellemzésére.
1456

 

Timon és Király mellett Kossutány Ignác kolozsvári egyetemi tanár (A magyar alkotmány- és 

jogtörténet tankönyve, 1895) és Herczeg Mihály budapesti egyetemi tanár (Magyar jogtörténet, 

kapcsolatban az európai jogtörténettel, 1902) írt összefoglaló jellegű jogtörténeti monográfiát. 

3.6 Jogtörténeti paradigmaváltás: Illés József 

A budapesti egyetem egyik jogtörténeti tanszékét két évtizeden át Illés József (1871--1944) 

vezette. Hajnik tanítványa és kezdetben követője volt, s fiatalkori munkái (A magyar házassági vagyonjog 

az Árpádok korában, 1900; A magyar szerződési jog az Árpádok korában, 1901; A törvényes öröklés 
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(Budapest: Franklin 1905); ECKHART (10. lj.) 618. 



293 

 

rendje az Árpádok korában, 1904) jogtörténetírásunk jelentős értékei, amelyek Hajnik pozitivizmusának 

előnyeit, a forráskritikát sem nélkülözik. Később a hagyományos, Werbőczy értékeit meghatározónak 

tekintő felfogás híve lett. Tőle származik az a megállapítás, hogy „a magyar jogtörténet irodalmának a 

Tripartitum legfőbb ékessége és kincse”, s ezt mint a „magyar jog fejlődésének legnagyobb, még ma is 

élő termékét minden magyar jogásznak ismernie kell”. Nagyobb érdeme a híres Illés-szeminárium 

vezetése, ahol komoly tudományos képzés és kutatás folyt, résztvevői tollából jeles jogtörténeti munkák 

születtek.
1457

 

Az első világháború előtti jogtörténetírás egyetemeken kívüli, a jogakadémiákon vagy a 

gyakorlati életben működő szakemberek művei révén is gazdagodott. Ilyen volt Dombóváry Géza 

munkája a XIX. század elejének büntetőeljárási és büntetési rendszeréről (Fenyítő eljárás és büntetési 

rendszer Pest megyében a XIX. század első felében, 1906) vagy Zsindely István sárospataki jogtanár 

tanulmánya (Legrégibb formulagyűjtemények, tekintettel a középkori magyar jogi műveltségre, 

Sátoraljaújhely, 1904). Ide sorolhatjuk Závodszky Levente legrégibb dekrétumaink új forráskritikai 

kiadásairól írt művét is (A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok 

forrásai, 1904). A sort Tagányi Károly, a jeles történész zárja, aki már a század végén 

gazdaságtörténetünk egyik legeredményesebb kutatójává vált a magyar földközösség intézményének 

feltárásával. A hazai jogszokások gyűjtéséről című monográfiája új tudományos irányzatot honosított 

meg, amelynek hazai követője később Tárkány-Szűcs Ernő lett.
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4. A két világháború közötti jogtörténetírás 

4.1 Szellemtörténet: Eckhart Ferenc 

A két világháború között tevékenykedő jogtörténészek többsége -- élükön Eckhart Ferenccel 

(1885--1957), 1929 óta az egyik budapesti tanszék vezetőjével -- a szellemtörténeti irányzathoz 

csatlakozott. Eckhart lesújtó véleménnyel volt a század eleji magyar jogtörténet- -- különösen pedig az 

alkotmánytörténet- -- írásról. Szerinte ez a jogtörténetírás „a nemzeti önhittségből táplálkozó fantázia”, 

illetve ,,a dolgok lényegébe be nem hatoló tudatlanság” szüleménye. Van ugyanis nálunk -- írta Eckhart -- 

az alkotmánytörténetnek a források kritikáján alapuló történeti és a kritikát mellőző jogi szemlélete, mely 

a lehetőségek figyelembevétele nélkül modern vagy majdnem modern elvek és elméletek megvalósítását 

látja rég elmúlt századok intézményeiben.
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Eckhart kritikája élénk politikai vitát váltott ki. A parlament egyes konzervatív képviselői 

elítélően szóvá tették, s maga az igazságügy-miniszter is utalt rá, hogy Eckhart olyan irányzatot kíván a 

jogtörténet tanításában és művelésében meghonosítani, amely „a magyar jogászi lelkülettől és az általános 

magyar jogászi gondolkodástól idegen”, s olyan új utakat és módokat keres, amelyek által „régi kipróbált 

évszázados, sőt évezredes igazságok és meggyőződések gyökereit tépi ki”. Noha Eckhartot több 

jogtörténész és alkotmányjogász is támadta, kitartott álláspontja mellett, s kutatásaiban levéltári 

dokumentumokra támaszkodva érvelt az alkotmányjogi illuzionistákkal szemben.
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Eckhart munkássága gazdaságtörténeti tevékenységgel kezdődött, bécsi levéltári kutatások 

alapján tette közzé munkáját a bécsi udvar gazdaságpolitikájáról Mária Terézia korában, amelyet élete 

alkonyán -- 1957-ben megjelent másik munkájában -- a XIX. század elejéig, 1815-ig vitt tovább. Másik 

jelentős korai alkotása a magyar közhitelességi szervezetről szóló monográfiája volt, amelyet német 

                                                           
1457 DEGRÉ Alajos: A magyar jogtörténetírás keletkezése és fejlődése a dualizmus korában (Budapest: Akadémiai 

1968) 307; ECKHART Ferenc: „Illés József és a magyar jogtörténet” in GÉVAY-WOLFF Nándor -- SCHIRILLA László 

Arisztid (szerk.): Emléklapok Viski Illés József dr. egyetemi tanárságának huszonöt éves jubileuma alkalmából 

(Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1927). 
1458 János ZLINSZKY: „Das 19. Jahrhundert. Gesetzgebung zum allgemeinen Privatrecht und zum Verfahrensrecht. 14. 

Abschnitt, Ungarn” in Helmut COING (szerk.): Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen 

Privatrechtsgeschichte III/2. (München: Beck 1982) 2141--2213. 
1459 ECKHART Ferenc: Magyar alkotmány és jogtörténet (Budapest: Politzer 1946) 3--4; György BÓNIS: 

„Fünfundzwanzig Jahre ungarische Rechtsgeschichtsschreibung, 1945--1969” Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 

Rechtsgeschichte 1970 és 1971. 559--569. és 475--485; György BÓNIS: „Franz Eckhart” in Zeitschrift der Savigny-

Stiftung für Rechtsgeschichte 1957. 596--600.  
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 DEGRÉ Alajos: „Magyar jogtörténetírás a Horthy-korban” Gazdaság- és Jogtudomány 1969/3. 77--100; ILLÉS 

József: „A Szent Korona” Jogtudományi Közlöny 1916. 482; MÁLYUSZ Elemér: „Az Eckhart-vita” Századok 1931. 

417; SZEKFŰ Gyula: Állam és nemzet (Budapest: Magyar Szemle Társaság 1942) 306--319; Márton SARLÓS: Die 

organische Staatstheorie und die Staatstheorie der Heiligen Krone in der ungarischen Rechtsgeschichtswissenschaft 

(Budapest: Tankönyvkiadó 1961) 137--161; KARDOS József: A Szent Korona és a Szent Korona-eszme története 

(Budapest: Ikva 1992) 155; TÓTH Zoltán József: „A Szent Korona és Szent Korona-tan” in TÓTH Zoltán József 

(szerk.): A Magyar Szent Korona és a Szent Korona-tan az ezredfordulón (Budapest: Szent István Társulat 1999). 
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nyelven jelentetett meg. Programadónak tekinthető a Szentkorona-eszme története (1941) című munkája, 

amely heves tudományos és politikai vitát váltott ki. A pesti jogi kar történetére vonatkozó nagy 

monográfiája (A Jog- és Államtudományi Kar története 1667--1935, 1936) hiánypótló jellegű volt. A két 

világháború között Eckhart nem készített tankönyvet, tanításait 1946-ban foglalta össze: a nem jogi 

végzettségű szerző Magyar alkotmány- és jogtörténet című tankönyve mindmáig alapvető kézikönyve a 

jogtörténet iránt érdeklődőknek.
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Eckhart Ferenc jogtörténeti szemináriumának kiadványai lehetőséget adtak a levéltári kutatásra 

épülő művek publikálására: Meznerics Iván a megyei büntető igazságszolgáltatás, Torday Lajos pedig a 

megyei polgári peres eljárás XVI--XIX. századi történetét írta meg. Virág István a zsidók jogállásáról, 

Hegedűs Géza az Árpádok idejének anyagi büntetőjogáról, Bónis György a XVIII. század eleji bírósági 

szervezeti reformról, Murárik Antal az ősiség eredetéről, Szoika Kamill az Árpád-kori földesúri 

bíráskodásról írt figyelemre méltó tanulmányt. 

A jogtörténetnek e kutatásokon alapuló és a gyakorlatra is támaszkodó művelése nyomon 

követhető az Illés-szeminárium kiadványaiban is, különösen Degré Alajos munkáiban. Degré a magyar 

magánjog és perjog két monográfiájával (A Négyeskönyv perjogi anyaga, 1936; Magyar halászati jog a 

középkorban, 1939), ifj. Viczián István pedig magánjogi tanulmányával (A Quadripartitum eltérései a 

Tripartitumtól a nemesi magánjogban, 1935) alapozta meg a két világháború közti rendkívül szűk körű 

magánjog-történeti kutatásokat. E körben említendők még Kolosváry Bálint budapesti magánjogi 

professzornak a magyar vadászati jogról és Erdélyi Aladárnak a hitbizományokról szóló habilitációs 

munkái. 

4.2 A vidéki jogi karok, tudományos iskolák 

A jogtörténeti kutatás és oktatás centrumai a budapesti egyetem mellett a vidéki egyetemi karok 

jogtörténeti tanszékei voltak. A vizsgált korszakban a pécsi, a szegedi és a debreceni egyetemen, valamint 

a három (egri, miskolci és kecskeméti) jogakadémián folyt jogtörténeti oktatás és jogtörténeti tárgyú 

kutatás. 

Az 1923-ban feltámasztott Pécsi Egyetemen Kérészy Zoltán (1868--1953) vezette a jogtörténeti 

tanszéket, akinek munkássága nemcsak a jogtörténetet, hanem az egyházjogot és az egyházjogtörténetet is 

felölelte. Kérészy jogtörténeti munkáinak egy része a magyar rendi országgyűlések szervezetére és 

tanácskozásaira, valamint a Horthy-korszak alatt a felsőház jogkörének megállapítására vonatkozott. 

Előbbi művei általános áttekintést adtak a rendi kori törvényhozásról; igaz, a felsőház jogköréről szóló 

tanulmánya inkább jogpolitikai alkotás. Értékes jogtörténeti munkája a pozsonyi egyetemi tanár korában 

írt monográfiája a magyar kamarai pénzügyigazgatás történetéről, a Polner-emlékkönyvben megjelent 

tanulmánya a jogszokás derogatórius erejének kérdéséről, majd az Illés-emlékkönyvbe írt alapvető 

értekezése községi közigazgatásunk alaptörvényének előzményeiről. Meg kell emlékezni egyházjog-

történeti munkásságáról is. E tárgyban írt tanulmányai a pápaválasztásnál érvényesíthető államfői 

vétójogra (jus exclusivae), a vegyes házasságokkal kapcsolatos házasságjogi kérdésekre, a magyarországi 

katolikus autonómiára és a papság törvénykezési kiváltságaira (privilégium fori) vonatkoztak.
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Kérészy Zoltán katedráját 1938-ban Holub József (1885--1962) foglalta el, aki 1909-ben Zala 

megye középkori történetével kezdett foglalkozni; a többkötetesre tervezett mű első része, a Zala megye 

története a középkorban 1929-ben jelent meg. A kötet foglalkozik a királyi megye kialakulásával, 

szervezetével és népeivel, és részletesen elemzi a XIII. században kialakuló nemesi vármegye 

alapintézményeit. A szerző jelentősen megváltoztatta a korabeli vármegyére vonatkozó felfogást, 

megdöntötte a régi megyeszemléletet. A Mohács előtti nemesi vármegye ma ismert képe is tőle 

származik. Igaz, a Budapesten oktató Gábor Gyula is foglalkozott a megye intézményének alakulásával és 

működésével, azonban igen szűk körre korlátozta kutatásait. Holub a megyeszervezet mellett a középkori 

egyházi közigazgatást is bemutatta. Egyéb jogtörténeti munkái összefüggnek család- és személyjogi 

                                                           
1461 ECKHART Ferenc munkásságáról lásd SZÉKELY György: „Eckhart Ferenc” Századok 1957/5--6. 883--885; 
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(Budapest: ELTE ÁJK 2001) 27; TÓTH Zoltán József: Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század 

végétől napjainkig. Adalékok a Szent Korona-eszme történetéhez (Budapest: Szent István Társulat 2007) 17--61. 
1462 CSIZMADIA Andor: „A jogtörténeti oktatás a pécsi tudományegyetemen a két világháború között. Kérészy Zoltán 

és Holub József munkássága” in PAP Tibor (szerk.): Jubileumi tanulmányok a Pécsi Egyetem történetéből 2. (Pécs: 
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érdeklődésével. Tisztázta az életkor szerepét a régi magyar jogban, írt a fiúsításról, sok vonatkozásban 

feltárta a leánynegyed vitás kérdését, a nemes anyától származó agilisek jogi helyzetét, s foglalkozott az 

egyházi nemesek középkori jogállásával is. Munkáinak egy része francia nyelven is megjelent a 

legjelesebb francia jogtörténeti folyóirat, a Revue historique du droit français ét étranger-ban.
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A két világháború között a szegedi jogi karon túlnyomó részben Iványi Béla töltötte be a 

tanszékvezetői tisztet. Iványi kezdeti munkásságának jelentős részét alkotta az északi szabad királyi 

városok: Bártfa és Eperjes Mohács előtti levéltárának gondos közzététele. E munkák alapján tanulmányt 

is írt Eperjes város középkori jogéletéről. Forrásgyűjtő és -közlő tevékenysége is sokoldalú volt. A 

Máriássy, a Teleki és a Bánffy család levéltári anyagának egy részét tette közzé, majd nyugalomba 

vonulása után rendezte a Batthyányak körmendi levéltárát, ahonnan sok, bár túlnyomó részt nem 

jogtörténeti vonatkozású anyagot publikált. Legjelentősebb tevékenysége a városi jog történetére 

vonatkozott. Monográfiát írt a városi polgári jog keletkezéséről és fejlődéséről, tanulmányokat tett közzé 

a debreceni és a budai jog összehasonlításáról, Eger törekvéseiről a szabad királyi városi rang elnyeréséért 

és Gönc szabadalmas mezőváros jogéletéről. 

A debreceni jogi kar jogtörténeti tanszékét Iványi Bélától -- hosszas levéltári működés és a Bécsi 

Magyar Történelmi Intézet vezetésében való segédkezés után -- Baranyai Béla vette át. Nem volt 

termékeny szerző, de sokoldalú érdeklődés és tájékozottság jellemezte. Főként közjogi és közigazgatás-

történeti tanulmányai és forrásközlései, továbbá Zsigmond király Sárkány-rendjéről szóló munkája 

képezik munkásságának eredményeit. 

Az egyetemi kutató- és oktatóhelyek bővültek, amikor Kolozsvárt átmenetileg az országhoz 

csatolták. Az ottani tanszéket 1940 és 1946 között Bónis György vezette, aki itt jelentette meg nagy 

monográfiáját Hűbériség és rendiség a középkorban Magyarországon címmel, résztanulmányaiban pedig 

az erdélyi jogfejlődés egyes kérdéseivel és forrásközlésével foglalkozott. (Magyar jog -- székely jog, 

1942; Erdélyi perjogi emlékek, 1942). Tanszéke egyik központja lett az akkor divatos népi jogszokás 

kutatásnak. Tanársegéde, Tárkány-Szűcs Ernő Kalotaszegen végzett a hallgatókkal szokásjogi 

gyűjtéseket; munkájuk néhány kisebb eredményét közzé is tették. (Tárkány-Szűcs első önálló munkája a 

Mártély népi jogélete, 1943-ból). 

A jogakadémiai tanszékek munkatársai közül elsőként Bruckner Győző miskolci jogtanárra kell 

utalnunk, aki különösen a Thököly család késmárki földesuraságáról, Igló város történetéről és a késmárki 

céhekről írt monográfiájával gazdagította jogtörténetünket. A jogakadémiák tanárai korábban is jelentős 

alkotmány- és jogtörténeti munkásságot fejtettek ki.
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Az egyetemi oktató- és kutatóhelyeken kívül találkozunk még jogtörténeti munkákkal az egyes 

szakjogágak művelőinél is. Sokszor nem önálló monográfiákban, hanem valamely jogágról vagy 

jogintézményről szóló monográfia bevezető fejezetében születtek maradandó jogtörténeti 

összefoglalások. Különösen a köz- és magánjogászok tanulmányaiban fedezhetünk fel értékes jogtörténeti 

megállapításokat. Ilyen Csekey István monográfiája a magyar trónöröklési jog történetéről, Baranyai 

Károly értekezései a régi borsodi jogról és Sajószentpéter régi jogéletéről. Ebbe a körbe sorolhatók 

Csizmadia Andor korabeli munkái is (A magyar városi jog. Reformtörekvések a városi közigazgatásban, 

Kolozsvár, 1940; Győr városjoga az Árpádok alatt, 1940; Győr közigazgatása a sz. kir. városi rangra 

emelkedés előtt, 1939; Győr küzdelme a szabad királyi városi rangért, 1943; Győr becikkelyezése az 

1751. évi országgyűlésen, 1940; Tizedesek a régi Kolozsváron, 1942).
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5. Változások 1945 után 

5.1 A megszakítottság és folyamatosság 
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gondolkodás kezdetei Werbőczy Istvántól Somló Bódogig (Budapest: Gondolat 2011). 
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1945 után a magyar jogtörténeti kutatás és oktatás legfontosabb bázisai változatlanul az egyetemi 

katedrák voltak. A tananyag marxista átdolgozását a Szovjetunióból, a rosztovi egyetemről hazatért 

Bolgár Elek kezdte meg. Utóda Sarlós Márton lett, aki az új egyetemes állam- és jogtörténet 

magyarországi tankönyvének megírásakor (az első egyetemes jogtörténeti tankönyv társszerzője Sarlós 

Márton mellett Bónis György volt), igyekezett megfelelni a korabeli követelményeknek. A magyar állam- 

és jogtörténet új tananyaga 1957-ben Csizmadia Andor, Maday Pál, Sápi Vilmos és Székely György 

közreműködésével készült el.
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A kurzus ideológiai elvárásai ellenére a jogtörténet oktatása és kutatása a második világháborút 

követően sem szenvedett helyrehozhatatlan sérelmet. A kötelezően érvényesítendő történelmi 

materializmus lehetővé tette a politikától távolabb eső jogtörténeti és támogatta a vele nagyobb felületen 

érintkező alkotmánytörténeti kutatásokat. Nem tagadható, hogy az új helyzetben jelentős 

kompromisszumokat kellett kötni a jogtörténeti tárgyak és a kutatás megtartása érdekében. A 

legfontosabb elvi engedmény az új tematikai kívánalmak teljesítése, az osztályharcos szemlélet 

érvényesítése volt. Ez a követelmény mindenekelőtt az alkotmánytörténettel szemben jelent meg. Az új 

szellemiségű tudományágat az ötvenes évek végéig legitimációs erőfeszítések jellemezték (például a két 

világháború közötti rendszer erős kritikája, az osztályelnyomásra és osztályharcra épülő történeti 

szemléletmód adaptálása); ezzel egy időben kezdődött meg az apolitikus „menekülés” a távoli rendi 

korszakot érintő jogtörténeti kutatásokhoz. 

A korszak tudománytörténetének alapos feltárása nélkül is megállapítható, hogy a jogtörténet 

létjogosultságát az ötvenes évek legkritikusabb periódusában sem fenyegette veszély. Ezek a tárgyak és 

diszciplínák a mintát adó Szovjetunióban is léteztek, hazánkban ezek másolása, adaptálása történt meg. A 

politikai követelmények gyakran formálisan teljesültek. A Bónis György és Sarlós Márton által írt, már 

említett Egyetemes állam- és jogtörténet című tankönyv bevezető fejezetei és az egyes államok 

(jog)történetét taglaló általános részek ideologikus tartalmúak, azonban az érdemi fejezetek ma is 

érvényes szakmaiságot tükröznek. A jogtörténettel foglalkozók tábora is megosztottá vált. A jogtörténet-

tudomány egyes (többnyire hivatalos) képviselői politikailag aktualizálható kutatásokba kezdtek. Ekkor 

indultak az államilag támogatott kutatások a „haladó hagyományok” feltárására, a Tanácsköztársaság, a 

munkásmozgalmak, a nemzetiségi mozgalmak, a proletárdiktatúrához vezető évek jogtörténetének 

kutatására. Mások a hivatalos elvárásoktól távolabb eső területeken kezdték meg vagy folytatták 

kutatásaikat. Ennek eredményeként születtek meg a korszak nagy forráskiadványai, a középkori jog, jogi 

értelmiség, törvénykezési gyakorlat témakörében készült tanulmányok és monográfiák. 

A politikától távolabb állók, a korábbi Illés- és Eckhart-iskola növendékei, a valamilyen okból a 

katedrától távol tartottak és a levéltáros történészek vállalkoztak a joghistória pozitivista szellemű 

művelésére. Ebbe a körbe tartozott Degré Alajos, Bónis György, Ember Győző, Gerics József, Varga 

Endre, Zlinszky János, s egy ideig maga Eckhart Ferenc is. Inkább az ideológiai megközelítés volt 

jellemző Bolgár Elek, Csizmadia Andor, Kovács Kálmán, Maday Pál és Sarlós Márton munkásságára.
1467

 

5.2 Tematikai váltások 

A történeti és jogi tudományokkal szembeni újabb elvárások és a középkori latin nyelv 

ismeretének hiánya miatt a jogtörténet tematikája is átalakult. A kutatások súlypontja egyrészt a rendi 

korról az 1848 utáni időszakra helyeződött át. Másrészt a szakjogágak átadták történeti anyaguk jelentős 

részét a jogtörténet-tudománynak. A tudomány ideológiai kényszerszolgálata ellenére születtek 

maradandó szakmonográfiák is. Így Hajdu Lajosé a felvilágosodás büntetőjogi intézeteiről, a 

sajtószabadságról, az 1848. évi kormány nemzetiségi politikájáról; Csizmadia Andor könyve az 1848--

1849. évi első népképviseleti választójogról, tanulmányai a kormánybiztosi intézményről; a budapesti 

egyetem gyűjteményes kötete a Horthy-korszak államáról és jogáról. Számos büntetőjogi disszertáció is 

készült: Both Ödön reformkori büntetőeljárásunk kérdéseiről, Sarlós Béla az 1848--49. évi forradalom és 

szabadságharc büntetőjogáról, Hajdu Lajos pedig a büntetőjogi kodifikáció történetéről írta doktori 

értekezését. Ebben az időszakban jelent meg Eckhart Ferenc monográfiája a XVI--XVII. századi úriszéki 

büntetőjogról. Jelentős munka volt a Varga Endre szerkesztésében, Bónis György és Degré Alajos 

közreműködésével megírt tananyag a magyar bírósági szervezet és perjog történetéről, valamint Bónis 

György monográfiája Buda és Pest bírósági gyakorlatáról. 

                                                           
1466 SARLÓS Márton: „A szellemtörténeti irány és a magyar jogtörténetírás” Jogtudományi Közlöny 1956/2. 87--103; 

György BÓNIS: „In memoriam Eckhart Ferenc” Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 1958. 596--600.  
1467 MEZEY Barna: „Jogtörténetírás és a jogtörténet oktatása” in MEZEY Barna (szerk.): Magyar jogtörténet 

(Budapest: Osiris 1996); KOVÁCS Kálmán: „A magyar jogtörténeti kutatások útja és jelenlegi feladatai” Gazdaság- és 

Jogtudomány 1969. 60--62; BOLGÁR Elek: Válogatott tanulmányok (Budapest: Akadémiai 1958) 7--13. 
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A korszakban a tudományos minősítés alapjául szolgáló disszertációk között a magánjog kisebb 

arányt képviselt. Ilyen volt Degré Alajosé a feudális gyámsági jog fejlődéséről, Sápi Vilmosé a 

mezőgazdasági munkások feudális kori jogviszonyairól, Horváth Pálé a középkori falusi földközösség 

jogtörténeti vonatkozásairól, Révész Lászlóé a XVIII--XIX. századi gazda-cseléd jogviszony történetéről. 

A kor követelményeit tükrözi Sarlós Márton tanulmánya az úrbéri földtulajdonról. Perjogtörténeti 

disszertáció volt Varga Endre munkája a királyi kúriáról.
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A jogtörténeti kutatás ma is hasznosítja a hatvanas években elkészült és kiadott 

forráspublikációkat. A jogtörténetileg releváns források összegyűjtésének legnagyobb szabású kísérlete az 

úriszék anyagának megismertetésére irányult, amelynek eredménye a Varga Endre szerkesztésében 

Úriszék. XVI--XVII. századi perszövegek címmel kiadott terjedelmes összeállítás lett. E munkát hasznosan 

egészítette ki szlovák történészek kétkötetes forráspublikációja a XVI--XVII. századi urbáriumokról és a 

Magyar Országos Levéltárban Maksay Ferenc vezetésével közzétett XVI--XVIII. századi 

urbáriumszövegek gyűjteménye. Ide sorolhatjuk a Beér János és Csizmadia Andor szerkesztette, az 

ezeréves jogalkotás dokumentumait tartalmazó -- a Rákóczi-országgyűlések törvényeivel és a forradalmi 

korszakok különböző alkotmánytervezeteivel kiegészített -- kötetet, amely a jogtörténeti oktatásban is jól 

hasznosíthatónak bizonyult. 

5.3 Fogalmi és módszertani innováció 

Az ideologikus jogtörténetírásban a jogfilozófia és a társadalmi fejlődésre vonatkozó korábbi 

tételek tagadása együtt járt a jogtörténet kategóriáinak gyökeres átértékelésével. Mivel a politikai hatalom 

igényeinek eleget kellett tenni, még a meggyőződésesen más alapokon álló jogtörténészeknek is 

kompromisszumot kellett kötniük a kutatások további folytatása és a publikálás lehetőségének fenntartása 

érdekében. Eckhart Ferenc az elnyomott társadalmi rétegek, a jobbágyosztállyal kapcsolatos állampolitika 

alakulása, majd a jobbágyság elnyomó szerve, az úriszék működése felé fordult; Degré Alajos a jobbágy 

magánjogi intézményéről, az árvagyámokról értekezett; Bónis György „haladó hagyományaink” 

keretében Hajnóczy József közjogi munkásságát dolgozta fel. Ők, vagyis „az idősebb jogtörténész 

generáció törekszik átvenni és alkalmazni a történelmi materializmus tanításait mind saját 

tevékenységében és a tudományos utánpótlás nevelésében, mind pedig az egyetemi oktatásban.”
1469

 A 

hivatalos megítélés szerint azonban kevés sikerrel. Korszakos munkáikat azért érték támadások, mert 

azok „a polgári kutatások legjobb hagyományait tükrözik, a marxista szemlélet hiánya miatt azonban nem 

találjuk meg bennük a jognak a gazdasági alappal való összefüggéseit, ezért a jogintézmények sokszor 

légüres térben mozognak”.
1470

 

A marxista felfogású tanszékvezetők, kutatók és tanárok, a jogtörténészek új generációja 

határozta meg a század második felének jogtörténeti irányait (Both Ödön, Búzás József, Csizmadia 

Andor, Hajdu Lajos, Kovács Kálmán, Maday Pál, Sarlós Béla, Sarlós Márton, Sápi Vilmos). A mély 

forráskutatás változatlanul a „régiek” terepe maradt, a politikai alaphangot mégsem ők adták meg, a 

kutatás irányai és lehetőségei nem tőlük függtek.
1471

 

A jogtörténet-tudomány művelőinek köre a hetvenes évekre a korábbiakhoz képest jelentősen 

bővült. Ennek több oka volt. Egyrészt a történelmi materializmus vulgáris értelmezése mintegy 

kötelezővé tette a tételes joggal, jogtudományokkal foglalkozók számára, hogy indoklásaik, 

interpretációik, tudományos munkáik történeti részeket, fejezeteket tartalmazzanak. Másrészt -- mivel a 

politikai instrukciók a jogtörténeti kutatások súlypontját a XIX--XX. századi jogfejlődés vizsgálatára 

helyezték -- a középkorral és kora újkorral kapcsolatos tudományos kutatás mindinkább a történészekre 

hárult, akik, átvállalva a munka oroszlánrészét, a korábbiaknál jóval nagyobb szerepet játszottak az 

alkotmány- és jogtörténetírásban (Barta István, Bácskai Vera, Benda Kálmán, Bertényi Iván, Borossy 

                                                           
1468 CSIZMADIA (16. lj.) 46--47; MÁDL Ferenc: „Magyarország első polgári törvénykönyve, az 1959. évi IV. törvény -- 

a polgári kodifikáció tükrében” MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei X, 1960. 48; 

VILÁGHY Miklós: „Az új szakasz és a törvényhozás elvi kérdései” MTA Társadalmi-Történeti Tudományok 

Osztályának Közleményei II, 1954. 219--221. 
1469 NAGYNÉ SZEGVÁRI Katalin: A jogtörténet-tudomány kutatási eredményei és perspektívái a felszabadulás után 

(Budapest: ELTE 1975) 27; UŐ: „Bónis György 1914--1985” in HAMZA (szerk.) (33. lj.) 155--168; UŐ: „A magyar 

jogtörténeti kutatások néhány új jellemző vonása és további feladatai” in MOLNÁR József (szerk.): Az állam- és 

jogtudományok fejlődése (Budapest: ELTE ÁJK 1975). 
1470 CSIZMADIA (3. lj.) 44. 
1471 HORVÁTH Pál: „Jogtörténet” in SINKOVICS István (szerk.): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1945--

1970 (Budapest: ELTE 1972) 374--383; Ödön BOTH: „Wissenschaftliche Forschungsrichtungen auf dem Gebiete der 

ungarischen Rechtsgeschichte seit 1945” in Elemér PÓLAY: Einzelne Probleme der Rechtsgeschichte und des 

Römischen Rechts (Szeged: Szegedi Nyomda 1970); BOTH Ödön: Tudományos kutatási irányok a magyar jogtörténet 

terén, 1945--1969 (Szeged: JATE 1994). 



298 

 

András, Elekes Lajos, Ember Győző, Fügedi Erik, Gerics József, Kállay István, Kubinyi András, Mályusz 

Elemér, Nagy István, Sinkovics István, Szabad György, Trócsányi Zsolt, Varga Endre, Varga Zoltán). 

Időközben átalakult az egyetemi rendszer, megszűnt a korábbi egy katedra / egy professzor koncepció, s 

helyébe a több oktatóra épülő tanszéki konstrukció lépett. Minthogy a jogtörténettel hivatásszerűen 

foglalkozók szinte kivétel nélkül a jogi karok munkatársai voltak, a tanszékek összekapcsolásával egy 

szélesebb oktató-kutató réteg alakult ki. Nagyné Szegvári Katalin 1975. évi helyzetelemzése szerint a 

jogtörténettel főállásban huszonhárman foglalkoztak, és közülük csak hatan alkottak egyetemi tanszéken 

kívül. A tanszékeken felnövekvő új generáció tagjai -- a már említett tanszékvezetőkön kívül -- olyan 

jelentős oktatók és kutatók voltak, mint B. Kállay István, Horváth Pál, Máthé Gábor, Nagy István, 

Nagyné Szegvári Katalin, Ruszoly József, Sik Ferenc, Szita János és Vargyai Gyula.
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6. A hazai jogtörténetírás mai helyzetéről 

6.1 Az áttekintés keretei 

Több mint két évtizeddel az 1989-es fordulat után a tudományfejlődés és az egyetemi szintű 

tudományközvetítés új kihívások előtt áll. Ezért is fontos áttekinteni a tudományos kutatás személyi 

hátterét, a kutatói-oktatói rekrutációt, fiatal kollégáink szakmai perspektíváját, esélyeit. Ezen a helyen 

érintjük ismeretkörünk tudományszociológiai vonatkozásait, a jogtörténeti kutatás feltételeinek 

változásait, a főbb és az ebből általánosítható tapasztalatokat. A jogtörténeti kutatások helyzetére 

vonatkozó legfontosabb művek
1473

 részletesen taglalják a tudományszak elmúlt negyedszázadának 

eredményeit, a hazai és nemzetközi fórumokon igazolt teljesítményünket. Ezúttal csupán tudományos 

tevékenységünk „felszínén” maradva a legfontosabb jellemzőket foglaljuk össze; a rómaijog-tudományra 

vonatkozó megállapítások ebben a részben is vállaltan vázlatosak. 

Az áttekintés csak részlegesen terjed ki az oktatásra és csupán a hatvan „főfoglalkozású” 

jogtörténész tevékenységét érinti. Ezúttal figyelmen kívül hagyjuk a „céhen kívüliek” jogtörténeti tárgyú 

kutatásait, az egyetemek nem jogtörténeti profilú tanszékeinek jogtörténeti karakterű tudományos 

produktumait. A jogtörténetírás közelmúlt időszakának egyik fontos változása éppen az volt, hogy a 

korábban extraneusnak számító jogi érdeklődésű bölcsészek egy része is érdemi részt vállalt a jogi 

felsőoktatásban és kutatásban. Jogtörténet alatt a szűkebb értelemben vett szakjogtörténetet és az 

alkotmánytörténetet egyaránt értjük. Az alfejezet címében szereplő „hazai” jelző arra utal, hogy -- ezúttal 

-- nem ismertetjük a külföldi kutatóintézetek magyar vonatkozású kutatásait és azok eredményeit, csak a 

magyarországi műhelyek tevékenységét vizsgáljuk. 

Az áttekintést Both Ödönnek a Tudományos kutatási irányok a magyar jogtörténet terén, 1945--

1969 című művének összefoglaló gondolatával kezdjük: 

Mindezek ellenére nincs okunk a megelégedettségre, rengeteg a tennivaló, hiszen az elmúlt 

évtizedek kutatásaira is elég jellemző az ösztönösség, az ötletszerűség, az alkalomszerűség és 

az egyoldalúság. A magyar jogtörténészek nagyobb hányada szívesebben foglalkozott 

alkotmány- és közigazgatás-történettel, mint a magán-, a büntető- és perjog történetével. 

Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a közzétett munkák százai között milyen kevés a jövő 

kutatásait megalapozó könyv. A múltban gyakran évek teltek el anélkül, hogy akár csak 

egyetlen nagyobb szintézis készült volna el. A jogtörténeti könyvek ritkaságát csupán 

tényként kellett megállapítanunk, nem a tanulmányok lebecsüléseként, mert ugyan ki 

vonhatná kétségbe, hogy ezek nélkülözhetetlenek, és ki ne tudná, hogy nem egy könyv már 

                                                           
1472 RÉVÉSZ T. Mihály: „A jogtörténet jelene és jövője” Jogtörténeti Szemle 1990/3. 97--102; IJJAS József: „A 

jogfejlődés összehasonlító vizsgálatának szerepe a jogtörténeti tudományos kutatásokban” Jogtudományi Közlöny 

1976/4. 222; PECZE Ferenc: „Állam- és jogtörténetünk művelésének új vonásai” Jogtudományi Közlöny 1962/11. 

601--603; VARGYAI Gyula: „Jogtörténetírás Magyarországon, 1969--1971” Jogtörténeti Tanulmányok1974/3. 281--

284. 
1473 György BÓNIS: „Fünfundzwanzig Jahre ungarische Rechtsgeschichtsschreibung, 1945--1969” Zeitschrift der 
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DEGRÉ (37. lj.); DEGRÉ (40. lj.); HORVÁTH Pál: Bevezetés az összehasonlító jogtörténet alapelemeibe (Budapest: KJK 

1979); HORVÁTH (20. lj.); KOVÁCS (47. lj.); KOVÁCS Kálmán: „A magyar jogtörténeti kutatások néhány új jellemző 

vonása és további feladatai” in MOLNÁR (szerk.) (49. lj.); MÁTHÉ (33. lj.); MEZEY (47. lj.); NAGYNÉ SZEGVÁRI (49. 

lj.); RÉVÉSZ T. (52. lj.); STIPTA István: „A jogtörténet-tudomány” in BÓDI Zsombor -- Ö. KOVÁCS József (szerk.): 

Bevezetés a társadalomtudományok történetébe (Budapest: Osiris 2003); Andreas FÖLDI -- Katalin NAGY-SZEGVÁRI: 

„Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehten” Czasopismo Prawno-

Historyczne 2004/1. 9--45. 
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megjelenésekor megérett a papírzúzdára, míg sok tanulmány maradandó eredményeket 

tartalmaz. És még egyet: a kisebb-nagyobb tanulmányok szerzőinek igen jelentős része 

olyanok közül kerül ki, akik még nem töltöttek hosszú időt kutatásokkal, még nem értek be 

arra, hogy nagy kötetekkel álljanak a nyilvánosság elé. Az igazi kutató érzi, tudja, hogy 

mikor érkezett el az ő ideje. A magyar jogtörténetírás híveinek nincs ugyan garanciája arra, 

hogy minden egyes tanulmányíróból könyvíró lesz, de az bizonyos, hogy ahol sok az 

egyébként értékes kisebb munka, előbb-utóbb megszületnek a nagyobb művek is, és ez az, 

ami a legmegnyugtatóbb a számunkra.
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Érdekes kérdés, mi módosult és mi maradt változatlan a jogtörténészek törekvései és eredményei 

terén az elmúlt években. 

6.2 Rekrutáció, a tudomány személyi bázisa 

A jogtörténeti kutatás személyi feltételeit tekintve -- jó értelemben vett -- kontinuitás 

tapasztalható. Miközben a társadalomtudományokban általában viszonylag nagy volt a pályaelhagyás és a 

fluktuáció, tudományszakunkban csaknem minden tudományos fokozattal rendelkező kutató megtartotta 

állását és korábbi tudományos befolyását. A meghatározó jelentőségű, iskolateremtő személyiségek 

(Csizmadia Andor, Bónis György, Degré Alajos) halála után is fennmaradt a jogtörténészek -- 

értékközvetítést lehetővé tevő -- generációs tagoltsága. A vezető kutatóink döntő többsége jelentős 

befolyást szerzett a tudományszervezés, a tudományos minősítés és az oktatásirányítás területén. 

Tárgyaink túlélték a szűk látókörű kritikákat, a kiadott képesítési követelmények megőrizték a 

jogtörténeti stúdiumok kötelező és alaptárgyi jellegét. 

Az egyetemi tanszékek mellett kialakult tudományos műhelyek stabilizálódtak, a jogi oktatás 

mennyiségi expanziója megnövelte az állásba vehető jogtörténészek számát is. A felekezeti jogi képzés 

lehetővé tette az egyházjog történetének oktatását, a két világháború közötti jogtörténeti tematika egyes 

elemeinek átvételét. A PhD-hallgatók révén viszonylag nagy számban nyertünk oktatói és kutatói 

utánpótlást, kiszélesedett a hivatásos jogtörténet személyi bázisa. A hazai jogtörténészek egy része 

huzamosabb ideig kutatott külföldi intézetekben, többségük sikeresen közvetítette a hazai tudományos 

eredményeket. A politikai változások nem teremtettek közöttünk helyrehozhatatlan ellentéteket, és nem 

eredményeztek lényeges szemléleti, tematikai és módszertani változásokat sem. 

A kilencvenes években a főállású jogtörténészek között örvendetesen nagy számban voltak több 

diplomával rendelkezők. Ezzel magyarázható, hogy sokan nagy affinitással rendelkeznek a néprajz, a 

régészet, a nyelvészet és az általános történettudomány határterületi témái iránt. Ez a körülmény a 

jogtörténeti publikációkban is tükröződik.
1475

 

A tudományos kutatás szempontjából rendkívül fontos, hogy a kezdő jogtörténészek döntő 

többsége ismer egy vagy két idegen nyelvet a kutatáshoz szükséges mértékben. Ezzel összefüggésben az 

utolsó tíz évben radikálisan megnőtt a külföldi ösztöndíjas utak száma. Az újonnan alkalmazott, státusba 

került fiatal munkatársaink mindegyike részt vett hosszabb-rövidebb ideig tartó külföldi kutatóúton. 

6.3 A jogtörténeti kutatás feltételrendszere 

A jogtörténeti kutatási tevékenység általános jellemzőit vizsgálva elsőként szintén a kontinuitást 

említhetjük. Az 1989-es fordulat a témaválasztásban sem hozott lényeges változást. Ez annak a 

bizonyítéka, hogy már a nyolcvanas évektől nem játszottak szerepet a kutatási témák kiválasztásában a 

primer politikai szempontok. A változásokkal részben összefüggő jelenség viszont, hogy érezhető igény 

merült fel a kutatási időhatár napjainkig való közelítésére, így a jelenkort tárgykörű kutatások is 

megszaporodtak. A tételes tárgyak -- terhesnek érezve a „szocialista” időszak kutatását -- egyre 

határozottabban követelik az 1945 utáni előtörténetük művelését, tudományos feldolgozását. A kutatói 

                                                           
1474 BOTH (51. lj.). 
1475 NAGY Janka Teodóra -- KŐHEGYI Mihály: „Család- és öröklésjogi népszokások Kapuvárról. Forrásközlés” 

Soproni Szemle 1995/4. 339--351; NAGY Janka Teodóra -- KŐHEGYI Mihály: „Bónis György és társai néphagyomány 

kutatása Tápén I--II.” Studia Ethnographicae 1995 és 1998; NAGY Janka Teodóra -- KŐHEGYI Mihály: „Bács-Kiskun 

megyei jogi népszokások” Cumania 1998. 349--374; KONCZ Ibolya Katalin: „A hiedelemvilág megjelenése a 

középkori büntetőjogban” Doktoranduszok fóruma, Miskolc, 2007. november 13. (Miskolc: Miskolci Egyetem ÁJK 

1997) 52--70; KONCZ Ibolya Katalin: „Kepler anyjának boszorkánypere (avagy Johannes Kepler mint kora babonája 

ellen fellépő ügyvéd)” Jogtörténeti Tanulmányok 2001. 253--257; PETRASOVSZKY Anna: „Civilizáció -- római jog -- 

latin nyelv” in SZABÓ Béla (szerk.): Dum spiro doceo. Huszti Vilmos 85. születésnapjára (Miskolc: Bíbor 2000) 487--

497; PETRASOVSZKY Anna: „Istvánffy Miklós Historiarum de rebus Ungaricis című történeti munkájának néhány 

vonatkozása” Doktoranduszok fóruma, Miskolc, 1997. november 6. (Miskolc: Miskolci Egyetem ÁJK) 49--51. 



300 

 

témaválasztást ebben az időszakban is nagymértékben befolyásolták az oktatás igényei. Publikációink 

jelentős része oktatási anyag, tankönyv, jegyzet, tansegédlet.
1476

 

A kutatások csaknem kivétel nélkül a jogtörténeti tanszékekhez kötődnek, az utóbbi évekig 

nélkülöznünk kellett az akadémiai kutatóhelyi támogatásokat. A fiatal jogtörténészek témaválasztásai 

nem mindig koordináltak, főleg a magánjogi és közigazgatás-történeti területeken gyakori a párhuzamos 

kutatás. Az elmúlt húsz évben határozottan csökkent a helytörténeti kutatások aránya. Az 1993 óta PhD-

fokozatot szerzett (az Országos Doktori Tanács nyilvántartásában regisztrált) 282 doktorjelölt közül 

harmincketten készítettek jogtörténeti tárgyú értekezést. 

A jogtörténeti kutatások hivatalos támogatottsága ellentmondásos képet mutat. Az OTKA-

keretből ugyan jelentős támogatást kaptunk,
1477

 azonban egyre inkább számolni kell a tételes tárgyak, az 

integrációs kutatási projektek helyzeti előnyével. Hasonló módon csökkent a levéltári források feltárására 

vonatkozó hajlam. Ez csaknem természetes következménye az új tudományos minősítő rendszernek, 

hiszen a gyors, öt éven belüli fokozatszerzés természetes elvárás a főállást vállaló fiatal oktatókkal 

szemben. 

A jogtörténeti kutatók generációs tagozódása hasonló más jogi tudományterület személyi 

köréhez, azonban erősebb kötődést, tartósabb tudományos hátterű személyközi viszonyokat 

tapasztalhatunk. Ennek is köszönhető, hogy az utóbbi tíz évben határozott visszafordulást tapasztalhatunk 

a jogtörténet-tudomány maradandó értékeit megjelenítő nagy tudósszemélyiségekhez. Egyfajta -- jó 

értelemben vett -- Eckhart-, Bónis-, Degré-, Csizmadia-kultusz alakult ki, amely számos 

tudománytörténeti művet eredményezett.
1478

 Új jelenségként értékelhetjük a római jogászok erőteljes és 

                                                           
1476 MEZEY Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet (Budapest: Osiris 1995); MEZEY Barna (szerk.): Magyar 

jogtörténet (Budapest: Osiris 1996); HORVÁTH Pál -- RÉVÉSZ T. Mihály (szerk.): Általános jogtörténet I. (Budapest: 

Nemzeti Tankönyvkiadó 41995); HORVÁTH Pál (szerk.): Általános jogtörténet II. (Budapest: ELTE ÁJK 1994); 

CSIZMADIA Andor -- KOVÁCS Kálmán -- ASZTALOS László: Magyar állam- és jogtörténet (Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó 61995); BÉLI Gábor: Magyar jogtörténet (Pécs: JPTE ÁJK 1995); HOMOKI Mária: A magyar 

magánjog történetének vázlata 1848-ig (Szeged: JATEPress 2001); RUSZOLY József: Európa jogtörténete: az „újabb 

magánjogtörténet” Közép- és Nyugat-Európában (Budapest: Püski 1996); STIPTA István: A magyar bírósági rendszer 

története (Debrecen: Multiplex Media -- Debrecen University Press 1997); KAJTÁR István: Egyetemes állam- és 

jogtörténet I--II. (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 1997); KAJTÁR István: Egyetemes állam- és jogtörténet II. 

(Budapest--Pécs: Dialóg Campus 1998); RÁCZ Lajos (szerk.): Egyetemes állam- és jogtörténet. Ókor -- feudális kor 

(Budapest: HVG-ORAC 1998); RUSZOLY József: Európai jog- és alkotmánytörténelem (Szeged: Pólay Elemér 

Alapítvány 2011). 
1477 Az utóbbi időszak legfontosabb jogtörténeti tárgyú OTKA-programjai a következők: RUSZOLY József: 

Reformkori kodifikációs törekvések, kitekintéssel az európai jogfejlődésre (1992--1995); KAJTÁR István: A modern 

magyar államgépezet kialakulása a XIX. században (1994--1997); SZABÓ Béla: Az európai „ius commune” és hazai 

jog irodalmának elterjedtsége a 16--18. századi Magyarországon (1994--1997); NAGYNÉ SZEGVÁRI Katalin: A 

gazdasági jogalkotás jogtörténeti gyökerei a tőkés gazdaság és a modernizáció időszakában (1995--1998); RÁCZ 

Lajos: Állam- és jogtudományi bibliográfia 1825--1945 (1995--1998); MEZEY Barna: A magyar börtönügy és a 

büntetés-végrehajtási jog történeti gyökerei (1996--1997); SCHWEIZER Gábor: A vallásszabadság jogi és alkotmányos 

keretei az újkori európai jogrendszerekben (1996--1997); STIPTA István: A közigazgatási bíróság létrejötte, működése 

(1996--1999); BALOGH Judit: Magánjogi kodifikációs törekvések Magyarországon a XIX--XX. században (1997--

1999); RUSZOLY József: Kutatások a 19. századi hazai alkotmány- és kodifikációtörténet köréből (1997--2000); 

STIPTA István: A magyar bírósági rendszer története (1997--1998); SZABÓ István: Államfői intézmény a polgári 

Magyarországon, tekintettel az európai fejlődési tendenciákra (1997--1999).  
1478 Ezt igazolja az ELTE ÁJK Állam- és Jogtörténeti Tanszékének kiadványsorozata, az Állam- és jogtörténeti 

bibliográfiák újabb füzetei -- MEZEY Barna (szerk.): Eckhart Ferenc jogtörténeti munkássága (Budapest: ELTE ÁJK 

2001); STAUBER Péter (szerk.): Bónis György jogtörténeti munkássága (Budapest: ELTE ÁJK 2001); TALA Péterné 

(szerk.): Degré Alajos jogtörténeti munkássága (Budapest: ELTE ÁJK 2001) és a nagy elődökről megjelent 

tanulmányok, visszaemlékezések: SZEKERES Róbert (szerk.): A pécsi joghistóriai műhely az ezredfordulón (Pécs: 

JPTE ÁJK 1999) 5--9. és 13; RÁCZ (41. lj.); HORVÁTH Pál: Frank Ignác (Budapest: Akadémiai 1993); HORVÁTH Pál: 

„Ijjas József, 1952--1990” Jogtörténeti Szemle 1992/4. 55; NAGYNÉ SZEGVÁRI Katalin: „Bónis György, 1914--1985” 

in HAMZA (szerk.) (33. lj.) 155--168; Gábor SCHWEIZER: „In memoriam Magyary Zoltán: in three parts” Acta Juridica 

Academiae Scientiarum Hungaricae 1997/3--4. 235--244; SCHWEIZER Gábor: „Magyary Zoltán emlékezete -- három 

tételben” Állam- és Jogtudomány 1995/3--4. 221--231; SCHWEIZER Gábor: A katedrán innen és túl: Tanulmányok a 

jogi felsőoktatás múltjából (Pécs: Publikon 2011); HORVÁTH Attila: „Bónis György, 1914--1985” Jogtörténeti Szemle 

1990/3. 127--129; HORVÁTH Attila: „Eckhart Ferenc” Jogtörténeti Szemle 1986/1. 92--94; MÁTHÉ Gábor -- ZLINSZKY 

János (szerk.): Degré Alajos emlékkönyv (Budapest: Unió 1995); MEZEY (33. lj.). 
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jelentős eredményeket teremtő vonzalmát a jogtörténeti tárgykörök iránt (Hamza Gábor,
1479

 Szabó 

Béla,
1480

 Gedeon Magdolna,
1481

 Sáry Pál,
1482

 Zlinszky János
1483

 Nótári Tamás
1484

). 

Az utóbbi tíz évben kimutathatóan magasabb arányt képviselnek az egyházjogi tanulmányok és 

jóval kisebb szerepet kapott a korábban kiemelten kezelt „forradalmi” időszak (Károlyi-periódus, 

Tanácsköztársaság) kutatása. A külföldi konferenciák fontos fórumaivá váltak tudományos 

eredményeinek népszerűsítésének. Ezen a területen főleg a fiatalok nagy részvételi aránya reményt keltő. 

A jogtörténész szakma eredményeinek megismertetése, népszerűsítése terén fontos szerepe van a 

népszerű történelmi szakfolyóiratokban való publikálásnak. Elsősorban Mezey Barna közreműködése 

révén ismertethettük kutatási eredményeinket a Rubicon és História hasábjain és vehettünk részt az 

általános és szaklexikonok jogtörténeti szócikkeinek összeállításában. Révész T. Mihály jóvoltából 

országos nyilvánosságot kapó előadássorozatot tarthattunk, amely addig a bölcsészek privilégiuma volt. 

Tudományos eredményeink ismertetésében rendkívül fontos szerepet tölt be az újraindult Jogtörténeti 

Szemle. A lapot 1986-ban alapította az ELTE Magyar Jogtörténeti Tanszéke, és 2003-től ismét 

folyamatosan megjelenik.
1485

 Jelentős szakmai súlya van a Jogtörténeti Értekezések eddig megjelent 37 

kötetének, a Jogtörténeti Bibliográfiák 15 közleményének, a Rechtsgeschichtliche Vorträge 61 

kiadványának és az Ungarische Rechtsgeschichte eddigi három kötetének (a két utóbbi az MTA--ELTE 

Jogtörténeti Kutatócsoportjának sorozata). 

6.4 A kutatói korszakválasztás 

A jogtörténeti kutatás korszakonkénti jellemzésekor -- az egyetemes állam- és jogtörténet terén -

- megállapítható, hogy az antik kor változatlanul fehér foltot képez. Az archaikus társadalom és 

államrendszer kutatására „főhivatásként” gyakorlatilag senki sem vállalkozott, a német nyelvterületen 

újra divatba jött jogi antropológiának sincs hazai követője. Az ókori kelet államiságának és jogának 

kutatása az elmúlt húsz évben a bölcsészek privilégiuma maradt, mi csupán egy -- talán ismét 

aktualizálásra szoruló -- szöveggyűjtemény kiadásáig jutottunk el. Ez nem jelenti azt, hogy nem történtek 

kísérletek az adott időszakban a kezdeti idők egyes kérdéseinek feldolgozására. Ezek zömmel a római 

jogászokhoz kötődnek: Földi András,
1486

 Hamza Gábor,
1487

 Jakab Éva
1488

 és Zlinszky János
1489

 

foglalkozott antik, főleg ógörög és korai római kori kérdésekkel. 

Az egyetemes középkor kutatása továbbra is régi adósságaink egyike maradt. Változatlanul 

kevesen vannak, akik önálló kutatási területként ezt az időszakot választják. Az utóbbi években azonban 

egyre több fiatal készül ebből az időszakból választott témában önálló tudományos dolgozat megírására. 

                                                           
1479 Gábor HAMZA: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche 

Tradition (Budapest: ELTE Eötvös 2009). 
1480 Béla SZABÓ: „Policey in Ungarn und Siebenbürgen im 16--18. Jahrhundert” in Michael STOLLEIS (szerk.): 

Policey im Europa der frühen Neuzeit (Frankfurt am Main: Klostermann 1996) 377--406; UŐ: „Persönliches und 

Privateigentum in Theorie und Praxis der Nachkriegs-zeit bis zum Inkrafttreten de Ungarischen Zivilgesetzesbuches” 

in Gerd BENDER -- Ulrich FALK (szerk.): Recht im Sozialismus. Analysen zur Normdurchsetzung in osteuropäischen 

Nachgriegsgesellschaften, 1944/45--1989, 1. (Frankfurt am Main: Klostermann 1999) 37--55. 
1481 GEDEON Magdolna: Az antik Róma „sportjoga” (Miskolc: Novotni 2005). 
1482 SÁRY Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben (Budapest: Szent István Társulat 42007); UŐ: Keresztre feszítés az 

ókorban (Budapest: Szent István Társulat 2004); UŐ: Pogány birodalomból keresztény birodalom. A Római 

Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében (Budapest: Szent István Társulat 2009); UŐ: 

Iustinianus császár egyházpolitikai rendelkezései (Budapest: Szent István Társulat 2012).  
1483 János ZLINSZKY: Wissenschaft und Gerichtsbarkeit: Quellen und Literatur der Privatrechtsgeschichte Ungarns 

im 19. Jahrhundert (Frankfurt am Main: Klostermann1997). 
1484 NÓTÁRI Tamás: A salzburgi historiográfia kezdetei (Szeged: Szegedi Középkorász Műhely 2007); HAMZA Gábor 

-- NÓTÁRI Tamás: Mit hoz a múlt? Jog- és kultúrtörténeti tanulmányok I. (Budapest: Korona 2006); NÓTÁRI Tamás: 

Római köz- és magánjog (Kolozsvár: Scientia 2011). 
1485 MEZEY Barna (szerk.): „A Jogtörténeti Szemle 1986--2009-ben megjelent számainak összesített 

tartalomjegyzéke” Jogtörténeti Szemle 2010 különszám. 
1486 FÖLDI András: Kereskedelmi jogintézmények a római jogban (Budapest: Akadémiai 1997); UŐ: A jóhiszeműség 

és tisztesség elve (Budapest: ELTE 2001); UŐ: A másért való felelősség a római jogban (Budapest: Rejtjel 2004). 
1487 Gábor HAMZA: Comparative law and antiquity (Budapest: Akadémiai 1991); UŐ: Jogösszehasonlítás és az antik 

jogrendszerek (Budapest: KJK 1998).  
1488 Éva JAKAB: Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht 

(München: Beck 1997); UŐ: „Periculum und Praxis. Vertragliche Abreden beim Verkauf von Wein in der Antike” 

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 2004, 189--232; UŐ: Risikomanagement beim Weinkauf. 

Periculum und Praxis im Imperium Romanum Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken 

Rechtsgeschichte (München: Beck 2009); UŐ: Borvétel és kockázat. Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban 

(Budapest: Akadémiai 2011).  
1489 ZLINSZKY János: Állam és jog az ősi Rómában (Budapest: Akadémiai 2001). 
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Babják Ildikó és Koncz Ibolya Katalin a német (germán-frank) középkor speciális kérdéseiből írták PhD-

disszertációjukat. A hiányt némiképp enyhíti, hogy a római jogászok egy részének továbbélés-kutatásai, a 

ius commune történetére vonatkozó vizsgálatai szükségképpen együtt jártak a korabeli jogintézmények 

értékelő feltárásával is.
1490

 

6.5 Új preferenciák 

Ide kapcsolódik az örvendetes módon megélénkült -- elsősorban Balogh Elemér és Rácz Lajos 

nevéhez kötődő -- egyházjog-történeti kutatás. Balogh Elemér a Friedrich Naumann Alapítvány első 

magyar ösztöndíjasaként a freiburgi egyetemen, Karl Kroeschell professzor doktoranduszaként német 

büntetőjog-történeti témából (Die Verdachtsstrafe als Erscheinungsform der Schuldvermutung) készítette 

doktori disszertációját. Ő kapott megbízást Bónis György ötven évig gyűjtött, a középkori magyar 

egyházi bíráskodásra vonatkozó iratgyűjteményének sajtó alá rendezésére. A kötet több mint ötéves, 

egyéni kutatást is tartalmazó munka után látott napvilágot. A középkori egyházi bíráskodás történetét 

Peter Landau professzor segítségével kutatta. A kutatási program keretében feltárta a középkori délnémet 

egyházak bíráskodási gyakorlatát.
1491

 

Rácz Lajos kutatási tevékenységében is nagy arányt képeznek az egyetemes kitekintésű újkori 

alkotmánytörténeti művek. Idegen nyelvű munkáiban a magyar középkori történelem európai horizontú 

összefoglalását adja. Eddigi munkásságában nagy hangsúlyt kapott az erdélyi történelem önálló 

időszakának vizsgálata.
1492

 

A nemzetközi tendenciákat nyomon követő jogtörténeti törekvésekhez sorolhatjuk a római jogi 

továbbélésére vonatkozó, már említett kutatásokat és a büntetőjogi rendszer Mezey Barna nevéhez 

köthető feldolgozásait. Mezey Barna folytatja a dualizmus kései időszakában megszakadt büntetőjog-

történeti kutatásokat. Munkássága főleg a büntetés-végrehajtási jog területére terjed ki, ezen belül 

behatóan vizsgálja a magyar börtönügyi szabályozás kérdéseit. Sokat tett azért, hogy a magyar kutatási 

eredményeket megismertesse a nemzetközi kutatói körrel. Azok közé tartozik, akik a polgári kori 

jogfejlődést a rendi előzmények alapos feldolgozása után követik figyelemmel és a köztörténet 

szempontjait is beépítik tudományos munkáikba. Habilitációs tanulmányában a börtönügy európai 

történetét foglalta össze, egyéb munkáiban az amerikai fejlődéstörténetre is kitér. A közelmúltban jelent 

meg összegző jellegű Rákóczi-monográfiája.
1493

 

6.6 A hosszú reformkor 

A közelmúlt jogtörténeti produktumai között számos olyan művet találunk, amely XIX. századi 

tematikájú ugyan, de érinti -- legalább a kései -- újkor alapvető tendenciáit is. Ebben a tekintetben Szabó 

                                                           
1490 Ibolya Katalin KONCZ: „The Institution of dos („Fidelity Reward”) and its practical regulation in Bourgeois 

Hungary” in Erik ŠTENPIEN (szerk.): Historický vývoj súkromného práva v Európe: Zborník príspevkov z 

medzinárodnej vedeckej konferencie (Košice: Univerzita Pvla Jozefa Safarika 2011) 175--194. 
1491

 BÓNIS György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon 

[szerk. BALOGH Elemér] (Szeged: JATE 1997); BALOGH Elemér: Középkori bajor egyházi bíráskodás (Budapest: 

Szent István Társulat 2000); UŐ: „Büntetőjogi tényállások középkori magyar szentszéki perekben” in MÁTHÉ--

ZLINSZKY (szerk.) (58. lj.) 25--35; RÁCZ Lajos: „A prímások és a magyar közjog” in MÁTHÉ--ZLINSZKY (szerk.) (58. 

lj.) 249--260; RÁCZ Lajos: „A reformáció főbb államszervezeti újításai: a francia példa” in UŐ. (szerk.): Juratissimus 

Author. Jogtörténeti tanulmányok Nagyné Szegvári Katalin tiszteletére (Budapest: HVG-ORAC 2001) 167--193; UŐ: 

„Állam és egyház a két világháború közti Magyarországon a kánonjogász Serédi Jusztinián prímássága kapcsán” in 

BÁRDOS István -- BEKE Margit (szerk.): Ministerio (Esztergom: Esztergom--Budapesti Érsekség 1998) 39--51; UŐ 

(szerk.): Felekezeti egyházjog Magyarországon (Budapest: Unió 1994); VÖLGYESI Levente: „Jog, igazságosság és 

szeretet kapcsolata a római katolikus teológia szemléletében” in BÁNYAI Ferenc -- NAGYPÁL Szabolcs -- BAKOS 

Gergely (szerk.): A vallási tapasztalat megértése (Budapest: L’Harmattan 2010) 248--267. 
1492 Lajos RÁCZ: „State structure and government in 18th century feudal absolutism” Acta Iuridica Hungarica 1990/1-

-2. 45--61; UŐ: „Tendencies to restrict supreme power in Hungarian political and legal practice in the Middle Ages” 

in Gábor MÁTHÉ (szerk.): Theorie und Institutionsystem der Gewaltentrennung in Europa (Budapest: 

Államigazgatási Főiskola 1993) 75--86; UŐ: „Historical insight in the theory and organization of the Hungarian State” 

in András GERGELY -- Gábor MÁTHÉ (szerk.): The Hungarian State. Thousand Years in Europe (Budapest: Korona 

2000) 17--67. 
1493 MEZEY Barna: A magyar polgári börtönügy kezdetei (Budapest: Osiris--Századvég 1995); UŐ: „Die 

Herausbildung des modernen Gefängniswesens in Ungarn (Budapest: ELTE 1991); UŐ: Der Arbeitseinsatz der 

Gefangenen in der Geschichte des Strafvollzuges. Über die Vorgeschichte des Zuchthauswesens in Europa-Thesen 

eines Habilitationsvortrags (Budapest: ELTE 2000); UŐ: „Öszve-szövetkeztetett szövetségünknek kötele.” A 

jogalkotás alkotmányos keretei a Rákóczi-szabadságharcban (Budapest: Gondolat 2010.) 
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István,
1494

 Pomogyi László
1495

 és Szabó Béla
1496

 munkássága emelhető ki. Itt érdemel említést Homoki 

Nagy Mária, aki az 1795. évi 67. és az 1827. évi 8. törvénycikkel felállított regnikoláris bizottságok által 

elkészített törvénytervezeteket elemezte és hasonlította össze az 1832--26. évi országgyűlésre készülő 

vármegyék javaslataival. Eddigi eredményei bizonyítják, hogy a magánjog területén sem 1795-ben, sem 

1827-ben nem készültek egységes magánjogi törvénykönyv megalkotására. Ehelyett a joggyakorlatban 

eluralkodó jogbizonytalanság felszámolását szerették volna megvalósítani, s ezzel összefüggésben 

magánjogi reformok előkészítését tervezték. A kodifikáció szükségessége a reformkorban merült fel, 

amikor már nemcsak mérvadó jogászaink, de vármegyéink egy része is egységes magánjogi 

törvénykönyv elkészítését követelte. A magyar magánjogi viszonyokra komoly befolyást gyakorolt a 

jobbágyrendszer, ezért ennek levéltári forrásokon alapuló kutatása rendkívüli fontosságú.
1497

 

A hazai magánjogi kodifikációs kísérletek történeti áttekintése Hamza Gábor,
1498

 Delacasse 

Krisztina,
1499

 Herger Csabáné
1500

 és Gönczi Katalin
1501

 nevéhez köthető. Balogh Judit megjelenés előtt 

álló PhD-disszertációjában alapos elemzést nyújt a magyar fejlődés német és osztrák szellemi hátteréről. 

Hosszú idő után ő tett kísérletet a magánjogi kodifikáció hazai levéltári forrásainak összegyűjtésére is.
1502

 

Horváth Attila sikerrel kutatta a modern kereskedelmi jog hazai történetét. Nagyívű doktori 

disszertációjában összefoglalta a reformkori elképzeléseket és feltárta az 1875-ös kereskedelmi törvény 

jogtörténeti előzményeit. Munkásságának fontos jellemzője a jogi viszonyok hátterét jelentő gazdasági 

folyamatok alapos elemzése.
1503

 A jogtörténészek számára is figyelemre méltó kodifikációs munkát 

jelentetett meg Kecskés László, igazolva a tételes jogászok érdemi érdeklődését a jogtörténet iránt.
1504

 

                                                           
1494 SZABÓ István: Német alkotmányfejlődés 1806--1945 (Budapest: Szent István Társulat 2002); UŐ: Ausztria 

államszervezete 1918--1955 (Budapest: PPKE Jog- és Államtudományi Kar 2010); UŐ: „Die beschränkte 

Demokratie: Ungarn 1920--1944” in Cristoph GUSY (szerk.): Demokratie in der Krise: Europa in der 

Zwischenkriegszeit (Baden-Baden: Nomos 2008) 295--303; UŐ: „Die Stellvertretung des Staatsoberhauptes in Ungarn 

zwischen 1920 und 1944” Czasopismo Prawno-Historyczne 2009. 221--232. 
1495 POMOGYI László: Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon (Budapest: Osiris--

Századvég 1995); UŐ: Szegényügy és községi illetőség a polgári Magyarországon (Budapest: Osiris 2001). Fontos 

munkája még UŐ: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár (Budapest: Mérték 2008). 
1496 SZABÓ Béla: „A bányajog forrásai és szabályozásának tárgya a 16. századi Magyarországon” in ZSÁMBOKI László 

(szerk.): Agricola évszázada (Miskolc: Miskolci Egyetem 1994) 67--88; UŐ: „Exige mentis opus doctae, Methodoque 

reducta…” Egy 16. századi jogi hungarica” in HAMZA Gábor (szerk.): Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére 

(Pécs: JPTE ÁJK1996) 258--276; UŐ: „Jogászaink olvasmányai a kora újkorban” Iskolakultúra 1997. május. 23--34; 

UŐ: „Frühneuzeitliche Rechtsrezeption in Ungarn und Siebenbürgen. Beschreibung eines Forschungsprojektes” 

Siebenbürgische Semesterblätter 1996/1. 6--11. 
1497 HOMOKI NAGY Mária: „Kodifikáció vagy reformkísérlet. 1791:67. tc. és az 1827. évi 8. tc. gyakorlati 

megvalósítása” Győri Tanulmányok 1998; UŐ: „A magyar magánjogi kodifikáció első lépései” in TÓTH Károly 

(szerk.): Emlékkönyv dr. Szabó András egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged: JATE ÁJK 1998) 149--160. 
1498 Gábor HAMZA: Die Entwicklung des Privatrechts auf römischrechtlicher Grundlage unter besonderer 

Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn (Budapest: Andrássy 

Gyula Deutschsprachige Universitat 2002).  
1499 Krisztina DELACASSE: „Oktroyierte Rechtsanwaltsordnung in Ungarn oder die erste moderne Regelung?” in Zur 

Geschichte des Rechts. Festschrift für Gernot Kocher zum 65. Geburtstag (Graz: Grazer Universitätsverlag 2006) 

205--212. 
1500 HERGER Csabáné: A nővételtől az állami anyakönyvvezetőig. A magyar házassági köteléki jog és az európai 

modellek (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2006); UŐ: „Rechtsübernahme oder Rechtsschöpfung im europäischen 

Geist? Die Schaffung des ungarischen Ehegesetzes im Spiegel der europäischen Rechtsentwicklung” in Steppan 

GEBHARDT (szerk.): Zur Geschichte des Rechts, Festschrift für Gernot Kocher zum 65. Geburtstag (Graz: Leykam 

2007) 165--176. 
1501 Katalin GÖNCZI: „Wissenstransfer bei den Kodifikationsarbeiten im ungarischen Vormärz” Ius commune 1998. 
1502 Judit BALOGH: „Österreichisches Recht in Ungarn und in Siebenbürgen -- Westeuropäische Einflüsse auf die 

ungarische Zivilrechtskodifikation im 19-20. Jahrhundert” in Martin POLASCHEK -- Anita ZIEGERHOFER (szerk.): 

Recht ohne Grenzen -- Grenzen des Rechts. Europäisches Forum Junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker 

(Frankfurt am Main et al.: Lang 1998) 123--135; UŐ: „Az osztrák magánjog hatása a magyarországi kodifikációra a 

XIX. században” Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica 1997. 55--68; UŐ: „A magyar 

magánjogi kodifikáció gondolata és az 1848-as jogi forradalom” in HORVÁTH Attila (főszerk.): Forradalom vagy 

reform? Tanulmányok az 1848/49-es szabadságharc állam- és jogfejlődéséről (Budapest: Szent István Társulat 1999) 

148--160. 
1503 HORVÁTH Attila: „A magyar magánjog átalakítása 1848-ban. Nemzeti hagyományok és a modernizáció kérdése” 

Jogtudományi Közlöny 1999/6. 253--256; UŐ: „A tőzsdebíróság intézményének megszervezése Magyarországon” 

Jogtörténeti Szemle 1992/5. 29--39; UŐ: „Széchenyi István modernizációs programjának hiteljogi vonatkozásai” in 

HORVÁTH Pál (szerk.): Széchenyi emlékkönyv (Budapest: ELTE 1991) 45--58. 
1504 KECSKÉS László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti vázlat 

(Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2004). 
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Balogh Elemér két évtizedes kutatómunka eredményét összegezve a közelmúltban jelentette meg német 

nyelvű monográfiáját a XIX. századi magyar büntetőjogi kodifikációról.
1505

 

6.7 A XIX. század kronológiai és tematikai dominanciája 

A XIX. század továbbra is a legnépszerűbb kutatási terület az állam- és jogtörténet terén. Ez a 

megállapítás vonatkozik az egyetemes jogtörténeti tárgykörökre is. A kutatói érdeklődés mindenekelőtt a 

német nyelvű területekre terjed ki; az „idősebb generációhoz” tartozók csaknem kivétel nélkül e 

tárgykörökben folytattak feltáró kutatómunkát. A fiatalabb kutatók azonban előszeretettel fordulnak az 

angolszász jog egyes kérdései felé, mindenekelőtt az angol--amerikai szabadságjogok kérdéseit kutatva. 

Ez az irány új és sikert ígérő.
1506

 

Szintén új tendenciának tűnik, hogy a jogtörténeti kutatási periódus időhatára nem zárul le 1945-

tel. Az elmúlt tíz évben szaporodnak azok az egyetemes jogtörténeti kitekintések, amelyek a jelenkorig 

tárgyalják a legfontosabb kérdéseket. Ezen a téren gyakoriak az egyes szakjogágak történetét napjainkig 

követő munkák. Az összes publikációk számát tekintve növekvő arányt képviselnek az átfogónak 

tekinthető, több korszakot átívelő összefoglalások. Ezek zömét idősebb kutatók készítették, a munkák egy 

része kifejezetten oktatási célt szolgál. 

6.8 Újjáéledt magyar középkor 

A magyar állam- és jogtörténeti kutatások esetében a középkori tematikájú művek száma 

kismértékben emelkedett. Ez nagy részben a neves középkorkutatók -- Gerics József, Blazovich László -- 

tevékenységének eredménye. Ezt a tendenciát erősíti a középlatint jól ismerő fiatalok aktivitása; itt többek 

között Szabó Bélára, Béli Gáborra, Balogh Elemérre, Homoki Nagy Máriára, Nótári Tamásra, 

Petrasovszky Annára, Peres Zsuzsára gondolhatunk.
1507

 Hasonlóan növekvő arányt képviselnek az újkori 

tematikájú állam- és jogtörténeti kutatások. Itt főleg Rácz Lajos Erdély-kutatásai,
1508

 a Kajtár-iskola 

büntetőjogi tanulmányai,
1509

 újabban Gönczi Katalin, Koncz Ibolya Katalin és Babják Ildikó művei
1510

 

                                                           
1505 Elemér BALOGH: Die ungarische Strafrechtskodifikation im 19. Jahrhundert (Berlin: Lit 2010). Ebben a 

tárgykörben fontos tanulmány Szilvia BATÓ: „Kriminelle oder Rebellische Untertaten? Die Österreischische 

Regierung und die Kriminalität in Ungarn in der Ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Quellen und Methoden der 

Historischen Kriminologie in Ungarn” in Norman DOMEIER (szerk.): Inter-Trans-Supra? Legal Pelations and Power 

Structures in History (Saarbrücken: AV-Akademikerverlag 2011). 
1506 HERGER Csabáné: „Az állam és az egyház kapcsolata az Amerikai Egyesült Államok történetében” Jura 1998/1. 

30--34; UŐ: „A tradíció és a modernizálás dilemmája Anglia vallási viszonyaiban” Jura 2001/1. 46--57; KISTELEKI 

Károly: „Az állam és egyház viszonya napjaink Nagy-Britanniájában” Acta Humana 2000. 39--40. és 64--82; KÉPES 

György: „Amerikai hatások Kossuth, valamint az 1848--49. évi forradalom és szabadságharc alkotmányjogi 

gondolkodásában” Jogtudományi Közlöny 1999/4. 159--163; UŐ: A tökéletesebb unió: az Amerikai Egyesült Államok 

Alkotmánya (Budapest: Gondolat 2003); Norbert VARGA: „The Private Law Elements of Citizenship Law in the 19th 

Century” Journal on European History of Law 2011. május. 79--85. 
1507 Elemér BALOGH: „Ein wenig bekannter Strafgesetzentwurf von 1829/30” in Gábor MÁTHÉ -- Barna MEZEY 

(szerk.): Von dem Vormärz bis zum 20. Jahrhundert. Tradition und Erneuerung in der un-garischen 

Rechtsentwicklung. Studien zu den Reformen in den 19--20. Jahrhunderten (Würzburg--Budapest: ELTE--MTA 

2002); Elemér BALOGH: „Der Einfluss des deutschen Rechts auf den ersten ungarischen Gesetzentwurf für 

Urheberrecht” Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 2006. 305--309; BÉLI Gábor: „A megye 

hatóságának és tisztjeinek működése a XIV. század első felében az Ars Notaria formulái alapján” Jogtörténeti 

Tanulmányok 2005. 89--107; UŐ: A nemesek négy bírója. A szolgabírók működésének első korszaka, 1268--1351 

(Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2008); László BLAZOVICH: „Die Stadtbücher und das Ödenburger Gerichtsbuch” in 

Gerichtsbuch. Bírósági könyv 1423--1531 [kiad. HÁZI Jenő -- NÉMETH János] (Sopron: Győr-Moson-Sopron Megye 

Soproni Levéltára 2005); HOMOKI NAGY Mária: „Az adás-vételi szerződés néhány sajátossága a 19. században” 

Jogtörténeti Tanulmányok 2005. 189--204; PETRASOVSZKY Anna: „Büntetőjogi alapelvek Szibenliszt Mihály 

Institutiones iuris naturalis című művében” Jogtörténeti Tanulmányok 2005. 405--429; PERES Zsuzsa: „A 

magyarországi hitbizományok 16. századi gyökere” Jogtörténeti Tanulmányok 2005. 389--404. 
1508 RÁCZ Lajos: Főhatalom és kormányzás az Erdélyi Fejedelemségben (Budapest: Akadémiai 1992); UŐ: „Unió 

Erdéllyel 1848-ban, avagy az Unióhoz vezető út” Jogtudományi Közlöny 1998/9. 301--310; UŐ: „Ruler’s oaths in the 

Kingdom of Hungary and in the Principality of Transylvania” in Raymond VERDIER (szerk.): Le serment 1. Signes et 

Fonctions (Párizs: Editions du CNRS 1991) 425--437; UŐ: „Uralkodói eskük. Magyar Királyság és Erdélyi 

Fejedelemség” Jogtörténeti Szemle 1992. 42--48. 
1509 KAJTÁR István -- BÉLI Gábor: „Az osztrák (német) büntető jogszabályok hatása a magyar jogban a 18. században. 

A Praxis Criminalis” Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből 1988. 29--64; KAJTÁR István: 

„Österreichisches Strafrecht in Ungarn: Die »Praxis Criminalis« von 1687” Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 

1994. 325--334; UŐ: „Österreichisches Recht in Ungarn (Die Problemen der Rezeption und Identität währen der 

Modernisation des ungarischen Rechtssystems um die Mitte des 19. Jahrhunderts)” in PÉTER-- SZABÓ (szerk.) (27. lj.) 

451--472. 
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érdemelnek említést. A kutatási eredményeket tekintve a legnagyobb arányt képviseli, egyben a 

legjelentősebb műveket eredményezte a XIX. század feltárására irányuló törekvés. 

E téren a legnagyobb teljesítményt Ruszoly József produkálta, akinek levéltári kutatásokon 

alapuló, a forrásokat tiszteletben tartó módszerét többen iránymutatónak tekintjük. Munkássága 

elsősorban alkotmánytörténeti jellegű, amely a polgári korra terjed ki. Alapozó monográfiát írt a 

választási bíráskodásról és a magyar választójogi rendszer XIX. századi történetéről. Számos helytörténeti 

monográfiát adott közre, amelyekben a mikrotörténet jogtörténetileg is fontos eseményeit tárgyalja. A 

jogtörténészek azon csoportjához tartozik, akik az elsődleges források feltárásának jelentőségét 

hangsúlyozzák. Fontosnak tartja a jogász-politikusok életútjának feltárását. Ennek keretében Kossuth 

Lajos, Szemere Bertalan, Zsedényi Béla életéről és műveiről adott közre értő elemzéseket. Egyes 

tanulmányaiban a jelenkortörténet kérdéseit is érinti, de itt is az archivált forrásokat tekinti 

meghatározónak. Alkotmánytörténeti tanulmányai egyben oktatási anyagok is, így a hazai jogászok 

jelentős részének gondolkodására hatottak.
1511

 

A fiatalabb jogtörténész generáció témaválasztását alapvetően a kutathatóság határozza meg. 

Ezért élénk a fiatalok érdeklődése is a magyar reformkor és polgári időszak állam- és jogtörténeti kérdései 

iránt. Ebből a korszakból jelentős korabeli szakirodalom áll rendelkezésre és számottevő a levéltári anyag 

is. A kutatási témák megválasztásakor szerepet játszik az a szempont is, hogy a kutatott terület 

kapcsolatba hozható legyen a jelenleg hatályos magyar joggal és az európai normákkal.
1512

 Ezzel 

összefüggésben gyakran említik a Reinhard Zimmermann által megvalósított tárgyválasztási gyakorlatot, 

amely az ókori római jogot, a ius communét és a modern jogot összehasonlító módszerrel ötvözi. Ez a 

dogmatikai újítás egyre kisebb térre szorítja vissza a római jogot. A római jogi szakirodalom 

témaválasztásainak legújabb kori tendenciáit Földi András elemezte.
1513

 A XX. század első fele is 

változatlanul népszerű kutatási téma; újabban önálló kutatási területként jelentkeztek az 1956-os és ezt 

követő események tisztázandó kérdései. Ezen a téren elsősorban Horváth Attila
1514

 és Antal Tamás
1515

 

végzett tudományosan értékelhető tevékenységet. 

                                                                                                                                                                          
1510 KONCZ Ibolya Katalin: „A boszorkánykutatásban megjelenő 15--18. századi történeti érvelések” Jogtörténeti 

Tanulmányok 2005. 281--299; Ildikó BABJÁK: „Die Rolle der Verträge im Landrecht: Bei den Alemannen und im 

Schwabenspiegel” in Jörg Wolff (szerk.): Essays zur Kultur- und Rechtsgeschichte Europas (Mönchengladbach: 

Forum Verlag Godesberg 2005) 29--44. 
1511 RUSZOLY József bibliográfiáját lásd GYURIS György: Ruszoly József munkássága 1959--1999 (Szeged: Somogyi-

könyvtár 2000) és UŐ: Ruszoly József munkássága 2000--2009 (Szeged: Somogyi-könyvtár 2010). Az adott 

időszakban született monográfiái: RUSZOLY József: A választási bíráskodás Magyarországon, 1848--1948 (Budapest: 

KJK 21980); UŐ: Alkotmány, választójog és választási rendszer a Német Szövetség tagállamaiban, 1815--1848 

(Miskolc: Miskolci Egyetem 1991); UŐ: A szegedi népképviseleti közgyűlés, 1848--1871 (Szeged: Somogyi-könyvtár 

1984); UŐ: Szeged megyétől Nagy-Szegedig (Szeged: Móra Ferenc Múzeum 1987); UŐ: Három borsodi örökhagyó 

(Miskolc: Felsőmagyarország 1992); UŐ: Alkotmánytörténeti tanulmányok 1--3. (Szeged: JATE ÁJK 1991, 21992, 
31994); UŐ: Alkotmány és hagyomány (Szeged: JATEPress 1997); UŐ: Beiträge zur neueren Verfassungsgeschichte 

(Ungarn und Europa). Ungarische Rechtshistoriker [szerk. Barna MEZEY] (Budapest: Gondolat 2009). 
1512 ÁRVA Zsuzsanna: Fejezetek a közigazgatási büntetőbíráskodás elmélettörténete köréből [PhD-disszertáció] 

(Miskolci Egyetem 2007); BASA Ildikó: „A kereskedelmi jogi kártérítés hatása a magánjogi kártérítésre 

Magyarországon a millennium idején” Állam- és Jogtudomány 1996--97/1--2. 53--72; „Kártérítési jogunk fejlődése a 

millennium idején” Jogi Tanulmányok 1997/1. 9--34; KISTELEKI Károly: „Az állampolgárság a dualizmus idején” 

Állam- és Jogtudomány 1996--97/1--2. 37--52; LEHOTAY Veronika: „Az első zsidótörvény jogtörténeti vonatkozásai” 

Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 2008. 241--265; SCHWEITZER Gábor: „Közigazgatás -- 

igazságszolgáltatás -- jogállamiság, avagy a közigazgatási bíráskodás kezdetei Magyarországon” Állam- és 

Jogtudomány 1996-97/1--2. 21--35; SCHWEITZER Gábor: „Az izraelita felekezet és az egyházpolitikai törvények” 

Protestáns Szemle 1996/1. 36--45; KÉPES György: „Az 1848-as forradalom törvényalkotása és a magyar 

parlamentarizmus” Jogtudományi Közlöny 1998/5. 137--140; VÖLGYESI Levente: „A magyar önkormányzati 

választójog vázlatos története” Collega 1999/5. 5--8; Zoltán MEGYERI-PÁLFFI: „The history of regulation of changing 

names in Hungary” Analele Universitatii Din Oradea 2007. 121--130; Emese ÚJVÁRI: „Das Regressrecht des Bürgen 

gegen die Mitbürgen und die dinglichen Sicherungsgeber” Doktoranduszok fóruma, Miskolc, 2005. november 9. 

(Miskolc: Miskolci Egyetem ÁJK 2005) 279--305; PÁLVÖLGYI Balázs: A magyar közegészségügyi közigazgatás 

intézményrendszere 1867--1914 (Budapest: ELTE Eötvös 2011). 
1513 FÖLDI András: „Széljegyzetek egy könyv margójára” BUKSZ 2007/3. 225. Lásd még UŐ: „A római jogi 

kutatások néhány aktuális kérdéséről” in BIHARI Mihály -- PATYI András (szerk.): Ünnepi kötet Szalay Gyula 

tiszteletére, 65. születésnapjára (Győr: Széchenyi István Egyetem 2010) 175. 
1514 HORVÁTH Attila: Fejezetek a szovjet típusú szocializmus magyarországi alkotmánytörténetéből (Budapest: ELTE 

ÁJK 1992); UŐ: „Diktatórikus berendezkedések a 20. századi magyar alkotmánytörténetben: A szovjet típusú 

államberendezkedés Magyarországon, 1945--1956” in MEZEY (szerk.) (56. lj.) 359--371. 
1515 ANTAL Tamás: A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden, 1950--1990 (Szeged: Csongrád Megyei Levéltár 

2009). 
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6.9 A hazai tárgykörök túlsúlya, az újjáéledő nemzeti történetírás 

A jogtörténet-kutatásban a tudományos igényű művek többségének tárgya természetesen a 

magyar alkotmányos jog története. A publikációkat alapul vége mindössze öt olyan jogtörténész 

kollégánk van, akinek munkásságában az egyetemes állam- és jogtörténeti kérdések nagyobb súllyal 

szerepelnek (Horváth Pál, B. Kállay István, Nagyné Szegvári Katalin, Képes György
1516

 és Kelemen 

Miklós). A tisztán egyetemes jogtörténeti publikációknál valamivel nagyobb arányt képviselnek azok az 

írásművek, amelyek ebből a szempontból vegyesek, azaz a magyar kutatási anyag európai vonatkozásait 

is tárgyalják (Révész T. Mihály, Horváth Attila, Basa Ildikó, Beliznai Kinga, Herger Csabáné, Delacasse 

Krisztina, Kisteleki Károly, Schweitzer Gábor, Szekeres Róbert és Völgyesi Levente publikációi). 

A tudományos igényű művek többsége alkotmánytörténeti jellegű. Ezen belül mindenekelőtt a 

közigazgatás-történeti tárgyú munkák dominálnak. Ezzel csaknem azonos arányt képvisel az 

igazságszolgáltatás és igazságszolgáltatási szervezet kérdéskörét feldolgozó irodalom. Az elmúlt húsz év 

számszerűen is igazolható tendenciája a szűkebb értelemben vett jogtörténeti kutatások arányának lassú 

növekedése, főleg a fiatalabb kutatói korosztály körében.
1517

 A jelenkori politikai, közjogi (az 

alkotmányozással összefüggő) kihívásokra a jogtörténész kutatók visszafogottan reagáltak.
1518

 

6.10 Oktatástörténet, szakmódszertan 

Az egyetemes és a magyar jogtörténet területén is örvendetesen növekedett a felsőoktatás 

történetével és a jogi oktatás históriájával foglalkozó művek száma. A tudományos igényű érdeklődés a 

középkori egyetemek hallgatói összetételének vizsgálatára,
1519

 a jogakadémiai
1520

 és az egyetemi
1521

 

oktatás történetére egyaránt kiterjed. 

                                                           
1516 KÉPES György: Dánia alkotmánytörténete a 13. század végétől napjainkig (Budapest: Gondolat 2009). 
1517 Kinga BELIZNAI: „Entwurf des ersten ungarischen Strafgesetzbuches von 1795” in Kinga BÓDINÉ BELIZNAI -- 

Barna MEZEY (szerk.): Strafrechtskodifikation im 18. und 19. Jahrhundert, Studienband (Budapest: ELTE 1997); UŐ: 

Gefängniswesen in Ungarn und Siebenbürgen im 16--18. Jahrhundert (Budapest: ELTE 1997); HOMOKI NAGY Mária: 

„Női különjogok érvényesülése a szentesi úriszék joggyakorlatában” in TÓTH Károly (szerk.): Emlékkönyv dr. 

Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára (Szeged: JATE ÁJK 1987) 

87--95; UŐ: „Gondolatok a parasztpolgár tulajdon- és birtokviszonyairól a 18--19. században Szentesen” in TÓTH 

Károly (szerk.): Emlékkönyv dr. Tokaji Géza c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára (Szeged: JATE ÁJK 

1996) 101--111; UŐ: „Magánjogi intézmények az Aranybullában” in Lajos BESENYEI -- Géza ÉRSZEGI -- Maurizio 

Pedrazza GORLERO (szerk.): De Bulla Aurea. Andreae II regis Hungariae 1222 (Verona: Valdonega 1999); 

DELACASSE Krisztina: „A modern vádképviseleti rendszer meghonosítása Magyarországon” Jogtudományi Közlöny 

1997/10. 424--432; UŐ: „Reformügyvédek és ügyvédreformok” Jogtudományi Közlöny 1999/7--8. 293--303; 

POMOGYI László: Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon (Budapest: Osiris--Századvég 

1995); BARNA Attila: Az állam elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi Magyarországon, különös 

tekintettel a büntettekről és vétségekről szóló 1878. évi V. törvénycikk előzményeire és megalkotására [PhD-

disszertáció] (Budapest: ELTE ÁJK 2010). 
1518 Kivételnek tekinthető VARGA Norbert: A köztörvényhatósági törvény (1870: XLII. tc.) bevezetése Debrecen és 

Szeged szabad királyi városokban, 1870--1872 [PhD-disszertáció] (Debrecen: DE 2007) és László PAPP: „The 

Concept of Autonomous Local Governments and their Different Forms of Appearances in the Traditions of our 

National Public Law” Journal on European History of Law 2012/1; László KOMAROMI: „Regulation and Practice of 

Direct Democratic Institutions in Hungary. A Historical Overview” in Maria Helena da Cruz COELHO -- Maria 

Manuela Tavares RIBEIRO (szerk.): Parlamentos: a lei, a prática e as representações: da Idade Média à Actualidade / 

Parliaments: the Law, the Practice and the Representations from the Middle Ages to the Present Day (Lisboa: 

Assembleia da República 2010) 335--341; SZENTE Zoltán: Kormányforma és parlamentáris kormányzás a XIX. 

századi európai és a dualizmus kori magyar közjogban [doktori értekezés] (MTA 2012). 
1519 SZABÓ Béla: „Előtanulmány a magyarországi joghallgatók külföldi egyetemeken a XVI--XVIII. században 

készített disputatióinak (dissertatióinak) elemzéséhez” Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et 

Politica 1993. 79--154; HAMZA Gábor -- SZABÓ Béla: „Magyar diákok itáliai egyetemjárása” Magyar Felsőoktatás 

1993/4. 29--30. és 1993/5. 29--30; HAMZA Gábor -- SZABÓ Béla: „A magyar--olasz jogászkapcsolatok kezdetei” 

Jogtudományi Közlöny 1993/4. 154--159. 
1520 MEZEY (44. lj.); STIPTA (44. lj.); P. SZABÓ Béla: Tanulságos évtizedek. A Debreceni Tudományegyetem Jog- és 

Államtudományi Kara, 1914--1949 (Debrecen: DE ÁJK 2011).  
1521 MÁTHÉ Gábor (szerk.): Államigazgatási Főiskola 1977--1997 (Budapest: Unió 1997); STIPTA István: „A miskolci 

állam- és jogtudományi oktatás története, 1981--1999” in ZSÁMBOKI László (szerk.): 50 éve Miskolcon. Fejezetek a 

Miskolci Egyetem történetéből (Miskolc: Miskolci Egyetem 1999) 176--195; KAJTÁR István: A Janus Pannonius 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának krónikája 1987--88-ban (Pécs: JPTE 1988); UŐ: „A pécsi 

egyetem évszázadai” in Janus Pannonius Tudományegyetem Évkönyv 1992--1995 (Pécs: JPTE 1996) 1--8; UŐ: „A 

kar 75 éves története” in BÉLI Gábor --KAJTÁR István (szerk.): 75 éve Pécsett (Pécs: Dialóg Campus 1998) 5--9; 

HORVÁTH Pál (szerk.): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának története, 1667--1997 

(Budapest: ELTE 1998). 
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További jellemzőként állapítható meg a helytörténeti kutatások visszaszorulása. Ennek egyik 

feltehető oka, hogy ez a célkitűzés nem bír megfelelő presztízzsel, másrészt lényegében kizárólag 

levéltári kutatásokhoz kötődik. Az archivált források feltárása rendkívül költséges és időigényes munka, 

ennek nehézségeit csak kevesen vállalják. Kivételt képez Schweitzer Gábornak a fővárosi 

törvényhatósági bizottságról írt könyve és Antal Tamásnak a városi közigazgatási jogról szóló 

monográfiái.
1522

 

Az elmúlt negyedszázad egyik negatív tendenciája a módszertani kérdések iránti érdeklődés 

csökkenése. Kivételként változatlanul Horváth Pál műveit említhetjük,
1523

 hiszen a legújabb metodológiai 

kihívásokra egyetlen jogtörténész szerző sem adott monografikus választ. Módszertani szempontból is 

figyelemre méltók Heka László kroatista jogtörténész összehasonlító karakterű monográfiái.
1524

 

7. Összegzés 

A hazai jogtörténet-tudomány a XVIII. század állami igényeinek, a felvilágosult abszolutizmus 

államközpontú gondolkodásának terméke. Első feladata nálunk is az uralkodó történeti jogainak 

igazolása, a rendi partikularizmussal szembeni érvek históriai hitelesítése volt. Hamar kialakult azonban a 

nemzeti jogokat védő, az idegen kormányzattal szembeni ellenállást jogilag megalapozó irányzat, amely a 

ius patrium védelmezője volt. A jogi oktatás természetesen nálunk is elősegítette a rendszeres 

tudományos gondolkodás meghonosodását, a jogi tankönyvek megrendelése révén ösztönözte a jogi 

normák rendszerbe foglalását, didaktikus célú strukturálását. 

A magyar jogtörténet-tudomány elmúlt két évszázadának áttekintése is igazolhatja Reinhard 

Zimmerman azon tézisét, hogy a XIX. században valamennyi tudomány szupranacionálissá vált, 

tematikájuk, módszerük, terminológiájuk, nyelvhasználatuk egységesült vagy jelentősen közeledett 

egymáshoz, de ez a folyamat nem érvényes a jogtudomány egészére. A jogtörténet-tudományra talán a 

legkevésbé, hiszen ez a tudáskör a jogi normák történeti eredete, a kodifikáció elhúzódása, a nemzeti 

joghoz való ragaszkodás miatt nemzeti horizontú maradt. Ezzel magyarázható a tudományos módszerek 

összetettsége, egymásba fonódása, (némely szerző esetében) azonosíthatatlansága. 

A legújabb kor új kihívásokat teremtett a jogtörténet-tudomány területén is. Napjainkban egyre 

határozottabban érződik a múlt és a jelenkor „összekötésének” tudományos igénye és a nemzetközi 

jellegű kitekintés szükségessége. Feltehetően megkezdődött az a korszak, amely a XIX. század 

tudományművelési partikularizmusát idejétmúltnak tekinti, és határozottan igényli a nyelvi, módszertani 

harmonizációt, valamint az univerzálisabb tematikai közelítést. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1522 SCHWEITZER Gábor: Az önkormányzatiság színe és fonákja. A fővárosi törvényhatósági bizottság szabályozása 

1920 és 1930 között (Budapest: L’Harmattan 2010); ANTAL Tamás: Hódmezővásárhely törvényhatósága, 1919--1944 

(Szeged: Csongrád Megyei Levéltár 2010); UŐ: A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden, 1950--1990 (Szeged: 

Csongrád Megyei Levéltár 2009). 
1523 HORVÁTH Pál: „A módszeres kutató-elemző jogi historizmus kezdetei és a »Corpus Juris (Hungarici) seu 

decretum generale«” Győri Tanulmányok 1998. 45--51; UŐ: „Introduction to the fundamentals of the comparative 

history of law” in Zoltán PÉTERI (szerk.): Legal Problems of Transition in Hungary. Hungarian National Reports 

Submitted to the Fifteenth International Congress of Comparative Law, Bristol, July 26 --August 1. 1998 (Budapest: 

MTA Jogtudományi Intézet 1998.) 9--17; UŐ: Az újabb kori jogfejlődés történetkritikai elemzése (Budapest: Szent 

István Társulat 1998). 
1524 HEKA László: A délszláv államok alkotmánytörténete (Szeged: Gold Press 2002); UŐ: A szláv népek joga (Szeged: 

Pólay Elemér Alapítvány 2006); UŐ: Osam stoljeća hrvatsko-ugarske državne zajednice s posebnim osvrtom na 

Hrvatsko-ugarsku nagodbu (Szeged--Subotica: Bába 2011). 
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Fekete Balázs 

A jogösszehasonlítás magyarországi történetének és alkalmazásának alapkérdései
*
 

1. Előkérdések -- dilemmák 

A tudománytörténet-írás minden bizonnyal nem a legkönnyebb és a legkockázatmentesebb 

szellemi vállalkozások egyike. Különösen kockázatos lehet egy olyan területen, mint a 

jogösszehasonlítás, mivel tudományelméleti és -történeti kérdései már több mint egy évszázada 

izgalomban tartják a komparatistákat, és még mindig kétséges, hogy vajon sikerült-e bármilyen, többé-

kevésbé közösen osztott válaszokat megfogalmazni. 

Ezeket a nehézségeket talán úgy lehet a leginkább csökkenteni, ha a szerző tudatosan megpróbál 

bizonyos előkérdéseket felvetni és ezekkel kapcsolatban egyértelmű álláspontot megfogalmazni. Ez, 

természetesen, önmagában még nem óvja meg a tévedés kockázataitól, de mivel nyilvánvalóvá tette 

előfeltevéseit, az legalább biztosan ellenőrizhető, hogy a saját premisszáihoz hűséges maradt-e. Továbbá 

az álláspontok és elkötelezettségek felvállalása megkönnyíti a jövőbeli kritikák megfogalmazását és a 

dialógus kialakulását. 

1.1 A tudománytörténet-írás irányzatai 

Amikor 1962-ben megjelent az Egyesült Államokban Thomas S. Kuhn A tudományos 

forradalmak szerkezete című kötete, még senki sem sejtette, hogy ezt követően már nem lehet a 

tudománytörténettel ugyanúgy foglalkozni, mint korábban.
1525

 Kuhn műve hatalmas hatást gyakorolt az 

elkövetkező évtizedekben és több heves reakciót is kiváltott. Napjainkra a Kuhn által alkalmazott 

paradigmafogalom közkinccsé vált, és használata -- gyakran az eredeti értelmétől eltérően -- a 

tudományos gondolkodás minden területén elterjedt. 

Az előbbiekből következően alapvetően két lehetőség állhat egy jogterület történetének 

megírására vállalkozó szerző előtt. Egyrészről választhatja azt az utat, hogy egyszerűen nem veszi 

figyelembe a Kuhn által elindított elméleti változások különféle hatásait és megmarad a hagyományos, 

lineáris-kumulatív
1526

 felfogás keretei között. Azaz az adott szakterület történetét egyenes vonalú, egy 

elképzelt objektív tudás felé folytonosan előrehaladó folyamatként fogja fel, és ennek a fényében készíti 

el vázlatát.
1527

 Vagy pedig megpróbálja a kuhni elméletet és annak hozadékait, beleértve annak 

bizonytalanságait és vitatható pontjait is, integrálni módszertanába, és ez alapján tesz kísérletet a történeti 

rekonstrukcióra. Érdemes megjegyezni, hogy a kutatómunka szempontjából nem is elsődlegesen a 

                                                           
*
 Köszönöm SZABÓ Miklós és JAKAB András kritikai megjegyzéseit az írás első változatához. 

1525
 KUHN munkásságáról magyar nyelven, átfogó igénnyel lásd LAKI János: A tudomány természete. 

Thomas Kuhn és a tudományfilozófia történeti fordulata (Budapest: Gondolat 2006); lényegre törő 

ismertetésként FEHÉR Márta: „Thomas Kuhn tudományfilozófiai »paradigmája«” in Thomas Samuel 

KUHN: A tudományos forradalmak szerkezete [ford. BÍRÓ Dániel] (Budapest: Osiris 2002) 233--250; 

további elemzések találhatók a következő kötetben: BINZBERGER Viktor -- FEHÉR Márta -- ZEMPLÉN 

Gábor (szerk.): Kuhn és a relativizmus (Budapest: L’Harmattan 2007). 
1526

 Vö. FEHÉR (1. lj.) 236--239. 
1527

 A magyar jogtudományban ezt a megközelítést alkalmazza pl. FÖLDVÁRI József: Magyar büntetőjog. 

Általános rész (Budapest: Osiris 2007) 42--49; H. SZILÁGYI István: „Bevezetés” in UŐ (szerk.): Jog és 

antropológia (Budapest: PPKE Jogbölcseleti Intézet 2000) 6--22; ZLINSZKY János: „Jogtanítás, 

jogtudomány” in MEZEY Barna (szerk.): Magyar jogtörténet (Budapest: Osiris 1997) 36--48.  
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kiválasztott megközelítés a lényeges, hanem maga a választás és a kiindulópontok nyilvánvalóvá tétele. 

Jelen írás nem lineáris magyarázattal, hanem paradigmákkal próbálja a magyarországi tudománytörténet 

vázlatát adni. 

1.2 Az örök kérdés: módszer vagy tudomány? 

A jogösszehasonlítás tudománytörténetéről már csak azért sem könnyű írni, mivel hazánkban a 

jogösszehasonlítást még a mai napig sem tekinti mindenki önálló tudománynak,
1528

 hanem legjobb 

esetben is a jogi kutatás egyik segédmódszerét látják benne. A magyar tudományos közösség tehát 

finoman szólva is megosztott, ez pedig olyan befogadói környezetet teremt, amelytől nem tekinthet el az e 

terület tudománytörténetével foglalkozó kutató. Természetesen ilyen megrögzült álláspontokat nem lehet 

-- és nem is kell -- egyik napról a másikra megváltoztatni, és e tanulmány célja nem is ez. Sokkal inkább 

egy, a konvencionálistól -- azaz a jogösszehasonlítást pusztán kisegítő módszernek tekintő -- eltérő 

megközelítést szeretne felvázolni, és ezáltal is árnyalni kívánja a tudományos közéletben elterjedt 

nézeteket, illetve vitába bocsátkozik az ezzel ellentétes álláspontot vallókkal. 

Az összehasonlító módszert a jogtudomány területén alkalmazó szerzők jelentős szellemi 

energiákat fektettek a tudományként felfogott jogösszehasonlítás elméleti megalapozásába vagy éppen 

annak cáfolatába.
1529

 Ezért nem meglepő, hogy a hazai tudományos közéletben is megjelentek egymással 

ellentétes érvek, és ezek vetélkedését is a fenti kontextusban célszerű értelmezni. 

1.3 Kik azok a komparatisták, avagy a kutatási területek átjárhatósága 

A tudománytörténet kutatása során a vizsgálandó szerzők és életművek kiválasztása nem is 

annyira magától értetődő. Nem minden esetben segít ebben a tudományos önmeghatározás, hiszen volt 

már arra példa a jogi gondolkodás történetében, hogy egy adott szerzőt a tudományos közgondolkodás 

teljesen más jogterülethez kapcsolt, mint amelynek keretei között ő maga definiálta volna önmagát. Nem 

biztos tehát, hogy mindenki összehasonlító jogász, akit annak tartanak vagy aki annak tartja magát, és az 

sem kizárt, hogy valaki annak ellenére a komparatisták körébe tartozik, hogy a közgondolkodás más 

kutatási terület képviselőjeként tekint rá. 

E probléma áthidalásához két lehatárolás vezethet közelebb. Az első René David nevéhez 

kapcsolódik, aki egy szellemes megjegyzésével jelentősen hozzájárult ennek tisztázásához. A világ nagy 

jogrendszereit bemutató művének bevezetőjében sajátos kettősségre hívja fel a figyelmet. Véleménye 

szerint a jogösszehasonlítással foglalkozók nagyobb része a jogösszehasonlításra egyszerűen olyan 

módszerként tekint, amely segítségére lehet a legkülönfélébb kutatási célok megvalósításában. Azonban 

létezik egy olyan kisebbség is, amelynek képviselői a jogösszehasonlítást valódi tudományként fogják fel, 

a jog megismerésének egyik lehetséges útjaként.
1530

 

A jogösszehasonlítást tehát számos jogterület művelői alkalmazzák, azonban e tevékenységből 

általában hiányzik az általános, elméleti igényű reflexió. Ezzel szemben léteznek olyan kutatók is (és 

számuk jóval kisebb az előbbi csoportéval összevetve), akik magát a jogösszehasonlítást vizsgálják és 

fejlesztik tovább elméleti igénnyel. Véleményem szerint őket lehet valódi komparatistának vagy 

összehasonlító jogásznak tekinteni, és igazából az ő munkásságukból rajzolódnak ki a tudományfejlődés 

főbb vonalai. 

Mindez újabb problémához vezet. Vajon beszélhetünk-e kizárólagosan összehasonlító 

jogászokról, ugyanúgy, mint ahogy azt a kérdést is feltehetjük, hogy léteznek-e sui generis 

alkotmányjogászok vagy jogelméleti gondolkodók? Más absztrakciós szinten megfogalmazva: 

lehetséges-e egy életművet egyszer és mindenkorra kizárólag a jogtudomány egyik területén 

lehorgonyozni? Úgy vélem, ez a megközelítés túlzottan leegyszerűsítő lehet, különösen az elmélet terén, 
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 Lásd pl. BENCZE Mátyás: „A szociológiai megközelítés helye az összehasonlító jogban -- 

megjegyzések Zweigert--Kötz művéhez” Kontroll 2003/1. 94--111. 
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 Bővebben lásd FEKETE Balázs: A modern jogösszehasonlítás paradigmái. Kísérlet a 
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ahol az egyes részterültek általában is szorosan összefonódnak. Véleményem szerint semmi sem zárja ki, 

hogy egy szerző életművének bizonyos részeit és eltérő szakaszait különféle tudományterületekhez 

kapcsoljuk. Különösen igaz lehet ez a jogösszehasonlítás terén, mely egyrészről nyitott a jogelméleti 

kérdésfeltevések iránt (minden jogi összehasonlító munka feltétele a tárgy, azaz a jog valamiféle 

meghatározása, ez pedig szükségszerűen utat nyit az elméleti kérdések végiggondolása felé), másrészről a 

szakjogtudományok fogalmi apparátusát is gyakran alkalmazza a vizsgált jogterülettel összhangban. 

Éppen ezért semmi sem zárja ki, hogy a későbbiekben vizsgált szerzők egyéb jogterületekről 

szóló összegzésekben is megjelenjenek, de azokban nyilvánvalóan életművük egyéb pontjai kapnak majd 

nagyobb hangsúlyt. Kizárólag példálózó jelleggel: Pulszky Ágostnak és Szabó Imrének helye van a 

magyar jogelmélet történetében, Szászy István és Eörsi Gyula munkássága pedig egyetlen 

magánjogtörténetből sem hiányozhat -- de ez nem zárja ki, hogy életművük vonatkozó részeit ne lehetne a 

hazai jogösszehasonlítás történetének megírásakor figyelembe venni és ilyen módon komparatistaként (is) 

tekinteni rájuk. 

1.4 A magyar tudománytörténet kérdései 

További fontos, egy ilyen vállalkozás keretei között akár eretneknek is ható kérdés, hogy vajon 

létezik-e egyáltalán sui generis magyar jogösszehasonlítás, vagy másképpen megfogalmazva: van-e a 

jogösszehasonlításnak önálló, magyar története. Mivel a jogösszehasonlítás egyike a jogtudományok 

„legnemzetközibb” területének, jogosan vetődhet fel az a kérdés, hogy van-e értelme ilyen kontextusban 

egyáltalán „nemzeti” jogösszehasonlításról beszélni. Nem lenne-e egyszerűbb kizárólag a nemzetközi 

fejleményeket és azoknak egy adott országban lezajló recepcióját vizsgálni? 

Az előbbiekkel részben szorosan összefügg annak problémája, hogy hol húzzuk meg magyar 

jogösszehasonlítás vagy komparatisták közössége „határait”. Figyelembe kell-e venni a kutatások során 

azoknak a magyar vagy magyar származású szerzőknek a tevékenységét és eredményeit, akik az 

országhatárokon kívül foglalkoztak jogösszehasonlítással? Ha ilyen módon kiterjesztjük a vizsgálódások 

körét, akkor -- csak a legjelentősebb szerzőket említve -- mindenképpen foglalkozni kell többek között 

Balogh Elemér,
1531

 Zajtay Imre
1532

 vagy Charles Szladits
1533

 munkásságával. 

1.5 A tanulmány választott módszertana 

Az előbbiekben felvetett dilemmákkal természetesen e tanulmánynak is szembe kell néznie, és 

ezért még egy kicsit igénybe kell vennie az olvasó türelmét, mielőtt valódi témájának tárgyalásába fogna. 

A tudománytörténet-írás lehetséges megközelítései közül a paradigmaelmélet segítségével 

mutatom be a magyar jogösszehasonlítás történetét. A kuhni elméletet természetesen nem lehet és nem is 

kell kritika nélkül alkalmazni a társadalomtudományok terén, de bizonyos fogalmait -- például az 

anomália, a válság, a párhuzamos paradigmák létezésének elfogadása
1534

 -- módosítva olyan elméleti 

keretet kínál, amely meggyőződésem szerint a tudománytörténet azokat a jelenségeit is láttatni engedi, 

amelyek enélkül elkerülték volna a figyelmünket. 

A kuhni elmélet alkalmazásának legfontosabb tanulsága tárgyunk szempontjából, hogy a 

jogösszehasonlításnak több története is lehet -- például a módszerként felfogott összehasonlító jog 

története és az önálló tudományként értelmezett jogösszehasonlításé --, és ezeket semmi esetre sem 

szabad összemosni. E tanulmány szerény ambíciókkal csak a tudományként felfogott jogösszehasonlítás 

                                                           
1531
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történetének kutatását tűzi ki maga elé, és itt sem törekszik univerzalitásra, hanem kizárólag a magyar 

történet felé fordul. 

Magyar jogösszehasonlítás alatt e tanulmányban azon szerzők munkásságának az összességét 

értjük, akik a magyar tudományos közélet keretein belül fogalmazták meg téziseiket. Tehát valamilyen 

módon mind kötődtek a magyar tudományos közeghez, például részt vettek a vitákban vagy különféle 

hazai intézményekben dolgoztak. Azokkal a szerzőkkel, akik egyáltalán nem vettek ebben részt vagy már 

nagyon korán elszakadtak tőle, esetleg olyannyira beépültek egy másik akadémiai közegbe, hogy az a 

sajátjukként tekintett rájuk -- mint például Zajtai Imre esetében --, jelenleg nem foglalkozunk. Ezeknek az 

életműveknek a felkutatása és feltárása már egy másik, egyébként nagyon fontos és szükséges kutatás 

feladata lenne. 

E tanulmány premisszái összefoglalva a következők: 

I. a tudománytörténetet nem lineárisan, hanem a paradigmaelmélet irányából közelíti meg; 

II. a jogösszehasonlítás elméleti igényű művelését az előbbi értelemben tudománynak tekinti; 

III. ezzel összhangban komparatistának azokat tartja, akik a jogösszehasonlítás elméleti 

továbbfejlesztésére is vállalkoznak, tehát „rejtvényfejtő kutatást” is végeztek, és nem kizárólag csak 

alkalmazzák az összehasonlító módszert; 

IV. magyar komparatistának pedig azokat tekinti, akik tudományos tevékenységüket alapvetően 

a magyar tudományosság közegében fejtették ki. 

E bevezető részben ezeket a lehatárolásokat mindenképpen nyilvánvalóvá kellett tenni, hogy a 

vállalkozás keretei jól láthatóvá váljanak. 

2. A modern magyar jogösszehasonlítás vázlata 

2.1 A dogmatikus hazai jogtudomány megújításának egyik lehetséges útja: a 

történeti-evolucionista jogösszehasonlítás paradigmája 

A jogösszehasonlítás első, a kuhni követelményeket valóban kielégítő paradigmája a XIX. 

század utolsó harmadában megszilárduló történeti-evolucionista paradigma volt. Az e keretben dolgozó 

jogtudósok az elméleti igényű vizsgálódásra koncentráltak és -- összhangban a korszak tudományos 

gondolkodásának általános jellemzőivel -- a jogfejlődés egyetemes törvényszerűségeinek feltárására 

tettek kísérletet. Ennek eredményeképpen szélesebb körben elterjedt az a felfogás, mely szerint a 

jogfejlődés különböző lépcsőfokokból épül fel, és az egyes jogrendszerek természetszerűleg ugyanazokat 

a fejlődési stádiumokat járják be, míg eljutnak legmodernebb állapotukig. A jogfejlődés e lépcsőzetes 

felfogása magában rejtette a nem civilizált, törzsi társadalmak joga iránti érdeklődés felélénkülését és így 

az időben és térben korszakokat és földrészeket is átfogó összehasonlító munkát. Az előbbiekre kiváló 

példa lehet Henry Sumner Maine
1535

 és Josef Kohler
1536

 munkássága, akik e gondolatmenetet részletesen 

kidolgozták és számos elméleti következtetést is megfogalmaztak. 

E paradigma kialakításában angol és német jogtudósok játszottak jelentős szerepet, és az 

intézményesülés első lépései is javarészt e két országban történtek meg. 1869-ben létrejött Oxfordban a 

Historical and Comparative Jurisprudence tanszék, Párizsban pedig megalapították a jogösszehasonlítás 

fejlődésére mindmáig nagy hatást gyakorló Société de législation comparée-t. A következő évtizedben 

megjelentek az első tudományos folyóiratok is; 1872-ben a francia egyesület önálló, mindmáig létező 

folyóiratot indított (Bulletin trimestriel de la Société de législation comparée), majd 1878-ban német 

nyelvterületen is kiadták az első, összehasonlító jogi kérdésekkel foglalkozó folyóiratot (Zeitschrift für 

vergleichende Rechts- und Staatswissenschaft). A század utolsó évtizedére újabb tudományos egyesületek 

alakultak Németországban és Angliában (Gesellschaft für die vergleichende Rechts- und 

Staatswissenschaft, 1893, Internationale Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und 

Volkswirtschaftslehre, 1894, Society of Comparative Legislation, 1894), és ezzel teljessé vált a korszak 

összehasonlító jogi gondolkodásának intézményes kerete.
1537

 

Hazánkban a jogösszehasonlítás evolucionista paradigmája, természeténél fogva, alapvetően a 

jogtörténettel foglalkozó jogtudósok körében gyakorolt jelentősebb hatást. Már 1847-ben megjelent egy 

írás, amely „egy teljes rendszerbe hozott öszvehasonlító jogtudomány” lehetséges szerepét vizsgálta a 
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jogfilozófia aktuális fejlődésében.
1538

 Szerzője, Szűcs István úgy vélte, hogy a különféle külföldi 

megoldások bemutatásával az összehasonlítás stimulálhatja a magyar jogtudományt, „fényt és világot” 

hozva a „hazai törvénytudomány” nem éppen ragyogó egére.
1539

 E tanulmány az összehasonlító jogi 

gondolkodás egyik fontos előfutárának, az általános jogtörténet (Universalrechtsgeschichte) fogalmát 

összehasonlító alapon kidolgozó Eduard Gansnak a hatását tükrözte, mint arra a szerző kifejezetten utalt 

is. Szűcs gondolatai az első összehasonlító jogi paradigma kialakulását megelőző, egyre kidolgozottabbá 

váló kísérletek
1540

 egyikét mutatták be a hazai tudományos közéletnek, és ezzel a nyugati elméleti jogi 

gondolkodás belső, az összehasonlító módszer alkalmazása felé elmozduló átalakulására hívták fel a 

figyelmet. 

Magával a jogösszehasonlítással elsőként a magyar jogtörténet-tudományban kiemelkedő 

érdemeket szerző Wenzel Gusztáv
1541

 foglalkozott részletesen. Wenzel két akadémiai előadását is a 

jogösszehasonlítás problémáinak szentelte (1850 és 1875), továbbá a budapesti jogi karon magyarul 

oktatott összehasonlító jogtudományt. Első előadásában
1542

 a jogösszehasonlítás elméleti kérdéseit 

tárgyalva úgy vélte, hogy a XIX. század első évtizedeiben kialakuló jogösszehasonlítás „az egyetemes 

emberiség jogéletét teszi vizsgálatai tárgyává”.
1543

 A jogösszehasonlítás a jogtudomány egyik ága, mely a 

bölcsészeti, történeti vagy éppen dogmatikus szemlélettel szemben összehasonlító módszerrel elemzi a 

jog kérdéseit. Ez az összehasonlítás nem állhat meg a vizsgált tárgyak egyszerű egymás mellé 

helyezésénél („közértelembeli összehasonlítás”), hanem a fennálló hasonlóságok elveit kell kutatnia és a 

jelenségek lényegi megismerésére kell törekednie („magasabb értelembeli összehasonlítás”).
1544

 Végső 

soron Wenzel érvelése szerint az önálló tudományos módszer a jogösszehasonlítás elismerésének valódi 

alapja. 

Huszonöt évvel később tartott második előadásában
1545

 már a magyar magánjog és a 

jogösszehasonlítás lehetséges kapcsolatát igyekezett feltárni és megmagyarázni. Véleménye szerint a 

magánjog fejlesztésében a jogösszehasonlítás alkalmazása lényegi szerepet kaphat, ugyanis a XIX. század 

közepéig maghatározó „racionális-dogmatikus” módszer már nem alkalmazható a jogtudomány jelentős 

előrelépései miatt.
1546

 Ha a történeti intézményeket is magában foglaló magyar magánjogot összhangba 

kívánják hozni az európai jogfejlődés új fejleményeivel, akkor az összehasonlító módszer alkalmazása 

Wenzel szerint megkerülhetetlen. Érdekes meglátás, hogy a jogösszehasonlítás sikeres alkalmazása 

szerinte leginkább a magánjog olyan új, speciális területein lehetséges, mint a vasúti vagy a tengeri jog, 

ugyanis e fiatal jogterületeken a sui generis magyar történeti jogintézmények beágyazottsága nem 

nehezíti a külföldi példákra támaszkodó jogfejlesztő munkát.
1547

 

Wenzel második akadémiai előadásának évében jelent meg Maine Ősi jog című műve magyarul, 

Pulszky Ágost fordításában.
1548

 Az evolucionista jogösszehasonlítás kérdéseit Pulszky már korábbi 

publikációiban is érintette; az ind öröklési joggal foglalkozó írásában kifejezetten elismerte, hogy a 

jogtudomány jelentős fáziskésésben van a többi társadalomtudomány lendületes fejlődésével 

összehasonlítva. A vallástudomány vagy például a nyelvészet már előrelépett az összehasonlító módszer 

felhasználásával, a jogtudományok azonban Pulszky szerint megrekedtek egy alacsonyabb szinten e 

módszer mellőzése vagy igen felületes alkalmazása miatt. A történeti jogi iskola például kizárólagosan a 

római és germán jog kutatására törekedett, és Pulszky szerint ez a szűk körű érdeklődés kizárta azt, hogy 

az összehasonlításból ténylegesen profitáljon. 

Az összehasonlító módszer segítségével megismerhetővé válnak az Európán kívüli 

jogrendszerek is, és ez a jogfejlődés új összefüggéseire is rámutathat. Ezek alapján például a jogfejlődés 

olyan korai szakaszait is megismerhetjük, amelyekről nincsenek írásos emlékek, azonban a civilizáció 
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alacsonyabb fokán álló népek jogéletét vizsgálva ezekről is képet kaphatunk.
1549

 A hazai jogtudomány 

Pulszky szerint a nyugat-európai jogtudományban már komoly eredményeket felmutató 

jogösszehasonlítás segítségével újulhat meg, és így pontosan érthető, miért vállalkozott Maine művének 

lefordítására. 

Pulszky „a legnagyobb hatású könyvek” közé sorolta Maine művét, és hatását egyenesen 

Savigny munkásságával mérte össze.
1550

 E kiadás különlegessége -- mely egyedivé és egyben többé is 

teszi, mint egy egyszerű fordítás --, hogy Pulszky egy közel százhúsz oldalas kommentárt is csatolt hozzá. 

E kommentár, mely önmagában is méltó az önálló munka rangjára, a magyar olvasók számára kevéssé 

ismert angol jogi fogalmakat magyarázza, illetve bemutatja az eredeti mű megjelenése óta eltelt közel 

másfél évtized vonatkozó -- angol, francia és német -- tudományos eredményeit, beleértve Maine újabb 

műveit is. Itt Pulszky nem kizárólag jogtudósok munkáira épít, hanem néprajzi és történelmi kérdésekkel 

foglalkozó kötetekre is támaszkodik. A fordítás megjelenése nem maradt visszhangtalan a tudományos 

életben, az ún. társadalomkutató néprajz például kifejezetten merített Maine Pulszky tolmácsolásában 

megjelent művéből.
1551

 

1894 és 1895 fordulóján két fiatalabb jogtörténész, Reiner János és Illyasevits József részletekbe 

menő vitát folytatott az összehasonlító módszer alkalmazásában rejlő lehetőségekről az akkor még 

hetente megjelenő Jogtudományi Közlöny hasábjain.
1552

 Reiner lényegében a történeti-evolucionista 

paradigma átfogó kritikáját fogalmazta meg. A jogtörténeti kutatás kérdéseit elemezve többek között arra 

hívta fel a figyelmet, hogy az „új” összehasonlító módszer, amely jelentősen merít az etnológia 

eredményeiből, hajlamos hipotézisekből kiindulni -- például abból, hogy a primitív népek jogállapota a 

kultúrnépek korai jogrendszereinek előképe --, és ezeket nagyon gyakran önkényesen igazolja. Azaz a 

világtörténelemben valaha létezett összes jogrendszerből merítve, az egyes elemeket az összefüggésekből 

kiragadva próbálja meg állításait alátámasztani. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor előszeretettel 

fordul a különféle logikai konstrukciók felé, és így akarja a hiányzó tényeket pótolni. E módszer 

alkalmazását tovább nehezítik a nyelvi problémák, érvel Reiner, valamint az egzotikus vidékeket bejáró 

utazók útleírásainak jogi következetlenségei. 

Reiner kritikája több ponton is megáll -- mint a kiinduló hipotézisek igazolatlansága vagy a 

logikai konstrukciók túlzott szerepe --, s éppen ezért értékes hozzájárulás az evolucionista paradigma 

hazai recepciójához. Szerepe emellett azért is lényeges, mert éles megállapításai rákényszerítették e 

felfogás hazai képviselőit téziseik átgondolására és pontosabb megfogalmazására. Reiner ellenében 

Illyasevits József magántanár vállalkozott arra, hogy megvédje az evolucionista jogösszehasonlítást. 

Illyasevits széles körű nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezett, Németországban és Franciaországban is 

folytatott tanulmányokat, többek között Josef Kohler óráira járt, és a Collège de France-ban is tanult 

összehasonlító jogtörténetet.
1553

 

Több részben megjelent tanulmányának célja az „ethnologikus comparativ” módszer 

apologetikája. Ez a módszer ugyanis egyesíti a történelmi fejlődés „synchronistikus” és a „chronologikus” 

szemléletét, mivel egyszerre képes a jogfejlődés hosszmetszetének és keresztmetszetének vizsgálatára. 

Emiatt pedig, Illyasevits érvelése szerint, alkalmas a jogfejlődés okozati törvényszerűségeinek 

meghatározására és a jog általános kérdéseinek vizsgálatára. Reiner további kritikai megjegyzéseit is 

részleteiben igyekszik cáfolni Illyasevits, egyes esetekben azokat szubjektív, tehát nem leküzdhetetlen 

problémának beállítva (például a nyelvi kérdések), más esetekben pedig egyenesen előnyt kovácsolva 

azokból (például a világ összes jogrendszerének megismerésére törekvés). Egy ponton azonban egyetért a 

kritikussal: szerinte is komoly problémát okozhatnak az utazók jegyzeteinek pontatlanságai. Nem minden 

pátosztól mentes végső konklúziója a következő: „a módszer, … melyet az angol jogtörténeti felfogás 

nagy mesterei vezettek be a társadalmi tudományokba, … nem czélját tévesztett, nem chimerikus, 

hanem ujabb fejlődése a tudománynak, melynek tévedései, botlásai lehetnek s vannak is, de mely 

alapfelfogásában életre való s a melynek van jövője.”
1554

 

E vita eredménye az összehasonlító módszerre vonatkozó elméleti tisztázás volt. Illyasevitsnek -- 

az uralkodó paradigma képviselőjeként -- Reiner kritikája hatására részletesen át kellett gondolnia 
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bizonyos alapkérdéseket, és ez tételei még pontosabb kifejtésére sarkallta. Úgy tűnik, az Illyasevits által 

képviselt felfogás, azaz az uralkodó paradigma vált széles körben elfogadottá a jogi közgondolkodásban a 

XX. század elejére, ugyanis őt kérték fel az ötkötetes Magyar jogi lexikon „összehasonlító jogtudomány” 

szócikkének megírására,
1555

 és ebben lényegében a vitában kifejtett téziseit foglalta össze. 

Mint látható, a jogösszehasonlítás első paradigmája hatott a XIX. század második felének 

magyar jogtudományára. E hatás mértéke természetesen már vita tárgya lehet; arról nyilvánvalóan nincs 

szó, hogy Maine vagy Kohler munkásságához hasonlítható elméleti teljesítmények születtek volna ebben 

az időszakban. A paradigma vonzásában dolgozó, alapvetően más jogterületeket művelő szerzők célja a 

közvetítés volt, azaz egy külföldön már eredményes, hazánkban még újdonságnak számító kutatási 

módszerre kívánták felhívni a tudományos közélet figyelmét. Mindannyian a magyar jogtudomány 

„felfrissülését” vagy egyenesen „megújulását” várták az uralkodó evolucionista paradigma recepciójától, 

mivel a hazai jogtudományt több szempontból is képtelennek érezték arra, hogy a nemzetközi fejlődés fő 

irányával lépést tartson. E közvetítés és figyelemfelhívás mellett azonban a korszak egy önmagában is 

megálló, külföldi léptékkel mérve is értékes teljesítményt mindenképpen fel tudott mutatni: Pulszky 

Maine-kommentárját. Sajnálatos, hogy ezt nem fordították le valamelyik nagy európai nyelvre, a külföldi 

jogtudomány minden bizonnyal örömmel fogadta volna e széles látókörű és gondolatgazdag művet. 

2.2 A droit comparé paradigmája: középpontban a magánjog és a jogegységesítés 

A modern jogösszehasonlítás történetének első paradigmaváltása a XIX. és XX. század 

fordulóján történt, szimbolikusan az 1900-as párizsi nemzetközi összehasonlító jogi kongresszushoz 

kötődően. A kongresszus, amely az 1900-as világkiállítás keretei között szerveződött, megfelelő 

tudományos nyilvánosságot biztosított két olyan francia professzornak, akik a történeti-evolucionista 

paradigmától több szempontból is jelentősen eltérő jogösszehasonlítást képzeltek el. Raymond Saleilles 

és Édouard Lambert felfogásában közös -- a számos eltérő pont ellenére --, hogy a jogösszehasonlításra 

gyakorlatorientált tudományként tekintettek, és a kutatómunka mindaddig térben és időben korlátlan 

határait a modern és „civilizált” jogrendszerekre szűkítették. Mindezek mellett a jogösszehasonlítás fő 

céljaként a jövőbeli jogfejlődést vagy akár a jogegységesítést is elősegíteni képes, a különböző 

jogrendszerek összehasonlításából nyert, azok közös alapjait tartalmazó jogi koncepciók -- Saleilles 

„droit idéal relatif”-ról, Lambert pedig „droit commun législatif”-ról beszélt -- kidolgozásában jelölték 

meg.
1556

 

A droit comparé paradigmája a XX. század első évtizedeiben és a két világháború közötti 

időszakban dominálta a komparatisták gondolkodását. Befolyásának növekedését elősegítette az 

Académie Internationale de droit comparé megalakulása Genfben (1924), mely fő feladataként felvállalta 

a jogösszehasonlító munka nemzeti határokon átívelő tudatos koordinációját és szervezését. Az akadémia 

megalakulásában elévülhetetlen érdemeket szerzett Balogh Elemér emigráns magyar professzor,
1557

 aki 

érdemei elismeréseként 1955-ös haláláig viselhette az örökös főtitkár tisztségét. E testület intenzív 

tudományszervező tevékenységének hatására a jogösszehasonlítással foglalkozó jogtudósok köre 

kiszélesedett, és így a komparatisták közössége, a nyilvánvalóan erős francia orientáció ellenére is, 

nyitottabbá vált. A paradigma legjelentősebb képviselői között említhetjük -- természetesen az „alapító 

atyák” mellett -- Henri Lévy-Ullmannt, Ernst Rabelt és Harold Cooke Gutteridge-t. Sokoldalú és gyakran 

igen eltérő munkásságukat összekapcsolja, hogy alapvetően magánjogi kérdéseket vizsgáltak, és nem 

kívánták az összehasonlítást kizárólagosan a jogszabályokra korlátozni, hanem az egyes nemzeti 

szabályok gazdasági és politikai környezete iránt is érdeklődtek.
1558

 

E második összehasonlító jogi paradigma az első világháborút megelőző években csak 

korlátozott hatást gyakorolt a magyar jogi gondolkodásra. Szászy-Schwarz Gusztáv művében, amely a 

magánjog fejlődésének legújabb tendenciáival foglalkozott, tisztán megjelent a jogösszehasonlítás 

művelésének új irányzata.
1559

 A jogösszehasonlítás jelentőségét tudománytörténeti szempontból 
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közelítette meg, és nem titkolta, hogy az elmúlt évszázadokban -- a középkori ius commune felbomlását 

követően -- kialakult szakjogtudományi specializációt egyértelműen kedvezőtlenül ítéli meg.
1560

 Azonban 

a XIX. század utolsó harmadától kezdve ez a tendencia megfordult, és a jogi gondolkodásban Szászy-

Schwarz szerint újra megjelent az egyetemesség eszméje. 

A ius commune időszakában még létező, de azt követően elvesztett egyetemesség az 

összehasonlító jogtudomány és az általános jogtan alakjában újult meg. Szászy-Schwarz szemében e két 

terület nem két önálló tudomány, hanem a jog megközelítésének olyan módszerei, amelyeket céljuk, a 

jogáltalánosítás köt össze.
1561

 A jogösszehasonlítás az „extenzív” összehasonlításon alapul, azaz különféle 

jogrendszereket hasonlít össze, míg az általános jogtan az egyes jogágakat vizsgálva „intenzív” 

összehasonlítást végez.
1562

 E két megközelítés segítségével újra lehetővé válik a jogrendszerek közös 

elemeinek felfedezése -- legyenek ezek jogrendszerek közötti vagy jogági hasonlóságok --, és így akár a 

jogegységesítés is elképzelhetővé válik. Mint látható, Szászy-Schwarz már azzal, hogy nem a jogtörténet, 

hanem a magánjog összefüggései között vizsgálja a jogösszehasonlítást, nyilvánvalóvá teszi, hogy az 

újabb felfogással ért egyet. Továbbá a második paradigma jellegzetes célkitűzése, az egységesítés is 

megjelenik koncepciójában, és ez szintén az orientáció megváltozását jelzi. 

Az első világháború és az azt követő évek egyértelműen kedvezőtlenül hatottak a hazai 

tudományos életre, és ez alól a jogtudomány sem vonhatta ki magát. Paradox módon azonban a háborút 

lezáró békekötés okozta jelentős területveszteség az összehasonlító jogi kutatások feléledéséhez vezetett. 

A trianoni békeszerződés után ugyanis felvetődött annak kérdése, hogy vajon az imperiumváltást 

követően milyen formában él tovább a magyar jog az elcsatolt területeken. E probléma vizsgálatára pedig 

a legmegfelelőbb eszköz nyilvánvalóan a jogösszehasonlítás lehetett, és ez az összehasonlító kutatásokat 

ismét az érdeklődés fénykörébe állította. 

E kutatási irány kiemelkedő képviselőjének Ujlaki Miklóst tekinthetjük, aki publikációiban 

nemcsak a magyar magánjog továbbélését, hanem a szomszédos államok jogfejlődését is vizsgálta. 

Átfogó, egyes esetekben önálló monográfiának is beillő munkákat jelentetett meg, amelyek a magyar 

magánjog csehszlovákiai, lengyelországi, ausztriai, jugoszláviai és romániai helyzetét tárgyalták.
1563

 

Műveire jellemző, hogy mindig eredeti források alapján dolgozzák fel az adott állam vonatkozó 

magánjogi szabályait, és így azok pontosan eligazítanak a vizsgált állam jogfejlődését a korszakban 

meghatározó problémák között is. 

Igen érdekes és izgalmas Ujlaki álláspontja a korszak paradigmáját meghatározó, általánosan 

helyeselt jogegységesítés kérdésében. Véleménye szerint ezeket a törekvéseket el kell utasítani, ugyanis a 

jogegységesítéssel az elszakított területekkel többé-kevésbé fennálló jogközösséget veszélyeztetnék. 

Ujlaki e ponton tehát markánsan szembehelyezkedik a korszakban uralkodó paradigma tételeivel, és a 

különleges magyar helyzet miatt annak alapvetően politikai természetű kritikáját adja. Munkásságát 

kortársai is figyelemmel kísérték, és egyik recenzense szerint az összehasonlító joggal kapcsolatos 

megállapításai a jövőben akár még a hazai jogösszehasonlítás alapvetésévé is válhatnak.
1564

 

Ujlaki mellett a korszak másik meghatározó személyisége, aki szintén az ún. Szladits-iskolához 

kötődött, Szászy István volt. Szászy összehasonlító jogi tevékenységét szintén a droit comparé 

paradigmájának vonzásában fejtette ki, mint ez magánjogi orientációjából tisztán látható. A magyar 

jogösszehasonlítás szempontjából jelentős pillanat önálló magánjogi tankönyvének megjelenése, mivel e 

kötet kifejezetten a jogösszehasonlítás céljával készült.
1565

 Végső soron Szászy e művében a magánjog 

összehasonlító szemléletű bemutatására törekedett, amellyel több célja is volt. Egyrészről kísérletet tett a 

magánjog hagyományos tudományos szerkezetének megújítására, továbbá az alapvetően német--osztrák 

orientációjú hazai magánjogi oktatást is megpróbálta felfrissíteni külföldi -- angolszász, latin, orosz és 
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iszlám -- példák segítségével.
1566

 Szászy az összehasonlító módszer alkalmazásától, mint előtte már 

mások is, a jogi gondolkodás megújulását és gazdagodását várta. 

Művében önálló fejezetet szentel a jogösszehasonlítás általános kérdéseinek. E részben a szerző 

az uralkodó paradigma tételeivel alapvetően összhangban álló állításokat fogalmaz meg. Érvelésének 

kifejezett érdekessége, hogy nem tekinti önálló tudománynak a jogösszehasonlítást, hanem csak a kutatás 

egy módszerének, mivel nem látja képesnek arra, hogy tudományosan megalapozott fogalmi rendszert 

hozzon létre.
1567

 Ezért a jogösszehasonlítás nem több szerinte, mint a „különböző jogrendszerek egy és 

ugyanazon jogi kérdést szabályozó jogszabályainak összehasonlítása”
1568

 a különbségek és hasonlóságok 

kimutatásának kifejezett céljával.
1569

 Ez az álláspont azonban nem idegen a korszakban uralkodó 

felfogástól, ugyanis még olyan szerzők is, mint például Lambert, egyes esetekben tagadták a 

jogösszehasonlítás tudományos természetét.
1570

 Szászy e ponton tehát a paradigma egyik fontos vitájához 

kapcsolódik, és abban foglal el egy markáns álláspontot. 

Azonban, és ez érvelését különlegesség teszi, amikor rátér saját összehasonlító jogi koncepciója 

részletes kibontására, mégiscsak olyan tételeket fogalmaz meg, amelyek akár egy önálló összehasonlító 

jogtudomány alapjaivá is válhatnának. Moór Gyula jogi szaktudományokról szóló gondolataira 

támaszkodva a jogösszehasonlítás négy nagy területét különbözteti meg: 1. az összehasonlító tételes 

jogtudományt, 2. az összehasonlító jogtörténelmet, 3. az összehasonlító jogszociológiát és 4. az 

összehasonlító jogpolitikát.
1571

 E „tudományrendszertan” legérdekesebb vonása, hogy szilárd alapokat 

kínál egy átfogó és megalapozott összehasonlító jogtudomány kidolgozására. Szászy azonban ezt nem 

kívánta kiaknázni, így minden bizonnyal nem bontott ki teljesen mindent, ami igényes munkásságában 

benne rejlett. 

A jogösszehasonlítás művelésének keretei jelentősen bővültek ebben az időszakban, ugyanis 

1936-ban megalakult a Magyar Jogászegylet Összehasonlító Jogi Szakosztálya.
1572

 A szakosztály -- 

melynek elnökéül Szladits Károly civilista professzort választották -- fő feladatai között szerepelt a 

külföldi jogalkotás folyamatos figyelemmel kísérése, az elszakított területek jogfejlődésének vizsgálata, a 

külföld tájékoztatása a magyar jogfejlődésről, valamint a nemzetközi rendezvényeken való részvétel.
1573

 

A vezetőség célul tűzte ki az 1937-es hágai kongresszuson való részvételt és az Istituto Italiano degli 

Studi Legislativi munkájába történő bekapcsolódást. További fontos pillanat az intézményesülés 

történetében 1945 ősze, amikor a budapesti egyetemen létrejött az első összehasonlító jogi tanszék, és 

vezetőjének Szászy Istvánt nevezte ki a kormány. Úgy tűnik, a második világháború végére viszonylag 

stabil intézményes keret -- egy jogászegyleti szakosztály és egy egyetemi tanszék -- alakult ki, ami 

lehetővé tette volna az összehasonlító jogi kutatások szélesebb körű elterjedését és további fejlődését, ha a 

történelem nem szab teljesen új irányt a hazai politikai és társadalmi fejlődésnek. 

Áttekintve az előbbieket megállapíthatjuk, hogy az alapvetően, de nem kizárólagosan francia 

orientációjú második paradigma is befolyásolta az első világháborút megelőző és a két világháború 

közötti időszak jogi gondolkodását -- minden történelmi viszontagság ellenére. Összhangban a paradigma 

természetével, alapvetően magánjogászok munkásságára hatott, bár a korszakban például büntetőjogi 

jogösszehasonlítást is végeztek.
1574

 Az előző időszakkal egyezően változatlanul a magyar jogtudomány 

megújulását várták tőle; erre a legjobb példa Szászy István munkássága, aki a tradicionális német--osztrák 

orientációt kívánta meghaladni a magánjog oktatásában. Emellett azonban kifejezetten hazai szempontok 

is megjelentek: az elszakított területek és a Kárpát-medencében újonnan létrejött államok jogfejlődésének 

vizsgálata önmagában képes volt a jogösszehasonlítás művelését legitimálni és egyben e megközelítésre 

ráirányítani a figyelmet. Ujlaki Miklós széles körű munkássága jó példa arra, milyen potenciál rejlett 

ebben a kutatási irányban. 

Az intézményesülés első lépései is a második paradigma hatása alatt történetek, egy évtizeden 

belül két fontos intézmény is létrejött: az Összehasonlító Jogi Szakosztály és Szászy tanszéke. E keret 
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lehetővé tette, hogy magyar jogászok a nemzetközi törekvésekbe is bekapcsolódjanak és külföldi 

tapasztalatokat szerezzenek. A legjelentősebb nemzetközi hírnévre Szászy István tett szert, aki 1938 és 

1941 között az egyiptomi Nemzetközi Vegyes Bíróság tagja volt, ahol barátságot kötött az idős Édouard 

Lambert-rel, a paradigma meghatározó személyiségével. Lambert Szászy francia nyelvű, a nemzetközi 

magánjogi szabályok összehasonlításával foglalkozó kötetéhez hosszabb bevezetőt írt, melyben több 

szempontból is méltatta a művet.
1575

 Ilyen jelentős nemzetközi elismerésben egyetlen más magyar szerző 

sem részesült az adott időszakban. 

2.3 Taxonómia és funkcionalizmus: a harmadik paradigma hatása a szocialista 

időszakban és a rendszerváltást követően 

A jogösszehasonlítás harmadik paradigmája a második világháborút követően alakult ki. E 

paradigmaváltásnál lehetetlen egy szimbolikus pillanatot azonosítani -- mint amilyen az 1900-as párizsi 

kongresszus volt az előzőnek a történetében --, hanem a kutatást meghatározó alaptételek közel egy 

évtizedig tartó átalakulása által generált „csendes tudományos forradalmat” láthatunk. Az e 

paradigmaváltáshoz vezető változás legfontosabb oka a nemzetközi viszonyok drasztikus 

megváltozásában keresendő. A korábbi paradigma keretei között egyszerűen már nem lehetett 

meggyőzően megoldani a szovjet és szocialista jogrendszerek megjelenéséből következő problémákat, 

azaz a „rejtvényfejtő kutatás” az új problémák magyarázatában hatástalanná vált. A szocialista blokk 

megszilárdulása ugyanis nemcsak egy politikai tömb létrejöttét, hanem a nyugatitól markánsan eltérő 

jogfelfogás kialakulását és elterjedését is jelentette. Ezt pedig nem hagyhatta figyelmen kívül a 

komparatisták közössége sem, amennyiben nem kívánt megrekedni a nyugat-európai és észak-amerikai 

rendszerek összehasonlításánál. Az új helyzetre adott válaszok azonban a jogösszehasonlítás alapjául 

szolgáló tételek teljes újragondolását is megkövetelték.
1576

 

Az új paradigma központi kérdésévé -- az előbbi változásokkal összhangban -- a különféle 

jogrendszerekben fellelhető hasonló elemek megismerése és a világ jogrendszereinek minél precízebb 

osztályozása vált. E két problémakör számos olyan felismeréssel gazdagította a jogösszehasonlítás 

irodalmát, amelyek túlmutattak a korábbi kereteken. A funkcionalizmus -- mint kutatási alapelv -- 

középpontba állítása arra mutatott rá, hogy a modern társadalmak a hasonló kérdéseket alapvetően 

hasonló módon oldják meg, még ha a jogtechnikai megoldások eltérőek is. Ezért a valóban érdemi 

összehasonlítást nem a technikai megoldások, hanem a konkrét társadalmi problémák irányából kell 

kezdeni, és ezzel akár az ideológiai különbözőségekből fakadó nehézségek is áthidalhatók. A világ 

jogrendszereinek osztályozására tett számos kísérlet, mivel folyamatos és széles körű reflexió tárgya volt 

a nemzetközi tudományos életben, végső soron bemutatta az osztályozási kísérletekben benne rejlő 

viszonylagosság szükségszerűségét, az ideológiai elemek fontosságát és a többszintű osztályozás 

lehetőségeit. Érdemes megemlíteni, hogy e különféle osztályozási sémák nem maradtak a komparatisták 

kizárólagos „tulajdonában”, hanem fokozatosan a jogi gondolkodás közkincsévé váltak, mint ezt számos 

nem kifejezetten összehasonlító jogi mű is jelzi.
1577
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Hazánkban Szászy 1950-es kényszernyugdíjazását követően
1578

 úgy tűnt, hogy nemcsak a 

jogösszehasonlítás egy időszaka zárult le személyi és intézményi szinten is, hanem általában is eltűnni 

látszott a jogösszehasonlítás iránti igény a hazai jogi gondolkodásból.
1579

 Az ötvenes évek első felének 

jogi közgondolkodása azt sugallta, hogy a kiépülő népi demokráciának általában nincs szüksége a 

jogösszehasonlításra; a külföldi jogokkal kapcsolatos gyér érdeklődést pedig tökéletesen kielégítették a 

különféle szovjet jogi megoldásokat ismertető szemlecikkek. Ez a helyzet összhangban állt a szocialista 

blokk általános, a jogösszehasonlítást ideológiai okokból mereven elutasító attitűdjével. Azonban az 

elkövetkező évtizedben e téren a viszonyok alapjaiban alakultak át. 

Ezen az elzárkózó, a szocialista ideológiától átitatott megközelítésen az első repedések a több 

szempontból is autonómnak tekinthető jugoszláv jogtudománynak köszönhetően jelentek meg. Borislav 

Blagojevic a belgrádi egyetem rektoraként 1955-ben létrehozta a belgrádi összehasonlító jogi intézetet és 

ezzel megteremtette a jogösszehasonlítás művelésének intézményi kereteit Jugoszláviában.
1580

 Az ötvenes 

évek végén és a hatvanas évek elején pedig marxista szerzők kezdtek publikálni a jogösszehasonlítás 

szocialista lehetőségeiről, leginkább a szocialista jog felsőbbségét hirdető szellemben.
1581

 E fejlemények 

már jelezték, hogy a jogösszehasonlítással kapcsolatos nézetek átalakulóban vannak a keleti blokkban. 

Ebben a szellemi környezetben jelentek meg Szabó Imre és Eörsi Gyula összehasonlító jogi 

munkái, amelyek a „közfelfogástól” több ponton is eltérő nézeteket képviseltek.
1582

 Közös vonásuk a 

megengedő attitűd volt, azaz a jogösszehasonlítást nem elutasítani törekedtek, mint más szocialista 

tudósok, hanem annak művelését kifejezetten bátorították és a nemzetközi törekvésekbe való hazai 

bekapcsolódást javasolták. Ennek érdekében természetesen több fontos lépést is meg kellett tenniük. 

Elsőként mindenképpen legitimálniuk kellett a korszak tudományos közvéleménye szemében a 

jogösszehasonlítás művelését. Ez azért volt nélkülözhetetlen, mert a jogösszehasonlítás szocialista 

szemmel addig egy alapvetően nyugati orientációjú, leginkább nyugati jogtudósok által művelt területnek 

tűnhetett, és így természetesen nem lehetett mentes a burzsoá tudományosság szükségszerű „tévedéseitől” 

sem. Ezért Szabó és Eörsi a jogösszehasonlítás legitimációját két irányból is igyekeztek megalapozni. 

Egyrészről utaltak arra, hogy a jogösszehasonlítás -- különös tekintettel a nemzetközi 

rendezvényeken való részvételre -- kiválóan a szocialista jogpropaganda szolgálatába állítható. Eörsi 

némi indulattal jelzi, hogy a nemzetközi tudományos életben még mindig nem ismerik el egyöntetűen a 

szocialista jog „sui generis” önállóságát, és számos „primitív előítélet” létezik e kérdésben.
1583

 Az 

összehasonlító jogi konferenciákon azonban, mivel ezek általában udvarias és a tudományosság keretei 

között megmaradó rendezvények, ezeket az előítéleteket meg lehet ingatni és így finomítani lehet a 

szocialista jog képét, ezért a jogösszehasonlító mozgalomban való részvétel a jogpropaganda egyik remek 

terepévé válhat. 

A legitimáció másik lehetséges iránya a „békés együttélésnek” a hatvanas évek második felétől 

igen divatos jelszavára való hivatkozás volt. Érvelésük szerint amennyiben elfogadjuk azt a tényt, hogy 

egyik világpolitikai blokk eltűnése sem várható a közeljövőben (márpedig ebben az időszakban ez nagyon 

így tűnt), akkor természetessé válik a kölcsönös párbeszéd igényének megfogalmazása. E dialógusban a 

tudománynak is részt kell vennie, és a jogtudomány szempontjából kézenfekvő lehet a jogösszehasonlítás 

előtérbe állítása. Szabó szerint mindez önmagában legitimálja a gazdasági és a kulturális 

együttműködésre vonatkozó szabályok, az eltérő társadalmi alapú jogrendek és még akár a demokratikus 

intézmények összehasonlító vizsgálatát is.
1584

 Egyetlen határ létezik csupán, amelyet sosem szabad 
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átlépni, figyelmeztet Szabó: ez az ideológiai következetesség. „Elméleti kérdésekben a szocialista 

jogtudomány nem enged elvi-tudományos álláspontjából”, azaz a szocialista jog eszmei lényegére 

vonatkozó tételeket sosem lehet feladni, még a békés együttélés jegyében sem.
1585

 Ezen túl azonban tág 

teret kaphat a külföldi jogokkal való foglalkozás és azok összehasonlító elemzése a magyar és más 

szocialista országok jogtudományában. 

A nemzetközi jogösszehasonlítás főáramába történő bekapcsolódáshoz a legitimálás mellett egy 

olyan elméleti keret kidolgozására is szükség volt, amely lehetővé tette a nyugati jogok, amennyire lehet, 

előítéletektől és ideológiai felhangoktól mentes kutatását a szocialista jogtudományban. E feladat 

megoldását Szabó vállalta magára, aki részpublikációk mellett átfogó, elméletalkotó igénnyel is írt a 

jogösszehasonlítás elméleti, rendszer- és módszertani kérdéseiről.
1586

 Kiindulópontja a marxista-leninista 

jogelmélet jogtípus-fogalma volt. A jogtípus az azonos társadalmi berendezkedésen alapuló 

jogrendszereket foglalta egységbe, és így a különböző társadalmi berendezkedések alapján a világ 

jogrendszerei is csoportosíthatóvá váltak.
1587

 Ez alapján meg lehetett különböztetni egymástól a burzsoá 

és a szocialista jogtípust, mivel mindkettő egymástól több ponton is eltérő társadalmi-gazdasági 

körülményeken alapult. A burzsoá jogtípus mögött álló viszonyokat alapjaiban meghatározta a 

magántulajdon, míg a szocialista jogtípus a termelőeszközök társadalmi tulajdonán nyugvó viszonyokra 

épült. E két jogtípus egymás történeti és logikai ellentétének is tekinthető, mivel Szabó értelmezésében a 

szocialista jog a burzsoá jog történeti meghaladása, és mivel társadalmi tulajdonon alapul, annak logikai 

ellentéte is.
1588

 A jogtípuson belül létezhetnek természetesen másodlagos jellemzők alapján 

megkülönböztethető alcsoportok, ezeket Szabó jogrendszeri formáknak nevezte el.
1589

 A világ 

jogrendszerei Szabó értelmezésében tehát átfogó jogtípusokra és azok kisebb csoportjaira bonthatók, a 

társadalmi-gazdasági viszonyok és egyéb másodlagos jellemzők alapján. 

Az előbbi megkülönböztetés a jogösszehasonlítás belső rendszerének felépítésénél is 

kamatoztatható. A jogtípus alapján különbséget tehetünk a jogösszehasonlítás két fő iránya között. Az 

azonos jogtípusba tartozó jogrendszerek összehasonlítását „belső”, míg a különböző jogtípusok részét 

alkotó jogrendszerek összehasonlítását „külső” jogösszehasonlításnak nevezzük.
1590

 A belső 

jogösszehasonlításnál a kutató általában a hasonlóságok felismeréséig juthat el, mivel nincs lényegi 

ellentét a jogrendek között, míg a külső jogösszehasonlítás -- amely a burzsoá és a szocialista jogok 

összevetését jelenti -- természetszerűleg az ellentétek felismeréséhez és hangsúlyozásához vezet. E 

koncepció leglényegesebb jellemzője, hogy -- ellentétben a korábbi prejudikáló megközelítésekkel -- 

egyenrangúvá teszi a szocialista blokkon belüli és az azon kívül álló jogokkal történő kutatómunkát.
1591

 A 

„belső” és a „külső” jogösszehasonlítás együtt alkotja az ún. általános jogösszehasonlítást, amelyet az 

„ágazati”, azaz szakjogi jogösszehasonlítás egészít ki. Ez a megközelítés lényegében teljes polgárjogot 

adott a jogösszehasonlításnak általában és különösen a nyugati jogrendszerek vizsgálatának. 

A korszak másik meghatározó szerzője a civilista Eörsi Gyula volt. Életművében a 

jogösszehasonlítás jelentős szerepet játszott, erről tanúskodik az Összehasonlító polgári jog címet viselő 

opus magnuma is.
1592

 Eörsi nem pusztán alkalmazta az összehasonlító módszert, hanem annak elméleti 

kérdéseit is számos ponton igen színvonalasan továbbgondolta. A jogösszehasonlítás általános 

elméletéhez legjelentősebben talán a jogrendszerek osztályozásához kapcsolódva járult hozzá. 

Kontribúciója egyrészt kritikai -- a korszak nyugati szerzői által megalkotott csoportosítások 

hiányosságaira több ponton is rámutat --, másrészt azonban alkotó jellegű is, mivel marxista alapokon 

saját osztályozási sémát teremt. 

Eörsi fő kritikája a korszak vezető nyugati komparatistáival szemben, hogy azok hibái 

jogelméleti hiányosságokra vezethetők vissza. René David, Adolf Schnitzer és Konrad Zweigert mind 
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olyan jogelméleti előfeltevésekből indul ki, amelyek elszigetelik a jogot a társadalmi és a gazdasági 

folyamatoktól.
1593

 A jog nem lehet tisztán norma, érvel Eörsi, hanem társadalmi jelenség, és ezért a 

jogtudomány sem teheti meg, hogy nem foglalkozik a jog társadalmi-gazdasági vetületeivel. E hibás 

kiindulópont miatt a nyugati klasszifikációs kísérletek megrekednek másodlagos és harmadlagos 

tényezők vizsgálatánál, és így figyelmen kívül hagyják a gazdaság és a társadalom totalitását. Tehát 

képtelenek eljutni a jogot lényegileg meghatározó körülményekig, különös tekintettel a 

tulajdonviszonyokra és a termelőerők változására. Ebből következően e csoportosítások szükségszerűen 

torz képet adnak a világ jogi térképéről, mivel főleg a szellemi-intézményi eklekticizmus szintjén 

mozognak.
1594

 

Amennyiben a marxista elméletből indulunk ki, akkor lényegileg más eredményre juthatunk -- 

érvel Eörsi --, hiszen a tulajdonviszonyok és a termelőerők változásának figyelembevétele az elsődleges 

fontosságú kritériumok szintjén ragadja meg a jogrendszereket. Csoportosítását, Szabóhoz hasonlóan, 

Eörsi is két egységre: a jogtípusra és a jogcsoportra építi.
1595

 A jogtípus a jogot az általánosítás 

legmagasabb fokán írja le, és többek között azt mutatja, hogy melyik osztály tulajdonában vannak a 

termelőeszközök, a javak elsajátításának melyik formája a meghatározó, illetve milyen termelési és 

szervezetrendszer az uralkodó.
1596

 A jogcsoport pedig az egy jogtípusba tartozó jogrendszerek további 

csoportosítását jelenti másodlagos ismérvek alapján. A világ jogrendszereit ezek alapján két nagy 

jogtípusra és a kapitalista átmenet jellegzetességei, illetve a szocialista forradalmat megelőző gazdasági 

fejlettség alapján további jogcsoportokra bontja: 

I. A szocialista jogtípus: 1. az európai szocialista jogcsoport, 2. a távol-keleti szocialista 

jogcsoport; II. A burzsoá jogcsoport: 1. a korai polgári forradalmak jogcsoportja (angol és nordikus 

jogok), 2. a következetes polgári forradalmak jogcsoportja (a francia és a svájci jog; az angol, a francia, és 

az osztrák jog modelljét követő jogok), 3. a késleltetett polgári forradalmak jogcsoportja (a porosz, az 

osztrák és a német jog). 

Szabó és Eörsi összehasonlító jogi munkásságát a történelmi távlat hiánya miatt nem könnyű 

értékelni. Ennek ellenére megfogalmazhatunk néhány megjegyzést, leginkább a kortárs külföldi 

jogirodalom tükrében. A jogtípus fogalmára támaszkodva Szabó olyan koherens elméleti keretet alkotott, 

amely lehetővé tette, hogy a szocialista jogtudomány immár „ideológiai fékek” vagy „bűntudat” nélkül 

kutassa a nyugati jogokat, továbbá koncepciója nyitottsága megóvta a jogösszehasonlítást a Nyugat 

számára már elfogadhatatlan mértékű átideologizálódástól. A nyugati tudományos közvélemény ennek 

köszönhetően Szabót egyenrangú vitapartnerként fogadta el, amiről mind az angol nyelvű kiadásról szóló 

recenziók,
1597

 mind Szabó külföldi szereplései -- külön kiemelve az Académie Internationale de droit 

comparé elnöki tisztségét 1978 és 1982 között -- tanúskodnak.
1598

 Eörsi marxista osztályozási kísérlete 

tökéletesen beleillett a korszak komparatisztikáját izgalomban tartó polémiákba, és ahhoz számos értékes 

meglátással járult hozzá. Miután műve angolul is hozzáférhetővé vált, a nemzetközi tudományos élet is 
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érdemben reflektált rá.
1599

 E reflexiók közül ki kell emelni a szocialista jogösszehasonlítással szemben 

igen kritikus Léontin-Jean Constantinesco véleményét, aki egyértelműen elismerte a mű polemikus és 

tudományos érdemeit.
1600

 

Szabó és Eörsi munkásságának hatására a jogösszehasonlítás a hetvenes évekre elfogadottá vált a 

hazai jogtudományban. Ezt mutatja az is, hogy -- az előbbi törekvések intézményi bázisaként -- már 

1963-ban létrehozták a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének Jogösszehasonlító 

Osztályát, és ezzel egy új intézményi keret kiépítése kezdődött meg. Az osztálynak, amelyet Péteri Zoltán 

vezetett, két fő feladatot kellett ellátnia. Egyrészről összehasonlító, lényegében dokumentációs anyagokat 

készített különféle jogrendszerekről és jogintézményekről -- beleértve a szocialista és a nyugati jogokat is 

--, másrészről önálló kutatásokon alapuló publikációs tevékenységet is folytatott. E két feladatot 

egészítette ki az intézet külkapcsolatainak szervezése és így a nemzetközi tudományos együttműködések 

koordinálása. A dokumentációs jellegű tevékenység körében megjelent többek között a szocialista 

alkotmányok és számos nyugati alkotmány magyar fordítása is.
1601

 További fontos fejlemény volt a hazai 

komparatisztika történetében, hogy René David klasszikussá vált művét a világ nagy jogrendszereiről a 

hetvenes évek végén kiadták magyar nyelven, és ezzel a hazai jogászság közvetlenül is kapcsolatba 

kerülhetett a jogösszehasonlítással.
1602

 

A Szabót és Eörsit követő generáció tagjai közül utalni kell Péteri Zoltán munkásságára, aki 

széleskörűen publikált magyar és idegen nyelven a jogösszehasonlítás elméleti kérdéseiről. Írásai egyik 

nagy csoportja a jogösszehasonlítás egyik talán legkevésbé feltárt területével, annak történetével 

foglalkozott. Kimerítő részletességgel tárgyalta a jogösszehasonlítás kialakulását az angol 

jogtudományban,
1603

 továbbá megkísérelte összekapcsolni a jogösszehasonlítás történetét és a Thomas 

Kuhn nevéhez kapcsolódó paradigmaelméletet.
1604

 Munkásságának egy másik jelentős dimenzióját a 

jogösszehasonlítás módszertani kérdéseinek vizsgálata alkotta. E körben -- többek között -- vizsgálta a 

jogösszehasonlítás lehetőségeit az „állami jelenségek” kutatásában,
1605

 valamint részletesen elemezte a 

szociológiai nézőpont alkalmazásának elméleti kérdéseit.
1606

 Kutatói munkássága mellett egyetemi 

oktatói tevékenysége is jelentős; kezdetben az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karán, majd 

megalakulásától kezdve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi fakultásán is oktatott 

jogösszehasonlítást és szervezte diákjai részvételét a strasbourgi székhelyű Nemzetközi Összehasonlító 

Jogi Fakultás kurzusain (Faculté Internationale de droit comparé). 

Az elméleti megalapozás igényével folytatott kutatásokkal párhuzamosan jelentős szakjogi 

összehasonlító munka is zajlott ebben az időszakban. Szigorúan csak példálózó jelleggel megemlítendő a 

szocialista alkotmányfejlődés átfogó elemzésére tett kísérlet,
1607

 a nemzetközi magánjog kérdéseinek 
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összehasonlító szemléletű vizsgálatát összefoglaló kötet
1608

 és a szocialista gazdasági reformok 

szisztematikus áttekintését elvégző tanulmánygyűjtemény.
1609

 Mint látható, az összehasonlító módszer 

alkalmazása széles körben teret nyert a szocialista jogirodalomban. 

A hazai jogtudományból tehát többen is bekapcsolódtak a jogösszehasonlítás harmadik 

paradigmája keretében zajló kutatásokba. A világpolitikai helyzet sajátosságai miatt a magyar szerzők 

idegen nyelven megjelenő publikációit gyakran élénk külföldi figyelem kísérte, illetve a magyar részvétel 

általánossá vált a négyévente megrendezett nemzetközi összehasonlító jogi kongresszusokon.
1610

 A hazai 

tudományos teljesítmény elismerése és természetesen az „enyhülés” világpolitikai pragmatizmusa 

fejeződött ki abban, hogy 1978-ban Budapesten rendezték meg nagy sikerrel a tizedik jubileumi 

nemzetközi összehasonlító jogi kongresszust, több száz külföldi jogász részvételével. 

A rendszerváltás folyamata annyiban változtatott a jogösszehasonlítás hazai helyzetén, hogy a 

korábbi külföldi figyelem az átmenet éveit követően eltűnni látszott, ez azonban nem érintette 

kedvezőtlenül, legalábbis nem bénította meg a jogösszehasonlítás hazai művelését a harmadik paradigma 

keretében. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán önálló összehasonlító jogi 

intézet jött létre Badó Attila vezetésével 2003-ban,
1611

 és a többi jogi karon is bevetté vált az 

összehasonlító jogi kurzusok oktatása, akár a jogelmélet, akár más tárgyak keretei között. A nemzetközi 

kongresszusokon való részvétel sem szakadt meg, egyes kongresszusok nemzeti referátumai 

nyomtatásban is megjelentek.
1612

 

A kilencvenes években több publikáció is érintette a jogösszehasonlítás elméleti kérdéseit. 

Ebben élen járt a római jogász Hamza Gábor, aki önálló monográfiát publikált a jogösszehasonlítás és az 

antik jogok kapcsolatáról, továbbá több tanulmányában is foglalkozott a jogösszehasonlítás 

általánosságban is kevéssé kutatott történetével. Hamza munkája abból a szempontból mindenképpen 

úttörőnek tekinthető, hogy szisztematikus kísérletet tett az antik jogokkal foglalkozó jogösszehasonlítás, 

az antik kori összehasonlító kísérletek és egyes antik jogi intézmények (például a szerződés) 

összehasonlító jogi vizsgálatára.
1613

 Ilyen értelemben tehát szinoptikus szemlélettel közelítette meg az 

antikvitás és a jogösszehasonlítás kérdéseit, és ez példa nélküli a magyar jogtudományban. Az ebben az 

időszakban megjelent tanulmányai pedig olyan kevéssé kutatott kérdéseket vizsgáltak átfogó igénnyel, 

mint Henry Maine szerepe a jogösszehasonlításban
1614

 vagy a jogösszehasonlítás általános modern 

története.
1615

 

Az egyik legújabb kezdeményezés a hazai jogösszehasonlításban az összehasonlító jogtörténet 

egyetemi szintű oktatásának bevezetése. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karán, az Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék keretei között Összehasonlító jogtörténet címmel 

önálló egyetemi tankönyvet jelentettek meg. E kötet munkálataiban -- szerkesztőként és szerzőként is -- 

kulcsszerepet játszott Földi András, aki egyértelműen elkötelezte magát a jogtörténet oktatásának 
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összehasonlító szemléletű megújítása mellett. Az európai jogtörténetre fókuszáló kötet számos 

jogterületet ölel fel, és enciklopédikus igénnyel igyekszik bemutatni azok történeti fejlődését.
1616

 

2.4 A kulturális jogösszehasonlítás kezdetei 

Áttekintve a kilencvenes évek és az ezredforduló nemzetközi publikációit, nem nehéz észrevenni 

az uralkodó paradigmával kapcsolatos elégedetlenség jeleit. Több ismert szerző is rámutatott már e 

paradigma számos problémájára, és mindegyikükben közös, hogy a jogi kultúra fogalmának középpontba 

állításával képzelik el e válsághelyzet megoldását. A kulturális jogösszehasonlítás elégedetlenségének 

legfontosabb oka a jogösszehasonlítás módszertana. A kritikusok szerint a -- talán a legjobban a 

Zweigert--Kötz szerzőpáros és David munkásságával szimbolizálható -- hagyományos módszertan, amely 

a jogszabályok és a jogintézmények összehasonlításán keresztül a hasonlóságok felismerésére koncentrál, 

egyszerűen elégtelen a jogi jelenségek valódi megismeréséhez. Olyan módszertani fordulatra van 

szükség, amely lehetővé teszi a jogrendszerek „mélystruktúráinak” feltárását és ezzel elvezet a 

jogrendszerek egyedisége mögött rejlő valódi okokhoz. Ebben kaphat komoly szerepet a kultúra fogalma, 

ugyanis Pierre Legrand szerint a kultúrán keresztül elérhetjük a jog milyenségét és valódi 

jellegzetességeit meghatározó „kollektív mentális programokat”.
1617

 További fontos javaslat, hogy az 

összehasonlító jogi kutatásokba be kell kapcsolni a jogot körülölelő társadalmi környezet vizsgálatát is, 

különös tekintettel a joggal kapcsolatos attitűdökre, és így a jogot egy nagyobb összefüggésrendszer 

keretei között, és nem abból kiragadva kell bemutatni.
1618

 Részletes elemzés nélkül is látható, hogy a 

kulturális jogösszehasonlítás képviselői lényegében inter- vagy multidiszciplináris irányban kívánják 

megújítani a jogösszehasonlítás módszertanát, így számos, eddig kevéssé használt tudásterületet is 

megpróbálnak „becsatornázni” az összehasonlító jogi kutatásokba.
1619

 Azt, hogy ez paradigmaváltáshoz 

vezethet-e, még nem lehet megítélni, azonban az e problémával foglalkozó publikációk nagy számából 

tisztán látszanak a kuhni értelemben felfogott válsághelyzet jelei.
1620

 

A nemzetközi tendenciákkal összhangban a kulturális jogösszehasonlítás iránti igény 

természetesen hazánkban is megjelent. Varga Csaba foglalkozik jelenleg átfogóan a kulturális 

jogösszehasonlítás kérdéseivel; a nevéhez fűződik egyrészt az első, kifejezetten a jogi kultúrák 

összehasonlítását homloktérbe állító szöveggyűjtemény megjelentetése,
1621

 továbbá ő hívta fel először a 

magyar jogi közélet figyelmét a kulturális összehasonlításban rejlő potenciálra, elméleti
1622

 és 

esettanulmányokkal
1623

 foglalkozó írásokon keresztül. További publikációk is megjelentek, leginkább a 
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jogelmélet területén mozgó szerzőktől, amelyeken érezhető a kulturális jogösszehasonlítás hatása,
1624

 

valamint a világ nagy jogi kultúráinak bemutatása is megkezdődött különféle publikációk formájában.
1625

 

Mint látható, a hazai jogtudomány, leginkább a jogelmélettel foglalkozó szerzők, élénken és 

gyorsan reagáltak a nemzetközi jogösszehasonlításban lezajló változásokra. A pontos hatást azonban 

egyelőre még lehetetlen értékelni vagy egyáltalán elhelyezni a magyar jogösszehasonlítás történetében, 

hiszen még a nemzetközi tudományos életben sem jutottak nyugvópontra a kulturális 

jogösszehasonlítással kapcsolatos viták. 

3. A jogösszehasonlítás művelésének alapkérdései 

Az előbbi történeti áttekintés sok minden mellett élesen rámutat a módszertani kérdések 

tisztázásának fontosságára. A valódi összehasonlító jogi kutatómunka egyáltalán nem magától értetődő 

feladat, számos probléma és buktató rejlik benne. Természetesen ezeket nem lehet egyszer és 

mindenkorra felleltározni, azonban egyes problematikusabb módszertani pontokat még ennek ellenére is 

érdemes jobban megvilágítani. 

3.1 A kutatási tárgy vagy probléma meghatározása 

Mint bármilyen tudományos kutatás, így az összehasonlító jogi kutatások első lépése is a kutatás 

tárgyának meghatározása. Elsőként ezt a kérdést kell részletesebben megvizsgálni, ugyanis a tárgy 

lehatárolása az összehasonlító jogi kutatásokban messze nem olyan egyszerű, mint amilyennek az az első 

pillanatban látszhat. 

Magától értetődő kutatási kiindulópont lehet a nemzeti jogrend egy adott jogi rendelkezésének 

meghatározása és e rendelkezés különféle külföldi formáinak kutatása. Azaz a kutatók nagyon gyakran 

úgy kívánnak hozzáfogni az összehasonlító jogi kutatáshoz, hogy egy már létező nemzeti jogi 

rendelkezéshez vagy intézményhez gyakran szövegszerűen is hasonló jogi rendelkezéseket kezdenek 

keresni a külföldi jogrendszerekben, leginkább abban a reményben, hogy az így megtalált 

jogszabályhelyek már könnyedén összehasonlíthatók, ezért a hasonlóságok és különbségek is egyszerűen 

felismerhetők. 

Ez a kutatási módszer azonban több komoly problémát rejt magában, és emiatt a gyakorlatban 

csak nagyon kivételes vagy inkább talán nagyon szerencsés körülmények között alkalmazható sikeresen. 

Akkor működhet igazából ez a megközelítés, amely egy adott nemzeti jogi megoldásra fókuszál, ha olyan 

tárgykörökről van szó, amelyek mögött jelentős nemzetközi jogegységesítési munka áll. Tehát amikor 

bizonyos egyezményeket vagy modellszabályokat a jogalkotó nagyobb változtatások nélkül inkorporált a 

nemzeti jogba.
1626

 Ebben az esetben viszonylag könnyű az adott jogszabályhelyeket fellelni, a 

hasonlóságok és különbségek vizsgálata pedig tág teret nyithat az összehasonlító kutatásnak. 

Azonban ez a módszer gyakran nem vezet kielégítő, tudományosan értékelhető eredményre, 

mivel az összehasonlítással foglalkozó kutató azt észleli, hogy a vizsgált külföldi jog(ok)ban nem is 

létezik olyan jogszabályhely vagy intézmény, amelyet ő keres. E kudarcnak viszont nem elkedvetlenítenie 

kell őt, hanem inkább a kutatási módszer végiggondolására sarkallnia. Szükségszerű-e az, hogy a külföldi 

jogok pontosan, akár szövegszerűen is, olyan hasonló megoldásokkal szabályozzanak egy problémát, 

mint amelyet már megszoktunk a nemzeti jogunkban? Tekintetbe véve a nemzeti jogok eltérő történelmi 

és kulturális hátterét, továbbá a jogi gondolkodás sokoldalúságát, a fenti kérdésre az egyértelmű válasz: 

nem. Ebben az esetben viszont magán a módszertanon kell változtatni, és erre kínál jó receptet a 

korunkban is vezető szerepet játszó funkcionalista megközelítés. 
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Az összehasonlító jogi funkcionalizmusnak számos leágazása létezik
1627

 és egyes tételei ma is 

komoly viták kereszttüzében állnak,
1628

 ennek ellenére könnyen össze lehet gyűjteni a gyakorlati 

jogösszehasonlító kutatás számára alapvető elemeket. A funkcionalista megközelítés legfontosabb 

tanulsága, hogy az előbb említett esetben a kutatás nézőpontját kell megváltoztatni, és nem a 

jogszabályok, hanem a problémák irányából megközelíteni tárgyunkat. Azaz először egy problémakört 

kell behatárolni -- például milyen jogi mechanizmusokkal lehet megakadályozni a hatalommal való 

visszaélést vagy milyen feltételek mellett vethetnek fel a bírók olyan jogi kérdéseket a tárgyalásokon, 

amelyekre a felek nem hivatkoztak a beadványaikban --, és ezt követően lehet a külföldi jogszabályokat 

vizsgálni abból a nézőpontból, hogy ezt hogyan oldják meg vagy szabályozzák.
1629

 Elképzelhető, hogy a 

komparatista csak egy problémát vagy problémakört határoz meg, mint ahogy az előző példában, a 

hatalommal való visszaélés kapcsán feltett kérdésnél láthattuk, de az is lehetséges, hogy még tovább 

lépve még ennél is precízebb, pontos tényállásra szűkíti a kutatást, mint azt a második példa mutatta.
1630

 E 

ponton lehetetlen előzetes receptet adni; csak egy adott kutatási cél fényében, különös tekintettel a 

vizsgált jogterület sajátosságaira dönthető el, hogy a probléma- vagy a tényállás-orientált megközelítés-e 

a helyes. 

Mindenesetre ha a kutató ezt a felfogást követi, sokkal nagyobb az esélye a kutatási terv sikeres 

megvalósítására, ugyanis nem fordulhat elő az, hogy a nemzeti jogrend fogalmai egyfajta 

szemellenzőként megfosztják számos, egyébként könnyen észrevehető fontos információtól. A kutatás 

során tehát, amennyire lehet, teljesen el kell távolodni a nemzeti jogi szaknyelvtől és fogalmaktól, és a 

problémaorientált, funkcionalista megközelítést kell előnyben részesíteni. 

3.2 A vizsgált jogrendszerek kiválasztása 

A tárgy meghatározása után szinte magától adódik minden összehasonlító jogi kutatás másik 

alapkérdése, a vizsgált jogrendszerek kiválasztása. Kis túlzással, de ez a probléma az összehasonlító 

kutatások alfája és ómegája, hiszen ez a választás mind a kutatási projekt kezdeteit, mind az eredmények 

értékelését alapjaiban befolyásolja. A választás számos októl függhet, ezekből néhányat érdemes 

részletesebben is tárgyalni. 

A jogrendszerek kiválasztását alapvetően befolyásolják a kutatás emberi és anyagi erőforrásai. 

Nem nehéz belátni, hogy egy vagy két kutató nem végezhet a világ összes országára kiterjedő, átfogó 

kutatásokat. A nagyobb lélegzetű munkákhoz célszerű különféle kutatócsoportokat összeállítani, így 

reális időn belül lehet esély a megvalósításukra.
1631

 Egy ilyen kutatócsoport összeállítása részben anyagi 

források kérdése, részben azonban emberi erőforrásoké is, hiszen meg kell találni azokat a személyeket, 

akik nyelvi és egyéb kulturális kötődés alapján képesek adott országokat vagy országcsoportokat lefedni. 

Csak a példa kedvéért: egy olyan kutatáshoz, amely a jelenlegi uniós tagállamok jogrendszereit többé-

kevésbé átfogóan, de nem a teljesség igényével kívánja feltárni, legalább hat kutatóra van szükség (angol 

jog, francia és német jogi kultúra, skandináv országok, a mediterrán térség és Kelet-Közép-Európa), és 

még nem neveztünk ki referenst egyenként minden államhoz (mert például Hollandia láthatóan kimaradt, 

és az is kérdéses, hogy Kelet-Közép-Európa szakértője minden új tagállamot képes-e ugyanolyan 

mélységben kutatni; ez inkább valószínűtlen, mint valószínű). A kutatás során vizsgált jogrendszereket 

tehát célszerű leginkább az anyagi és emberi erőforrásokra tekintettel kiválasztani, és így reális célokat 

kitűzni a kutatás elé. 

                                                           
1627

 Az összehasonlító jogi funkcionalizmus fejlődésére a legjelentősebb hatást Ernst RABEL, Josef ESSER, 

Konrad ZWEIGERT és Hein KÖTZ, valamint Rudolf B. SCHLESINGER gyakorolta. Természetesen 

elméleteik hangsúlyaikban különböznek, de tagadhatatlan, hogy közös gondolati hagyomány részei. 

Részletesen lásd FEKETE Balázs: „Az összehasonlító jogi funkcionalizmusról -- elmélettörténeti 

vázlatkísérlet” Állam- és Jogtudomány 2009/2. 199--227.  
1628

 A funkcionalizmus átfogó és széles körű kritikáját dolgozta ki Günther FRANKENBERG: „Critical 

Comparison: Re-thinking Comparative Law” Harvard International Law Journal 1985/2. 411--456. 
1629

 Vö. Konrad ZWEIGERT -- Hein KÖTZ: An Introduction to Comparative Law (Oxford: Clarendon Press 

1998) 35. 
1630

 Vö. Rudolf Berthold SCHLESINGER: „The Common Core of Legal Systems -- An Emerging Subject of 

Comparative Study” in Kurt H. NADELMANN et al. (szerk.): XX
th

 Century Comparative and Conflicts 

Law. Legal Essays in the Honor of Hessel E. Yntema (Leiden: A. W. Sythoff 1961) 65--73. Magyarul lásd 

Rudolf Berthold SCHLESINGER: „A jogrendszerek közös magja mint az összehasonlító tanulmányok egyre 

jelentősebbé váló tárgya” [ford. MAYER Cecília] in FEKETE (szerk.) (58. lj.) 116--127. 
1631

 Vö. SCHLESINGER szerződésjogi ún. common core projektjének részletei. Lásd Otto KAHN-FREUND: 

„Comparative Law in Action” The American Journal of Comparative Law 1970/2. 429--441. 



326 

 

Az is nagyon fontos, hogy nem minden esetben szükséges egyformán koncentrálni az egyes 

jogrendszerekre. A jogi modellek körforgásában nem ismeretlen, hogy mindig vannak „anya” és ún. 

„gyermek” jogrendszerek.
1632

 Az „anya” szerepét betöltő rendszerekben születik meg egy adott 

jogintézmény, amelyet aztán más jogrendszerek több-kevesebb módosítással átvesznek. Egy-egy 

jogintézmény recepciótörténete vizsgálatánál mindig azonosíthatók az ilyen „anyarendszerek”, és ha kellő 

érzékenységgel vizsgáljuk ezt, különösen az adott jogintézmény más jogrendszerekbe történő 

transzplantációját, akkor koncentrikus körök formájában a jogintézmény hatás- és recepciótörténete is 

feltérképezhető. Célszerű olyan kutatókat alkalmazni, akik az ilyen „anya” vagy a koncentrikus körök 

közepén elhelyezkedő jogrendszereket képesek vizsgálni, mert akkor a hatástörténet kutatása során 

további jogrendszerek is elérhetővé válnak majd. 

Újabb lényeges kérdés, hogy vajon milyen mértékben lehet és kell az Európán kívüli 

jogrendszereket bevonni a kutatásba. Az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Dél-Afrika joga adja 

magát, a számos különbség ellenére a nyelvi és kulturális közelség ténye jól kutathatóvá teszi ezeket a 

jogrendszereket. A fejlődő világ jogok kapcsán azonban már célszerű sokkal óvatosabban eljárni. 

Amennyiben egy komparatista nem kíván a dilettantizmus szintjén megrekedni, azaz nagy nyugati 

nyelveken megjelent cikkeket magyarul újraírni, akkor bizony számos olyan problémával szembe kell 

néznie, amely gyakran leküzdhetetlennek tűnik. Az első ezek közül a nyelvi kompetencia hiánya; nehezen 

elképzelhető, hogyan lehet alapos kínai vagy japán nyelvtudás nélkül a távol-keleti jogokról bármi 

komolyan vehetőt is írni. Ugyanez igaz az olyan egzotikus rendszerekre, mint például Fekete-Afrika vagy 

az iszlám joga. Természetesen léteznek nyugati nyelven is hozzáférhető másodlagos források, de az 

elsődleges források ismerete nehezen tűnik pótolhatónak, illetve a nyelvismeret hiánya az adott 

jogrendszer kulturális hátterének a megismerését is lehetetlenné teszi. 

A következő jelentős nehézség, amely részben összefügg az előzővel, a hiteles információk 

problémája. Ez már a források szintjén megjelenhet, hiszen elképzelhető, hogy egy nyugati nyelven 

megjelent kötet egy adott jogi kérdés nem minden vetületére tér ki ugyanolyan részletességgel; a szovjet 

büntetőjogi monográfiák például bizonyosan nem elemezték a politikai bűncselekményekkel kapcsolatos, 

a Gulág irányába mutató ítélkezési gyakorlatot. Az igazi problémához azonban még egy lépéssel tovább 

kell lépnünk, feltéve egy nagyon egyszerű kérdést: meg lehet-e teljesen ismerni egy adott jogszabályt a 

könyvekből és szakcikkekből? Nyilvánvalóan nem, mert ismerni kell hozzá az ítélkezési gyakorlatot és 

annak konkrét, mindennapi érvényesülését, azaz mindazt, amit klasszikusan a law in action kifejezéssel 

írnak le.
1633

 Egy jogszabály működése gyakran teljesen eltérhet a szövegszerű megfogalmazásban sugallta 

lehetőségektől.
1634

 Nehéz elképzelni, hogy egy átlagos nyugati komparatista valamely fejlődő világbeli 

ország kapcsán kimerítő ismeretekkel rendelkezne az előbbiekről -- ha ez pedig így van, akkor jobb 

inkább nagyon óvatosnak lenni ezen a területen. 

3.2 Információszerzés 

Ha sikeresen meghatároztuk, hogy milyen problémával foglalkozunk és mely külföldi 

jogrendszereket vesszük górcső alá, akkor rögtön adódik egy másik, legalább ennyire jelentős kérdés: az 

információszerzés problémaköre. Egyáltalán nem biztos ugyanis, hogy egy kutató azonnal hozzá tud férni 

a kutatáshoz szükséges összes jogszabályhoz, legyen az a francia alkotmány vagy mondjuk az 

azerbajdzsáni polgári eljárásjogi törvény. A kutatási „nyersanyag” beszerzésének számos útja és ehhez 

kapcsolódó problémája lehet, ezekből kíván a tanulmány néhány fontosabbat felvillantani. 

A forrásokat célszerű elsődleges és másodlagos forrásokra felosztani, és ezeket külön kell 

tárgyalni. Elsődleges források alatt a jogszabályokat értjük, a másodlagos forrás kifejezés pedig a 

különféle szakirodalmi forrásokat jelenti. 

Az elsődleges források beszerzése napjainkban már nem is annyira nehéz feladat, mint egy-két 

évtizeddel korábban lehetett. Az internet, különösen az ún. e-kormányzás elterjedése, e téren is komoly 

segítséget nyújthat. Jól meghatározott keresőszavak segítségével nagyon sok külföldi jogszabály 

megtalálható különféle honlapokon, és különösen kedvező a helyzet Európában, ahol az e-kormányzás 

fejlesztése miatt már a legtöbb országban alapkövetelmény a hatályos joganyag internetes megjelenítése. 
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Természetesen nem minden esetben hullik a kutató ölébe azonnal a keresett jogszabály, de egy kis 

kreativitással sokkal több elérhető, mint elsőre gondolnánk. 

Amennyiben megtaláljuk a keresett jogszabály hatályos verzióját, a nyelvi kompetencia kérdése 

még mindig komoly akadály lehet. Azonban biztató tendencia, hogy egyre több anyag kerül fel az 

internetre angol fordításban, vannak olyan honlapok, amelyek kifejezetten egy adott nemzeti jog angol 

megjelentetésével foglalkoznak.
1635

 Így angol nyelvismerettel viszonylag széles körű információs bázist 

lehet egy kutatáshoz felépíteni. Viszont amire mindenképpen fokozattan kell figyelni, az a nemzeti jogot 

angolul megjelentető honlapoknál a fordítás helyessége és a hatályosság. Érdemes az itt található 

információkhoz némi kétellyel közelíteni és más forrásból is leellenőrizni azokat. Ez így kicsit 

időigényesebb, de számos későbbi bosszúságtól mentesíthetjük magunkat vele. 

További segítségünkre lehetnek az olyan gyűjteményes kötetek, amelyekben a szerkesztők egy 

adott tárgykört szabályozó külföldi jogszabályok fordítását jelentetik meg. Hazánkban ennek alapvetően 

az alkotmányjog területén vannak hagyományai, több gyűjteményes kötet is megjelent a hatvanas évek 

második felétől, amelyek nemzeti alkotmányokat tartalmazzák.
1636

 

A másodlagos források köre az előbbieknél jóval szélesebb kört ölel fel. Ide tartozik minden 

olyan információs forrás, amely nem maga a jogszabály, de ahhoz valamilyen módon kapcsolódik. E 

források első fontos csoportját az ún. nemzeti jelentések alkotják. A jogösszehasonlító kutatásoknak 

ugyanis az egyik bevett módszere, hogy a kutatandó probléma meghatározását követően a kutatás vezetői 

a vizsgált országokból ún. nemzeti referenseket (akik általában egy adott jogterület vagy problémakör 

ismert szakértői) kérnek fel saját joguk kapcsolódó rendelkezéseinek bemutatására. A nemzeti referensek 

által készített jelentések alapján, azokat összevetve a téma főreferense elvégzi a valódi összehasonlító 

munkát.
1637

 Fontos megjegyezni, hogy e jelentésekben nem kizárólag arra kérik a referenst, hogy gyűjtse 

össze az adott kérdést szabályozó jogszabályhelyeket, hanem a legtöbb esetben ennél általában átfogóbb 

munkát kell végeznie. A teljesség igénye nélkül: felkérhetik a szabályozás történetének bemutatására, a 

társadalmi vonatkozások akár statisztikai alapú elemzésére, a de lege ferenda jellegű javaslatok 

értékelésére a kérdéskör gazdasági hatásainak ismertetésére és így tovább. Egy jól megírt nemzeti 

referátum nagyon gyakran sokkal többet árul egy jogszabályról, mintha pusztán magát annak szövegét 

ismernénk. 

További másodlagos forrásként lehet tekinteni a legtágabb értelemben felfogott jogirodalomra. 

Kiindulópontként különféle összehasonlító jogi enciklopédiák állnak a kutatók rendelkezésére,
1638

 

amelyek szócikkei minden esetben részletes bibliográfiát is tartalmaznak. Ezek alapján egy kiinduló 

irodalomjegyzék könnyen összeállítható. További fontos segítség lehet, hogy az alapvető összehasonlító 

jogi folyóiratok
1639

 és a jogi szakfolyóiratok általában hozzáférhetők különféle interneten elérhető, 

előfizetéses adatbázisokban is,
1640

, és a keresőfunkciók nagyban megkönnyítik a kutatást. Mindemellett 

1990-ig bezárólag rendelkezésünkre áll a világ minden bizonnyal legátfogóbb és legimpresszívebb 

tematikus jogi bibliográfiája is: a Szladits-féle Bibliography on Foreign and Comparative Law.
1641

 E 

bibliográfia célja a külföldi jogokkal és az összehasonlító joggal foglalkozók különféle angol nyelvű 
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publikációinak összegyűjtése és rendszerezése volt. 1955 és 1994 között tizennégy kötet jelent meg, 

amelyek az 1790 és 1990 közötti megközelítőleg 143.000 publikáció adatait gyűjtötték össze, 

rendszerezték és tették hozzáférhetővé. A kötetek tematikusan épülnek fel, az általános jellegű írások után 

az egyes jogterületekre (magánjog, kereskedelmi jog, munka- és társadalombiztosítási jog, polgári 

eljárásjog, büntetőeljárás-jog, jogvédelem, közjog, köztulajdon és egyéb közszabályozások joga, 

nemzetközi szervezetek joga és nemzetközi magánjog) vonatkozó publikációkat tekintik át. Nincs olyan 

kutatás, amely számára ne jelentenének e kötetek kiapadhatatlan kincsesbányát, és sajnálatos, hogy 1990 

után már nem folytatták a további időszakokra vonatkozó anyag megjelentetését. 

3.4 Elégséges-e a jogszabályok vizsgálata önmagában? 

Általános az egyetértés a jogösszehasonlítás klasszikusai között abban, hogy a jogszabályok 

vizsgálata önmagában sosem lehet elégséges.
1642

 Abban a kérdésben azonban, hogy mit és hogyan kell 

még a kutatónak megismernie, már korántsem találkozhatunk ilyen egyetértéssel. A jogszabályokhoz 

kapcsolódó joggyakorlat ismeretének szükségessége talán az az egyetlen pont, amelyben még mindenki 

egyetért. Vannak azonban olyan szerzők, aki ennél lényegesen szélesebb körű ismeretszerzést javasolnak, 

például a jognak az adott társadalmi közegben betöltött szerepét is bevonnák az elemzésbe (ez utóbbi 

különösen fontos lehet például a diktatúrák első ránézésre szép látszatalkotmányai és a jogállamok valódi 

alkotmányainak összehasonlítása esetében). A korábban már említett „kulturális komparatisták” például 

kifejezetten amellett foglaltak állást, hogy a jogszabályok ismerete mellett az egész jogrendszert átható 

gondolkodásmódok és attitűdök megismerése is szükséges. A jogot csak az adott kulturális közeg 

termékeként lehet szemlélni, ebben pedig benne rejlik a napjainkban egyre divatosabb 

interdiszciplinaritás követelménye. Meg kell érteni a jogot körülölelő különféle más szférákat is, hiszen a 

jog nem más, mint az egyes társadalmi alrendszerek egymásra hatásának terméke. A 

jogösszehasonlításban is egyre nagyobb szerepet kell kapnia más tudás- és tudományterületeknek, többek 

között ilyen lehet a történelem, a politológia, a közgazdaságtan, az antropológia és a szociálpszichológia, 

hogy csak a legfontosabbakat említsük.
1643

 

Nem vitatható, hogy az interdiszciplinaritás szorgalmazása önmagában előrelépést jelent, 

ugyanis teljesen igaz, hogy a jogászság általában hajlamos kizárólag a jogtudomány irányából szemlélni 

saját területét. Azonban ennek túlhangsúlyozása a kutatás megbénulásával is fenyegethet. Nem nehéz 

belátni, hogy egy jogász nem lehet egyszerre még történész, politológus, közgazdász, antropológus és 

szociálpszichológus is. Az átlagos emberi képességeknek is megvannak a maguk határai, és könnyen 

nevetségessé válhat, aki azt állítja magáról, hogy ő az előbbi területeket mind képes kutatási szinten 

művelni. Az interdiszciplinaritás leginkább a kutatócsoportok összeállításánál kaphat szerepet, 

elképzelhetők olyan felállások, amelyekben az előbbi területek képviselőit is megtalálhatjuk. Továbbá az 

sem hátrány, ha egy komparatista igyekszik minél mélyebben megismerni egy adott ország kultúráját, az 

így szerzett információk ugyanis jelentősen segíthetik a vizsgált jogi rendelkezések valódi megértését. De 

a minden területet átfogó, minden nyelven beszélő kutató csak egy illúzió, mely könnyen szertefoszlik a 

valóban konkrét kérdések hatására. 

3.5 Az eredmények elemzése 

Utolsó pontunk a kutatás lezáráshoz vezet, az eredmények értékeléséhez. Egy összehasonlító jogi 

program legfontosabb eredménye minden bizonnyal meghatározott nemzeti jogi megoldások azonosítása 

és ezek összevetése. Az összehasonlítás során alapvetően, nagyon leegyszerűsítve, két eredményre 

juthatunk. Az első annak megállapítása, hogy az adott nemzeti jogi megoldások hasonlítanak egymásra, a 

második pedig annak konstatálása, hogy nem hasonlítanak, jelentős különbségek állnak fenn. Ami e 

ponton igazán fontos, hogy nem a hasonlóság vagy a különbözőség ténye a lényeges, azt is mondhatnánk, 

hogy ez csak másodlagos kérdés, hanem a különféle okok feltárása. Az egyezések és különbözőségek 

okainak kutatása jelenti az összehasonlító jogi munka sava-borsát, ez a valódi csúcsa. Ez az a pont, ahol 

igazán megmutathatja a kutató virtuozitását és kreativitását, hiszen itt semmilyen előre megírt receptet 

sem lehet adni. Az okok elemzése megkívánhat a jogászi mellett történeti, fogalmi-analitikai, filozófiai, 

szociológiai és más irányú válaszokat is, és ezek feltárása az egyik legszebb komparatista feladat. 

Amennyiben a különbözőségek és hasonlóságok okait sikerült kielégítően feltárni, még egy 

esetleges lépéssel mindig továbbléphet a komparatista. Kísérletet tehet ugyanis arra, hogy kutatási 

eredményei fényében normatív, de lege ferenda javaslatokat fogalmazzon meg az adott rendelkezés vagy 
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intézmény vonatkozásában. Például ha a jogösszehasonlításból az derül ki, hogy a hazai jogintézménynél 

vannak jóval hatékonyabbak, akkor akár szövegszerű javaslatot is tehet a külföldi intézmények 

előnyeinek kodifikálására, ezzel javítva a nemzeti jog működését. De a jogösszehasonlítás arra is 

rámutathat, hogy a kvázi egyenértékű intézmények közül mindegyiknek van egy kiemelkedően hatékony 

mozzanata, és akkor akár ezek alapján is megpróbálhat normatív javaslatot felvetni. A törvényalkotó 

bizonyára nem lesz boldogtalan, ha a jogszabály-előkészítés fázisában a jogtudomány külföldi 

megoldások vizsgálatán alapuló javaslatokkal siet a segítségére.
1644

 

3.6 Egy összehasonlító jogi kutatási program felépítésének főbb pontjai 

Áttekintve az előbbieket, némiképp leegyszerűsítve, az összehasonlító jogi kutatásnak 

alapvetően a következő pontokra kell épülnie: 

1. a kutatási tárgy minél pontosabb és aprólékosabb lehatárolása, lehetőleg nem egy 

jogszabályhely, hanem egy konkrét probléma vagy tényállás irányából, 

2. a vizsgált jogrendszerek behatárolása, figyelemmel a különféle intézményi hatás- és 

recepciótörténetekre, valamint a rendelkezésre álló anyagi és emberi erőforrásokra, 

3. elsődleges és másodlagos információk lehető legszélesebb körű összegyűjtése, 

4. a lehetséges interdiszciplináris ismeretek beillesztése, 

5. a konkrét kutatás: a különféle nemzeti megoldások részletes megismerése és bemutatása, 

illetve azok összehasonlítása különféle szempontok alapján, 

6. az összehasonlítás alapján felismert különbözőségek és hasonlóságok értékelése 

meghatározott szempontok szerint, 

7. esetleges normatív javaslatok megfogalmazása. 

De, és ezt mindenképpen hangsúlyozni szeretném, ez pusztán „sorvezetőt” jelent, az adott 

kutatás fényében bármikor lehet rajta változtatni vagy akár bizonyos elemeket el is lehet hagyni. A 

jogösszehasonlításhoz ugyanis végső soron a módszertan ismerete mellett olyan intuícióra és kreativitásra 

van szükség, amely adott esetben bármilyen előzetes megfontolást felülírhat az eredményes kutatás 

érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1644

 Természetesen nem akarjuk azt sugallni, hogy a jogösszehasonlítás célja csupán jogalkotási 

javaslatok megfogalmazása lehet. Éppígy funkciója a jogalkalmazás segítése (lásd pl. a magyar 

Alkotmánybíróság gyakori hivatkozásait a német Szövetségi Alkotmánybíróság gyakorlatára). Ezen felül 

jogelméletek építéséhez vagy azok teszteléséhez is hasznos lehet (ha az adott jogelmélet univerzális 

magyarázatot akar nyújtani, akkor a ténylegesen létező jogrendeknek illeszkedniük kell a magyarázatába), 

vagy puszta látókörtágításra is jó lehet (pl. egyetemi kurzusok keretében vagy szakirodalmi műfajként 

kíváncsi jogászok részére). Sőt, adott esetben a jogegységesítés alapja is lehet a jogösszehasonlítás. Ez 

utóbbi nyilvánvaló a polgári jogban (lásd az International Institute for the Unification of Private Law 

[UNIDROIT] vagy éppen az Ole LANDO vezetésével működő European Commission on Contract Law 

munkáját), de az alkotmányjogban is ennek segítségével állítják fel a nemzetközi standardokat (pl. a 

Velencei Bizottság keretében). Esetenként nemzetközi jogi dokumentumokban egyes kifejezések tartalma 

kifejezetten a jogösszehasonlítás eredményére utal, pl. az EUSZ 6. cikk (3) bekezdésében a „tagállamok 

közös alkotmányos értékei”, vagy éppen a hágai Nemzetközi Bíróság statútuma 38. cikk (1) bekezdés c) 

pontjában „a civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek”. 
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Szabó Miklós 

Jogelmélet és jogszociológia
*
 

1. Előzetes megjegyzések 

Egy történet -- esetünkben a magyar jogelméleti és jogszociológiai gondolkodás története -- 

indításához érdemes egy kezdőpontot felvenni. A mesebeli „egyszer volt, hol nem volt…” helyett 

pontosabb azonban az „egyszer(csak) lett…” fordulattal élni, hiszen e tudományterület magyar története 

nem is olyan távoli múltba nyúlik vissza. A „mikor?” kérdés megválaszolásához azonban kívánatos 

előzetesen körvonalaznunk, hogy mi az, aminek a története következik, vagyis mit értünk „magyar 

                                                           
*
 E helyen mondok köszönetet TAKÁCS Péternek, aki az itt következő szöveget több készültségi 

állapotában is elolvasva megtisztelt kritikájával és javaslataival. Ezeket -- tőlem telhetőleg -- hasznosítani 

igyekeztem, ami kétségtelenül javára vált a szöveg végleges változatának. 
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jogelméleti (és jogszociológiai) gondolkodáson”. Hiszen érthetjük a Magyarországon hozzáférhető, a 

Magyarországon művelt vagy a magyarok által művelt tudományt; s tovább: a „magyar” is lehet 

magyarországi, magyar nemzetiségű vagy magyar nyelvű tudományosság. Lehatárolásra van tehát 

szükség mind a „magyar”, mind a „jogelmélet” kifejezés tekintetében. 

Magyaron tehát -- szellemi-intellektuális tevékenységről lévén szó -- egy kulturális közösséget 

értünk, amely persze politikai feltételek által is meghatározottan, de elsősorban diszkurzív közösségként 

szerveződik meg. A magyar nyelv ebből a szempontból esetleges; a kérdés az, hogy az adott közösség az 

adott szférában milyen nyelvet használ e diskurzushoz. Ugyanígy nem feltétel e diskurzusban részt vevők 

magyar nemzetisége (amit nem is volna olyan egyszerű újabb kritériumokhoz kötni). Vízválasztónak 

tehát a magyar kulturális közösségen belül való jelenlétet és részvételt tekintjük egy tárgyról (esetünkben 

a jogról) folytatott, tudományos igényű diskurzusban -- ezért nem soroljuk ide azt az emigráns 

jogirodalmat, amely e közösségben visszhangtalan maradt. És akkor már csak a „kívül/belül” határvonal 

vár kijelölésre. Ebből a szempontból ismét a közösségen belüli diskurzusban (már ha van ilyen) való 

részvétel lehet a döntő. Empirikusan jól megragadható kritérium az adott közösség oktatási és kutatási 

intézményeinek-- vagyis az egyetem és az (akadémiai) kutatóintézet -- jelenléte; ezek 

hiányában/előtt/mellett pedig a tudományos diskurzusban való részvétel, vagyis a publikáció. 

Jogelméleten reflexiót értünk, vagyis egy gyakorlat szabályainak tudatosítását. A reflektálatlan 

gyakorlatra jó példa, ahogy az anyanyelvünket birtokba vesszük: kezdetben úgy tudjuk kifogástalan 

helyességgel követni a szabályait, hogy egyet sem tudunk megfogalmazni közülük -- mígnem az 

iskolában megtanuljuk, s ettől reflektálttá válik, hogy miért helyes, ahogy beszélünk. A jog esetében is 

egy gyakorlat szabályaihoz és azoktól függő helyességéhez való viszonyról, mégpedig a jogra mint 

tárgyra irányuló, egyfelől tudományos, másfelől általánosító igényű reflexióról van szó. Az első kritérium 

a gyakorlati és elméleti, vagyis a cselekvésre és az igazságra törekvő reflexiót különíti el, vagyis a 

joggyakorlattól megkülönböztetett jogtudományt. A második az adott jogrendszerre korlátozódó, vagy 

ellenkezőleg, az attól elvonatkoztató és általánosító reflexióra utal. Közönségesen a „mi a jog?” 

kérdésének megválaszolására való vállalkozás annak összes következményeivel együtt az, ami a 

jogelmélet jelenlétét detektálja. 

Az elméleti reflexión belül vethető fel egyfelől a jogelmélet, másfelől a jogfilozófia/jogbölcselet 

esetleges megkülönböztetése. Tekintettel az ezzel kapcsolatos felfogások divergálására, valamint a 

terminológiai konszenzus hiányára, a következőkben nem élünk ezzel a megkülönböztetéssel; a két 

kifejezést szinonimaként használjuk. (Ha élnénk vele, a jogfilozófiát a filozófiai kérdezést használó 

szakfilozófiaként, a jogelméletet a jogra mint tárgyra irányuló, általánosító jogászi kérdezésként 

specifikálnánk.) A jogszociológiát tekintve is kettősséggel, de fenntartandó megkülönböztetéssel 

találkozunk: egyfelől a jogelméletek egyik változataként felfogott (külső nézőpontot alkalmazó) 

szociológiai jogelméletek, másfelől a szakszociológiák közé sorolható és szociológiai módszereket 

alkalmazó (empirikus) jogszociológiák különtartásával. 

Az itt alkalmazott lehatárolás harmadik dimenziója az, hogy a következőkben csak a jogelméleti 

gondolkodás fő áramának felvázolására lehet vállalkozni, hiszen a teljes spektrumú (még ha nem is teljes 

mélységű) feldolgozás nagyságrenddel nagyobb terjedelmet igényelne. Ez azt is jelenti, hogy ez az 

áttekintés megerősíti a jogelmélet tudománytörténetének kliséit, hiszen a már ismerős nevek kerülnek 

ismét elő -- de hát valóban ők képezik a fő áramot. Újabb áldozat a terjedelem oltárán, hogy a fő áramot 

kitevő szerzők munkásságának sok részletéről le kellett mondani -- nyilvánvalóan vitatható, hogy pont 

ezekről-e --, azért, hogy nagyobb távolságból tekintve az egyes egyedi szerzők és művek egy átfogó 

történet részleteiként tűnhessenek fel. 

2. A kezdetek 

2.1 Az előzmények 

A magyar jogi reflexió -- egyben a jogról való tudományos és általános gondolkodás -- első 

kísérlete Werbőczy István 1514-ben lezárt, majd először 1517-ben latinul megjelent Tripartitumában 

öltött testet.
1645

 Az ebben fellelhető elméleti reflexió a skolasztikus természetjogtannal kiegészített római 

                                                           
1645

 Az első magyar nyelvű kiadás 1565-ből származik: Magyar Decretum kit Weres Balás a deákból, 

tudni illik a Werbőczy István Decretomából, melyet tripartitomnak neveznek, Magyarra fordított. Reprint 

kiadása: szerk. CSORBA Csaba (Miskolc--Debrecen: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár -- Alföldi 

Nyomda 1991). E fordítás valójában kivonat volt, elhagyva az ajánlást, királyi megerősítést, előbeszédet 

és befejezést. Az első teljes magyar nyelvű fordítás 1611-ben jelent meg, ifj. HELTAI Gáspár 

gondozásában. 
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jogi hagyományt közvetíti kora olvasóihoz. Ennek megfelelően az Előbeszéd rögzíti, hogy „[a] 

jogtudomány pedig az isteni és emberi dolgoknak ismerete; az igazságosnak és igazságtalannak tudása” 

(4. cím 1. §). A háttérben a suum cuique értelmében vett igazságosság, a jog és a jogtudomány viszonyba 

állítása rejlik: „Mert az igazság erény, tudniillik erkölcsi. A jog ez erénynek végrehajtója. A jogtudomány 

ennek a jognak tudása” (5. cím 1. §). Az emberi jog írott (törvényi) vagy íratlan (szokás-) jog; az emberi 

törvénynek pedig az isteniből kell fakadnia.
1646

 „Másképpen pedig a jogot a törvényes parancsolatok 

gyűjteményének mondjuk, a melyek minket a jónak és igazságosnak követésére, vagyis a hasznosságra, 

méltányosságra, vagy az igazságot jelző valóságra szorítanak” (2. cím 2. §). A természetjogilag 

megalapozott, emberi (tételes) jogot összefoglaló művének nem annyira bölcseleti, mint inkább a 

jogértelmezést és -alkalmazást segítő funkciót szánt Werbőczy az Ulászló királyhoz intézett ajánlásban: 

„Magára az igazságra pedig nem annyira természet, mint ismeret útján jutunk, még pedig azon ismeret 

útján, melyet nekünk a törvény- és jogtudomány szolgáltat, a melyet Euripides az esti és hajnali 

csillagoknál csodálatosabbnak mond.”
1647

 

A rendszeres elméleti reflexió intézményes feltételét Magyarországon is az egyetemi oktatás 

megindulása, vagyis a Nagyszombati Egyetemen 1667-ben létesített jogi kar teremtette meg. Ezt a Mária 

Terézia által 1777-ben kibocsátott, felvilágosult abszolutista oktatási reformot megvalósító első Ratio 

Educationis helyezte „az ország közepére”, vagyis Pestre.
1648

 A reform egyik kidolgozója volt Karl Anton 

Freiherr von Martini (1726--1800), akinek -- a naturalisták és racionalisták keresztényellenes, az 

utilitarizmus felé hajló szellemiségű tanaival szemben -- Christian Wolff (Nagy Frigyes felvilágosult 

abszolutizmusának jogi teoretikusa) mérsékelt és paternalista tanait közvetítő művei váltak kötelező 

tananyaggá.
1649

 A radikális és kritikus „ellentábor” kicsiny volt és rövid életű. A szerződéselméletbe oltott 

természetjogtan Martini-féle változatában a természeti jog az uralkodó személyében testesül meg, akivel 

szemben az alattvalókat az alávetési szerződés köti.
1650

 A felvilágosodás Rousseau inspirálta, 

népszuverenitásra támaszkodó szerződéselmélete az 1790-es évtized jakobinus, szabadkőműves 

mozgalmában nyert teret -- „azzal a torzított leképezéssel persze, hogy a szerződést megkötő nép fogalma 

s ezzel a szerződés kötelező ereje »Werbőczi népére«, azaz a nemességre korlátozódjék”.
1651

 E mű s a 

                                                           
1646

 „Az isteni törvénnyel ellenkező törvénynek tehát sem a nép megegyezéséből, sem huzamos szokásból 

ereje nincsen” (6. cím 7. §). „…mert Aquinói Szent Tamás szerint az emberi törvényeket azért alkották, 

hogy az embereket a vétkektől visszatartsák és az erényekre indítsák” (11. §). 
1647

 Említést érdemel, hogy a WERBŐCZY után élt Sir Edward COKE, akinek nevéhez az angol joghoz írt 

„Institúciók” fűződik, I. JAKAB királyhoz intézett intelmében így figyelmeztet: „Igaz, hogy Isten kiváló 

tudással és természeti adottságokkal áldotta meg Őfelségét, de Őfelsége nem tanulta birodalmának, 

Angliának a jogát, azokat az eseteket pedig, amelyek alattvalóinak az életére, öröklésére, javaira és 

vagyonára vonatkoznak, nem a természetes értelem szerint kell eldönteni, hanem a jog mesterséges 

értelme és ítélete szerint, amely jog olyan mesterség, amely hosszú tanulást és gyakorlást igényel, mielőtt 

valaki eljuthat a megismerésig.” Lásd Sir Edward COKE: „The Twelfth part of the Reports” in Joyce Lee 

MALCOM (szerk.): The Struggle for Sovereignty: Seventeenth-Century English Political Tracts I. 

(Indianapolis: Liberty Fund 1999) 11. 
1648

 A természetjog oktatását is MÁRIA TERÉZIA rendelte el 1760-ban; 1770-ig VITRIARIUS Institutiones 

iuris civilis című munkája alapján kezdte meg SZEDMÁKY Mihály, a római jog tanára. A „természeti 

magán- és közjog” tanszéke 1770-ben állt fel H. Jan van der HEYDEN vezetésével, vezérfonalul MARTINI 

munkáinak ismertetését kapva célul. Vö. pl. PAULER Tivadar: Észjogi előtan (Budapest: Athenaeum 
3
1873) 104. 

1649
 A természetjog oktatásához Carolus Antonius MARTINI: De lege naturali positiones, in usum auditorii 

Vindobonensis (Bécs: Kurzböck 1772); UŐ: De lege naturali positiones, in usum academiarum Hungariae 

(Buda: Typis Regiae Universitatis 1795). Magyarul: Báró Martini Természet törvényéről való 

állításainak magyarázatja [ford. DIENES Sámuel] (Bécs [k. n.] 1792) -- ez volt az első, magyar nyelven 

megjelent jogbölcseleti munka. A közjog oktatásához Carolus Antonius MARTINI: Positiones de iure 

civitatis, in usum auditorii Vindobonensis (Bécs: Kurzböck 1772); UŐ: Positiones de iure civitatis, in 

usum academiarum Hungariae (Buda: Typis Regiae Universitatis 1795). Vö. MÉSZÁROS István: „Az 

1777-i és az 1806-i Ratio Educationis tankönyvei” Magyar Könyvszemle 1980/4. 360. 
1650

 „Aki az államba belépett, aláveti természetes szabadságát a közös uralomnak és kötelezi magát, hogy 

mindenben engedelmeskedik, ami az uralkodónak tetszeni fog.” MARTINI Lehrbegriff des allgemeinen 

Staatsrechts című művéből idézi PRUZSINSZKY Sándor: Természetjog és politika a XVIII. századi 

Magyarországon. Batthyány Alajostól Martinovicsig (Budapest: Napvilág 2001) 11. 
1651

 PRUZSINSZKY (6. lj.) 13. A mozgalom nézeteinek inspirálója, egyben legjobb summázata BATTHYÁNY 

Alajos 1790--91-ben négy füzetben kiadott Ad amicam aurem című írása volt. Részletesebben lásd 

PRUZSINSZKY (6. lj.) 23. 
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mozgalom érvelése azonban már kétségtelenül magyar szerzőktől ered, s jogfilozófiai-jogelméleti 

megalapozottságú. 

2.2 Az első lépések 

Miután az első meggyökeresedett jogelméleti törekvések
1652

 Martini tanainak közvetítésére 

vállalkoztak,
1653

 a Martinitől való elszakadásra és önállóságra tett lépések először Szibenliszt Mihálynál 

(1783--1834), a győri, majd 1827-től pesti jogtanárnál figyelhetők meg.
1654

 Az ő fő forrása már a Martini-

utód Franz Zeiller és Franz Egger, akik Kant követőjeként a XIX. század elejére már anakronisztikussá 

vált természetjogtan helyett az észjogi iskola előtt nyitottak utat. Hatásukra született meg Szibenliszt latin 

nyelvű Institutionese -- némi késéssel lépést tartva a bécsi fejleményekkel.
1655

 Ezzel -- vagyis a jogtan és 

az erkölcstan kantiánus külön tartásával -- hozzájárult a jogbölcselet hazai diszciplináris önállósodásához 

is.
1656

 A Szibenlisztet 1832-től a katedrán a természetjogi tanszék vezetőjeként felváltó, magyarul meg 

nem tanuló Virozsil Antal (1792--1868) pozsonyi, majd pesti jogtanár visszaterelte a magyar 

jogbölcseletet az útkeresés kísérleteitől, és hivatalosan 1848-ig (tanszéke átadásáig és nyugdíjba 

vonulásáig), érdemben (reaktiválását és egyetemi hivatalokat vállalva) 1867-ig megtartotta az eredeti 

kanti úton.
1657

 Természetjogi művei -- az 1833-ban Pesten megjelent Jus naturae privatum methodo 

critica deductum és az 1839-ben publikált Epitome juris naturae seu universae doctrinae iuris 

philosophiae -- sokkal inkább a már a Virozsil Antal életében lezárult korszak hagyatékának aprólékos 

leltározásaként, mint egy új korszak nyitányaként értékelhetők.
1658

 

Virozsil utóda, 1848-tól a természetjogi tanszék vezetője az őt 1868. november 2-án búcsúztató 

Pauler Tivadar (1816--1886) lett. Pauler -- immár „észjog” elnevezés alatt -- a kanti tanok közvetítésének 

folytatója lett. 

A természeti vagy észjogtan az ember és életviszonyai természetén gyökerező, az ész által 

megismerhető jogszabályoknak rendszeres előadása. […] Az észjogtan tárgyát azon elvek és 

folyományaik képezik, melyek az ember és életviszonyai természetéből folyván, a társadalmi 

együttlét általános és szükséges feltételeit alkotják. […] A jog és erkölcstannak, melyek 

együtt véve, egymást kiegészítve, merítik ki az ember gyakorlati életfeladványát, melyeknek 

mindegyike az észből származtatja elveit, az emberek szabad cselekvényeire vonatkozik, és 

az ész törvényhozásának létesítésére törekszik: valódi viszonyát csak az ész erkölcsi és jogi 

törvényhozásai természetének kifejtése nyomán határozhatjuk meg.
1659

 

Az észjog és tételes jog viszonyát tekintve Pauler az észjogot részben a törvényekben és 

szokásokban megnyilvánuló jogként (ius constitutum), részben létesítendő jogként (ius constituendum) 

tételezi -- vagyis mint ami a pozitív jog „előképe, zsinórmértéke”. Az észjog elvei ennek megfelelően 

„általánosak, egyetemesek, változhatatlanok, az ész elvein gyökerezők”, míg a tételes jog „változó, 

részletes és történeti tényeken alapuló”.
1660

 E gondolatok és alaptételek a XIX. század végén már nem 

túlságosan előremutatók, akkor sem, ha a kornak megfelelő jog természetével Pauler -- úgy is mint aki 

pályafutása során volt gyakorló bíró, öt kormányban (többnyire) igazságügyi miniszter, képviselő -- 

                                                           
1652

 Részletesen lásd SZABADFALVI József: A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei. Werbőczy 

Istvántól Somló Bódogig (Budapest: Gondolat 2011). 
1653

 PAULER Tivadar: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez (Budapest: MTA 1878) 105. A 

MARTINI-magyarázatok jogirodalmi hulláma uralta még a XIX. század elejét, első felét is. 
1654

 PAULER (4. lj.) 159. 
1655

 Institutiones juris naturalis, conscriptae per Michaelem Szibenliszt I--II. (Pest: Typis Trattner-

Károlyianis 1830, 
2
1831). Részletes feldolgozását lásd PETRASOVSZKY Anna: Szibenliszt Mihály 

természetjoga, különös tekintettel az államra [PhD-disszertáció] (Miskolci Egyetem 2010). 
1656

 PETRASOVSZKY (11. lj.) 35. 
1657

 „Míg hazánkfiai a jogbölcsészet terén jobbadán Martini elvei magyarázatára, Zeiller és Egger bécsi 

jogtanárok munkái latin átdolgozására, vagy mint Fuchs, Szilágyi, Albélyi a tudomány egyes részeire 

vagy annak csak vázlatára szorítkoztak, ő a bölcsészeti magánjog teljes rendszerét, a Kanti iskola 

szellemében, de az eltérő nézetek részrehajlatlan bírálatával oly kiterjedésben tárgyalá, hogy az összes 

újabb irodalomban e tekintetben vele csak Baroli Péter mérkőzhetik…” PAULER Tivadar: Emlékbeszéd 

néhai Virozsil Antal fölött (Buda: Egyetemi Nyomda 1869) 10. 
1658

 „Virozsilt a természet jeles elmetehetséggel áldotta meg, de túlhaladta azokat vas szorgalma, kitartó 

buzgalma.” PAULER (13. lj.) 27. 
1659

 PAULER (4. lj.) 6, 8, 16. 
1660

 PAULER (4. lj.) 23. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pauler_Tivadar
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tisztában volt,
1661

 ami nem tántorította el tanai hirdetésétől. Vele zárult azon szerzők sora, akik elsősorban 

(német--osztrák hatásokat) közvetítő, a fennálló viszonyokat igazoló és konzerváló, módszerükben 

spekulatív jogelméleti irodalmat hoztak létre. Az „új magyar jogfilozófia”
1662

 velük szemben bontakozott 

ki. 

3. A jogfilozófiai intézményrendszer kialakulása 

A magyar filozófiai gondolkodás a felvilágosodás recepciójával vette kezdetét, s a XIX. század 

első harmadában a nyelvújítással összekapcsolódva és a magyar filozófiai nyelvet kialakítva vett 

lendületet, hogy majd a századfordulóra teljesedjen ki. A filozófia művelésének nyelvi, szemléleti és 

intézményes feltételeinek kibontakozásával párhuzamosan, de nem annak részeként vagy leágazásaként 

született meg az önálló magyar jogfilozófiai gondolkodás is. 

Az egész tudományosság hierarchiájának csúcsán az Akadémia áll. Az alapítás A hazai nyelv 

művelésére fölállítandó tudós társaságról vagy magyar akadémiáról szóló 1827. évi XI. törvénycikkel 

történt meg. Különös jelentősége van az Akadémia meghirdetett céljának a jogtudományok 

szempontjából: ekkor zajlott gőzerővel a magyar jogi szaknyelv kialakítása is, hogy majd 1844-ben 

felválthassa a latint, amely egészen addig a törvényhozás, az ítélkezés és az okiratok kötelező nyelve volt. 

Természetesen a tudományosság jelentős intézményévé vált az 1828-ban alakult Akadémiai Könyvkiadó 

s az általa szisztematikusan megjelentetett könyvsorozatok. 

A tudományok, így a jogfilozófia első és meghatározó bázisát azonban az egyetemek jelentették. 

Az első, máig fennálló egyetem a nagyszombati volt. Itt a természetjog kötelező oktatását Mária Terézia 

rendelte el 1760-ban, Martini hivatkozott műveit jelölve ki tananyagként.
1663

 A Ratio Educationis 

rendelkezett továbbá hat jogakadémia felállításáról is, ahol az oktatás hasonló tanmenettel (ideértve 

Martini tanait is), bár alacsonyabb színvonalon folyt, s doktori címet nem adhattak. A második egyetem 

alapítására 1872-ben került sor Kolozsvárott,
1664

 a pesti mintájára, s a fővárostól távolabb hamar szabad 

és dinamikus fejlődésnek indult; ez utóbb Szegeden kötött ki. A harmadik egyetemalapítási „hullám” 

1912-ben érkezett meg: Pozsonyban (utóbb Pécsett) az Erzsébet, Debrecenben (1949-ig) a Tisza István 

Tudományegyetem létesítésével.
1665

 E két utóbbin nem formálódott jelentékeny bázis a jogbölcselet 

számára. 

A Magyarország modernizálódását radikálisabban követelő progresszív gondolkodók nagyrészt 

az egyetemeken találták meg egzisztenciájukat, de a XIX. század végétől kezdődően alternatív 

intézményeket építettek ki. A liberálisoktól a szocialistákig terjedő polgári radikálisok mozgalma a 

szociológia mozgósító erejétől hajtva az 1890-es években, joghallgatók egy csoportjából bontakozott 

ki.
1666

 1900 januárjában indult meg (s 1919-ig, majd 1947--1949 között jelent meg) a Huszadik Század 

című folyóirat, helyt adva megannyi szociálisan elkötelezett írásnak. 1903-tól Somló Bódog, 1906-tól 

megszűnéséig Jászi Oszkár szerkesztette. A tudományos ismeretterjesztés és a konzervativizmussal való 

polémia szervezésére 1901 januárjában alakult (és 1919-ben szűnt) meg a Társadalomtudományi 

Társaság, amelynek első elnöke Pulszky Ágost volt; 1904-től a nagyvárosokban sorra alakultak a fiókjai. 

1902-ben indult meg a Társadalomtudományi könyvtár elnevezésű könyvsorozat, melynek részeként 
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 Az észjogot a törvényhozás és törvénykezés vezérlőjének, de nem helyettesítőjének tekintette: „Mi a 

jogképzést illeti, a törvényhozó nem merítheti intézkedéseinek alapelveit más forrásokból, mint az örökös 

jog igazságaiból; ezeket tükrözik vissza a népek szokásaikban, ezek szolgálnak a bírónak vezérfonalul 

ésszerű törvényszéki gyakorlat honosításában, a jogtudósnak véleményei, fejtegetései megalapításában” -- 

ámbár, teszi hozzá Karl von ROTTECKre hivatkozva: „bírónak a törvény ellen, ha igazságtalannak tartaná 

is, ítélni nem szabad.” PAULER (4. lj.) 40--41. 
1662

 SOMLÓ Bódog írása nyomán elterjedt önmegjelölés. Bódog SOMLÓ: „Die neuere ungarische 

Rechtsphilosophie” Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 1907. 315--323. 
1663

 MARTINI tankönyveit csak az 1832-ben a természetjogi katedrára lépő VIROZSIL Antal szorította 

háttérbe de facto, ugyanakkor MARTINI maradt a kötelező tananyag egészen 1848-ig. Ekkor a katedrát 

(mint Ész- és Büntetőjogi Tanszéket) PAULER Tivadar vette át és taníthatta az észjogot, de -- emlékezett 

vissza 1870-ben -- még 1853-ban VIROZSILlal együtt „szigorú felelősség terhe mellett mindkettőnknek 

meghagyatott, hogy a socialismusra, demokratismusra és a legújabb történelmi eseményekre vonatkozó 

kérdések tárgyalásától tartózkodjunk”. PAULER (9. lj.) 303. 
1664

 1872. évi XIX. tv. a kolozsvári magyar királyi tudományegyetem felállításáról és ideiglenes 

szervezéséről.  
1665

 1912. évi XXXVI. tv. a debreczeni és a pozsonyi magyar királyi tudományegyetem felállításáról.  
1666

 Átfogó ismertetésként lásd HORVÁTH Zoltán: Magyar századforduló. A második reformnemzedék 

története (1896--1914) (Budapest: Gondolat 1974). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3_B%C3%B3dog
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szi_Oszk%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Babe%C5%9F%E2%80%93Bolyai_Tudom%C3%A1nyegyetem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Babe%C5%9F%E2%80%93Bolyai_Tudom%C3%A1nyegyetem
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(megszakításokkal) mindmáig adnak ki könyveket a progresszív eszmék terjesztésére. Ugyancsak 1902-

ben vették kezdetüket a munkástanfolyamok a Társadalomtudományi Társaság és a 

Társadalomtudományok Szabadiskolája szervezésében. 1908-ban hozták létre a Galilei Kört a diákok és 

fiatal társadalomtudósok összefogására. A radikálisok ellenfórumaként indult meg 1907-ben a Magyar 

Társadalomtudományi Szemle és 1911-ben a Magyar Figyelő című folyóirat. Ezzel teljes spektrumon 

felállt a tudományos intézményrendszer -- fájdalmas, hogy már oly kevés idő volt hátra a hosszú XIX. 

századból, s már fenekedett a rövid XX. század összes szörnyűsége. Ez az intézményrendszer képezte az 

alapját a modern magyar jogfilozófia első nagy korszakának is. 

4. A modern magyar jogfilozófia első szakasza 

4.1 A szociológiai indíttatás 

Szociológia! Ez volt az a szó, mely szintetizálta törekvéseinket: a természettudományok 

diadalmas erejében való hitünket, a rájuk alapított társadalomtudományi kutatást és az ezen 

felépülő új népboldogító politikát a benthami igazságosság szellemében. Ez volt a célunk és 

Herbert Spencer az ideálunk, akinek nevével s számunkra írt levelének auspiciuma alatt 

kezdettük meg működésünket.
1667

 

Nem sokkal Jászi Oszkár e vallomása előtt, 1908 decemberében -- egyben az 1867-es 

kiegyezéstől az 1948/49-es fordulatig tartó korszak „felezőpontján” -- jelent meg a Huszadik Század 

reprezentatívnak szánt 250 oldalas lapszáma, amely tablót rajzolt a kor Magyarországáról, keserű 

kiáltásként mondva ki a mindent átható romlottság és reménytelenség érzését a kép láttán. Félfeudális 

világi és egyházi nagybirtokrendszer, a teljes szekularizáció elmaradása, cselédség, plurális és nyilvános 

választójogi törvényjavaslat, kivándorlás, analfabetizmus, zsidókérdés, nemzetiségi kérdés, belterjes és 

anakronisztikus politikai kultúra, a demokratizálódás elutasítása, sztrájkok -- a magyar Ugar. 

Ilyen körülmények között a jogtudóst nemcsak a „Censor” benthami kötelessége vezette a jog 

korszerűsítésére -- a helyzetet átlátó és a jövőért felelősen aggódó gondolkodók számára morálisan 

egyedül tisztességes alapállásként adódott a polgári radikalizmus. Ethoszuk alaptétele az volt, hogy abból, 

ami van, következik az, aminek lennie kell, abból pedig az, amit tenniük kell. Innen a szociológiai 

pozitivizmus térnyerése: a tények tudományos módszerekkel való megismerése és azokból egzakt 

következtetések levonásával a társadalom átalakításának megtervezése. 

4.2 Pulszky Ágost 

Az áttörés a jogfilozófiában Pulszky Ágost nevéhez fűződik.
1668

 Nézeteinek első meghirdetésére 

az Akadémián 1868-ban megtartott előadás kínált fórumot.
1669

 Széles körű szakmai reputációra szert téve 

1875-ben, 29 évesen, professzori kinevezésével egy időben átvette Pauler Tivadartól a pesti jogi kar 

jogbölcseleti tanszékének vezetését. Ugyanebben az évben jelent meg a fordításában Maine főműve, az 

Ancient Law, amelynek 300 oldalnyi szövegéhez 120 oldalnyi jegyzetapparátust fűzött. Saját főműve -- A 

jog- és állambölcsészet alaptanai -- 1885-ben jelent meg Budapesten, s 1887-re meghozta az elismerést 

számára: az Akadémia levelező tagjává választották (de rendes tagjává később már nem). Ezt követően 

1888-ban The Theory of Civil Law and Society címen
1670

 bocsátja tanait az általa nagyra becsült angol 
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 JÁSZI Oszkár: „Tíz év” Huszadik Század 1910. 2. (Visszatekintés a Huszadik Század folyóirat első tíz 

évére.) 
1668

 PULSZKY Ágost (1846--1901) indíttatását meghatározta, hogy PULSZKY Ferenc elsőszülött fiaként 

született Bécsben. Apja az 1848-as kormány államtitkára, meghatalmazott diplomatája Angliában, majd 

KOSSUTH közeli társa a száműzetésben. Bár édesanyja bécsi nagypolgári családból származott, a 

száműzetés éveiben PULSZKY az iskoláit Londonban és Torinóban végezte -- innen imponáló 

nyelvismerete. Jogi diplomáját azonban a pesti egyetemen szerezte meg 1868-ban, és már hallgatóként 

szakmai elismerést kapott. 1869-től pénzügyminiszteri hivatalnok, 1871-től több ciklusban, harminc éven 

át országgyűlési képviselő. 1872-ben egyetemi magántanár lesz, az angol jogbölcselet témakörében 

habilitál, 1875-től pedig a jogbölcselet és nemzetközi jog professzora. 1871-től a Deák-pártban 

bekapcsolódik a pártküzdelmekbe is. Retorzióként 1878-ban behívót kap a boszniai hadjáratba, ahol korai 

halálát okozó ízületi eredetű szívbántalmait is szerezte. Részletesebben lásd KUPA László: Pulszky Ágost 

bölcselete (Budapest: Seneca 1996). 
1669

 Közzétéve PULSZKY Ágost: A római jog s az újabbkori jogfejlődés (Budapest: MTA 1879). 
1670

 Ágost PULSZKY: The Theory of Civil Law and Society (London: T. Fisher Unwin 1888). 
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tudományosság ítélőszéke elé -- itt elismerést igen, valódi áttörést nem sikerült elérnie.
1671

 Élete végén 

még ő lehetett a Társadalomtudományi Társaság első elnöke, s utolsó írását a Huszadik Században 

publikálhatta.
1672

 

A jog- és állambölcsészet alaptanai két fő részből (Előtanok és Alapfogalmak), s az utóbbin 

belül három fejezetből (A társadalom; Az állam; A jog) áll. E beosztás már sejteti, hogy az Előtan 

pozitivista tudományelméletének alapzatán (a tudomány egysége, metafizikiaellenesség,
1673

 az okozatos 

tudományok elsődlegessége
1674

) társadalomelméletbe és szociológiába ágyazott jogelmélet nyugszik.
1675

 

Tudományelméletileg „a jog- és állambölcsészet, mint minden tudomány, kettős feladattal bír: a létezőt, a 

tapasztalati tünemények összességét megmagyarázni, és a lehetőt, a jövőben tapasztalhatót megállapítani; 

a múltból és jelenből a viszonyok felett uralkodó törvényeket kideríteni, és ezek működését a jövőre 

kiszámítani; okadatolni azt, ami van, ebből következtetni arra, aminek lennie kell…”
1676

 Ebből 

következik, hogy Pulszky „a jog- és állambölcsészet mint az emberi törvények és intézmények 

természettörvényei tudománya” meghatározást adta, amely a társadalmi tudományok körében hasonló 

helyet foglal el, „mint aminőt a mechanikában a statika tölt be”.
1677

 

Az „emberi igények és érdekek” (az „életérdekek”) kielégítésére szerveződött -- és fejlődő -- 

társadalom közakarattal és erővel felruházott, megszilárdult formája veszi fel az állam alakját. Az állam 

pedig uralkodó társadalom: „jogalkotó és jogfenntartó társadalom, amely saját fennállásának föltételeit 

saját és alattvalóinak eljárására nézve parancsoló, engedélyező és tiltó szabályokban kijelenti és 

érvényesíti”.
1678

 

Ebből származik Pulszky jogelmélete, a „cselekvőségi elmélet”: „A jog a társadalmi együttlét 

feltételeinek összege a közösségi és egyéni cselekvőség tekintetében, összetesen mindig mint az állam 

akarata jelentkezik, nyíltan kifejezve parancsban, engedélyben vagy tilalomban avagy hallgatag elismert 

szokásban.”
1679

 Az államakarat által tételezett tárgyi jog az, ami az egyes társadalmak és egyének 

cselekvéseinek korlátait és feltételeit felállítja -- e korlátok és feltételek között azonban ugyanezen 

cselekvések szabadságát garantálják. 

A jog eszerint azon szabályok összege gyanánt marad meg, amelyek a társadalom tényleges, 

az állam által elismert létföltételeit ölelik fel, és amelyek államilag kikényszeríthetők. 

Erkölcsi jelleggel bírnak tehát, amennyiben a tényleges társadalom is az emberi közösségnek 

már elért alakja, és a tovább hatoló közösségnek föltétele, továbbá amennyiben az állami 

viszonyok végelemzésben egyéniek, és tényezőik közé tartoznak az egyéni akarat elemei is; 

logikai jellegűek, amennyiben kifejezett vagy föltételezett parancsok, amelyek tudatos 

felfogásból indulnak ki, és tudatos felfogás által megérthetők és követhetők; végre anyagi 

jellegűek, amennyiben mindig kikényszeríthetők.
1680
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 Elméleti fellépése szokatlan, sőt idegen maradt a sokáig a német--osztrák észjogi hagyományon 

nevelkedett közönség számára. Könyvei mondanivalója, sőt „érthetetlensége” miatt országgyűlési 

képviselőként többször durva parlamentbeli támadásnak is ki volt téve. 
1672

 PULSZKY Ágost: „Demokrácia és nemzetiség” Huszadik Század 1901. 161--172. Ezt megelőzően -- a 

tudomány intézményrendszerének akkori kialakulatlansága miatt -- főleg a vegyes tematikájú és 

színvonalú Budapesti Szemlében volt kénytelen publikálni. 
1673

 Ez a törekvés magyarázza, hogy PULSZKY nem a XIX. század angol jogbölcseletére, de nem is 

COMTE pozitivizmusára, hanem elsősorban Thomas HOBBES empirikus módszerére támaszkodik. KUPA 

(24. lj.) 111--114. 
1674

 „Mert célszerűségnek törvényszerűség az előzménye; valamit célszerű gyanánt értelmezni annyit tesz, 

mint azt okadatolni -- bizonyos következményt tulajdonítani bizonyos előzményeknek. Ha tehát alanyilag 

célszerű, tárgyilag szükségképpen törvényszerű.” PULSZKY Ágost: A jog- és állambölcsészet alaptanai 

(Budapest: Eggenberger 1885) 8. 
1675

 Érdekességként említjük meg, hogy Ferdinand TÖNNIES Gemeinschaft und Gesellschaftjával (1887) 

egy időben, tőle függetlenül s némileg eltérően is vezeti be a „társasági ösztön” által hajtott „társaság” és 

a „társadalom” megkülönböztetését. Az előbbi az érzelem-, az utóbbi az érdekvezérelt társulás 

megjelölésére szolgál: „az emberek társas viszonyaiban mindig két csoportot különböztethetünk meg: 

olyat, amelynél együttlétük okvetlen szükségnek felel meg, és olyat, amelyben az embert társaságra nem 

közvetlen haszon, nem felismert érdek, hanem érzelmei indítják.” PULSZKY (30. lj.) 68. 
1676

 PULSZKY (30. lj.) 41. (Kiem.: Sz. M.) 
1677

 PULSZKY (30. lj.) 15, 34. (Kiem.: Sz. M.) A „dinamikát” PULSZKY felfogásában a politika képviseli.  
1678

 PULSZKY (30. lj.) 160. 
1679

 PULSZKY (30. lj.) 240. 
1680

 PULSZKY (30. lj.) 251--251. 
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Pulszky Ágost főműve megjelenésétől kezdődően azonban nem a jogfilozófiai elmélete 

elmélyítése, hanem a „tudományos politika” kérdései és lehetőségei felé fordult.
1681

 A tudós és politikus 

alakjának Pulszky Ágost által megteremtett szimbiózisáról végül is az angol szociológiatörténet mondott 

ítéletet: nem teljesült az a reménye, hogy a Társadalomtudományi Társaság egyszerre oldja meg a 

társadalmi problémák tanulmányozását és a társadalmi reformok véghezvitelét.
1682

 

4.3 Pikler Gyula 

Pikler Gyula
1683

 Pulszky tanítványaként indult.
1684

 Az „első Pikler-ügy”
1685

 során 1901-ben 

Pulszky még ki tudott állni tanítványa s rajta keresztül a tanszabadság mellett, de ezzel ténylegesen is 

átvette a radikális ifjúság vezetőjének szerepét. Ezt a szerepet az első jelentős munkája, A jog 

keletkezéséről és fejlődéséről alapozta meg,
1686

 amelyben kibontotta saját „belátásos jogelméletét”. A 

belátásos jogelmélet az „ösztönszerűségi iskola” meghaladását veszi célba. Az utóbbi szerint (amelyet 

nemcsak a természetjogtanok és a historische Rechtschule, hanem Auguste Comte is képvisel) 

…az emberek nem azért alkották meg a jogot, mert annak célszerűségét belátták és belátják, 

hanem ellenkezőleg „öntudatlanul, ösztönszerűleg” tették és teszik azt; tették és teszik azt 

azért, mert bizonyos bennük levő „hajlam, ösztön, jogérzet, szellem, népszellem, néptudat” 

viszi rá őket. […] Teljesen ellenkező e tekintetben a belátásos iskola jellege. [E] szerint az 

embernek az a lelki állapota, amely a jogot létrehozza, minden népnél egyenlő; mindenütt 

igyekszik az ember szükségleteit kielégíteni, életét biztosítani; azért minden nép részben 

hasonló intézményekhez jut.
1687

 

Ez az iskola biztosít gyakorlati elvet a jogalkotás számára is: „folyton vizsgálnunk kell, nem 

találunk-e oly jogot, amely szükségleteinket a létezőnél még jobban kielégíteni képes”
1688

 -- ami nemcsak 

a kodifikációt, de az állandó jogváltozást is igazolja, s ezzel a haladást szolgálja. 

Pikler -- Pulszky nyomán -- a jogbölcseletet a jog természettudományának tartja, melynek 

ugyanúgy kell feltárnia a jog tudományos törvényeit, mint az élettannak az élet, a hőtannak a hő 

                                                           
1681

 KUPA (24. lj.) 17. 
1682

 Harry Elmer BARNES -- Howard BECKER: Social Thought from Lore to Science 2. (Boston: D. C. 

Heath & Co. 1938) 1079--1080. Idézi KUPA (24. lj.) 27. 
1683

 PIKLER Gyula (1864--1937) a budapesti egyetemen szerzett jogi doktorátust 1884-ben. 1891-ig a 

Képviselőház segédkönyvtárosaként dolgozott. 1897-ben megjelent kötete nyomán 1898-ban rendkívüli 

nyilvános tanári kinevezést nyert el a pesti jogi karon; 1903-ban kapta meg a jogbölcselet rendes 

egyetemi tanára kinevezést. A Társadalomtudományi Társaságnak megalakulása óta alelnöke, 1906-tól 

elnöke volt. Részben az őt ért támadások miatt 1910 után fokozatosan kivonult a közéleti szereplésből, és 

tudományos érdeklődése is eltolódott a pszichofiziológia felé. 1918-ban a polgári demokratikus 

(KÁROLYI Mihály-féle) forradalom mellett még kiállt, a Tanácsköztársaság elől azonban Bécsbe távozott. 

Ennek ellenére utóbb fegyelmi eljárást indítottak ellene, majd „egy évet meghaladó törvénytelen 

szabadságolás” miatt állásáról lemondottnak tekintették, de utóbb elfogadták nyugdíjkérelmét. 1925-től 

haláláig felesége vidéki birtokaira visszavonulva publikált és folytatta kísérleteit a fiziológia terén. 
1684

 Így emlékezett mesterére: PULSZKY jogbölcseleti tantermében „más levegő csapott meg minket, mint 

a többiekben: A természettudományi felfogás levegője, a nagy egységes tudományos áramnak levegője, 

mely mintegy itt hatolt bele a juriszprudencia álló levegőszigetébe.” PIKLER Gyula: „Pulszky Ágost 

tudományos egyénisége” in Pulszky Ágost emlékezete (Budapest: Franklin 1902) 25. Jegyezzük meg, 

hogy PULSZKY kedves tanítványa volt az a SZABÓ Ervin is, aki a magyar marxista gondolkodás egyik 

meghatározó alakjává vált. 
1685

 Az első „PIKLER-ügy” előzményei az 1897-es kötetére nyúlnak vissza, melynek észjog- és 

metafizikaellenes állásfoglalása és a mestere nyomdokain haladó tanai párbajokig menően megosztották 

az egyetemi ifjúságot. A botrány a Hazánk 1901. április 29-i számában megjelent írás nyomán robbant ki, 

amely azzal vádolta PIKLERt, hogy „a hazát, a vallást semmibe vevő eszméket hirdet”, s pár nap alatt 

eljutott a parlamenti interpellációig. Itt WLASSICS Gyula közoktatásügyi miniszter megtagadta a 

beavatkozást, viszont a jogfilozófiát a kar kivette a második jogi alapvizsga tárgyai közül. A második 

PIKLER-ügy 1907-ben tört ki, PIKLER szereplése miatt a Társadalomtudományok Szabadiskolájának 

Kongresszusán. Itt kiállt a szabad oktatás fenntartásáért, a felekezeti iskolák államosításáért. Előadásai 

miatt a „tudományos elfajulásait” ostorozó interpellációra került sor a parlamentben. Az ügy 

következményeként APPONYI Albert kultuszminiszter megtagadta dékánná választásának megerősítését. 
1686

 PIKLER Gyula: A jog keletkezéséről és fejlődéséről (Budapest: Politzer 1897). 
1687

 PIKLER (42. lj.) 10. 
1688

 PIKLER (42. lj.) 13. 
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törvényeit,
1689

 s -- a „társadalmi mérnökösködés” gondolatát is megelőlegezve -- ugyanolyan célt: a világ 

uralását is kell szolgálnia.
1690

 E tudományfelfogás következménnyel járt belátásos elméletére is. Itt a jog 

következő meghatározását adja: 

A jog kényszerrel biztosított összeműködés másokkal, vagy egyoldalúan azok javára, vagy 

kölcsönösen mindkét fél javára. Azt állítjuk, hogy [ezt az] összeműködést, és annak 

kényszerrel való biztosítását, azért kezdték meg, hozták létre az emberek, mert belátták, hogy 

az mindenféle szükségleteik kielégítését megkönnyíti. Azt állítjuk továbbá, hogy e belátásra 

tapasztalatok vezették rá az embereket.
1691

 

A jog fejlődésének az értelmi fejlődés az oka: annak előrehaladó belátása, hogy ugyanazon 

szükségletek kielégítése egyre jobb és jobb eszközökkel biztosítható. Ez az értelmi-célszerűségi belátás 

nemcsak a jogintézményekre, hanem a társadalmi szerveződésre is áll: „a család, a nemzetség, a törzs, a 

nemzet, az egyház éppoly céltudatos alkotás, mint a kereskedelmi társaság vagy a művelődési vagy 

szórakozási egylet intézménye”.
1692

 E tétel kifejtése (s annak cáfolása, hogy az állam „természetes 

egyesülés” volna) az előző mű folytatásának szánt Az emberi egyesületek… című kötet tárgya.
1693

 Ebben 

az állam mint az emberi egyesületek egyik fajtája kap helyet, amelyet azok a szükségletek határoznak 

meg, amelyeket kielégít. Az egyesület pedig nem puszta egymás mellett élés, hanem olyan társulás, 

„amely az együtt élő emberek közt […] az együttes munkálkodással járó együttlét”.
1694

 

Pikler elfordulása a pszichológia és pszichofiziológia felé nem előzmények nélkül történt. Első 

könyvében a tudományelméleti alapokat rakta le: 

a társadalomtudomány alkalmazott lélektan és élettan, éppúgy, amint az élettan alkalmazott 

fizika és kémia. […] A társadalmi életnek, habár csakis mozgásokból áll -- megy tovább --, 

van lélektani oldala is. Ezen oldalról szemlélve, az emberek eszméleti állapotaik hatásai alatt 

mozognak, amit minden anyag részéről nem szoktunk föltenni…
1695

 

Második kötetében továbbment, s a célszerűségi belátás végső, fiziológiai alapjait próbálta 

megragadni: „Az a belátás, hogy valamely cselekvési mód egy szükségletet kielégíteni képes, azon 

idegrendszerbeli tény korrelátuma, hogy valamely idegfolyamat egy másik idegfolyamattal összhangban 

van, ezt erősíti; a belátás voltaképp e tény eszméletre jutása.”
1696

 Az idegrendszer folyamatai pedig -- 

mondja -- anyagi folyamatok, s ezért „az anyagmozgásra vonatkozó általános ismereteinket bízvást 

alkalmazhatjuk az idegekben végbemenő folyamtokra is”.
1697

 Munkássága utolsó két évtizedében, a 

világtól visszavonultan, végleg e mozgások -- „a jog lelki gyökerei” -- tanulmányozása felé fordította 

figyelmét, s eredményeit főleg németül publikálta.
1698

 

                                                           
1689

 „[A] mai jogbölcselet a jognak tulajdonképpeni tudománya, ugyanolyan értelemben, mint a 

természettudomány a többi természetnek.” PIKLER Gyula: Bevezető a jogbölcseletbe (Budapest: 

Athenaeum 1892) XII. 
1690

 „Amit a társadalmi tudománytól várunk, az nem egyéb, mint olyan pontos uralom a társadalom 

jelenségei fölött, mint amilyen pontos uralmat nyertünk részben már és remélünk a fizikai világ fölött a 

természettudományoktól. A társadalmi tudomány egy új kort teremt, amelynek törvényhozói éppoly 

pontosan fogják tudni elvégezni munkájukat, mint a mai kor gépészmérnökei és hídépítői.” PIKLER (45. 

lj.) 166. 
1691

 PIKLER (42. lj.) 48. S ezért „a jog fejlődése nem a célok, hanem az eszközök fejlődése”. Uo. 56. 
1692

 Példaként hozza PIKLER annak belátását, hogy a használati jog elválhat a tulajdonjogtól, hogy más 

dolgoztatása nemcsak rabszolgaként, hanem munkaszerződéssel is lehetséges stb. PIKLER (42. lj.) 248. 
1693

 PIKLER Gyula: Az emberi egyesületek és különösen az állam keletkezése és fejlődése (Budapest: 

Politzer 1897) A jogelméleti művek sorozatát ugyanebben az évben (a szintén a célszerűségi belátás 

alapján álló) A büntetőjog bölcselete zárta; mindegyik kötet számos kiadást ért meg rövid idő alatt.  
1694

 PIKLER (49. lj.) 1. 
1695

 PIKLER (45. lj.) 139. 
1696

 PIKLER (42. lj.) 173. 
1697

 PIKLER (42. lj.) 166. Az anyagrendszerben „mozgó részek” pedig „pusztán mechanikai okokból” 

választják ki a további mozgásokat. Uo. 168. 
1698

 Julius PIKLER: Sinnesphysiologische Untersuchungen (Leipzig: Barth 1917). Az erről megjelent 

ismertetésében írta IGNOTUS a Nyugat 1917/23. száma „Figyelő” rovatában: „…mikor Pikler e könyve 

megírhatása kedvéért visszavonult társadalmi harcainktól, melyekben pedig az ő gondolatainak nem 

csekély ébresztő részük volt, nem azért tette, mintha e bevált harciassága alább hagyott volna. Hanem 

mert aki a gondolatokat termeli, nem szóródhatik el a propagandában, s a tudós azzal harcol 

legfoganatosabban, ha teremt.”  
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4.4 Somló Bódog első pályaszakasza 

A szociológiai pozitivizmus szakaszának legnagyobb alakja Pikler Gyula volt, a legismertebb 

azonban -- Moór Gyula kifejezésével: a magyar jogbölcselet „representative man”-je
1699

 -- Somló 

Bódog. Somló Bódog
1700

 a Huszadik Század alapítójaként és szerkesztőjeként, a Társadalomtudományi 

Társaság titkáraként, a Társadalomtudományok Szabadiskolája elnökeként a polgári radikális mozgalom 

elkötelezett képviselőjévé vált. Ez országos színtéren a „Somló-ügy” kipattanásával vált köztudottá -- 

nem utolsósorban Ady Endre Somló melletti fellépése révén.
1701

 Munkássága Pikler tanítványaként és 

követőjeként indult, aminek első jelentősebb dokumentuma a habilitációja alapjául is szolgáló dolgozat a 

nemzetközi jog bölcseleti alapjairól.
1702

 Ebben Pikler belátásos elméletét alkalmazta a nemzetközi jog 

fejlődésére, így az ésszerű belátások hatását a háborúk mérséklésére, a „jogérzelmek” (eszmék) szerepét a 

célszerű intézmények kiegészítőjeként. 

E korszakának csúcspontját kétségtelenül az Állami beavatkozás és individualizmus című műve 

képezi. Idézzük fel, hogy Pulszky Ágost exponálta először, hogy a hagyományos -- konzervatív és 

liberális pártok váltógazdaságán alapuló -- parlamentarizmus intézményes elvei és módszerei 

alkalmazkodásképtelenek.
1703

 Ez okszerűen veti fel az állami cselekvőség körének és mértékének 

kérdését. A liberális választ számára is Spencer jelentette, akinek Study of Social Science című művét 

recenzálva mint „semmittevést” vetette el azt a felfogást, hogy „a legjobb orvos az, ki legkevesebbet 

tesz”.
1704

 Pikler Gyula első voltaképpeni társadalomtudományi írása is Spencer tanaival vet számot, s 

elutasítja, hogy az államnak a külső támadások elleni védelemre és az igazságszolgáltatásra kellene 

korlátoznia működését -- az államnak feladatai vannak az együttműködés, az egyéni szükségletek 

kiegyenlítése, a jövedelemegyenlőtlenség tompítása terén, s e feladatokat vagyonjogi reformmal tudja 

ellátni.
1705

 A célszerűségi elmélet szemben áll az érzelmi-ösztönszerűségi magyarázatokkal: gyakorlati 

                                                           
1699

 HORVÁTH Barna kifejezése. Lásd József SZABADFALVI: „Bódog Somló -- The »Representative Man« 

of Hungarian Legal Philosophy” in Zoran POKOROVAC (szerk.): Rechtswissenschaft in Osteuropa 

(Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 2010) 375--389. 
1700

 SOMLÓ Bódog (1871--1920) zsidó kispolgári családban született; édesanyjával végig németül 

társalgott. Édesapja, FLEISCHER Lipót vasúti tisztviselő foglalkozása miatt iskoláit változó helyeken 

végezte. Jogi tanulmányait Budapesten kezdte meg, de egy szemeszter után Kolozsvárra iratkozott át, ott 

szerzett diplomát. 1896-ban és 1897-ben egy-egy szemesztert töltött Lipcsében, majd Heidelbergben. 

Kolozsvárott habilitált jogfilozófiából 1899-ben, politikatudományból 1902-ben. 1898-ban állásért 

pályázott a pécsi és a pozsonyi jogakadémián -- sikertelenül. 1899-től két éven át Budapesten élt, ekkor 

vált a fiatal radikálisok egyik vezéralakjává. Végül 1903-ban sikerült a nagyváradi Akadémián, majd 

1905-ben a kolozsvári egyetemen tanári álláshoz jutnia. Itt működik 1918-ig -- 1917/18-ban dékánként --, 

amikor a háborút követő forradalmi hullám a pesti jogi karra veti. Itt alkotói, morális, politikai, 

magánéleti válságba kerül, melyből öngyilkosságba menekül. Részletesebben lásd Julius MOÓR: 

„Vorwort der Herausgebers” in Felix SOMLÓ: Gedanken zu einer ersten Philosophie (Berlin--Leipzig: 

Walter de Gruyter 1926) 3--17. 
1701

 A botránykő SOMLÓ felolvasása a Társadalomtudományi Társaság ülésén „A társadalmi fejlődés 

elméletéről és néhány gyakorlati alkalmazásáról” címmel (megjelent: Huszadik Század 1903. 397--409). 

Ebben SPENCERt és MARXot mint „a modern társadalomtudomány két legkimagaslóbb alakját” méltatja, s 

arra a következtetésre jut, hogy „[m]inél fejlettebb egy társadalom, annál inkább értéküket vesztik benne 

a konzervatív tényezők és annál kizárólagosabb jelentőség jut a liberális és a radikális, a fejlesztő 

tényezőknek”. Uo. 408. Tanártársai azzal a váddal, hogy „antimonarchikus, vallásellenes eszméket” vall, 

beadványban fordultak a közoktatásügyi miniszterhez, leváltását követelve. Júniusra ez az „ügy” is 

parlamenti interpellációba torkollt. Ez ellen mozdultak meg a progresszív gondolkodók (pl. Huszadik 

Század 1903. 615.), de a legnagyobb hatása ADY őt védő megszólalásának volt a Nagyváradi Napló 1903. 

szeptember 17-i számában. (Említsük meg: ADY temetésén PIKLER mond majd szép beszédet.) 
1702

 SOMLÓ Bódog: A nemzetközi jog bölcseletének alapelvei (Budapest: Franklin 1898). Az emberi 

egyesületek célszerűségi belátáson alapuló természetének elemzése Julius PIKLER -- Felix SOMLÓ: Der 

Ursprung des Totemismus: ein Beitrag zur materialistischen Geschichtstheorie (Berlin: Hoffmann 1899). 
1703

 PULSZKY Ágost: „A pártkormányzat és a korkérdések” Budapesti Szemle 1878. 169--179. 

Véleményének persze lehetett nagyon is konkrét politikai oka, ti. TISZA Kálmán 1875--1890 közötti 

kormányzása, amely a liberális alapfelfogást „mérsékelt bonapartista” irányba, vagyis a végrehajtó 

hatalom törvényhozással szembeni túlsúlya felé billentette el. 
1704

 PULSZKY Ágost: „A társadalmi tudomány és az angol philosophia” Budapesti Szemle 1875. 258--289. 
1705

 Herbert SPENCER The Man versus the State című művének kritikájaként PIKLER Gyula: „Az állam 

ellen” Budapesti Szemle 1886. 43--60. 213--237. 



340 

 

útmutatást ad és a haladást szolgálja, méghozzá elsősorban a szociális kérdés feszültségeitől vezetve. 

Pulszkyhoz hasonlóan ugyanakkor ő is elutasította a másik végletet: a marxizmus és a szocializmus 

tanításait. 

Ilyen előzmények után született meg Somló Bódog dolgozata. A Társadalomtudományi 

Könyvtár első kötete F. Howard Collins Spencer-kivonatának (többek között Somló által készített) 

fordítása volt,
1706

 a második pedig az Állami beavatkozás és individualizmus
1707

 -- ez volt Somló 

politikatudományi habilitációs dolgozata is Kolozsvárott 1902-ben. Somló felütése már az első lapon 

egyértelmű: „A francia forradalom jelszavai az angol liberális közgazdaságtannal és az egész polgári 

liberalizmussal egyetemben az elavult politikai requisitumok lomtárába került.”
1708

 Innen bontja ki a 

kornak és körülményeknek megfelelő állami beavatkozás körvonalait. 

Somló szerint az archaikus társadalmakban nem a beavatkozás köre nagyobb, hanem -- 

ismereteik fogyatékossága miatt -- azok hatékonysága kisebb, mint a mai „kultúrállamokban”. A 

társadalmi fejlődéssel éppen hogy az állami beavatkozás körének kiterjedése jár együtt
1709

 -- azonban a 

beavatkozást kísérő kényszer egyre elviselhetőbb, mert az engedelmesség egyre önkéntesebb, egyre 

spontánabb.
1710

 

A szabályozás tehát egyre gyarapodik, és ezenkívül még folyvást változik is a mindenkori 

ismeretek szerint. A jogfejlődésnek tehát alaptörvénye a mindenkori ismeretekhez való 

alkalmazkodás. Az ideális, a fejlődés törvényeinek leginkább megfelelő jogállapot tehát az, 

amely egyfelől teljesen szabad tért enged az ismeretek fejlődésének és másfelől semmi 

akadályát sem ismeri annak, hogy az összes társadalmi intézmények a mindenkori 

ismereteknek megfelelően átalakuljanak.
1711

 

Ugyanezen korszak jogfilozófiai summázatát a Jogbölcseleti előadások adja.
1712

 Nem meglepő 

módon a társadalomról -- s így a jogról -- szóló ismeretek alaptudományaként a szociológiát jelöli meg: 

„A szociológia nem egyéb, mint társadalombölcselet, így a jogbölcselet mint a szociológiának része 

jelentkezik. A jog modern bölcselete és a jog szociológiája egy és ugyanaz.”
1713

 

Ugyanígy jellemző a tudomány és a társadalmi haladás összekapcsolása -- egyszerre kritizálva a 

politikát és az észjogi „lomot”. Új tematikus csomópontként jelenik meg azonban a jog fogalmának és 

helyességének a kérdése, amelyet majd a Juristische Grundlehrében fejt ki. A jog fogalma már a 

társadalom fogalmára építkezik, s mint e társadalom „legmagasabbrendű hatalma” által felállított 

szabályok összessége nyer meghatározást. A helyes jog itt még a kiválasztódást segítő „célszerű jog”, ami 

a jogi szabályozás és az állami hatáskör kiterjesztését eredményezi az együttműködés („összműködés”) 

szolgálatában. E fejtegetés a benthami utilitarizmusra alapított „boldogságot” jelöli meg a jog végső 

céljaként. Somló halálával a polgári radikalizmus teátrálisan tragikus véget ért.
1714

 A szociológiai 

pozitivizmus korszaka azonban már legalább tíz évvel azelőtt lezárult. 

                                                           
1706

 Frederick Howard COLLINS: Spencer Herbert synthetikus filozófiájának kivonata [ford. JÁSZI Oszkár 

et al.] (Budapest: Grill 1903). Ezt megelőzte SOMLÓ Bódog: Szociológia (Budapest: Stampfel 1901), 

amely Herbert SPENCER Principles of Sociology című művének áttekintését adja.  
1707

 SOMLÓ Bódog: Állami beavatkozás és individualizmus (Budapest: Politzer 1903). A harmadik kötet 

JÁSZI Oszkár: A történelmi materializmus állambölcselete (Budapest: Politzer 1903), a negyedik Karl 

KAUTSKY: Marx gazdasági tanai [ford. GARAI Ernő] (Budapest: Politzer 1903). 
1708

 SOMLÓ (63. lj.) V. 
1709

 „Határozottan azt a véleményt kockáztatjuk, hogy a laissez-faire, a szabad kereskedelem korszaka az 

állami beavatkozásnak számosabb és lényegesebb, az életbe mélyebben belenyúló példáit mutatja, mint 

az a látszólag jobban megrendszabályozott kor, amely megelőzte.” SOMLÓ (63. lj.) 153. 
1710

 „A dolog egészen úgy áll, mint a büntetőjog terén. A kezdetleges büntetőjog sokkal krudelisabb 

[kegyetlenebb], iszonyatosabb, kínzóbb, de minden rettenetessége mellett a mai humánus és szelíd 

büntetőjog sokkal többet parancsol, illetve tilt, mint ama hajdani kegyetlen, és sokkal eredményesebben 

parancsol és tilt, mint amaz.” SOMLÓ (63. lj.) 156. 
1711

 SOMLÓ (63. lj.) 173. S a kötet záró sorai festik fel a perspektívát: „Az állam beavatkozása egyre 

nagyobb körre terjed, de az emberek szabadsága ennek a mindenkori beavatkozásnak megváltoztatására is 

egyre nagyobb lesz. Növekvő állami szabályozás, növekvő politikai szabadsággal karöltve: ez a fejlődés 

iránya -- mindenre kiterjedő állami szabályozás és tökéletes szabadság ennek a szabályozásnak a 

megállapítására vagy megváltoztatására: ez a fejlődés ideálja.” Uo. 175. 
1712

 SOMLÓ Bódog jogbölcseleti előadásai I--II. (Kolozsvár: Sonnenfeld 1906). 
1713

 SOMLÓ (68. lj.) I., 12. 
1714

 1920 szeptemberében vagyonát a trianoni revízión munkálkodó Területvédő Ligára, könyvtárát és 

kéziratait tanítványára, MOÓR Gyulára hagyta, elutazott Kolozsvárra, s édesanyja sírja fölött fölakasztotta 



341 

 

5. A modern magyar jogfilozófia második szakasza 

5.1 A neokantiánus fordulat 

Somló Bódog központi alakja korszakunk magyar jogbölcseletének abban a tekintetben is, hogy 

nála -- mint egy tengelyen -- fordul át a szociológiai pozitivizmusból a neokantiánus szakaszába. A 

fordulat 1907 és 1910 között ment végbe, három lépésben. Az első lépést egy Pikler és Somló között 

1907-ben, a Huszadik Század hasábjain lezajlott vita képezte, amelyben Somló -- tudománytalannak 

minősítve a pikleri szubjektív (pszichológiai) szociológiát -- átvette a Méray-Horváth Károly által 

meghirdetett objektív (biológiai) szociológiát.
1715

 Második lépésként 1908-ban Heidelbergben felolvassa 

a Das Problem der Rechtsphilosophie című előadását.
1716

 Ebben rögzíti, hogy sem a szociális élet 

kauzális törvényszerűségeiből, sem a fejlődési irányok valószínűségéből nem következik semmiféle 

cselekvési norma. A harmadik lépés A jog értékmérői című előadás az Internationale Vereinigung für 

Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 1910-es berlini kongresszusán.
1717

 A fordulat így a szociológiai 

pozitivizmus ténytudományától a neokantianizmus értéktudománya felé beteljesedett a jog 

helyességének, a jog és érték viszonyának a jogelmélet körébe vonásával. E lépéseket követően Somló 

visszavonult a közéleti szereplésektől, de a radikális mozgalomtól is -- például 1911-től nem publikált 

többé a Huszadik Században. 

A szociológiai pozitivizmusnak az erkölccsel és az értékekkel kapcsolatos felfogása ismeretes, és 

jellemző szerzőinkre is: az értékválasztások lehetségesek, csak ne keverjük össze a tudományossággal. 

„Én avval, amit jogbölcseletnek nevezek, nem tartom összeegyeztethetetlennek bizonyos végső 

jogmeggyőződés hirdetését és terjesztését, de csakis mint egyéni közvetlen jogmeggyőződését; 

tudománytalannak tartom e jogmeggyőződés kizárólagos igazságának bizonyítását” -- állítja Pikler. 

Ennek megfelelően „a jogbölcselet csupán akkor mond tévesnek, helytelennek egy jogérzetet, ha az 

valamely hatást egy oly módon akar elérni, amelyen az el nem érhető, vagyis ha a jelenségek 

összefüggésére nézve téved; a jogbölcselet nem ismer más igazságot és tévedést, mint a természettudós. 

[…] E nagy kérdésekben, jogérzetének nemes hevétől elragadva, tagadta meg magát Kant, jutott magával 

ellenkezésbe és lett lapossá Spencer, és lett fantaszta Comte.”
1718

 A tiszta szociológiai pozitivizmus 

következtetései ennek megfelelően nem etikai imperatívuszok, hanem a megállapított tényekből és anyagi 

törvényszerűségekből levont, objektívnek gondolt következtetések. 

A Hegel halálával a hegelianizmus után megnyíló térbe az Otto von Liebmann által 1865-ben 

meghirdetett jelszóval („Zurück zu Kant!”) benyomuló neokantianizmus a német filozófia nyomán már 

korszakunk kezdete óta fennálló filozófiai alternatíva.
1719

 Kant természetesen összekötő kapocs az észjogi 

                                                                                                                                                                          
magát. Nem nehéz felismerni, hogy magánéleti boldogtalansága mellett az az önvád is marcangolta, hogy 

a radikalizmus szószólójaként maga is hozzájárult a párizsi békeszerződések tragikus következményeihez. 
1715

 „Ha valaki indeterminista és egy meghatározatlan, megokolatlan, spontán szabad akaratot tételez fel, 

az ezen feltételezés által képtelenné válik egy tudományos szociológiára. […] S így a 

társadalomtudomány lehetetlen.” SOMLÓ Bódog: „»Objektív szociológia« és induktív logika” Huszadik 

Század 1907. 213. 
1716

 Felix SOMLÓ: „Das Problem der Rechtsphilosophie” in Verhandlungen des III. Internationalen 

Kongresses für Philosophie (Heidelberg: Carl Winter 1908) 1054--1059. 
1717

 Felix SOMLÓ: „Maßstäbe zur Bewertung des Rechts” Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 

1909--10. 508--522; magyarul: „A jog értékmérői” Huszadik Század 1910/II. 1--14. 
1718

 PIKLER (45. lj.) 50--51. 
1719

 A Richard FALCKENBERG akadémiai székfoglalóját -- Über den gegenwärtige Lage der deutschen 

Philosophie (Leipzig: Verlag von Veit 1890) -- ismertető BUDAY József pl. úgy látja, hogy kora 

filozófiája „szoros érintkezésben van […] Kant és Comte reformjaival; sőt azt lehet mondani, hogy a mai 

mozgalom alapjában véve nem egyéb, mint a kriticizmusnak és pozitivizmusnak megújhodása. Mindkét 

rendszer ugyanis megegyezik abban, hogy az emberi ismeret csak a tüneményekre, a tapasztalatokra 

terjeszkedhetik ki, amiből következik, hogy a metafizika elvetendő. Különböznek azonban mégis a 

többek között abban, hogy a kriticizmus határozottan az ismeretelméletet tekinti bevezető, kiindulási 

diszciplína gyanánt és társánál, a pozitivizmusnál, világosabban hangsúlyozza, hogy a tiszta tapasztalásra 

nem tehetünk szert. A jelenlegi filozófiának alapvonását képező, kritikailag pozitív gondolkodásmódot 

úgy tekinthetjük, mint a századunk elején uralkodó túl merész spekuláció visszahatását. […] Ily 

körülmények között szerencsének lehetne nevezni, hogy a materializmustól, mely felé a Hegel féle iskola 

kinövései közeledtek, a már-már elért uralmat az újkantiánizmus elhódította diadalmasan. A 

kriticizmussal együtt járó mérsékelt temperatúrának jótékony megnyugtatás és eszmélés lett eredménye.” 

Magyar Filozófiai Szemle 1890. 209--210. 
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iskola és a neokantianizmus között is. A kérdés az, hogy Otto von Liebmann buzdítása a természetjogot 

az abszolutizmushoz igazító észjogi iskola spekulatív (a priori jogelveket tételező) metafizikájának 

konzervativizmusához vagy a kanti kritikai filozófia radikalizmusához való visszatérésre ösztönözte-e a 

magyar kortársakat. A válasz ez esetben is a politika, s nem a tudomány világában keresendő. A 

neokantianizmus útjára lépés ugyanis nem egyszerűen a szociológiai pozitivizmus tételeinek feladását, 

hanem a materializmussal és a polgári radikalizmussal való szakítást is jelentette. 

Ez Magyarországon a politikai establishmenthez -- a két háború között a Horthy-rendszerhez -- 

(s annak a tudomány embereihez) való viszony megváltozásával tesztelhető. A politika és a tudomány 

között új modus vivendi jött létre: a politika támogatja az oktatás és a tudomány intézményeit és 

szereplőit, akik viszont nem támadják a Trianonnal kényszerpályára lépett kormányzatot, hanem együtt 

fáradoznak a tudomány -- s azon keresztül a nemzet -- felemelésén. A kormányzat pedig „a kor 

materialista és naturalista szellemi áramlatával úszó szociológiai irányzat” helyett „a társadalmi 

eszmények szerepét megértően kidomborító” felfogásokkal rokonszenvezett. „Jogfilozófiánknak a 

spenceriánus szociológiai állásponttól való elfordulását annak az írónknak, Somló Bódognak, a 

munkássága jelzi, aki ifjabb éveiben maga is ezt az álláspontot képviselte s annak hibáit belátva jutott el 

később a kanti filozófiára támaszkodó felfogáshoz.” Ezek a helyeslő sorok a két háború közti 

tudománypolitika reprezentáns kötetében jelentek meg.
1720

 

5.2 Somló Bódog második pályaszakasza 

5.2.1 Somló Bódog fordulata 

A neokantianizmus a magyar jogfilozófiában az „érték” problémájának reflexiójaként, mégpedig 

először a helyes jogot vizsgáló Rudolf Stammler, majd a kultúrtudományok módszertani kérdéseit kutató 

Wilhelm Windelband hatására, az értékelméleti orientációjú délnyugat-német újkantianizmus, a badeni 

iskola nyomán nyert teret.
1721

 Mint jeleztük, e váltás határköveként Somlónak A jog értékmérői című írása 

szolgált. Ebben Somló a jogértékelés két fő irányzatának -- a naturalisztikus, vagyis determinista 

(szociológiai pozitivizmus, történelmi materializmus, külön kitérve Franz Liszt felfogására) és a 

szubjektív racionalizmus (Stammler neokantianizmusa) -- kritikája után saját választ fogalmaz meg. Az 

előbbi irányzattal az a gond, hogy „[h]a a szociális élet tényei ezen a téren is megengedik 

természettörvények felállítását […], akkor nem is mondhatnak nekünk egyebet, mint azt, hogy adott 

tényeknek micsoda következményei lesznek, sohasem adhatnak azonban utasítást arra nézve, hogy minő 

                                                           
1720

 MOÓR Gyula -- MAGYARY Géza: „Jogtudományok” in MAGYARY Zoltán (szerk.): A magyar 

tudománypolitika alapvetése (Budapest: Egyetemi Nyomda 1927) 129. E politika formálója 

KLEBELSBERG Kunó vallás- és közoktatási miniszter (1921--1931), aki a kötet előszavát is írta. Politikája 

lényege az volt, hogy az oktatás erőteljes fejlesztése által hajtott kulturális felemelkedés részeként 

Magyarországnak 3000 főnyi jól képzett, tehetséges értelmiségi elitre van szüksége, akik nemzetközi 

színtéren is tárgyalóképesek -- nem utolsósorban azért, hogy el tudják fogadni Trianon igazságtalanságát 

és elő tudják segíteni annak revízióját, valamint hogy bizonyítsák a magyar „kultúrfölényt” a Monarchia 

utódállamai között. Mintegy 2800 ilyen fiatalt sikerült is kijuttatni külföldi tanulmányutakra, mégpedig 

kétharmadukat állami ösztöndíjjal. A kötetnek szánt jelentőséget mutatja, hogy az nemsokára németül is 

megjelent. Zoltán MAGYARY (szerk.): Die Entstehung einer internationalen Wissenschaftspolitik: Die 

Grundlagen der ungarischen Wissenschaftspolitik (Leipzig--Budapest: Felix Meiner 1932). A fordulatot 

SOMLÓ 1920-ra valóban végrehajtotta: „A konzervativizmus nem stagnálást jelent, hanem nagyon 

megfontolt és óvatos haladást. Ez az egészséges tempó. Ettől két irányban lehet eltérni az állami élet 

betegsége felé. Az egyik a megátalkodott, makacs megállás, siketség és vakság minden szükséges 

reformmal szemben. A másik a liberalizmus -- a radikalizmus vak rohanása a forradalom irányában.” 

SOMLÓ Bódog: Állambölcseleti jegyzetek (Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára, Quart. Hung. 3039) 

32. Somló radikalizmustól való el- s a konzervativizmushoz való odafordulásának kezdetét SZEGVÁRI 

Katalin 1905-re datálja, s annak az egyszerű ténynek tulajdonítja, hogy a polgárias szellemiségű 

Nagyváradról az arisztokratikus, konzervatív nacionalista légkörű Kolozsvárra költözött. SZEGVÁRI 

Katalin: Somló Bódog jogbölcseleti munkássága [szerk.: VARGA Csaba]; jesz.ajk.elte.hu/szegvari20.html 

45. 
1721

 LIEBMANN jelszavát WINDELBAND egészítette ki húsz évvel később: „Kantot megérteni annyit jelent, 

mint meghaladni őt.” Ő szabott irányt az új jogfilozófiának is: „A filozófia tehát a normatív tudat 

tudománya.” Wilhelm WINDELBAND: „Was ist Philosophie?” in UŐ: Das ästetisch-philosophische 

Bildungssystem in die Philosophie im deutschen Geistesleben des XIX Jahrhunderts (Tübingen: Mohr 

1927) 46. 



343 

 

következményeket óhajtsunk, minőket nem”.
1722

 Az utóbbival pedig az, hogy „[a] hosszadalmas 

fejtegetések végén, amelyek az olvasó figyelmét a »szabadon akaró emberek« eszméjére koncentrálják, 

hirtelenül mai pozitív erkölcsünk egyes alkatrészeit tölti Stammler a »közösség« fogalmába, hogy azután 

mint tiszta észproduktumokat ismét levezethesse azokat »a szabadon akaró emberek közösségének« 

ideáljából”.
1723

 Saját javaslata szerint az érték fogalmát „a helyesség érzelmeire” kell alapítani, „a helyes 

cselekvés pedig az erkölcsös cselekvés”.
1724

 A jog helyességének mértéke is tehát az erkölcs, de nem a 

szubjektív, hanem egy csoport, egy közösség pozitív erkölcse. „A jognak helyessége vagy helytelensége 

ennélfogva mindig egy pozitív erkölcs mértékének az alkalmazását jelenti.”
1725

 E mértékeket azonban 

nem a jogfilozófia produkálja, hanem azok az ő számára is előzetesen „érzelmileg” adva vannak.
1726

 

Ezzel végleg elkülönül a jogbölcseleti problémák azon rendszertana, amelyen belül a két háború 

közti elmélet mozogni fog.
1727

 Közülük az első a jog okozatos problémáival s a többi társadalmi 

jelenséghez való kapcsolatával -- vagyis a Seinnal -- foglalkozó szociológia, amelyet immár nem tart 

jogfilozófiának,
1728

 mivel új felfogása szerint a tények világából nem vezet út a normák világába.
1729

 A 

második a jog helyességével, a jognak az értékekhez való kapcsolatával -- vagyis a Sollennel -- 

foglalkozó jogi értéktan, amelyhez a jogbölcselet (ahogy Stammler szerint is) csak módszertani segítséget 

tud adni.
1730

 A harmadik a jog fogalmával foglalkozó jogi alaptan -- a voltaképpeni jogbölcselet, amely 

felé ezt követően fordul, s amelynek eredménye majd a Juristische Grundlehrében ölt testet. 

Szembeötlő, hogy Somló -- nyelvismerete, olvasottsága, a neokantianizmus erős hatása ellenére -

- fő művének gerincét nem a német tudományosság valamely jeles alakjának, hanem John Austinnak a 

markáns hatása alatt építi fel (bár természetesen hatalmas német nyelvű irodalmi apparátust mozgat meg). 

Meggyőzően hangzik, hogy Austin erre azért bizonyult alkalmasnak számára, mert a jogot fogalmilag a 

hatalomhoz (a szuverénhez) kapcsolja.
1731

 A háttérben azonban ennél alapvetőbb összefüggést sejtünk: a 

tudomány és a politika már jelzett összekapcsolódását, amelyet közös tárgyuk, a jog is katalizál, s a 

politikához való viszony a tudománynak és a jognak a hatalomhoz való viszonyításában is reflektálódik. 

Erre utal, hogy a hatalomhoz való viszony Somló után is vezérmotívum marad a magyar 

jogbölcseletben.
1732

 

                                                           
1722

 SOMLÓ (73. lj.) 3. 
1723

 SOMLÓ (73. lj.) 9. 
1724

 SOMLÓ (73. lj.) 10. 
1725

 SOMLÓ (73. lj.) 12. 
1726

 Hasonlóképpen: „Magukat ezeket az értékeket nem a tudomány szolgáltatja. S így a jogtudós is csak 

alkalmazhatja, de nem vezetheti le magukat az értékeket. Ennek felismerése azonban öntudatossá teszi az 

értékelő folyamatot…” SOMLÓ Bódog: „A helyes jog elméletéről” in 1910/12. évi szakosztályi előadások 

(Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület 1911) 203. 
1727

 Ennek körvonalai -- a „tiszta” (a jog okozatos kondíciói: „miként jő létre a jog? miben nyilvánul a jog 

hatása? melyek a jog eddigi fejlődésének szabályszerűségei? mi lesz a jövendő joga?” s előfeltételei: a 

jogi alaptan) és „alkalmazott” jogtudományok (a jog helyessége: jogi értéktan) elkülönítésével már 1906-

ban kirajzolódtak a Jogbölcseleti előadások I. kötetében. SOMLÓ (68. lj.) I., 7--10. 
1728

 SOMLÓ Bódog: „A szociológia és a jogfilozófia viszonya, és különösen a jogfilozófia támogatása a 

szociológia által” in VARGA Csaba (szerk.): Jog és filozófia (Budapest: Akadémiai 1981) 180. 
1729

 SOMLÓ (84. lj.) 181. 
1730

 SOMLÓ élete utolsó négy évének halálával félbeszakadt vállalkozása volt egy -- általános filozófiába 

és etikába ágyazott -- pozitív jogi értéktan megalapozása („Grundlegung zur Ethik”). Ennek eredeti címe 

„Prima Philosophia oder die Lehre vom Unbedingten als philosophische Grundwissenschaft” lett volna; 

elkészült részeit MOÓR Gyula tette közzé Gedanken zu einer ersten Philosophie címmel. SOMLÓ (56. lj.). 
1731

 Vö. ZŐDI Zsolt: „Somló Bódog” in LOSS Sándor et al.: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti 

gondolkodás történetéből: Pulszky, Pikler, Somló, Moór, Horváth, Bibó (Miskolc: Bíbor 1995) 111. A 

Rechtsmacht és a sovereign közötti fogalmi megfelelésről maga is nyilatkozik. Felix SOMLÓ: Juristische 

Grundlehre (Leipzig: Felix Meiner 1917) 95. 
1732

 Julius MOÓR: Macht, Recht, Moral. Ein Beitrag zu Bestimmung des Rechtsbegriffes (Szeged: Városi 

Nyomda 1922); Barna HORVÁTH: „Macht, Recht, Verfahren” Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 

1936. 67--85; BIBÓ István: Kényszer, jog, szabadság (Szeged: Városi Nyomda 1935). Említést érdemel az 

is, hogy SOMLÓ két utolsó befejezett műve is a tudományos kutatás és a politikai cselekvés közti 

feszültségre rezonál: a Platón államtana (Budapest: Pallas 1920) az eszményekre tekintő filozófus király, 

a Machiavelli (Budapest: Politzer 1921) pedig az ember romlott természetével számoló amorális 

fejedelem mintáját veszi górcső alá (nem függetlenül attól, hogy „a mi külön magyar tragédiánk nagyon 

is a Machiavelli recipéi szerint folyt le…”). 
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5.2.2 Somló főműve: a Juristische Grundlehre 

Somló 1910 után visszavonult a közéletből, jogbölcseletet és nemzetközi jogot oktatott, s csak 

szakmai társaságokban és testületekben vállalt tagságot.
1733

 A világháború kitörése (és egy balul sikerült 

házasság) után még visszavonultabb életet élt -- bőségesen volt tehát ideje az elmélyült tudományosságra. 

Ennek gyümölcse a Juristische Grundlehre, amelyet 1916 végére zárt le, s 1917-ben sikerült Kelsen 

segítségével megjelentetnie.
1734

 

Ilyen háttérrel Somló egy normatanba ágyazott jogfogalmat s az abból származtatott alapvető 

jogi fogalmakat teszi főműve tárgyává. A jog fogalmát formális fogalomként gondolja felépíteni -- nem a 

neokantianizmus tiszta a priori gondolati konstrukciója értelmében, hanem olyan leíró fogalomként, 

amely bármely jogrend előfeltételét jelenti, amely azért formális, mert elemei nélkül egyáltalán jog nem 

gondolható el.
1735

 A jogi normák továbbá -- a helyesség és az igazság abszolút normáival szemben -- 

empirikus normák, mert akartból: a legfőbb (jogalkotó) hatalom akaratából származnak. Ez az, ami a 

szociológiai elemet ötvözi a neokantianizmusból táplálkozó (Rudolf Bierling-féle) normativizmussal. S 

ebből (szintén Austin nyomán) ered az a figyelmeztetése, hogy a jog fogalmát nem lehet éles kontúrokkal 

meghúzni: a jogalkotó hatalom empirikus jellegéből a jog fogalmának „képlékenysége, széleinek 

csipkézettsége” következik.
1736

 

Ezt követően építi fel Somló a jog fogalmát. „Jog alatt egy rendszerint engedelmességgel 

találkozó, széles körre kiterjedő és állandó jellegű legmagasabbrendű hatalom szabályait értjük.”
1737

 E 

jogfogalom szerinti jogosság veti fel a kérdést, hogy a „jog” szó melyik jelentését hordozza: a 

helyességét, amikor is a jog erkölcsi tény, a jog fogalma pedig filozófiai fogalom, vagy pedig a hatalom 

normáinak való megfelelést, amikor a jog társadalmi tény, a jog fogalma pedig empirikus fogalom. Somló 

az utóbbit veszi alapul: „A jogfogalom tehát empirikus, de mivel nem a jog tartalmában adottan az, a 

jogtudomány relatív aprioriját képezi.”
1738

 Ez a döntés az, amely az értéktani vizsgálati eljárást az 

analitikai elemzés felé viszi el jogi alaptanában -- Austin „szükségszerű jogfogalmaihoz” hasonlóan 

formális „jogi alapfogalmakkal” alapozva meg a jog fogalmát. 

A Juristische Grundlehre második fő része ezért a jog fogalmának elemeivel és 

következményeivel foglalkozik. Közöttük vannak szükségszerű fogalmi elemek, mégpedig a jogalkotó 

hatalmon kívül a társadalom, a norma, a parancs, a jogi kötelezettség, a normák címzettjei, az akarat; s 

vannak ezekből származtatott fogalmak, mint a szankció, a jogigény, a szerződés stb. A fogalmak 

részelméletekbe szerveződnek, s ezek együtt adják a jog analitikus elméletének elemeit. Ilyen részelmélet 

a jogi normatan, amely ismét több elemből tevődik össze. A jogi norma és a normaszöveg 

megkülönböztetése képeződik le a logikai és grammatikai tételezések (mondatok), a logikain belül pedig 

a lét és legyen tételezések, s a jog- és grammatikai tételezések formájában -- ahol a jogi norma a 

jogtételezéssel azonos (6. fejezet). A normatételezéseken belül a jog parancselméletének kritikájaként 

különbözteti meg továbbá a parancsoló jogtól az ígérő jogot, melynek révén a jogalkotó hatalom saját 

jövőbeni magatartására vállal kötelezettséget (7. fejezet).
1739

 A normatanhoz kapcsolódik Somló 

                                                           
1733

 Ekkor volt hallgatója pl. MOÓR Gyula és LUKÁCS György is. 
1734

 1916. október 7.: „A Juristische Grundlehre befejezve. Kezdődnek az előtanulmányok az etikához. 

Valójában csak a jelenlegi tanulmányok továbbvitele.” SOMLÓ Bódog naplója (Országos Széchényi 

Könyvtár Kézirattára, Quart. Hung. 3038/1--4.) 3/66. 
1735

 A jogi alaptan ennek megfelelően nem normatív, hanem léttudomány: Seinswissenschaft. SOMLÓ (87. 

lj.) 24. 
1736

 SOMLÓ (87. lj.) 106. Itt a magyarázat a neokantiánus értékvonatkozásnak a jogbölcselettől 

megkülönböztetett értéktanba való száműzésére is -- ami jól megfeleltethető AUSTIN pozitív erkölcsének. 

Az igazság mint „feltétlen érvényességű létkijelentés” és a morál mint „feltétlen érvényű követelés” 

egyenrangúságának tételezése és a jogi előírással való szembeállítása válik még sarkosabbá a Gedanken… 

„transzcendentális normativizmusában”. SOMLÓ (56. lj.) 37--38. 
1737

 SOMLÓ Bódog: „Jogi alaptan” [ford. SAJÓ András -- SÁNDOR Tamás] in VARGA Csaba (szerk.): 

Modern polgári jogelméleti tanulmányok (Budapest: MTA Állam- és Jogtudományi Intézet 1977) 55. Az 

AUSTINhoz hasonlóan meghatározott „engedelmességi szokás (gewohnheitsmäßiger Gehorsam / habit of 

obedience) WEBERhez hasonlóan (bár rá nem hivatkozva) vezeti át a hatalom fogalmát az uraloméba. Uo. 

54. 
1738

 SOMLÓ (93. lj.) 61. A jog e második jelentésben a pozitív joggal erkölcsi tényként, mint „egy ideális, 

létesítendő vagy helyes jog” áll szemben. SOMLÓ (87. lj.) 126. 
1739

 A tételezések fa-struktúráját felvázolva a legyen-tételezések, az empirikus legyen-tételezések, az 

akarati (s nem óhajtó) tételezések, s a heteronóm tételezések lépésein keresztül jut el az ígérő joghoz 
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jogforrástana is (11. fejezet), amelyben a „kifejezetten kinyilvánított elsődleges szabály” (vagyis a 

törvény) és a „nem kifejezetten kinyilvánított elsődleges szabály” (vagyis a szokásjog -- élesen 

megkülönböztetve a puszta ismétlődésben megnyilvánuló szokástól) nyer megkülönböztetést. A 

szokásjog teszi nyilvánvalóvá azt, ami a jog egészére is igaz, hogy ti. értelmezésre szorul; sőt, éppen az 

értelmezés az, ami jogrendszerré szervezi a jogszabályokat: „a jog fogalmából következik, hogy egy 

legfőbb hatalom valamennyi kinyilatkozását a jogi normák ellentmondásmentes rendszereként kell 

értelmezni”,
1740

 s ugyanígy biztosítható a jog hézagmentessége is (12. fejezet). 

Somló a jog(igény) és a (jogi) kötelezettség (13. fejezet), valamint a jog és a kötelezettség 

címzettjének (alanyának) fogalmával zárja normatanát. Austinhoz hasonlóan a kötelezettséget helyezi a 

jogi norma fogalmának -- genus proximumának -- középpontjába: „A normateher értelmében vett 

kötelezettség fogalma tehát együtt jár a tételezett norma fogalmával.”
1741

 A kötelezettség terheltje 

szempontjából azonban megkülönbözteti a parancsoló és az ígérő jogot -- az előbbi az alattvalókra, az 

utóbbi a jogalkotó hatalomra ró kötelezettséget. E kettő közül -- ugyancsak Austinhoz hasonlóan -- a 

parancsot tekinti a jog fogalmilag szükségszerű, az ígéretet viszont csak esetleges elemének. Az ígéret a 

címzett oldalán keletkeztet jogigényt -- amely ekként az ígéreti kötelezettség derivátuma, s nem 

szükségszerű eleme a jogfogalomnak. Ezzel előáll a jogi norma által keletkeztetett három 

„legegyszerűbb” (vagyis elemi) szubjektív reláció: a parancskötelezettség, az ígéreti kötelezettség és az 

ígéreti igény. A parancskötelezettség azonban csupán elsődlegesen áll fenn a jogalkotó hatalommal 

szemben -- másodlagosan kötelezettséget keletkeztethet a parancs kedvezményezettjével szemben is 

(például a szülőtartási kötelezettség a szülővel szemben). Ebből a kedvezményezett oldalán másodlagos 

jogigény, vagyis parancsigény keletkezik -- szintén nem szükségszerű fogalmi mozzanatként. „A jogi 

igénynek meg kell hogy feleljen valamilyen kötelezettség, de a kötelezettségnek nem kell hogy 

megfeleljen valamilyen igény.”
1742

 A parancsigény biztosítására szolgál továbbá a hatalom ígérete -- és a 

kedvezményezett abból fakadó ígéreti igénye -- arra, hogy a jogalkotó hatalom a parancskötelezettséget 

kérelemre, szankció alkalmazásával kikényszeríti. Ez a jogalkotó hatalom által biztosított különleges 

kedvezmény a kereseti igény. Továbbá a kötelezettségek és a megfelelő igények is irányulhatnak tevésre 

vagy nem tevésre, vagyis lehetnek pozitívak vagy negatívak. A negatív ígéreti igényt nevezi Somló 

szabadságnak, ennek valaki részére való biztosítását pedig engedélynek. „A szabadság az itt használt jogi 

értelemben a jogalkotó hatalom [Rechtsmacht] beavatkozásától való mentesség…”
1743

 

A jogigény mint alanyi jog oszlik ketté ismét alanyi közjogokra és alanyi magánjogokra. Az 

előbbiek a promittív (ígérő) jogi normákból keletkeznek, s a jogalkotó állam önkorlátozásából fakadnak; 

az utóbbiak az imperatív--attributív jogi normák nyomán parancsigényt, így keresetigényt alapoznak meg. 

Ez azt is jelenti Somló számára, hogy a közjog és a magánjog különbsége nem jellemezhető úgy, mintha a 

közjog alá- és fölérendeltségi, a magánjogi pedig mellérendeltségi viszonyokat hozna létre. Az alá- és 

fölérendeltségi viszony annyira lényeges fogalmi eleme a jog(szabály)nak, hogy enélkül el sem 

képzelhető. A magánjog mellérendeltségi viszonya ehhez csak utólagos hozzájárulás: az alattvalókat 

nemcsak a jogalkotó hatalommal szemben, hanem más alattvalókkal szemben is feljogosítják, illetve 

kötelezik.
1744

 

A Juristische Grundlehre normatanába analitikai kategóriaként ékelődik be a társadalom és az 

állam fogalma és annak kifejtése is (9. és 10. fejezet). Ezt a jog fogalmának konstitutív elemeként kezelt 

                                                                                                                                                                          
(autonóm--heteronóm norma) és a parancsoló joghoz (heteronóm norma), ez utóbbit megkülönböztetve a 

jogon kívüli felszólítás, kérés, tanács, intés eseteitől. SOMLÓ (87. lj.) 194. 
1740

 SOMLÓ (87. lj.) 383. 
1741

 SOMLÓ (87. lj.) 431. 
1742

 SOMLÓ (87. lj.) 444. 
1743

 SOMLÓ (87. lj.) 451--452. Kézenfekvő a párhuzam HOHFELD ugyanilyen tárgyú és megközelítésű, 

ugyanekkor született klasszikus dolgozatával: Wesley Newcomb HOHFELD: „Alapvető jogi fogalmak a 

bírói érvelésben” [ford. SZABÓ Miklós] in SZABÓ Miklós -- VARGA Csaba (szerk.): Jog és nyelv 

(Budapest: PPKE Jogbölcseleti Intézet 2000) 59--96. SOMLÓ nyilvánvalóan nem ismerte HOHFELD írását. 

Törekvéseik rokonsága mellett eredményeik jelentősen eltérnek. Azon túl, hogy SOMLÓ kiindulópontja a 

„kötelezettség”, míg HOHFELDé a „jogosultság”, HOHFELD elemzése árnyaltabb és tagoltabb eredményre 

vezet. SOMLÓ egy másik kortársa, SZÁSZY-SCHWARZ Gusztáv is -- alaptalan -- párhuzamot vél felfedezni, 

hiányolva a saját jogszabálytanára való hivatkozást. A „magyar Jhering”-nek nevezett magánjogász 

azonban a „minden jogszabály: állami parancs” tételével nem járult hozzá jelentősen a jog fogalmi 

tisztázásához, bár Paregája egyik helyén valóban SOMLÓval párhuzamosan, de tőle eltérően fejti ki 

nézeteit. SZÁSZY-SCHWARZ Gusztáv: „A jogi helyzetek” in UŐ: Pererga. Vegyes jogi dolgozatok 

(Budapest: Athenaeum 1912) 389--412. Újra kiadva Miskolci Jogi Szemle 2010/1. 159--172. 
1744

 SOMLÓ (87. lj.) 494--497. 
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„legmagasabb rendű hatalom” meghatározása teszi szükségessé -- mégpedig nem az első 

pályaszakaszában jellemző szociológiai-társadalomelméleti fogalomként, hiszen „a jog felső fogalma egy 

létezőként kellő, nem pedig egy létezőként szabályszerű fogalma”.
1745

 Az így felfogott legmagasabb 

rendű hatalom az állam, amelynek viszont a fő fogalma a társadalom. „Az állam nem más, mint egy olyan 

társadalom, amely egy jogalkotó hatalom („Rechtsmacht”) normáinak követése révén jön létre.”
1746

 A 

következő lépéssel „adott a jogtan egy újabb alapfogalma, nevezetesen az emberek összessége 

[Gesamtheit von Menschen] fogalma, amely általában meghatározott normákat követ. Az ilyennek a 

neve: társadalom.”
1747

 A fogalmi kört az alkotmány fogalma zárja be, olyan ígérő jogként, amelyet a 

jogalkotó hatalom vállalt magára, s amely alól csak a címzettek -- az állam lakossága -- oldhatják fel 

jogszerűen.
1748

 

5.3 Moór Gyula 

5.3.1 Moór Gyula fellépése 

Ahogyan a pozitivizmus szakaszának vezéralakja Pikler Gyula volt, úgy a neokantianizmus 

szakaszának viszonyítási pontja Somló Bódog lett. E pozíciót már korai halála után közvetlenül kijelölte 

(a szellemi hagyatékának gondozójául Somló által kiválasztott) tanítványa, Moór Gyula.
1749

 Somlót 

tanárai között tudhatta Kolozsvárott; ugyanő gondoskodott szakirodalmi olvasmányairól végig a háború 

során, majd ő hívta meg Kolozsvárra habilitálni és -- saját tanszékének megosztásával -- tanítani a háború 

végeztével. Mindez arra utal, hogy Somló valóban szellemi örökösének tekintette, sőt azzá nevelte Moórt, 

aki mestere tragikusan korai halála után ő „megörökölte” annak katedráját is. Moór először 1907-ben 

találkozott Somlóval -- abban az évben, amikortól kezdve fokozatosan, s kapcsolatuk előrehaladásával 

egyre nagyobb mértékben eltávolodott, majd szakított a polgári radikalizmussal és a kritikai filozófiával. 

Moór szemében a mestere így az a neokantiánus filozófiára alapozó Somló volt, aki a szociológiai 

jogtannal kezdte, a jogi alaptannal folytatta, s a jogi értéktan megírására készült.
1750

 

                                                           
1745

 SOMLÓ (87. lj.) 107. 
1746

 SOMLÓ (87. lj.) 251. A csatolt lábjegyzetben SOMLÓ maga is utal a KANTi államdefinícióra mint 

forrásra: „az emberek egyesülése a jog alatt…” 
1747

 SOMLÓ (87. lj.) 236. 
1748

 SOMLÓ (87. lj.) 309--310. 
1749

 MOÓR Gyula (1888--1950) Brassóban született, édesapja a brassói evangélikus egyházmegye 

főesperese volt. Jogi tanulmányokat 1907--1911 között folytatott Kolozsvárott, doktorátust 1913-ban sub 

auspiciis regis kitüntetéssel szerzett. 1912-ben fél éves tanulmányutat tett Berlinben és Halléban, ahol 

volt módja találkozni STAMMLERrel is. Egyéves önkéntes katonai szolgálat után 1913/14-ben állami 

ösztöndíjjal még egy utat sikerült tennie Németországban, majd -- sok kitüntetést szerezve -- 

végigharcolta a háborút az északkeleti fronton. 1917-ben eredményesen habilitált. A háború alatt végleges 

állásra nem tudott szert tenni, de 1918-ban Kolozsvárott a nemzetközi jog nyilvános rendes tanára lett. A 

kar áttelepülése után 1921-től a Szegedi Egyetem tanára, 1928-ig a Jogfilozófiai Tanszék vezetője. 

1924/25-ben dékáni, 1925/26-ban prodékáni tisztséget töltött be. 1928--1948 között Budapesten egyetemi 

tanár, 1935/36-ban dékán. 1925-ben az MTA levelező, 1942-ben rendes tagjává választották. 1945 sikeres 

év volt: moszkvai nagyköveti pozíciót ajánlottak fel neki, képviselővé választották, az Akadémia 

megbízott elnöke lett, az igazságügyi miniszteri poszt, majd a köztársasági elnöki poszt várományosa 

volt. 1945/46-ban rektori, 1946/47-ben prorektori, 1947/48-ban ismét dékáni tisztséget vállalt. Gyorsan 

jött a bukás is: 1947-től már betegeskedett; az 1947-es választási csalások elleni tiltakozása miatt 

kommunista támadtatásnak volt kitéve, 1948 végén kényszernyugdíjazták, 1949-ben, az Akadémia 

átszervezésekor kizárták a tagjai közül. A következő év februárjában meghalt. Részletesebben lásd 

SZABADFALVI József: Moór Gyula. Egy XX. századi magyar jogfilozófus pályaképe (Budapest: Osiris--

Századvég 1994). 
1750

 MOÓR azt a művét -- Bevezetés a jogfilozófiába (Budapest: Pfeifer 1923) --, amelyet saját felfogása 

első rendszeres kifejtéseként, egyben az átvett tanszéken használt első tankönyveként tett közzé, 

SOMLÓnak ajánlotta. Ajánlásában „az ősz német szociáldemokrata vezérnek”, August BEBELnek a 

Birodalmi Gyűlésben 1904. március 7-én elmondott beszédéből idézve -- „jól tudjuk, hogy attól a 

pillanattól fogva, amelyben Németországot feldarabolnák, szükségképpen megállna a nemzet egész 

szellemi és szociális életének folyása mindaddig, amíg egy darabka föld is idegen uralom alatt nyögne” -- 

mesterét úgy méltatta, mint aki „mielőtt férfikora virágában az élettől megvált, végső intézkedésével is 

szegény feldarabolt, kifosztott hazánk feltámadásának gondolatát óhajtván szolgálni, vagyonát az 

ezeréves Magyarország épségéért küzdő Területvédő Ligára hagyta”. Uo. 5--6. 
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Moór Gyula ezeket az elméleteket tudományrendszertanná szervezte és egységes elméleti 

keretbe foglalta. Ezt a rendszertant -- a jogelmélet már akkor védekezésbe szorult pozíciójából kiindulva -

- a jogelmélet szükségességének igazolására alapozva építette fel.
1751

 Mi az a kérdés, amelyet a tételes 

jogtudomány nem tud megválaszolni? -- nyilvánvalóan magának a jognak a fogalma.
1752

 

Annak a kérdésnek tisztázása, hogy mit értünk jogon, és ennek alapján annak megállapítása, 

hogy az ismertetendő szabályok valóban jogszabályok: előfeltétele minden tételes 

jogtudománynak. […] A tételes jogtudomány, ha akarná sem tudná pusztán a jogszabályok 

ismerete alapján meghatározni a jog fogalmát. […] A jog önmaga nem határozhatja meg 

kimerítően azt, hogy mi a jog.
1753

 

Ebből a kiindulópontból két tétel világos: 1. a tételes jogtudomány be van zárva a tételes jog 

világába; 2. a jog elméleti reflexiója e világon kívül, pontosabban a fölött valósulhat meg. Hamar kiderül 

az is, hogy hol: a filozófia szintjén. Minden út a filozófiához vezet, mert a filozófia minden tudás végső 

előfeltevéseinek a tudománya, minden kérdés, amelyet a tételes jogtudomány nem tud megválaszolni, a 

jogfilozófia segítségére szorul. „Mint a jogtudományok előfeltevéseinek a vizsgálata, méltán viseli tehát 

tudományunk a jog filozófiájának a nevét.”
1754

 Adott immár a jogtudományok két pólusa: a tételes 

jogtudományok és a jogfilozófia. 

A „mi a jog?” azonban csak az egyik kérdés, amelyet a tételes jogtudomány önmagában nem tud 

megválaszolni. A tételes jogot mint társadalmi jelenséget ugyanis annak változó tartalma jellemzi, amely 

változásnak pedig okai vannak. Erre a tér- és időbeli változásra az okozatos jogtudományok: az 

összehasonlító jogtudomány, a néprajzi jogtudomány, a jogtörténet és a jogszociológia figyel. A változás 

is olyan előfeltevés azonban, amelynek magyarázata a jogfilozófiához vezet tovább. „Az a kérdés tehát, 

amelyhez a tételes jogtudomány elvezetett, a jog fogalmának problémája, belevisz a szociológiába és az 

általános filozófiába.”
1755

 A harmadik kapcsolódó kérdés a jog és érték viszonya, ami a tételes jog felől a 

jogpolitika szaktudományát, a jogfilozófia oldalán a helyes jog kérdését vizsgáló jogi értéktan vagy 

axiológia területét jelöli ki. Az egyik pólus körül kikristályosodó, a jogtartalomra irányuló három 

szakjogtudománynak -- a tételes jogtudományoknak, az okozatos jogtudományoknak és a jogpolitikának -

- a másik pólus körül megfelel a változatlan jogi formára figyelő jogfilozófia három része: a jog 

fogalmával foglalkozó jogi alaptan (átvéve Somló elnevezését); a jog szociológiája, amely a jog általános 

okozatos összefüggéseit vizsgálja; s a jog helyességére irányuló jogi értéktan. E kettősség jól megfelel a 

kanti és a neokantiánus (Stammler, Kelsen és Somló nevéhez köthető) filozófiának. 

5.3.2 Kitérő a logika felé 

Már a Bevezetés a jogfilozófiába című művében két részre osztotta Moór a jogfilozófiát: a jogi 

alaptan, a jog szociológiája és a jogi értéktan komplex vizsgálatát elvégző jogelméletre, s az elméleti 

vizsgálat módszerét kimunkáló metodológiára. A tételes jogtudomány -- a jog fogalmához hasonlóan -- a 

megismerés módszerét sem tudja meglelni a jogfilozófia nélkül. A választott jogfogalomból következő -- 

dogmatikai, szociológiai, pszichológiai, történeti stb. -- módszertanok lehetőségeivel szemben a saját 

„jogászi módszert” Kelsen normatív módszerében véli meglelni. A tények világától élesen elválasztott 

normák közti kapcsolatok kezelésére a tiszta jogtan kínál kiindulópontot. Ez két úton indítja el Moór 

Gyulát: egyfelől a jog és jogtudomány zárt, önálló világának megfelelő tiszta módszer keresése, másfelől 

a kelseni tiszta jogtan (s az ebből következő módszertisztaság) meghaladására való törekvés útján. 

                                                           
1751

 Korábban sem volt szokatlan ez a védekező pozíció; lásd John AUSTIN „On the Study of 

Jurisprudence” (vagy „The Uses of the Study of Jurisprudence”) in Lectures on Jurisprudence III. 

(London: John Murray 
5
1885) 349--375. 

1752
 Hivatkozhatott volna MOÓR arra a KANTra is, akitől neokantianizmusát eredezteti: „A pusztán 

empirikus jogtan (a fafejhez hasonlóan Phaedrus meséjében) olyan fej, amely lehet, hogy szép, csak, 

sajna, nincs benne agy.” Immanuel KANT: „Az erkölcsök metafizikája” in UŐ: Az erkölcsök 

metafizikájának alapvetése. A gyakorlati ész kritikája. Az erkölcsök metafizikája [ford.: BERÉNYI Géza] 

(Budapest: Gondolat 1991) 325. 
1753

 MOÓR (106. lj.) 10. Később summázva: „A jog fogalma tehát nem tételes jogi kérdés.” Uo. 11. 
1754

 MOÓR (106. lj.) 26. „Az a tételes jogász tehát -- mondja az előző lapon --, aki azt állítja, hogy a tételes 

jogtudományok mellett nincsen szükség jogfilozófiára, csak azt bizonyítja, hogy nincsen tisztában saját 

tárgyával, nem tudja, hogy milyen előfeltevéseken épít, nem ismeri saját tudományának a határait. Ebből 

a »dogmatikus szendergésből« van hivatva a tételes jogászt felkelteni a jogfilozófia, amely -- miként az 

általános filozófia minden tudomány végső előfeltevéseit teszi tervszerű vizsgálat tárgyává (Windelband, 

Husserl, Pauler) --, akként teszi összefüggő kutatás tárgyává a jogtudományok előfeltevéseit.” 
1755

 MOÓR (106. lj.) 14. 
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Az első út vezetett el a logika mint jogtudományi módszer számbavételéhez. Bár e lehetőség már 

a Bevezetés…-ben felvillant,
1756

 a végsőkig kidolgozott formában öt évvel később jelent meg.
1757

 A logika 

kiemelkedő szerepe annak köszönhető, hogy a jogtudomány nem valóságtudomány, hanem normatív 

tudomány. Hiányzik ezért az az empirikus alap, amely tételei tudományosságát kontrollálhatná -- s éppen 

ezt a szerepet hivatott betölteni a logika. „Mert ha minden tudományban, s így a valóságtudományokban 

is, fontos a logikum, akkor kétszeresen fontos abban a tételes jogtudományban, amelynek célja 

gondolattartalmak logikai megértése s logikus rendszerbe foglalása. A szisztematizáló juriszprudencia 

tudományos célja, a rendszerbe foglalás, sajátosan logikai cél. S azok az eszközök, amelyekkel ezt a célt 

elérni igyekszik, logikai eszközök.”
1758

 Amíg ily módon -- sokakkal együtt -- osztja a logikai 

pszichologizmusnak már a saját korában is meghaladott azon elgondolását, hogy a logika az emberi, s 

különösen a tudományos gondolkodás törvényeinek tudománya,
1759

 abban már elüt kortársaitól, hogy a 

logika uralmát kiterjeszti a jog fölé is.
1760

 A jogi normák rendszereként előálló jogrendszert ugyanis Moór 

Gyula gondolatok rendszereként határozza meg, s ebből azt a következtetést vonja le, hogy a jogi 

normáknak „logikai tartalmuk”, „logikai értelmük” van. Ez a tartalom nem más, mint hogy a jogi norma 

hipotetikus ítélet, azaz logikai állítás,
1761

 melynek szerkezete: „ha van A, legyen B”. Ha pedig ez így van, 

akkor a jogi normák összessége: a jogrendszer is a logika terrénumán belül helyezkedik el, s érvényes rá a 

konzisztencia követelménye. „A rendszer, mint az ítéletek egy sokaságának logikusan összefüggő egésze, 

a logikának egyik alapvető fogalma. S hogy a jogrendszer hipotetikus ítéleteinek a sokasága ilyen 

logikusan összefüggő egészet alkot, az nemigen szorul bizonyításra.”
1762

 Mindebből pedig valóban 

logikusan következik a jogrendszer logikai zártságának -- a jogon belüli hézagok és ellentmondások 

tagadásának -- tétele,
1763

 valamint a jogalkalmazás logikai műveletként (szillogizmusként) való felfogása. 

5.3.3 Kísérlet a szintézisre 

A második út még távolabb viszi Kelsen tiszta jogtanától. A Sein és a Sollen kelseni 

elválasztásával szemben a norma, tény és érték együttkezelésének lehetőségét keresi. E tekintetben is 

Somló nyomdokain indult el, de míg Somló a tény és az érték problémáját különtartotta, addig Moór ezek 

egyesítését hajtotta végre a jog fogalmában. Ez a törekvés egyesíti a két háború közötti magyar 

jogbölcseleti gondolkodás főáramát, s ebben az értelemben nevezhetjük Moórt e korszak vezéralakjának. 

Az, hogy a jog kettős természete -- a hatalom és az erkölcs, a Sein és a Sollen, a tényszemlélet és az 

értékszemlélet -- közti helyzete indokolja a szociológiai és az értéktani elemzés együttes alkalmazását, 

már Moór első jelentősebb jogelméleti írásában megjelent, 1922-ben.
1764

 A kényszer empirikus ténye és a 

jog értékvonatkozása azonban a jog fogalmának nem egyazon szintjén jelenik meg: a jog 

megkülönböztető jegye a kikényszeríthetőség, amely kényszer azonban erkölcsi értékelés alá esik -- ami 

más terminológiával a kényszerítő hatalom igazságosságának igényléseként fejezhető ki. Az írás két 

alaptétele szerint „1. a jog a legerősebb szociális hatalom; 2. de csak akkor lesz erkölcsileg kötelező és 

                                                           
1756

 „Hiszen a tudományok módszerének a kérdése az alkalmazott logika »módszertan« néven ismert 

részébe tartozik.” MOÓR (106. lj.) 36. 
1757

 MOÓR Gyula: A logikum a jogban (Budapest: Athenaeum 1928); újraközlés: BÓDIG Mátyás -- SZABÓ 

Miklós (szerk.): Logikai olvasókönyv joghallgatók számára (Miskolc: Bíbor 1996) 169--207. 
1758

 MOÓR (113. lj.) 203. 
1759

 „A jog az emberek lelkén, az emberek gondolkodásán keresztül érvényesül, az emberi gondolkodás 

pedig sajátos szerkezeténél fogva csupán az ellentmondás nélkülinek tudja magát alávetni. A jogalkotás 

logikai határai tehát jórészt már magából az emberi gondolkodás logikus szerkezetéből folynak.” MOÓR 

(113. lj.) 175. 
1760

 KELSENre hivatkozva (Hans KELSEN: „Rechtswissenschaft und Recht” Zeitschrift für öffentliches 

Recht 1922. 192.) írja, hogy „nincsen igaza annak a Kelsen-féle felfogásnak, amely a logikum 

szempontjából azt az éles különbséget látja a jog és a jogtudomány között, hogy a jog még teljesen 

alogikus valami, s csupán a jogtudomány az, ahol a logikum érvényesül.” MOÓR (113. lj.) 204. 
1761

 A jogi norma hipotetikus ítéletként való felfogására MOÓR korának egy sor jelentős gondolkodóját 

(KELSEN, RICKERT, STAMMLER, JHERING, BIERLING stb.) hozza fel példaként, bár idéz olyanokat is (pl. 

BINDER, SALOMON), akik szerint csak a tényt leíró kijelentések tekinthetők logikai állításoknak. 
1762

 MOÓR (113. lj.) 174. 
1763

 Ellentmondások ugyanis -- mondja mesterére, SOMLÓ Bódogra hivatkozva -- legfeljebb a jog 

szövegében, nyelvi megfogalmazásában lehetnek, de nem magában a jogban. A joghézagok kizártságához 

lásd még MOÓR Gyula: „A joghézag kérdéséről” in Emlékkönyv Kolosváry Bálint jogtanári működésének 

negyvenedik évfordulójára (Budapest: Grill 1939) 308--321. 
1764

 MOÓR (88. lj.) 5. 
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tartós, ha az erkölcshöz kapcsolódik”.
1765

 Ez a szemlélet ismétlődik a Bevezetés…-ben,
1766

 erre épít A 

logikum a jogban, ismétlődik az 1936-os Jogfilozófiában, s filozófiai hátterében módosulva ez adja A 

jogbölcselet problémái szemléleti alapját is. 

Ez utóbbi mű -- ha eltekintünk a Püski Sándor által 1931/32-ben lejegyzett és utoljára 1947-ben 

kiadott Jogfilozófia című jegyzettől -- jogelméleti felfogásának utolsó összefoglalása volt.
1767

 Az első 

jelentős műhöz (a Bevezetés…-hez) képest sok tekintetben kontinuitást, sőt teoretikus változatlanságot, 

egy jelentős tekintetben elmozdulást mutat. Változatlan, hogy a jogfilozófia fő feladatát a jog fogalmának 

meghatározásában látja (jogi alaptan), amelyet kiegészít a jog okozatosságának (a jog szociológiája) és a 

jog helyességének (jogi értéktan) vizsgálata; úgyszintén az is, hogy a jog fogalmától az elhatárolást várja 

(omnis definitio est negatio), s erre a definitio per genus proximum et differentiam specificam eljárását 

látja alkalmasnak. A fő különbség a filozófiának a fogalomképzésben betöltött szerepében mutatkozik. A 

Bevezetés…-ben Moór a filozófiától a szakjogtudományok mögött rejlő s a művelésükhöz szükséges 

előfeltevések azonosítását várja; a jog fogalmának genus proximumát pedig egyértelműen a szabályban 

adja meg. A jogbölcselet problémáiban viszont azt a feladatot tulajdonítja a jogfilozófiának, hogy a 

tárgyat -- a jogot --, amelyet a szakjogtudományok részekben látnak, „egészként” lássa és láttassa.
1768

 A 

genus proximum keresésekor felismeri immár a módszerben rejlős „rossz végtelen” veszélyét, ti. azt, 

hogy a fogalomalkotás minden lépéséhez „magasabb osztályfogalmat” kell keresni -- vagyis kell egy 

origó, egy „szilárd pont”, ahonnan el lehet rugaszkodni. Itt ezt egyszerűen a „Mindenség” fogalmában 

adja meg. 

Csak jelzi, elméletté nem érleli, hogy ez a lépés egy ontológiai jogfogalom felé vezetne el. A jog 

kettős természetének (Janus-arcúságának) fogalmi megragadását a neokantianizmust meghaladva 

továbbvivő kultúrfilozófia Heinrich Rickert-féle változatától reméli. A kultúra itt az az „értékes valóság”, 

amely a jog létszféráját is jelenti. A gondolat a ’30-as évek során érlelődik ki Moór munkásságában s 

válik hivatkozási alappá a tény és érték elválasztását hirdetőkkel -- elsősorban is Hans Kelsennel és 

Horváth Barnával -- szemben.
1769

 Ezen alapul a szintetikus jogfilozófiára törekvés igazolása Moórnál: ha 

a tény és érték, a Sein és a Sollen nem áll kontradiktórius ellentétben egymással, akkor lehetséges 

egyetlen elméletben összefoglalni őket. Ez az elmélet azonban már nem született meg. 

A valóság és érték birodalma mellé az értékes valóság mint a Mindenség „harmadik 

birodalma”
1770

 felvétele egyben lehetővé teszi a visszatérést a Bevezetés… eredeti szerkezetéhez: a jog 

okozatos összefüggéseinek (valóság) és a jog helyességének (érték) vizsgálata mellett a jog fogalmának 

„lelőhelye” az értékes valóság. Ez egészül ki a „tárgy természetéhez igazodó” módszer kérdéseivel, s 

ezzel már vissza is tértünk az 1923-as koncepcióhoz. A jog filozófiája mint a tételes jogtudományok 

előfeltételeinek meghatározása, de mint a jogot a Mindenség egészébe illesztő törekvés is ugyanazokhoz 

a jogfilozófiai kérdésekhez vezet el. 

Moór Gyula szintetikus jogbölcselete beváltatlan -- s valójában beválthatatlan -- ígéret 

maradt.
1771

 Az első, egyben utolsó érvényes kísérlet a szintézisre a Bevezetés… volt. Átfogó -- 

tankönyvként használt -- összefoglalásai közül a Jogfilozófia (1936 és későbbi utánnyomások) 

tartalomjegyzékében és tartalmában is híven (nagyrészt szó szerint) követi a Bevezetés…-t; A jogbölcselet 

problémái (1945) pedig inkább szellemi kivonatát, emlékeztetőjét kínálja annak, negyedannyi 

terjedelemben. Ez nem jelenti azt, hogy elejtette vagy hanyagolta volna a nagy tervet. Ellenkezőleg, 

kisebb-nagyobb írásai sorozatában kiemelte és körüljárta annak egy-egy lehetséges összetevőjét, részletét, 
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 MOÓR (88. lj.) 45. Az, hogy a kényszernek az erkölcs alá helyezését az akkori politikai közelmúlt 

inspirálta, világossá teszi MOÓR átkötése a trianoni békekötés igazságtalan hatalmi diktátumára. 
1766

 „A jog […] olyan különféle szálakból összeszőtt, kettős természetű, bonyolult jelenség, amely 

egyrészt az okozatos lét világába, másrészt az értékek világába tartozó alkotóelemek 

összekapcsolódásából áll elő.” MOÓR (106. lj.) 44. 
1767

 MOÓR Gyula: A jogbölcselet problémái (Budapest: Magyar Szemle Társaság 1945). 
1768

 A „végső előfeltevéseket” vizsgáló filozófia ilyen jellemzésének első megjelenése MOÓR Gyula: 

Jogfilozófia (Budapest: Kartárs 1936). „1. a filozófia vizsgálódása mindig az egyetemességre, a 

mindenség egészére, a totalitásra irányul és 2. megállapításai örökérvényűségre törekednek…” Uo. 7. 
1769

 Az „értékes valóság” fogalma kíséri végig MOÓR Gyula A logikum a jogban (Budapest: Egyetemi 

Nyomda 1928), a Metafizika és jogbölcselet (Budapest: Egyetemi Nyomda 1929), A természetjog 

problémája (Budapest: MTA 1934) című írásait, hogy majd a Szociológia és jogbölcselet (Budapest: 

Magyar Filozófiai Társaság 1934) lapjain teljesedjen ki. Vö. SZABADFALVI József: „Törekvések egy 

jogfilozófiai szintézisre” in LOSS et al. (87. lj.) 156--157. 
1770

 „Das dritte Reich.” Heinrich RICKERT: System der Philosophie I. (Tübingen: Mohr 1921) 254. 
1771

 Az értékeléshez lásd még PACZOLAY Péter: „Moór Gyula jogfilozófiája” Jogtudományi Közlöny 

1989. 505--512; SZABADFALVI József: Moór Gyula (Budapest: Új Mandátum 2001) 45--48. 
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s ezen írások füzére teszi ki munkássága gerincét. A részek azonban sosem álltak össze egésszé, s ő 

sosem szembesítette önmagát azzal a kérdéssel, hogy lehetséges-e egy ilyen szintézis egyáltalán; vagyis a 

joggal kapcsolatos négy kérdés -- a jog fogalma, szociológiája, helyessége és módszertana -- egyetlen 

elméletbe szervezett megválaszolása. 1945-től aztán a politikai események őt is elsodorták az 

elméletalkotástól a publicisztika felé, hogy élete végén saját bőrén kelljen ismét megtapasztalnia a morál 

által nem korlátozott hatalom kényszerítő erejének kegyetlenségét. 

5.4 Horváth Barna 

5.4.1 Moór Gyula és Horváth Barna viszonya 

Egy darabig úgy nézett ki, mint ahogyan Somló kiválasztotta őt utódjául, Moór is továbbadhatja 

szellemi örökségét egyik tanítványának. Erre a szerepre Horváth Barnát szemelte ki.
1772

 Kapcsolatuk 

kezdetén a vonzódás kölcsönös volt: Horváth is tekintélyként tisztelte Moórt, a Somló utáni „új magyar 

jogfilozófia” megteremtőjeként.
1773

 Kézenfekvő, hogy tőle származik az indíttatása arra, hogy a jog 

meghatározását tény és érték összekapcsolódásaként, s a ténytudományok és értéktudományok 

együttesével keresse: „Újra és újra megpillantottam a jog Janus-arcát -- a kemény tényeket az egyik, a 

fennkölt eszméket a másik arcon…”
1774

 

E cél elérése felé azonban kicsit eltérő úton indult el, amely út az idők során egyre jobban 

eltávolodott a mesteréétől. Beszámolója szerint már az egyetemi tanulmányai során szembesült az általa 

Kelsen és Sander nevéhez kötött alternatívával a módszertisztaság és a módszerszinkretizmus között: 

„Kezdtem rájönni, hogy mind a jogelméletben, mind a filozófiában minden a tény és norma (eszme, 

érték) viszonyán fordul meg, és hogy ez a kérdés valahogyan összekapcsolódik a szubjektumnak azzal a 

szerepével, ahogyan az univerzumot felépíti.”
1775

 Horváth számára ebből a kanti ismeretelméletből 

kibontott dualista -- a tény- és szellemtudományokat különtartó -- tudományfelfogás következett. E 

ponton azonban már túllép Moór elméletén: a kétfajta tudomány s az általuk alkalmazott kétfajta módszer 

nem egyesíthető, s a megismerés tárgyát konstituáló tudat sem hozhat létre kettős természetű tárgyat -- 

így a jogot sem. Míg Moór komplex tudományt, komplex tárgyat és szinkretikus módszert tételezett fel, 

                                                           
1772

 HORVÁTH Barna (1896--1973) köztisztviselő család gyermekeként Budapesten született és tanult. Az 

1914-ben a budapesti egyetemen megkezdett tanulmányait katonai szolgálata miatt 1915-ben meg kellett 

szakítania -- a háború hatására lett pacifista, az anarchizmussal rokonszenvező baloldali gondolkodó. 

Diplomáját 1920-ban kapta meg, de már 1919-ben hivatalnoki munkát vállalt a Kincstár Jogügyi 

Igazgatóságán, ahol hét évet töltött el. 1923-ban ismerkedett meg MOÓRral, aki javasolta és támogatta, 

hogy habilitáljon Szegeden. Ez 1926-ban meg is történt jogbölcseletből, majd 1927-ben Budapesten 

etikából. Ezt követően mint egyetemi magántanárt a Közoktatásügyi Minisztériumba rendelték. 

Köztisztviselői pályáját végleg feladta a tudományosért, amikor 1927--1928-ban állami ösztöndíjjal 

másfél évet töltött el Bécsben a KLEBELSBERG Kuno által éppen ekkor alapított Collegium 

Hungaricumban. Bécsben hallgatta Hans KELSEN előadásait, és (miután MOÓR bemutatta neki) közeli 

személyes kapcsolatba is került vele. 1929-ben KELSEN ajánlásával, MOÓR támogatásával utazott 

Londonba Harold LASKIhoz, akinek „morális pátosztól” áthatott „buzgó szabadságvédelmét” ismerte fel a 

liberális szocializmus és a baloldaliság melletti elkötelezettségében. Visszatérve 1929-ben foglalhatta el 

MOÓR tanszékét Szegeden, amely MOÓR Budapestre távozásával ürült meg. A következő évtizedet 

termékeny munkával itt töltötte; 1937/38-ban dékán, utána prodékán volt. 1940-ben az egyetemet 

visszatelepítették a visszacsatolt Kolozsvárra, s HORVÁTHnak is mennie kellett, amit száműzetésként élt 

meg. Bár 1949-ig a szegedi egyetem állományában maradt, 1945-ben már Budapestre tért vissza a 

családjához, s az Akadémián folytatta működését levelező, majd rendes tagként, s részben a politika felé 

fordult. Amikor 1949-ben világossá vált számára, hogy a kommunista hatalomátvétel elérte a tudományt 

is, emigrált. New Yorkban halt meg 1973-ban. Részletesebben lásd CS. KISS Lajos: „Szabadság és 

kényszer. Horváth Barna szellemi pályája” in HORVÁTH Barna: Angol jogelmélet [1943] (Budapest: 

Pallas--Attraktor 2001) 569--611; ZSIDAI Ágnes: A tiszta jogszociológia (Budapest: Szent István Társulat 

2008). 
1773

 MOÓR Bevezetését, amelynek olvastán felkereste a szerzőt, úgy méltatta, hogy az „nemcsak modern 

színvonalú, a külföldi tudomány fejlődésével és legújabb eredményeivel egybeforrt, hanem eminenter 

magyar jogfilozófia is”. HORVÁTH Barna: „Az új magyar jogfilozófia” Keresztény Politika 1923/3. 152--

153. Ezt megelőző olvasmányélménye Herbert SPENCER volt -- aki ha mást nem is, de utat mutatott az 

empirikus társadalomkutatás felé. 
1774

 HORVÁTH Barna: Forradalom és alkotmány. Önéletrajz 1944--45-ből [ford. NAGY Endre] (Budapest: 

ELTE 1993) 91. 
1775

 HORVÁTH (130. lj.) 43. 
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addig Horváth a tényt és értéket logikailag átjárhatatlanként különválasztotta. Ami e két világot a jogban 

összekapcsolja, az a szemlélet, vagyis az „egybenéző” -- szinoptikus -- módszer. A jog eszerint normákon 

szemlélt tények és tényeken szemlélt normák összekapcsolódása.
1776

 

1931-ben a pacifizmus kérdéséből bontakozott ki összeveszésük -- a korszak egyetlen éles vitája 

a jogelméletben --, melynek végén Horváth az ellenforradalom „furor teutonicus” által hajtott erői közé 

sorolta Moórt.
1777

 Moór vitathatatlanul demokrata volt. Azért gondolható, hogy Horváth kritikája az 

elevenére tapintott, mert nem érte be annak szakmai cáfolatával és szétzúzásával,
1778

 hanem 

személyeskedő politikai támadást intézett Horváth ellen -- az 1930-as évek kontextusában.
1779

 Mire pedig 

lehiggadva normalizálhatták volna a viszonyukat, a történelem átdübörgött rajtuk, a vitájukon, az egész 

jogelméleten. 

Véleménykülönbségük teoretikus magva s lényegi ellentétük az, hogy Horváth szerint Moór 

vállalkozása -- a komplex jogelmélet -- kudarcra van ítélve. Vitájuk lényege a tény és érték kettősségének 

meghaladhatósága. A neokantianizmus marburgi iskoláját követő Horváth a tárgykonstituáló megismerési 

módszer és a módszertisztaság alapján állt. A tény/természet és érték/norma eszerint két külön 

ismerettárgy, melyek áthidalhatatlan logikai ellentéte között csak a szemléleti egymásra vonatkoztatás 

közvetíthet -- amit Moór csak azzal tudna cáfolni, ha e kettőn túli, harmadik ismerettárgyat tudna 

felmutatni. „A jog teljes mértékben képes arra, hogy vagy normára, illetőleg értékre vonatkoztatott 

természet, vagy természetre, illetőleg valóságra vonatkoztatott norma legyen, hiszen maga a jog e kettő 

módszertiszta szinopszisában rejlik anélkül, hogy normativitásának akár csak a legkevésbé is árthatna a 

természethez való kötöttsége, s különösképpen anélkül, hogy a kettő logikai ellentéte érvénytelenné válna 

vagy elmosódna.”
1780

 A szinoptikus módszer ismerettárgyat tehát nem konstituál, csak gondolati tárgyat, 

vagyis csupán gondolkodási módszer, a „módszerek módszere”. Moór Gyula ezzel szemben a tények és 

értékek világának összemérhetetlenségét, de közvetíthetőségét vallja: 

A valóság és az érték különbségét, mely tulajdonképpen a végső spekulatív kiindulópontok 

közé tartozik, nem szabad akként fognunk fel, hogy logikai ellentétet lássunk benne. 

Ugyanahhoz a logikai alanyhoz logikai ellentmondás nélkül kapcsolhatjuk a létezést és az 

értékességet kimondó logikai állítmányt. Valamely szobor empirikus létezése nincsen logikai 

ellentmondásban a szobor szépségével, esztétikai értékével. Egymást kizáró logikai 

ellentétbe különben is csak azonos nemű dolgok állíthatók és nem olyan különneműek, mint 

a valóság és az érték.
1781

 

Mint láttuk, ezt a közvetítést Moór a „szellem” hegeli s az „értékes valóság” rickerti fogalmával 

hajtotta végre. Vitapont volt a jogfilozófia és a jogszociológia viszonya is: Moór a jogszociológiát a 

jogfilozófia részének tekintette, míg Horváth pont fordítva látta -- abból kiindulva, hogy ha a jog a 

társadalom része, akkor a jogelmélet alkalmazott társadalomelmélet, vagyis jogszociológia. 

5.4.2 Horváth Barna jogelmélete 

Ezenközben Horváth Barna eljutott jogelméleti munkásságának csúcsára, amelynek 1937-es 

műve, A jogelmélet vázlata tekinthető. Ez foglalja össze addig elért jogelméleti eredményeit; s ami eddig 

nem lett részletesen kimunkálva, az már később sem történt meg. Az amerikai realizmus nagy alakjaihoz 
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 „A jog nem tiszta norma, ahogy Kelsen gondolja, sem tiszta tény, hanem örökös vonatkoztatás 

tényektől normákhoz és normáktól tényekhez. A jog a dolgok egy szemléletmódja. A jog ideológia.” 

HORVÁTH (130. lj.) 86. 
1777

 A vitát MOÓR Gyula: Zum ewigen Frieden: Grundriß einer Philosophie des Pazifismus und des 

Anarchismus (Leipzig: Meiner 1930) írásának kritikája indította: HORVÁTH Barna: „Die ungarische 

Rechtsphilosophie” Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 1930/1. 37--85. A vitához lásd 

SZABADFALVI József: „Vonzások és taszítások” Magyar Jog 1994. 654--660. 
1778

 Ezt Szociológia és jogbölcselet című írásában tette meg MOÓR (125. lj.). 
1779

 HORVÁTH a konfliktust 1930-ig, a pacifizmus fölötti vitájukig vezette vissza, s eleve politikainak 

érezte. „Anarchistának, kozmopolitának és pacifistának nevezett. Mivel a »határok spiritualizálódásáról« 

írtam, Titulescu csatlósának nyilvánított, és a kisantant zászlóvivőjének. Mivel tagadtam azt, hogy 

legfőbb kötelességünk volna meghalni a hazáért, rám fogta, hogy én az ilyen kötelesség létezését 

általában tagadom. Úgy gondolta, hogy nekem konformnak kell lennem a rezsim politikai nézeteihez, 

mivel én a magyar állam kenyerét eszem.” HORVÁTH (130. lj.) 77. 
1780

 HORVÁTH Barna: Jogszociológia. A jog társadalom- és történelemelméletének problémái [ford. 

ZSIDAI Ágnes] (Budapest: Osiris 1995) 70. Eredeti kiadása Barna HORVÁTH: Rechtssoziologie (Berlin: 

Verlag für Staatwissenschaften 1934). 
1781

 MOÓR (125. lj., 1934) 18. 
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hasonlóan Horváth Barna is a joggyakorlattól nyerte elméleti inspirációit. A Kincstár Jogügyi 

Igazgatóságán eltöltött évek során a bíróságokon szerzett gyakorlat és tapasztalat formálta 

jogszemléletét.
1782

 Inspirációinak másik részét az angol--amerikai jogi gondolkodásból fogadja, a 

pragmatikus, újrealista és szociológiai elméletekből.
1783

 Ezért is lehetséges, hogy harmadik szellemi 

forrása, a német--osztrák tudományosság -- s mindenekelőtt Kelsen -- kritikai befogadás tárgya.
1784

 Az 

elmélet és gyakorlat, az angol és német hatások erőterében formálódott jogelméleti felfogását tisztázza le 

Horváth Barna jogelméleti vázlatában: „Ez a vázlat a jogelmélet elemeit a legrövidebb, legegyszerűbb 

alakban közli.”
1785

 

Az összefoglalás mutatja be, hogyan kapcsolódik össze elméletének három fő eleme: az eljárási 

(processzuális) jogszemlélet, az egybevető (szinoptikus) módszer és a joghelyzetek tana. 

Az eljárási jogszemlélet lényege az a gondolat, hogy a jog nem merő tétel (norma), és nem is 

merő tény (faktum), hanem a kettő kapcsolata, elvont magatartásminta és ennek megfelelő 

tényleges magatartás. E kettőnek a gondolati kapcsolata az eljárás: s a társadalmi eljárás a 

jog felső fogalma. Az eljárási jogelmélet azt véli, hogy a jogot mint a legfejlettebb társadalmi 

eljárást lehet definiálni.
1786

 

A jog a legintézményesültebb társadalmi eljárás, amelyben két mozzanat: a tény és érték 

mozzanata kapcsolódik össze. Az összekapcsolódás módját magyarázza a szinoptikus elmélet: 

Olyan felfogás számára tehát, amely egyaránt ki akar tartani a módszertisztaság helyesnek 

felismert követelménye mellett egyrészt és a jogot normák és tények kapcsolatának tartó 

felfogás mellett másrészt, csak közvetlen kényszerű következtetés levonása marad hátra: az, 

hogy a jog nem ismerettárgy, hanem normáknak és tényeknek, tehát egymást kizáró 

ismerettárgyaknak, bizonyos szkéma szerinti folytonos kölcsönös egymásra 

vonatkoztatásában álló szemléletmód és ennek társadalmi objektivációja. Ez az egybevető 

(szinoptikus) módszer alapgondolata.
1787

 

Horváth álláspontja tehát az, hogy a tényt és a normát sem szigorúan elválasztani nem lehet 

(mint tette Kelsen), sem egybeolvasztani (ahogy Moór javasolta az „értékes tény” „harmadik tárgyában”). 

Az elmélet záróköve a joghelyzetek tana, mint „főképp az analitikus jogelméletből átvett gondolatcsoport, 

amely az eljárási jogelmélet és a szinoptikus módszer gondolatkomplexumaival egymást kölcsönösen 

szemléltető összecsiszolást […] nyer”.
1788

 

Ezzel együtt a főműve kétségtelenül az 1934-es Rechtssoziologie, s annak középpontja a 

szinoptikus módszer. Ahogy Moór Gyula a logikai módszert a jogrendszerben, a jogalkalmazásban és a 

jogtudományban egyaránt alapvetőnek látta, úgy Horváth Barna is végigvezette a szinoptikus módszer 

alkalmazását magára a jogra (létalapok és értékalapok egymásra vonatkoztatásából eredő jogkeletkezés), 

a joggyakorlatra (a jogeset és a jogtétel együttszemlélése) és a jogtudományra (a jog tény- és 

értékvonatkozásának egymáson szemlélése a jogszociológiai megismerés során, valamint a német és 

angolszász jogi kultúra egybevetése).
1789

 A jogszociológia szerinte e szinopszis révén haladhatja meg azt 

a kényszerű alternatívát, hogy vagy természettudomány, vagy normatudomány legyen. 
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 „Hamar bepillantást nyertem a személyes elem fontosságába a bíró, ügyvéd, ügyfél és tanú esetében. 

Minden esetről láttam a folyton változó életbe való beágyazottságát. Az emberek életét sehol sem 

könnyebb tanulmányozni, mint egy bírósági ügyben.” HORVÁTH (130. lj.) 64. 
1783

 „Az angol jogász jogelmélete nem az, ami az angol jogelméletben előttünk áll, hanem a 

jogelméletnek a határozott visszautasítása, amely az angol juristát olyan közeli rokonságba hozza a 

magyarral és mindkettőt olyan élesen szembeállítja a némettel.” HORVÁTH Barna: „A common law 

ideológiája és a jogismeret ideológiája” Társadalomtudomány 1930. 87. Az (elsősorban) angol jogi 

gondolkodásnak tulajdonított jelentőséget mutatja vaskos kötete, az Angol jogelmélet is. HORVÁTH (128. 

lj.). 
1784

 „Horváth Barna életműve, némi túlzással, akár egy Kelsennel folytatott monumentális diskurzusnak is 

tekinthető.” CS. KISS (128. lj.) 588. 
1785

 HORVÁTH Barna: A jogelmélet vázlata (Máriabesnyő--Gödöllő: Attraktor 2004) 5. 
1786

 HORVÁTH (141. lj.) 7. 
1787

 HORVÁTH (141. lj.) 9. 
1788

 HORVÁTH (141. lj.) 10. 
1789

 Vö. CS. KISS (128. lj.) 570. 
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Horváth Barna magyarországi munkásságát két kötet koronázta meg: A géniusz pere
1790

 és az 

Angol jogelmélet.
1791

 Mindkettő elüt a korábbiaktól annyiban, amennyiben műfaji kitekintést is kínál. A 

géniusz pere a jog (történeti és analitikai) mélyén rejlő dráma dimenzióját bontja ki.
1792

 „Abban a szinte 

vakító világosságban, amit a géniusz, a dráma, a per és a jog találkozása teremt, hol a géniusz és a dráma, 

hol a per és a jog szerepe vonja magára figyelmünket.”
1793

 Ebben a fényben saját régi tételét veszi 

szemügyre: a jogeset és a jogtétel találkozását, csakhogy ezúttal nem a megismerő tudat által egybenézve, 

hanem a társas lét konfliktusaiban összetalálkozva. Ebben a konfliktusban mutatkozik meg a jogi 

„nagyüzem” működési módja, amely „a jogtétel és jogeset ellentétén az érték és tény ellentétének a 

folytonos váltogatása és kicserélése. Amint az érték pólusa a jogtétel pólusáról elmozdul a jogeset 

pólusára, kezdetét veszi az a dialektikus fejlődés, amelynek végeredménye a jogeseten felvillanó új 

értéktartalomnak a jogtételek tartalmába való beleömlése.”
1794

 

Az Angol jogelmélet Horváth Barna azon kutatásainak gyümölcsét szedte meg, amelyeket még 

Moór Gyula biztatására kezdett meg abból a célból, hogy az angol (és amerikai) jogfilozófia eredményeit 

megismertesse a német irodalmon orientálódó hazai közönséggel. Színes, irodalmias stílusban vezeti 

végig az olvasót a testes kötetben az angol jogi gondolkodáson a skolasztikától napjaikig. A kort és a 

szerzők hátterét is jellemezve tematikus blokkokban feldolgozza a saját és általában a magyar szerzők 

munkásságában megjelenő fő kérdéseket, mint a processzuális és az imperatív jogelmélet, a jog változása, 

a jog helyessége, a jog fogalma stb. Saját elméletébe az angolszász jogi gondolkodás ateoretikus, 

pragmatikus-empirista jellege fonódik s vezeti el Roscoe Pound szociológiai jogelméletének 

befogadásához. 

6. A szegedi iskola 

6.1 Az iskola 

Horváth Barna több mint egy évtizedes szegedi professzorsága alatt nevelődött ki az a fiatal, 

tehetséges tudóscsapat, amelyre mint „szegedi iskolára” utalnak.
1795

 Bár Horváth csak Bibó Istvánt, Szabó 

Józsefet és Vas Tibort említi név szerint e tanítványai közül, közéjük sorolható a szociológus Erdei 

Ferenc és Reitzer Béla is. 

Horváth Barna a legközvetlenebb hatással kétségtelenül a fiatal Bibó Istvánra volt.
1796

 Ahogy a 

neokantiánus fordulat előtti szakasz referenciaszerzője Spencer, úgy a neokantiánusé Kelsen volt -- Moór 

és Horváth után Bibó is tőle különböztette meg magát s építette fel jogelméletét. E rövidre sikerült 

jogelméleti munkásság fő darabja az egyetemi szakdolgozataként született Kényszer, jog, szabadság című 

műve (1935), amely a szinoptikus módszer továbbfejlesztésén alapult.
1797

 A továbbfejlesztés Bergson 
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 HORVÁTH Barna: A géniusz pere. Sokrates-Johanna (Kolozsvár: Kolozsvári Egyetem 1942); 

újrakiadását szerkesztette CS. KISS Lajos (Máriabesnyő -- Gödöllő 2003). Németül: „Der Rechtsstreit des 

Genius. I. Sokrates. II. Johanna” Zeitschrift für öffentliches Recht 1942. 126--162, 295--342. és 395--460. 
1791

 HORVÁTH (128. lj.) 
1792

 Ehhez lásd H. SZILÁGYI István: „Circus iuris. Dráma és jogfilozófia Horváth Barna életművében” in 

LOSS et al. (87. lj.) 211--266. 
1793

 HORVÁTH (146. lj.) 5. 
1794

 HORVÁTH (146. lj.) 225. 
1795

 Vö. VARGA Csaba (szerk.): Die Schule von Szeged. Rechtsphilosophische Aufsätze von István Bibó, 

József Szabó und Tibor Vas (Budapest: Szent István Társulat 2006). 
1796

 BIBÓ István (1911--1979) értelmiségi-hivatalnok családban született, Budapesten, majd Szegeden 

tanult. Itt járt egyetemre s lett HORVÁTH Barna tanítványa. 1933--1934-ben a bécsi Collegium 

Hungaricum állami ösztöndíjasa volt, 1934--1935-ben a genfi Institut Universitaire de Hautes Études 

Internationales-on töltött egy évet ösztöndíjjal. Az ezt követő néhány rövidebb útján Hágában és Genfben 

VERDROSS, MERKL, FERRERO, KELSEN és GUGGENHEIM előadásait, szemináriumait hallgatta. Hivatali 

évei után 1946-ban vehette át Szegeden HORVÁTH Barna ajánlására az alkotmány- és közigazgatástani 

katedrát s lett az Akadémia levelező tagja is. A háború után egyre jobban sodródott a politika gyakorlata 

(a Nemzeti Parasztpárt tagja lett) és elmélete felé. Ahogy azonban ezt a teret rohamosan szűkítette a 

kommunista hatalomátvétel, 1947-ben kiszorult az egyetemről, 1949-ben az Akadémiáról, s 1951-ben 

könyvtári kutatóvá minősítették. 
1797

 BIBÓ (88. lj.) Jogelméleti tárgyú továbbá István BIBÓ: „Le dogme du »bellum justum« et la theorie de 

l’infaillibilité juridique. Essai critique sur la théorie pure du droit” Revue Internationale de la Théorie du 

Droit 1936/1. 14--27; UŐ: „Rechtskraft, rechtliche Unfehlbarkeit, Souverenität” Zeitschrift für 

Öffentliches Recht 1937. 623--638. 
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spontaneitásfogalma és Hartmann ontológiája bevonásával történt. Az okozatiságot érvényesíti az emberi 

cselekvésen a kényszer s a kényszer alóli mentességet a szabadság (spontaneitás). A társadalmi kényszer 

elosztása a rend (jogbiztonság), a társadalmi szabadságé az igazságosság. A jog pedig ezek objektiválása, 

hiszen „egyidejűleg gyakorolja a legobjektívebb kényszert és valósítja meg a legobjektívebb 

szabadságot”.
1798

 

Vas Tibor
1799

 Bibó évfolyamtársa s Horváth felfedezettje volt Szegeden. Névjegyét a 

transzcendentális logika jogelméleti jelentőségéről írott dolgozattal tette le,
1800

 amelyet még egy 

tanulmány követett Kelsen és Horváth nyomdokain haladva.
1801

 Ez az ígéretes kezdet mindazonáltal 

kevés lett volna ahhoz a fényes karrierhez, amelyet a szovjet csapatok bevonulása után mint sztálinista 

teoretikus befutott. 

Lehetett volna a szegedi iskola következő ígéretes tagja Bolgár Vera,
1802

 aki -- első nőként -- 

1949-ben vette át diplomáját a budapesti jogi karon, és bár tanársegédi kinevezést kapott a szegedi 

egyetemen, még ugyanebben az évben (Horváth Barnát követve) az Amerikai Egyesült Államokba 

emigrált. Itt Max Rheinstein segítségével a Michigani Egyetemen kezdte el tudományos pályafutását. 

Meghatározó szerepe volt a Michigan Journal of International Law megalapításában és nyugdíjba 

vonulásáig annak szerkesztésében. Legjelentősebb szerepet -- hat nyelv ismeretében -- a jog-

összehasonlítás háború utáni amerikai meghonosításában vállalt; ennek részeként 1949-ben Hessel 

Yntema segítőjeként megalapította és a folyóirat Berkeley-be kerüléséig (1971) szerkesztette az American 

Journal of Comparative Law-t. 

6.2 Szabó József 

Kitartóbban kötelezte el magát a jogelmélet mellett Szabó József.
1803

 Már végzése után -- a 

nemzetközi jog, elsősorban a szuverenitás problémái felé irányuló érdeklődését felváltva -- került Horváth 

                                                           
1798

 BIBÓ (88. lj.) 112. BIBÓ felfogását is a kényszerelméletek közé sorolhatjuk, mivel a jog lényegét a 

fizikai vagy lelki kényszerben jelöli meg -- KELSEN nyomán hirdetve, hogy a jog kényszerrend, ami a 

jogkövetkezmény kényszerítő hatásában nyilvánul meg. 
1799

 VAS Tibor (1911--1983) zsidó családból származott; fiatalon megvakult. Jogi diplomáját 1934-ben a 

szegedi egyetemen szerezte. 1934-től ügyvédjelöltként, majd 1938-tól 1949-ig ügyvédként dolgozott. 

1947-ben Szegeden lett magántanár; 1948-tól előadott a debreceni, a szegedi, majd a pécsi egyetemen. 

1949--1951 között a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetője, 1951-től 1976-os nyugdíjba vonulásáig az 

ELTE egyetemi tanára volt. 1951-től 1955-ig betöltötte az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének 

igazgatói tisztségét. 1962-ben még úgy nyilatkozott az MTA kérdőívén, hogy szándékában áll 

megszerezni a tudományok doktora minősítést „A jog lényege, különös tekintettel a logika szerepére a 

jogban” tárgykörben (felvéve a fiatalon elejtett szálat), de erre nem került sor. Vö. SZABADFALVI József: 

„Damnatio memoriae -- arcképvázlat Vas Tibor jogfilozófusról” Állam- és Jogtudomány 2006/1. 145--

152. 
1800

 Tibor VAS: Die Bedeutung der transzendentalen Logik in der Rechtsphilosophie (Szeged: Városi 

Nyomda 1935). 
1801

 VAS Tibor: A tiszta jogtan és szemléleti jogelmélet (Kecskemét: Szellem és Élet 1937). 
1802

 BOLGÁR Vera (1913--2003) férje Buchenwaldban pusztult el. A háború után, 1949-ben szerzett jogi 

diplomát Budapesten s nyert tanársegédi kinevezést Szegedre. Magyarországon tudományos 

bemutatkozásra sem maradt ideje: még ugyanebben az évben mindent hátrahagyva, az életét 

veszélyeztetve szökött át az osztrák határon, hogy majd csak 1999-ben térjen vissza Budapestre átvenni 

aranydiplomáját.  
1803

 SZABÓ József (1909--1992) nehéz sorsú tanító család gyermekeként nevelkedett (a négy gyermek apja 

elesett az első világháborúban). A szegedi egyetemen még hallgathatta MOÓR Gyula előadásait, melyek 

nagy hatást gyakoroltak rá, bár érdeklődése megoszlott a jogelmélet és a nemzetközi jog között. Ezek 

tanulmányozásával töltött el két szemesztert 1933/34-ben a bécsi Collegium Hungaricumban, barátságot 

kötve Alfred VERDROSS-szal, s itt ismerkedett meg BIBÓ Istvánnal is. HORVÁTH Barnával -- már mint az 

egyetemi könyvtár alkalmazottja (melynek akkor még BIBÓ István édesapja volt az igazgatója) -- 1934-

ben ismerkedett meg s került a hatása alá. Megélhetése érdekében 1935-től hivatalnoki, majd bírói állást 

kellett vállalnia, utóbb a Közigazgatási Bíróságon. Sikeres habilitációja után 1941-ben a Kolozsvárra 

visszatelepült egyetemen nyert magántanári kinevezést, melyet (BIBÓval együtt) Pestről hetenként 

leutazva látott el. 1943-ban BIBÓhoz hasonlóan ő is eltölthetett két szemesztert Genfben, a Institut 

Universitaire de Hautes Études Internationales-on. A háború után az Iparügyi Minisztériumhoz kerül, 

majd 1947-ben a Szegedi Egyetemre, ahol alkotmányjogot és jogelméletet oktatott. 1948/49-ben a kar 

dékánja, utána prodékánja lett. 1950-ben rendelkezési állományba helyezték, ezzel intézményes 
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hatása alá. Ez Horváth (de előtte már Vas Tibor és Bibó István) írásainak recenzeálásában s figyelmének 

az angolszász jogelmélet felé fordulásában nyilvánult meg. Párhuzamot mutat mestere pályájával -- s 

mindkettejüké az amerikai realizmus és jogszociológia nagy alakjaiéval --, hogy tudományos pályafutása 

a közigazgatásban és a bíráskodásban szerzett jelentős gyakorlati tapasztalatokba ágyazódott be. A 

Horváth hatását mutató neokantiánus alapokon
1804

 bontja ki saját „újrealista” jogfelfogását. Újrealizmusa 

közvetlenül támaszkodik az amerikai realizmusra s közvetíti azt (ekkor már későn) a magyar 

tudományosságba. 

Saját jogelméletének megalapozását -- a Horváthtal és a tanítványokkal tartott kapcsolaton túl -- 

az 1937-ben és 1938-ban Hollandiában, Olaszországban, Belgiumban és Németországban tett ösztöndíjas 

utak tették lehetővé. E készülődés eredménye lett A jog alapjai című kis kötete. Ebben a lét és érvény 

neokantianizmust gyötrő kettősségének meghaladását a Horváth kijelölte úton haladva keresi tovább. 

Tagadja, hogy e kettősség a tárgyi világot jellemezné -- az az alanyi világ sajátja, ott kell tehát keresni a 

feloldást is. A „következetes jogi realizmus” (vagyis a jogpozitivizmus) és a „következetes jogi 

idealizmus” (vagyis a természetjogtan) egyoldalú, mert egyetlen alapra építi a jog koncepcióját: előbbi a 

jog tényalapjára, utóbbi a jog érvényalapjára. A dilemmát meghaladandó ajánlja a (Hume-i) 

szkepticizmus „új formáját”, a kriticizmust. Ez kívánja meg „a jog tárgyi egysége” tételének feladását, 

azért, hogy annak „szubjektív egységét” tételezhesse. Költőien kifejezve: „Ahogy a valóság a tudat, úgy 

az erkölcs a lelkiismeret álma. De mind a kettő olyan álom, ami nélkül nem volna értelme és értéke az 

»ébrenlét«-nek.”
1805

 A lét és érvény kettőssége tehát „nem a világban, hanem csak szemléletünk 

módjában él, s egységgé oldódik fel a tudat és lelkiismeret egységében: az emberi alanyiságban”.
1806

 Így 

áll elő a jog fogalma Szabó Józsefnél: „jog alatt a konvencionális rendeknek azt az alakját kell értenünk, 

amelynek tartalmaként lelkiismeretünk a társadalmi munkamegosztás által létrehívott különleges szervek 

tételezését fogadja el.”
1807

 

Szabó József saját jogelméletének összefoglalása 1941-ben jelent meg.
1808

 Ebben változatlanul a 

tárgyát konstituáló megismerő alanyiságnak tulajdonít ontológiai funkciót, vagyis a jog lényegéhez, a jog 

fogalmához sorolja a cselekvő szubjektumot. Ezt a szubjektumot szembesíti a szubjektivitás régi 

ellenfelével, a logikával. „Újrealista” szemléletét azonnal elárulja az írás első részének címe: „A logikum 

mítosza.” A racionalizmusban gyökerező „racionalo-logisztikus” gondolkodás mintájával ugyanis a -- 

szokásjogban gyökerező angol és magyar jogra jellemző -- „jogászias” szemléletet szegezi szembe. 

Kilenc jogeset -- nehéz eset -- ismertetésével vezeti be következtetését, mely szerint a joggyakorlat s a 

tapasztalat inkább magyarázza a döntéseket, mint a logika. Teoretikus általánosítása szerint „igaza van H. 

Kelsennek, mikor a formális, logikai értelemben felfogott jogbiztonságot illúziónak, J. Franknek, amikor 

ezt gyermekes vágyképnek s Horváth Barnának, mikor utópiának tekinti”.
1809

 Ebből következik a 

jogrendszer logikai zártságának elutasítása is: „Logikai zártságról ugyanis csak ott beszélhetünk, ahol 

nincsenek logikai hézagok. Azonban minden, amit eddig kifejtettünk, azt bizonyítja, hogy a jogesetek 

beláthatatlan sokaságára spanyolcsizmázható, halott és merev logikai vázon keresztül az értelmezés, 

mérlegelés, értékelés, az eleven élet ezer apró és hatalmas folyama áramlik keresztül.”
1810

 Ugyanígy 

elutasítja azt az elképzelést, hogy a jogalkalmazás a logikai szillogizmussal volna modellálható. „A 

                                                                                                                                                                          
kapcsolata megszakadt, s a későbbiekben főleg ismertetéseket és emlékkötetekben közzétett rövidebb 

írásokat tudott csak megjelentetni.  
1804

 SZABÓ József: A jog alapjai: Különös tekintettel a nemzetközi jogra (Budapest: Magyar 

Társadalomtudományi Társulat 1938); újraközlés: SZABÓ József: A jogbölcselet vonzásában [szerk. 

SZABADFALVI József] (Miskolc: Bíbor 1999) 3--84. 
1805

 SZABÓ (160. lj.) 48. 
1806

 SZABÓ (160. lj.) 62. S korábban: „Marad tehát az emberi alanyiság világa, ahol egyedül bír 

értelemmel a tárgy és a norma, lét és érvény megkülönböztetése, és azoknak a jog egységes fogalmává 

való összekapcsolása is.” Uo. 21. Ez már a transzcendencia határvidéke. 
1807

 SZABÓ (160. lj.) 53. 
1808

 SZABÓ József: „A jogászi gondolkodás bölcselete” Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Juridica-

Politica 1941; újraközlés: SZABÓ (160. lj., 1999) 91--145. 
1809

 SZABÓ (164. lj.) 117. 
1810

 SZABÓ (164. lj.) 116--117. Említést érdemel, hogy a joghézagok logikai kizártságának tételét 

SOMLÓra való hivatkozással (SOMLÓ [87. lj.] 382.) idézi fel, s nem említi, hogy ugyanezen SOMLÓ-

szöveghely alapján MOÓR nem ugyanezt a tételt vallja. Az ellentétes tartalmú hivatkozások magyarázata, 

hogy bár SOMLÓ egyfelől nem tagadja a joghézagok, így a logikai joghézagok lehetőségét sem, másfelől 

bírálja az erre alapított logikai szabadjog elméletét is, mondván, a tételes jog rendelkezései a joghézagra 

is kiterjednek: megengedhetik vagy megtilthatják, hogy a bíró joghézag esetén kiegészítse a jogot. Uo. 

398. 
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racionalizmus e szerint a felfogás szerint egy lépéssel sem tudott túljutni azon a középkori 

miszticizmuson, amivel szemben fellépett, hiszen a szélsőséges racionalizmus maga is egy -- misztikus 

tévhit.”
1811

 Azt a kérdést, hogy akkor mi magyarázza a döntéshozatal folyamatát, az írás második 

részében „A pszichologikum jelentősége” cím alatt válaszolja meg. A bíró tudatos és tudatalatti lelki 

működései mozgatják e folyamatot: a szubjektum önmagába zárul.
1812

 

6.3 Losonczy István 

Losonczy István
1813

 1940-ben nyert megbízást a jogbölcselet oktatására Pécsett -- abban a 

reményben, hogy személyében végleges, jó gazdára lel az ott addig hányatott sorsú diszciplína. 

Önmeghatározása szerint (Szabó Józsefhez hasonlóan) az „újrealizmushoz” sorolja saját irányultságát, de 

ezen nem ugyanazt érti. Losonczy neorealizmusa Kelsen-kritikájából, valamint a neokantianizmusból s 

annak a magyar jogbölcselet -- elsősorban Moór és Horváth -- által is exponált problémáiból ágazik le. E 

problémák középpontja a jog komplex természete és az ahhoz igazodó módszer, mely utóbbit Losonczy -- 

Horváth Barnához hasonlóan elvetve a „módszerszinkretizmust” -- a szintetikus módszerben véli 

megtalálni. Nézeteinek (kőnyomatos jegyzet formájába öntött) összefoglalását 1948-ban adta ki,
1814

 hogy 

az akkori rendszerváltás egy évre rá már másoknál sokkal kevesebbre: pályakorrekcióra, a büntetőjog felé 

fordulásra kényszerítse. 

A jog komplex természete szerinte az elemi alkotórészeik -- a jogszabályok -- összetevőire 

bontása és ezekből „a jog szilárd elemei” (vagyis szükségszerű összetevői) lepárlása révén tárul fel. A 

jogszabályokban pedig „háromféle elem található: 1. minden jogszabályban találunk utalást valamely 

emberi magatartásra vagy életviszonyra; 2. minden jogszabálynak van értelme, jelentése; 3. a 

jogszabályok nagy része nem megállapító, hanem követelő, valamint elrendelő vagy tiltó, azaz normatív 

jellegű.”
1815

 

Az első a jog explikatív eleme, vagyis „létrendi vonatkozása”, amely tér-időbeli jelenségként 

„oknyomozás, explikatív kutatás” segítségével vizsgálható -- ezt a jogtudományon belül a jogtörténet és a 

jogszociológia végzi el.
1816

 A második a jog logikai eleme, „logikai vonatkozása”, amely a jog a priori, 

vagyis fogalmi előfeltételeit tartalmazza. „A jog és az egyes jogterületek logikai előfeltételeit tehát a jog 

fogalma, illetve a jogterületek alapfogalmai képezik.”
1817

 Tudományrendszertanilag a jogfilozófia vagy 

jogelmélet, illetve a tételes jogtudományok végzik e feltételek vizsgálatát. A harmadik a jog normatív 

eleme, „normatív vonatkozása”, amelynek (a jogfilozófiára tartozó) formai vonatkozása a jog Sollen 

jellege, a tartalmi pedig a jog természetjogi vonatkozása -- „mert minden jogszabálynak szükségszerűen 

                                                           
1811

 SZABÓ (164. lj.) 127. 
1812

 Ezt erősíti meg a gondolatsort lezáróan SZABÓ József: „Hol az igazság? (A bíró lélektani problémái)” 

Társadalomtudomány 1942; újraközlés: SZABÓ (160. lj., 1999): „Nem áll az, hogy a bíró a jogtételekből a 

logika technikai eszközei segítségével megállapíthatja, hogy mi az igazság. Ellenkezőleg, a bírónak, 

mikor ítél, tudatosan vagy tudattalanul már egy igazságfogalom lebeg a szeme előtt; ettől és a jó bírónál 

csakis ettől függ az, hogy az értelmezés útvesztőjében melyik utat választja.” Uo. 169. 
1813

 LOSONCZY István (1908--1980) egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte meg, majd -- szüleihez 

közel -- Pécsett fejezte be. 1934-ben IRK Albert mellett nyert el díjtalan gyakornoki állást, majd közel 

egyéves ösztöndíjat a bécsi Collegium Hungaricumban; ekkor megismerhette Alfred VERDROSSt is. 1937-

ben magántanárrá, 1946-ban nyilvános rendes egyetemi tanárrá nevezték ki. IRK Albert nyugdíjazása 

után, 1950-ben átvette tanszékét és már csak a büntetőjogot művelte. Bár a saját útját járó szerző nem 

sorolható közvetlenül a szegedi iskolához, annak képviselőivel (pl. BIBÓ Istvánnal) fennálló kapcsolata és 

HORVÁTH Barna munkássága rá is hatással volt. Lásd még VARGA Csaba: „Losonczy István” in 

LOSONCZY István: Jogfilozófiai előadások vázlata [szerk. VARGA Csaba] (Budapest: Szent István 

Társulat 2002) XI--XVI. 
1814

 LOSONCZY (169. lj.) 
1815

 LOSONCZY (169. lj.) 52. 
1816

 Ezek jól megfelelnek az „okozatos jogtudományoknak” MOÓR Gyulánál. 
1817

 LOSONCZY (169. lj.) 61. Ezek az alapfogalmak ún. henid állapotban, vagyis még nem tiszta logikai 

formában állnak rendelkezésünkre, s logikai elemzéssel hozhatók explicit formára -- ahogy a Bécsi Kör 

logikai pozitivizmusa tanítja. A jog fogalmát a következőképpen summázza: „A jog a közösség, illetőleg 

a legnagyobb közösségi hatalom hordozói vagy ez utóbbiak megbízottai által alkotott szabályok olyan 

rendszere [ez a genus proximum -- Sz. M.], amely a közösség életviszonyaitól minden más eredetű 

szabályozást megelőzve egyértelműen rendelkezik, s a legnagyobb közösségi hatalom hordozói, ez 

utóbbiak megbízottai részére hatalmat biztosít ahhoz, hogy megvalósulása érdekében kényszert 

alkalmazzanak [differentia specifica -- Sz. M.].” Uo. 221. 
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van valami tartalmi természetű, normatív, természetjogi előzménye is”.
1818

 Ez a hármasság ismétlődik a 

jog értékelemei között is, melyek: a lét (létfenntartás), a logikai érték (a szabályozott terület feltárása) és 

az igazságosság (a jogérték erkölcsi vonatkozása).
1819

 

A következtetése az, hogy a „sajátképpeni” jogtudomány „szilárd alapjául” a jog logikai 

vonatkozása szolgál; a másik két elemre nem építhető sajátképpeni jogtudomány. E tudomány módszeréül 

ajánlja Losonczy a szintetikus módszert: „Az összetett módszer lényege abban jelölhető meg, hogy 

egyformán alkalmas mind az explikatív, logikai és normatív jogelemek természetének egyediségükben 

történő megragadására, mind pedig az ezek összeműködéséből előálló összetett jogi jelenség 

megismerésére szolgáló, összetett természetű fogalmak megalkotására.”
1820

 A módszertan területén 

konfrontálódik Losonczy általában a módszertisztaság híveivel és különösen a formális normatív 

módszerre támaszkodó Kelsennel, mégpedig két okból.
1821

 Az egyik a Sein/Sollen dichotómiának, a 

másik pedig a módszer megismerési tárgyat konstituáló tanának az elfogadása.
1822

 A részletes kifejtéssel 

azonban itt is és a továbbiakban egyáltalán adós marad; a vázlatból nem született meg a mű. 

6.4 Horváth Sándor 

Losonczy István baráti köréhez tartozott a domonkos rendi szerzetes, Horváth Sándor, e kor 

intézményeken, diskurzuson és főáramon kívüli szereplője.
1823

 A XIII. Leó pápa Aeterni patris kezdetű 

enciklikájával (1879) elindult neotomizmus képviselőjeként közvetlenül Szent Tamás teológiájára 

alapozott természetjogot, abban a meggyőződésben, hogy Szent Tamás szavai változatlan erővel és 

aktualitással szólnak a jelenhez is.
1824

 A tamási kiindulópont Horváth számára az, hogy a világ rendje az 

ember számára az Isten által adott. Ez a rend a „tiszta természet”, melynek működését „ellesve” az ember 

eljuthat „az Alkotó örök eszméinek (rationes aeternae) megismeréséhez”.
1825

 Ezen eszmék foglalata az 

örök törvény (lex aeterna), amely egyben „transzcendens objektív létet” ad az igazságnak, a jóságnak -- 

„tőle függnek [a tapasztalati jogrendezés normái] a jó (bonum), helyes (rectum), igaz és jogos (iustum) 

mivoltukban”.
1826

 A „jó” legkülső burka tehát a jog, amely a cselekvésre külső, tárgyi kényszereket rak a 

közösség egésze érdekében. 

Az ember mint a jog tárgya, „anyaga”, a (társas) természeténél fogva nevelésre, irányításra 

szorul. Az ember elsődleges természeti adottsága ugyanakkor az ésszerűség, amely képes az ösztönöket is 

az értelem irányítása alá helyezni, s az erkölcs is az eszes emberek törekvése Isten felé; a jog pedig az 

erkölcsnek egyik válfaja. Azonban „az a létforma, amelyet az emberi értelem bele tud vinni a szabad 

cselekedetbe, nem tőle függ”.
1827

 A természetjog végső parancsa sem más, mint: cselekedj ésszerűen (esse 

secundum rationem) -- az így felfogott ésszerűség szerint. A természetjognak „igazi jog” jellege van; a 

pozitív csak a részletszabályokat és azok érvényesítését biztosítja.
1828

 „Ezek után a természetjogot így 

határozhatjuk meg: az embernek mint joganyagnak elemzéséből leszűrődött, természetes 

                                                           
1818

 LOSONCZY (169. lj.) 67. 
1819

 LOSONCZY (169. lj.) 227--228. 
1820

 LOSONCZY (169. lj.) 70. 
1821

 Ehhez lásd SZABADFALVI József: „Losonczy István Kelsen-kritikája” Világosság 2005/10. 91--98. 
1822

 LOSONCZY (169. lj.) 249. 
1823

 HORVÁTH Sándor O. P. (Ordo Praedicatorum) domonkos rendi szerzetes (1884--1956) teológus, 

filozófus, egyetemi tanár. 1903-ban lépett be a rendbe; Grazban és a svájci Freiburgban tanult teológiát 

és bölcsészetet, itt kapott egyetemi tanári kinevezést is. 1918-ig Grazban, utána Rómában tanított. 1938-

tól a budapesti domonkos rendi bölcsészeti és teológiai főiskola tanára, majd 1942---1948 között a 

budapesti egyetem hittudományi karának tanára. A domonkos rendnek tartományfőnöke is volt. 

Jogbölcseleti munkássága legelmélyültebb feldolgozásaként lásd KUMINETZ Géza: A jogrend filozófiai 

megalapozása Horváth Sándor O. P. műveiben (Budapest: JEL 2000). 
1824

 A jelenhez intézett figyelmeztetései összhangban állnak az egyház -- a Rerum novarum (1891) és a 

Quadragesimo Anno (1931) kezdetű enciklikákban is kifejeződő -- társadalmi elköteleződésével, és 

különösen a tulajdont kísérő szociális felelősséggel. 
1825

 HORVÁTH Sándor: A természetjog rendező szerepe (Budapest: Jelenkor 1941) 4. 
1826

 HORVÁTH (181. lj.) 3. 
1827

 HORVÁTH (181. lj.) 5. „Mindebből tehát azt látjuk, hogy a keresztény filozófia csak az erkölcs, Isten, 

az örök törvény és a természetjog erejében biztosíthat emberi jogokat. Méltán szólítja föl tehát úgy a 

jogalkotó tényezőket, mint pedig a jogalanyokat, hogy az istenképiségre törekedjenek és ebben 

horgonyozzák le úgy jogalkotó hatalmukat, mint pedig jogigényeiket.” Uo. 11. 
1828

 „Eszerint a jognak az emberi kutatásra nézve közvetlenül elérhető legtökéletesebb eszmei formája a 

természetjog, úgyhogy minden tapasztalati jog, amennyiben jog és nem igazságtalan kényszerzubbony, 

csak ennek visszfényét képviseli.” HORVÁTH (181. lj.) 61. 
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hajlandóságainak mibenlétéből és működéséből elvont szabvány, amely a természet útmutatását közvetíti, 

hogy milyen elvek szerint kell a gyakorlati életet berendezni és amely a pozitív jognak és jogalkotásnak 

átfogó értékeit és irányító tényezőit képviseli.”
1829

 Ha kortársai a „legfőbb jogalkotó hatalmat” keresték, 

azt Horváth Sándor is megtalálta és felmutatta: „A legfőbb jogalkotó tényező és minden jog forrása 

Isten.”
1830

 

7. „Hatalomátvétel”: 1949 

A már 1945-ben megkezdődött, erős szovjet támogatást élvező fordulat Magyarországon (is) 

1948/49-ben teljesedett be. Az akkori bolsevista Magyar Dolgozók Pártja (MDP) totalitárius fordulatot 

hajtott végre -- pontosabban három év szünet után Magyarországon is tovább folytatta a szovjetunióbeli 

1928/29-es fordulat után berendezkedett politikai rendszert. 1949-ben ezzel a politika átvette a hatalmat a 

tudomány fölött is -- a modern magyar jogfilozófia polgári korszaka véget ért. Teljesen új éra kezdődött: 

a szocializmus évtizedei. 

A hatalomátvétel nem kormányváltás, hanem rendszerváltás volt: bolsevista mintájú totalitárius 

rendszer importja ment végbe. Ez alapvetően változtatta meg a tudomány és politika közötti, addig is 

ambivalens, de finoman hangolt, viszonyt. Befolyásolás helyett az egy (párt)központba szervezett 

politikai rendszer totálisan maga alá rendelte és direkt vezérlés alá helyezte a többi társadalmi alrendszert: 

a gazdasági, politikai, jogi, tudományos, oktatási, művészeti, ideológiai stb. intézményrendszert. A 

rendszerváltás a régi berendezkedés megsemmisítésének igényével és szándékával ment végbe -- ideértve 

annak intézményein kívül a képviselői (fizikai vagy morális) megsemmisítését is. A folytonosságot a 

megszakítottság váltotta a múlthoz való viszonyban („a múltat végképp eltörölni”, ahogyan az 

Internacionáléban, a nemzetközi munkásmozgalom legelterjedtebb mozgalmi dalában szerepel), 

pontosabban a múlt „leváltása”. A „kettős történetiség” helyzete állt elő -- az ország történelmében nem 

először -- abban az értelemben, hogy a saját(nak tekintett) történeti múlt helyébe a szovjet-orosz múlt 

lépett, s annak objektiválódott intézményei, mintái, mechanizmusai, emberei váltották fel az előzőt. 

A totális változások a jog, a jogtudomány és a jogelmélet intézmény- és feltételrendszerére is 

kiterjedtek. 

1. Végbement a tudomány és az oktatás intézményes szétválasztása, s mindkettőnek a politikai 

hatalmi központ alá helyezése. Az MTA szovjet mintára való átszervezése és tagjainak lecserélése 

elvonta az egyetemektől a tudományos minősítés monopóliumát, s az akadémiai kutatóintézetekbe 

koncentrálta a tudományos kutatások infrastruktúráját (ideértve a kutatói személyi állományon kívül a 

könyvbeszerzés és -- korlátozottan -- a külföldi utazások lehetőségét, valamint a tudományszervezési 

potenciált). Az egyetemek -- az anyagi és szellemi autonómiájuk felszámolása után -- az oktatási, 

tudományközvetítői szerepkört tölthették csak be.
1831

 Ennek megfelelően az akadémiai kutatóintézetek 

feladata lett az egyetemi szféra tudományos utánpótlása is, legalábbis a vezető beosztások terén. Ezzel az 

egyetemektől az Akadémia felé irányuló áramlásnak a háború előtt jellemző iránya megfordult. A 

jogelméletben ez azt jelentette, hogy az intézményes struktúra az MTA Állam- és Jogtudományi 

Intézete
1832

 és a három egységként (az intézettel is összehangoltan) működő kar hálózatából állt elő. A 

munkamegosztás itt is az akadémiai intézet tudományos fennhatósága alatt formálódott, az oktatást 

rendelve az egyetemekhez. 

                                                           
1829

 HORVÁTH (181. lj.) 63. A pozitív jogon pedig „dologi szempontok szerint kimért és a jogalanyok 

igazságos személyfölötti és személyközötti igényeit kielégítő döntéseket értünk, amelyeknek a külső 

cselekedetekben fel kell csillanniok, ezeknek a formái, éltető és mértékelő tényezői a jó, a helyes és az 

igazságos szempontjából.” Uo. 73. 
1830

 HORVÁTH (181. lj.) 67. A természetjogtan más kortárs képviselőinek írásai közül lásd pl. KECSKÉS 

Pál: „Természetjog” [1940] in SZABÓ Miklós (szerk.): Natura iuris. Természetjogtan & jogpozitivizmus & 

magyar jogelmélet (Miskolc: Bíbor 2002) és HEGEDÜS József: „A természetjog időszerűségéről” [1939] 

in uo. 
1831

 „Az akadémiai -- az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében közvetlenül Szabó akadémikus 

igazgatótól felügyelten végzett -- kutatások viszonylagos igényessége, bármely csökkentetten is, de 

határozottan tudományos eszménytől formáltsága azonban úgyszólván mindvégig valamiféle 

elefántcsonttoronyhoz hasonló, védett, kivételes zárvány marad, mely nem érvényesül az egyetemeken.” 

VARGA Csaba: „A szocializmus marxizmusának jogelmélete” Világosság 2004/4. 93. 
1832

 Az Állam- és (a rendszerváltás után csak) Jogtudományi Intézet a még a TELEKI Pál által a Trianon-

trauma kezelésére létrehozott intézetekből összeállt Kelet-európai Kutatóintézet feldarabolása 

[4.231/1949. (IX. 13.) MT hat.] utáni maradványokból állt fel s lett az MTA kutatóhelye 1955-ben -- 

majd olvadt be az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontba 2012-ben. 



359 

 

2. Akármit gondolunk is a szocialista jogról mint jogcsaládról,
1833

 az bizonyosan elmondható, 

hogy a jog társadalmi szerepe jelentős változáson ment át a szocialista fordulat után. A változás iránya: a 

visszaszorulás -- a jogállammal és a szabad piacgazdasággal együtt háttérbe szorultak azok 

(jog)intézményei is. A visszaszorulással együtt járt a leépülés, primitivizálódás is, mint a római jogé a 

germán hódítás után. Ha pedig nem kell már (annyi) jog, nem kell (annyi) jogász sem. Okszerű volt tehát 

a jogászképzés gyors visszaszorulása. Számokban kifejezve: a joghallgatók száma 1930/31-ben 4487 volt, 

majd a mélypontot jelentő 1952/53-as tanév (1699 joghallgatóval és 134 kiadott diplomával) után 

ugyanezt a nagyságrendet (4.629 főt) 1980/81-re éri el ismét a hallgatói létszám, és így is maradt 

lényegében a rendszerváltásig.
1834

 Ugyancsak okszerű volt ezek után a jogi felsőoktatás redukálása is: a 

jogakadémiák felszámolása, a debreceni jogi kar működésének felfüggesztése,
1835

 a megmaradt három kar 

volumenének szűkítése.
1836

 

3. Az előző két pontban jelzett (valamint a tudománypolitikában általában végbement) 

változások következménye lett a független kutatások ellehetetlenülése, a folyóiratok és a könyvkiadás 

volumenének szűkülése és jellegének átpolitizálódása, a külföldi utak és kapcsolatok felszámolása, illetve 

kiváltságként való csöpögtetése. Elkerülhetetlenül bekövetkezett ezért a tudományos tér beszűkülése és 

bezáródása, s a „normál tudomány” standardjainak torzulása. Megbomlott a tudományos közösség 

egyetértése arról, hogy mit jelent tudományt művelni, tudományos közleményt írni, tudományosan 

érvelni, álláspontokat kritikailag, de immanensen, a tudományon belül értékelni -- s általában, a „vörös 

farok” kényszerének nem ellenszegülve bár, de ragaszkodni a tudományosság autonómiájához a 

politikával és ideológiával szemben is.
1837

 

4. Ez megkönnyítette az intézményeknek az ideológia és az indoktrináció szolgálatába állítását 

is. A jogi felsőoktatásban az első reform 1946-ban ment végbe; ekkor fogalmazódott meg az ideológiai-

világnézeti tárgyak iránti igény, melynek célpontját az elméleti tantárgycsoport képezte. Ide tartozott a 

jogfilozófia, a politika, s ide szánták a szociológiát is.
1838

 A reform második hulláma 1948-ban érkezett: 

„A jog mai feladata a népi demokrácia jogrendszerének kiépítése, az új arculatú igazságszolgáltatás és 

közigazgatás megteremtése és megvalósítása. Ennek a feladatnak kell realizálódnia a jogi oktatás 

reformjában.”
1839

 Semmi kétség: ez a jogfilozófiának elméleti tárgyból ideológiai tárggyá alakítását, s a 

marxizmus-leninizmus szolgálatába állítását jelentette.
1840

 Ugyanekkor váltotta fel az ELTE-n a politika 

és a jogfilozófia tárgyait az államtan a politikai rendszerek történetével (Hajdú Gyula),
1841

 az általános 

                                                           
1833

 A szerző ezzel kapcsolatos gondolatait lásd SZABÓ Miklós: „Egyszer volt, hol nem volt… A 

szocialista jogcsalád” in H. SZILÁGYI István -- PAKSY Máté (szerk.): Ius unum, lex multiplex. Liber 

amicorum studia Z. Péteri dedicata (Budapest: Szent István Társulat 2005) 201--217. 
1834

 Tegyük hozzá, ez a szám 1930/31-ben az összes egyetemi hallgató 26,5%-át, 1980/81-ben már csak 

4,6%-át tette ki. Jelenleg (2009/10) hasonló a részesedés (4,33%), csak négyszeresre nőtt volumenen 

belül (370.331 hallgatóból 16.048 joghallgató). Mintegy háromszázaléknyi volumencsökkenést követően 

hasonló arányok maradtak 2010/11-ben is; a jelenlegi felsőoktatás-politika mellett a joghallgatók 

részesedésének csökkenése várható. 
1835

 Ezeket az intézkedéseket 1949. augusztus 31-ével a 4105/1949. (134.) Korm. rend. vezette be. 
1836

 Minderről részletesen lásd kötetünkben Horváth Attila: A szocialista állam- és jogtudomány („Jogi 

oktatás, a jogtudomány és a jogászi hivatás megítélése” című fejezet). 
1837

 Van ezzel ellentétes vélemény is. VARGA Csaba -- igaz, akadémiai intézeti kutatóként személyesen is 

érintve -- éppen a tudományosság standardjainak átmentését részesíti elismerésben: „A tudományos igény 

Magyarországon erőteljesen, csaknem romlatlanul megmaradt, amennyiben az osztályharcos publicisztika 

mellett változatlanul élt a tudományszerű monografizálás követelménye, ami ugyanakkor a sztálinizmus 

önigazolásának kényszerében már valóban tudományos, kutatási tárgyukkal sine ira et studio szembenéző 

feldolgozásokhoz nem vezethetett.” VARGA (187. lj.) 102. Vagyis: tudományszerű, bár nem tudomány. 
1838

 SAMU Mihály -- SZILÁGYI Péter: „Az állam- és jogelmélet oktatásának története Egyetemünkön” in 

HORVÁTH Pál (szerk.): Az Állam- és Jogtudományi Kar szerepe a magyar jogtudomány fejlődésében 

(Budapest: ELTE 1985) 362. 
1839

 BEÉR János -- SZABÓ Imre: „A jogi felsőoktatás újjáalakításának kérdéséhez” Jogtudományi Közlöny 

1948. 99. Az írás HAJDU Gyula, ECKHART Ferenc, KÉRI József és mások írásaival együtt a Hajnóczy 

József jogi szakkollégium felavatása alkalmából rendezett „Ankét a jogi oktatás reformjáról és a jogászok 

jövőjéről” anyagaként jelent meg. Egyébként a korszakra jellemző módon a 2-3 évenként 

menetrendszerűen ismétlődő (esetünkben: oktatási) „reformhullámok” hátán haladt előre minden -- 

változatlanul. 
1840

 „Az első döntő lépés tehát a marxizmus-leninizmus vértezetének a megszerzése.” SZEBENYI Endre: 

„A jogászi működés elméleti alapjairól” Jogtudományi Közlöny 1948. 157. 
1841

 Ez csak pár évig maradt a tanterv része, utána lett a fő tárgy az állam- és jogelmélet. 
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állam- és jogelmélet (Szabó Imre), s került be a szociológia (Szalai Sándor). A következő szerkezeti 

változásra a Szovjetunió Kommunista Párja (SZKP) XX. kongresszusa, illetve az 1956 megtorlását 

követő konszolidáció után került sor. Ennek során „az volt az általános követelmény, hogy csökkenjen a 

történeti anyag mennyisége, növekedjék az alapvető elvi kérdések oktatási kerete”.
1842

 Ekkor került (a 

többi szocialista országhoz hasonlóan) az állam- és jogelmélet oktatása a negyedik évfolyam anyagába, 

helyét az első évfolyamon a bevezetés az állam- és jogtudományokba foglalta el, s rögzült a 

rendszerváltásig jellemző tárgystruktúra: dialektikus és történelmi materializmusba oltott, 

szociologizálással felhígított általános jogtan -- először bevezetés jelleggel, majd részletesebben 

átismételve, jogelméletként. 1963-ra tehető annak a szerkezetnek a kialakulása, amely lényegében a 

rendszerváltásig (egyes elemeiben azon túl is) fennállt.
1843

 

5. A változásokat a személyi állomány szinte teljes cseréje, a megmaradottak háttérbe szorítása 

kísérte. 1948-ban Moór Gyulát kényszernyugdíjazták, 1949-ben kizárták az Akadémia tagjai közül, és a 

következő évben meghalt. Pedig a háború után még megpróbált kompromisszumot találni a régi és új 

rend: a polgári értékrend és a baloldaliság, a kereszténység és a demokrácia között -- ennek dokumentuma 

az 1947-ben kiadott tanulmánykötete.
1844

 A kompromisszumkeresésben azonban nem ment el 

alapértékeinek feladásáig: „polgár az, aki a kollektivizmussal szemben a magántulajdon intézményéhez és 

a polgári szabadságjogokhoz ragaszkodik”.
1845

 Ő ragaszkodott, s ez pályafutásának végét jelentette (igaz, 

nyugdíjazásakor egyetemi kara határozatban fejezte ki nagyrabecsülését).
1846

 Megürült tanszékének 

betöltésére Horváth Barna lett volna hivatott 1949-ben, őt azonban ehelyett felszólították, hogy támogassa 

a kommunista Szabó Imre kinevezését erre a helyre -- Horváth decemberben emigrált. A szegedi 

iskolából Vas Tibor -- akinek a numerus clausus alóli mentesítését Bibó kezdeményezésére, Moór és 

Horváth vezetésével a jogbölcselők összefogása érte el -- csatlakozott Szabó Imréhez. Bibó István 1950-

ben végleg kiszorult a tudományos életből; az 1956-os szerepvállalása miatt börtönbe zárták, ahonnan 

1963-ban szabadult amnesztiával, 1971-es nyugdíjazásáig a Statisztikai Hivatal könyvtárában 

dolgozhatott. Szabó József 1950-ben megkísérelt emigrálni, de elfogták. Tanártársait arra kényszerítették, 

hogy hazaárulás, az ifjúság megrontása, a kommunizmus építésének akadályozása miatt halálbüntetését 

követeljék. „Csak” két és fél év börtönt kapott, de pályája megtört. Mint láttuk, Bolgár Vera sikeresen 

emigrált, Losonczy István pedig diszciplínát váltott. 

8. A „szocialista jog” teoretikus problémája és az ebből fakadó nehézségek 

8.1 A szocialista jog problémája 

A rendszerváltás nem csak a politikai hatalomátvételből és berendezkedésből fakadó 

változásokat indukálta. A változások mélyebb, teoretikus kérdéseket is felvetettek, nevezetesen a 

„szocialista jog” és a „szocialista jogelmélet” lehetségességének kérdését.
1847

 A szocialista jog kérdése 

                                                           
1842

 SAMU--SZILÁGYI (194. lj.) 370. 
1843

 Vö. SAMU Mihály: „A jogi felsőoktatás tananyagának korszerűsítése” Felsőoktatási Szemle 1963/2. 

73--78. A Dékáni Tanács javaslatát összegző tervezetben szerepel filozófia, szociológia, statisztika, 

kriminológia, kriminalisztika, tudományos szocializmus (2-2 félév), politikai gazdaságtan (4 félév), 

pszichológia, szervezéstudomány, igazságügyi orvostan, retorika (1-1 félév) -- az elméleti (bevezetés, 

állam- és jogelmélet) és történeti (magyar és egyetemes jogtörténet, római jog) tárgyakkal együtt 29 

tárgy, szemben a 24 tételes jogi tárggyal. Uo. 78. 
1844

 MOÓR Gyula: Tegnap és holnap között (Budapest: Révai 1947). Pl.: „A világtörténet minden nagy 

demokratikus forradalma végeredményben a keresztény eszméket vitte közelebb a megvalósuláshoz: 

mind a nagy francia forradalom, mind az 1917. évi orosz forradalom lerombolt egy csomó társadalmi 

különbséget ember és ember között.” Uo. 30. 
1845

 Az 1947. szeptember 16-ra összehívott országgyűlés naplója, Budapest, 1948. 120. Idézi SAMU--

SZILÁGYI (194. lj.). 
1846

 Az első kritika már igen hamar, 1946 januárjában megjelent SZABÓ Imre tollából, A jogbölcselet 

problémáiról (123. lj.) írt recenziójának záró soraiban: „A mai generáció […] sokkal reálisabb, a 

valóságot jobban megközelítő, illetőleg megragadó elméletet keres, […] közeledést a nyugat és kelet 

eddig ismeretlen elméleteihez.” SZABÓ Imre: „A jogbölcselet problémái (Moór Gyula tanulmánya)” 

Jogtudományi Közlöny 1946/1--2. 40. A kritika az „újnémet” (neokantiánus és neohegeliánus) filozófia 

„életidegensége” ellen irányul, s pozitív ellenpéldaként említi a skandináv realizmust. 
1847

 Tekintsünk el e ponton a rendszer megnevezésének problémájától. Azonban -- főleg a 

publicisztikában kavargó jelzők teremtette helyzetet tisztázandó -- rögzítsük, hogy e rendszer (saját 

minősítése szerint is) nem kommunista; saját minősítése szerint nem, de gyökerét tekintve bolsevista, 
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annak megválaszolását igényli, hogy van-e s lehetséges-e olyan jelenség, amelyre a szocialista jog mint 

meghatározás helyesen alkalmazható. A kérdést már Marx és Engels is felvetette és meg is válaszolta: 

„Ami a jogot illeti, mi sokan másokkal egyetemben kifejezésre juttattuk a kommunizmus ellentétét a 

joggal, annak mind politikai és magánjogi, mind legáltalánosabb formájával, az emberi joggal 

szemben.”
1848

 A Marxék által a kommunizmus történelmi kísérletének, Leninék által pedig cselekvési 

mintának tekintett Párizsi Kommün rövid, rendkívüli s kudarcos példájától eltekintve Oroszországra várt 

a marxi tételek tesztelése. 

A sajátos orosz történelem a sajátos marxista jogfelfogással találkozva a polgárháború és az 

intervenció, valamint az ezek által indukált hadikommunizmus körülményei között alapozta meg azt az -- 

immár leninista -- doktrínát, amely a joghoz való viszonyt 1917 után meghatározta. Ez a viszony a 

feltétlen és kétség nélküli elutasítás volt; nem csupán taktikai-politikai értelemben, amint azt például 

Lenin megfogalmazta,
1849

 hanem teoretikus megfontolásból is.
1850

 Ez világos alapállás: a jog és a 

szocializmus (s még inkább a kommunizmus) kölcsönösen kizárja egymást. 

A szocialista jog mint ilyen megszületése, azaz lehetségességének, sőt szükségességének 

kimondása a korszak vezető jogi teoretikusa, Andrej Januarjevics Visinszkij nevéhez fűződik, s annak a 

folyamatnak az egyik elemét képezi, amely az 1930-as évek második felében a Harmadik Birodalommal 

szembeni szövetség lehetőségeinek keresése részeként alkotmányozási és kodifikációs hullámot indított 

el.
1851

 A szocialista jog önmeghatározásaként Varga Csaba Golunszkij és Sztrogovics Visinszkijre 

támaszkodó definícióját idézi: 

a szovjet szocialista jog a szocialista állam állami autoritása által alkotott vagy megerősített, a 

munkásosztály és az összes dolgozó akaratát kifejező magatartási szabályok (normák) összessége, melyek 

alkalmazását a szocialista állam kényszerítő ereje biztosítja a munkásosztály és az összes dolgozó 

számára előnyös és megfelelő viszonyok és rend védelme, biztosítása és fejlesztése, a gazdaságban, az 

emberek életmódjában s tudatában fellelhető kapitalista maradványok teljes és végleges felszámolása, a 

kommunista társadalom felépítése céljából.”
1852

 

E nem túl fülbemászó, bár az idősebbeknek igencsak ismerős definícióból az önmeghatározás 

következő elemei bonthatók ki: a szocialista jog 1. államilag tételezett és 2. szankcionált 3. magatartási 

szabályok 4. rendezett összessége, amely 5. (osztály)elnyomó, 6. gazdasági és 7. ideológiai funkciót lát el. 

Világos, hogy ezen elemek közül csak az utolsó nem fér össze valamely standard normativista vagy 

törvénypozitivista meghatározással: az, hogy a jognak történelmi-ideológiai hivatása, sőt küldetése volna, 

                                                                                                                                                                          
ennek megfelelően totalitárius, ami azonban élesen megkülönböztetendő a diktatórikus rendszerektől; 

filozófiai-ideológia alapját tekintve pedig meghirdetetten marxista (e jelző alkalmazhatósága pontosításra 

szorul) és leninista (ami viszont a bolsevizmusból következik). A magunk részéről a rendszer (legalábbis 

1956 után) legjellemzőbb öncímkézésének megfelelően a szocialista jelzőt alkalmazzuk -- még ha 

tudatában is annak, hogy milyen szakadékok tátongnak az egyes öncímkézett szocializmusok között. 
1848

 Karl MARX -- Friedrich ENGELS: A német ideológia [ford.: KISLÉGI NAGY Dénes] (Budapest: Magyar 

Helikon 1974) 245. A szocializmus e felfogásban mint a kommunizmus első -- történelmileg rövid és 

átmeneti -- szakasza értendő. 
1849

 „[N]em a corpus iuris romani alkalmazandó a »polgári jogviszonyokra«, hanem a mi forradalmi 

jogtudatunk […] [R]rendszeresen, kitartóan, állhatatosan egész sor, példát statuáló peren kell kimutatni, 

hogyan kell ezt ésszel és eréllyel csinálni; a párt útján le kell járatni és el kell kergetni a forradalmi 

törvényszékek ama tagjait és azokat a népi bírákat, akik ezt nem tanulják meg és nem akarják felfogni.” 

Vlagyimir Iljics LENIN: „Levél D. J. Kurszkij igazságügyi népbiztoshoz (1922. február 20.)” in LENIN 

Összes művei 44. [ford. n.] (Budapest: Kossuth 
2
1975) 391--392. 

1850
 „Nyíltan megmondjuk: sosem lesz írott proletár jogi kódexünk. Ha proletár jogról beszélünk, csak az 

átmeneti periódus jogát értjük alatta. Ha nem lesznek osztályok, nem lesznek többé osztályszervezetek 

sem -- nem lesz kormány és nem lesz többé semmiféle jog, nem lesz tovább bíróság.” Pjotr Ivanovics 

SZTUCSKA: Izbrannije proizvogyenyija po markszitszko-leninszkoj tyeoriji prava (Moszkva: Izdagyelsztvo 

Polityicseszkiji Lityeraturi 1964) 274. 
1851

 „Határvonalat jelentett az állam- és jogelmélet szempontjából is e tekintetben a szovjet állam- és 

jogtudomány kérdéseiről 1938-ban rendezett első szövetségi értekezlet, amely nagymértékben tisztázta a 

szovjet jog alapvető elméleti kérdéseit és elvetette azokat a nézeteket, amelyek az új viszonyokat nem 

fejezték ki megfelelő módon. Ez az értekezlet kialakította továbbá a szovjet szocialista jognak azt a 

fogalmát, amelyet alapjaiban a szocialista állam- és jogelmélet ma is elfogad, ha egyben bizonyos 

bírálattal is illet.” SZABÓ Imre: A szocialista jog (Budapest: KJK 1963) 19. 
1852

 VARGA Csaba: „A jog meghatározásának néhány kérdése a szocialista jogelméletben” in UŐ: A jog 

társadalomelmélete felé (Budapest: PPKE Jogbölcseleti Intézet 1999) 3. 
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ami ráadásul nem rejlene másban, mint az önfelszámolásban a győzedelmes kommunizmus viszonyai 

közepette.
1853

 

8.2 A szocialista jogelmélet problémája 

A szocialista jogelmélet ugyancsak a lehetségesség kérdését veti fel, pontosabban azt, hogy 

lehetséges-e mint pozitív (igazolási célú) elmélet,
1854

 vagy csupán -- marxista jogelméletként -- mint 

kritikai elmélet. A marxizmus eredeti koncepciójának hirdetői szerint marxista-szocialista jogelméletről 

legfeljebb mint kritikai elméletről lehet szó, azaz a magántulajdonon alapuló osztálytársadalmak jogának 

marxista kritikájáról. Afféle pozitív jogelmélet, mint amilyeneket a létező szocializmus országaiban utóbb 

hirdettek, eszerint fából vaskarika, minthogy az osztálytársadalom jellegzetes intézményének elméletét 

próbálja felállítani az osztálynélküli társadalom viszonyai között. Ez a kétségtelen belső ellentmondás is 

magyarázza azt, hogy a tekintélyes mennyiségű irodalom ellenére sohasem született meg az „a” marxista 

jogelmélet, amely standard elméletként volna bemutatható.
1855

 Maga Marx (és Engels) sem alkotott 

semmiféle „jogelméletet”, legfeljebb elszórt utalásokat tett a jog különféle aspektusaira. Lehet találni 

markáns ortodox marxista szerzőket a Szovjetunió korai időszakából vagy markáns neomarxistákat 

például Olaszországban, de ezek egyike sem „tipikus” marxista jogteoretikus, mert ilyen nem nagyon 

van. 

A várakozások ellenére mégis megszülető szocialista jog formálódását és önreflexióját 

jelentősen befolyásolta az, hogy a jog elmélete ilyenformán kidolgozatlan maradt az eredeti marxi műben. 

Az a tétel, hogy a jog soha nem állhat magasabban, mint az adott gazdasági rendszer és az 

általa megszabott kultúrfok, alapvető tétel annak meghatározására és jelzésére, hogy a jog 

felépítmény; Marx ezt a tételt kiegészíti itt még azzal, hogy a jog nem egyszerűen csak 

felépítmény a gazdaságon mint alapon, hanem egyben kultúrtermék is, vagyis a társadalom 

kulturális állapotának függvénye is. Úgy tűnik, hogy ezt az utóbbi tételt még nem dolgozta 

fel eléggé az elmélet, értelme még nincsen közelebbről meghatározva, hiszen magának a 

társadalom „kulturális fejlettségének” fogalma is homályos, többértelmű.
1856

 

A szocialista jog teoretikus megalapozásakor (szinte) természetes a marxizmus megfelelő 

tételeihez, elsősorban is az alap-felépítmény tételhez folyamodás; például: „A burzsoá jogtípus a 

termelési eszközök tőkés magántulajdonán, a szocialista jogtípus pedig ezek társadalmi tulajdonán 

alapul.”
1857

 Az ideológiai meghatározottság abból fakad, hogy (a) a jog ezeket a „valóságos viszonyokat” 

úgymond „tükrözi”, azonban (b) az „uralkodó osztály” érdekeinek megfelelően teszi ezt, azaz el is torzítja 

ezt a valóságot.
1858

 Kézenfekvő, hogy az alap és felépítmény egysége a tulajdonhoz való viszonyban 

nyilvánul meg legjobban, hiszen a termelési eszközökhöz való ellentétes viszony az ideológiai 

önmeghatározás középpontjába is került. Alapelvi szinten így deriválható a magántulajdon és az alanyi 

jog korlátlanságának tagadása, a szerződési szabadság elvének háttérbe szorítása, sőt korlátozása, 

valamint a formális jogegyenlőség támadása egy „valóságos”, materiális (jog?)egyenlőség talaján állva. 

Ezen alapelvek kiteljesedésének legfeljebb a szocializmus átmeneti jellegéből fakadó fogyatékosságok 

állnak útjában.
1859

 A szocialista jogelmélet kifejtésének célja ennek megfelelően mindvégig kettős, s 

                                                           
1853

 A szocialista jogfogalom későbbi fejlődésének áttekintéséhez lásd VARGA Csaba: „A 

jogmeghatározás kérdése a 60-as évek szocialista elméleti irodalmában” in VARGA (208. lj.) 17--30. 
1854

 Nem vert gyökeret, de beszédes egyszerűséggel kapcsolja össze a jogot és szocializmust Hermann 

KLENNER javaslata a szocialista jog általános elméletének megnevezésére: „Rechtstheorie Sozialismus”. 

VARGA Csaba: „A szocialista állam- és jogelmélet helye az állam- és jogtudományok rendszerében. 

Nemzetközi munkaértekezlet a Magyar Tudományos Akadémián” Állam- és Jogtudomány 1968. 341. 
1855

 Kísérletek persze történtek ilyennek a felállítására; számunkra a legismerősebb SZABÓ Imre kísérlete, 

amelyet a marxista jogelmélet szintézisének szánt. SZABÓ Imre: A jogelmélet alapjai (Budapest: 

Akadémiai 1971) 10--11. 
1856

 SZABÓ Imre: Előadások Marxról és a jogról (Budapest: Gondolat 1976) 235. 
1857

 EÖRSI Gyula: Összehasonlító polgári jog (Budapest: Akadémiai 1975) 61. Ugyanez magyarázza a 

jogfilozófia vagy jogbölcselet felváltását az „állam- és jogelmélet” diszciplínájával: „az állam és jog, mint 

egynemű és a felépítmény azonos szintjén elhelyezkedő jelenségek, egységet alkotnak; ez alapot ad 

egybevonásukra, arra, hogy egységes állam- és jogelméletről beszéljünk.” SZABÓ Imre: „Az állam- és 

jogelmélet harminc éve Magyarországon” Jogtudományi Közlöny 1975. 129. 
1858

 EÖRSI (213. lj.) 62. 
1859

 EÖRSI (213. lj.) 68--69. EÖRSInél ugyanarról a kommunizmusba való történelmi átmenetről van szó, 

amely VISINSZKIJ definíciójában is magyarázta a szocialista jog létét és szükségességét; pl.: „Ami a 

szocializmust illeti, a társadalmasított szektorban a szerződési viszonyokat azok a körülmények teszik 
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ebből fakadóan ellentmondásos maradt: míg nyugati változatában ez a cél a polgári társadalom radikális 

kritikája (ami csak későn egészült ki a létező szocializmus kritikájával), addig keleten a berendezkedett 

szocialista hatalom feltétlen apológiája és a polgári társadalmak, valamint a modern marxizmus feltétlen 

ostorozása. 

9. „Balra át”: rendszerváltás a magyar jogelméletben 

9.1 Szabó Imre belépője 

Az 1948/49-es fordulat -- rendszerváltás -- vezéralakja, egyben az új „representative man” a 

magyar jogelméletben kétségen felül Szabó Imre lett.
1860

 Centrális pozícióját biztosította, hogy 

bizonyítottan baloldali elkötelezettséggel és közvetlenül a szovjet front nyomában érkezett. Szabó Imre, 

akkor még mint az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője, meghívott előadóként tűnt fel Moór 

Gyula mellett -- némi történelmi iróniával -- az emberi jogok a nemzetközi jogban elnevezésű tárgy 

oktatójaként. 1949-től az ELTE egyetemi tanára, 1955--1982 között (Vas Tibort követően) az MTA 

Állam- és Jogtudományi Intézetének igazgatója lett. Az ELTE-s tanszék vezetését csak addig tartotta 

meg, amíg a tanszéket és oktatást „helyes” pályára sikerült állítania -- ami arra utal, hogy saját 

jog/tudomány/politikai pozícióját tartotta igazán meghatározónak. Ezt követően háttérbe vonulva bár, de 

haláláig -- szellemiségében még tovább is -- megkerülhetetlen figura maradt.
1861

 

Abban az évben, amikor átvette az akadémiai kutatóintézet igazgatását, 1955-ben jelentette meg 

hírhedetté vált kötetét A burzsoá jogbölcselet Magyarországon címmel.
1862

 A monográfia „többfunkciós”: 

először is mérföldkő, két korszak határának jelzőköve;
1863

 másodszor ostor: teljes és végleges leszámolás 

az előző korszak szellemi hagyatékával;
1864

 harmadszor hitvallás a marxizmusra hivatkozó ideológia, 

                                                                                                                                                                          
szükségessé, amelyek az árutermelés fennmaradására vezettek: alapjában a termelésirányításnak, a 

termelésnek egy a kommunizmust célba vevő társadalom igényeihez képest kezdetleges volta, továbbá 

azok a tényezők, amelyek a társadalom közösségi tudatának fejletlenségére vezetnek…” Uo. 310. 
1860

 SZABÓ Imre (1912--1991) a kárpátaljai Beregszászon született; jogi tanulmányokat a prágai Károly 

Egyetemen folytatott, ahol hallgathatta Hans KELSEN nemzetközi jogi előadásait is; oklevelet 1937-ben 

szerzett. 1945 előtt ügyvédjelölt, majd közjegyzőgyakornok volt. 1941-ben szovjetbarát érzelmei miatt 

rendőrségi felügyelet alá került, 1942--1944 között büntetőszázadba hívták be, ahonnan betegsége miatt 

leszerelték. A háború után kis ideig Pest megye főispánjának titkára volt, majd az Igazságügyi 

Minisztériumban dolgozott főosztályvezetőként (1945--1955). 1949-től volt az ELTE ÁJK tanára, 1949--

1955 között tanszékvezetője is. 1955-től 1982-ig az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének 

igazgatója. 1952-ben lett a tudományok doktora; 1949-ben (MOÓR Gyula kizárásának évében) az 

Akadémia levelező, 1956-ban rendes tagja; 1960--1970 között főtitkárhelyettese, 1970-től 1976-ig 

alelnöke. Születése és tanulmányai okán kiváló (a szláv nyelveket is magában foglaló) nyelvi 

felkészültséggel és szakmai-tudományos olvasottsággal indult. Életútjának sajátossága, hogy nem itthon 

tanult és szocializálódott, személyes kötődései tehát nem voltak. Kvalitásai és Magyarország 

viszonylagos elfogadottsága miatt jó nemzetközi kapcsolatokkal és respektussal rendelkezett, ami mit 

sem változtat azon, hogy működése szerves részét képezte a RÁKOSI-, majd KÁDÁR-korszak ideológiai 

főáramának. 
1861

 E tényt tükrözi pl. a „Marxizmus és jogelmélet” címen tartott munkaértekezlet és annak közzétett 

anyaga: Világosság 2004/4. 
1862

 SZABÓ Imre: A burzsoá jogbölcselet Magyarországon (Budapest: Akadémiai 1955). A szerzőnek és a 

monográfiának tulajdonított politikai jelentőséget mutatja, hogy Kossuth-díjat kapott érte, s második (nem 

jelentősen) javított kiadása még 1980-ban is megjelent. A szinte változatlan második kiadást talán 

magyarázza SZABÓ Imre csalódottsága az elődökkel való leszámolás sikerében: „…az újkantiánus 

jogfilozófia olyan nagy alakjaival, mint például Hans Kelsen, hiányzik még a következetes leszámolás” -- 

írja 1975-ben: SZABÓ (213. lj.) 129. 
1863

 „Hazánk felszabadulása óta tíz év telt el” -- hangzik az Előszó első mondata; az átmenet lezárult, az új 

rendszer berendezkedett (és 1956-ig van még egy év). Később az 1945 utáni korszakra -- talán SOMLÓi 

remineszcenciával -- mint „új magyar jogelméletre” utal SZABÓ (213. lj.) 129. („A szocializmusból még 

tíz év van hátra” -- írhatta volna az 1980-as második kiadás élére, ha ezt akkor sejteni lehetett volna.) 
1864

 A tízéves távlat elég ahhoz, „hogy határozottan és végérvényesen elszakítsuk magunkat az államra és 

jogra vonatkozó attól az általános tudománytól, amely nem volt képes valóban tudományos választ adni 

az állam és a jog alapvető kérdéseire s amely a hamis jogi nézetek sorát oltotta be a jogi köztudatba.” 

SZABÓ Imre: „Előszó” in SZABÓ (218. lj.). Ezt a célt egyébként SZEBENYI Endre már 1948-ban kitűzte: 

„A múlt jogelméleti kutatóinak tanulmányozása során nem azok egyenrangúságát kell leszögezniök, 
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pontosabban annak ortodox változata mellett;
1865

 negyedszer pedig a marxizmusban mint kritikai 

elméletben rejlő lehetőségek kiaknázása.
1866

 Ez utóbbi igény az, amely a monográfia erényének tudható 

be: nagy eszmetörténeti tényanyagon, az elsődleges források széles körű feldolgozásán nyugszanak 

megállapításai, s ha a jelenkor olvasói szemérmesen el is hallgatják e megállapításokat, azt örömmel 

veszik tudomásul, hogy a kötet sok fáradalmas olvasástól kíméli meg őket. E hajlam a kényelmességre 

eredményezi azt, hogy a polgári (vagy ahogy Szabó Imre stigmatizálja: „burzsoá”) korszak 

jogelméletének kanonizálása neki tulajdonítható: a szerzők elmélettörténeti besorolása, elméletük 

címkézése, alkotói korszakaik kijelölése, elméletük lényegének summázása stb. A kánon tovább él, még 

ha azt már feledés borítja is, amit szolgált: a polgári jogbölcseleti hagyomány felszámolásának kísérletét. 

Szabó Imre kritikai módszere egyébként roppant egyszerű srófra járt: aki nem volt marxista, kiseprűzte, 

mégpedig minél távolabb állt a marxizmustól -- a marxizmus általa vallott, sztálinizmusba oltott és 

redukált változatától --, annál kíméletlenebbül.
1867

 

„»Wer den Feind will verstehen, muss in Feindes Lande gehen: aki ismerni akarja az ellenséget, 

annak az ellenség országába kell mennie« -- olvasható Leninnél.”
1868

 Lehetnének ezek az 1948-ban 

előrebocsátott szavak az 1955-ös kötet első sorai is. Az igazi ellenséget keresve Szabó Imre kritikájának 

ostora a végén, a két háború közti jogelmélet képviselői hátán csattan igazán. Ezt már az utolsó, IX. 

fejezet címe is kifejezi: „A Horthy-fasizmus állam- és jogbölcselete.”
1869

 A fejezet két bölcselőre 

összpontosítja a tüzet: elsősorban (43 oldalon át) Moór Gyulára, másodsorban -- „a másodhegedűsök 

sorában” -- Horváth Barnára (13 oldal), s a maradék nyolc oldalon „a tanítványok és a jelentéktelenebb 

jogbölcselők egyik-másika” szerepel, mint Hegedűs József, Szabó József, Losonczy István. A kritika 

valóban igyekszik megsemmisítő lenni -- ahogy az ellenséggel bánni kell; például: „Moór Gyula 

jogbölcseleti pályafutása egyenes vonal; ez szükségszerűen hozta magával, hogy Moór mindig a reakció 

oldalán állott, akkor is, amikor ennek nyílt megvallását demokratikus kijelentésekkel […] leplezni 

igyekezett; a reakciós-burzsoá álláspont fenntartása nem vihette Moórt máshová, mint a szélsőséges 

reakció politikai táborába s az sem véletlen, hogy ő, aki a politikai életben addig közvetlenül alig vett 

részt, most szükségét érezte, hogy a burzsoázia végső csatájában kilépjen a nyílt harcok mezejére s ennek 

                                                                                                                                                                          
hanem meg kell tanulni valamennyiök álláspontját azért, hogy kérlelhetetlen és elvi alapot tisztázó harcot 

lehessen folytatni ellenük.” SZEBENYI (196. lj.) 158. (SZABÓ Imre a monográfiájával akkor -- 1955-ben -- 

tette ki a pontot a SZEBENYI felvázolta program végére, amikor SZEBENYIT rehabilitálták, miután a RAJK-

pert követően egy koncepciós perben mint belügyminisztériumi államtitkárt 1949-ben letartóztatták, majd 

halálra ítélték és kivégezték.) 
1865

 „A dialektikus materializmus elméletének megfelelően az állam- és jogelmélet, mint tudomány, a 

társadalmi tudat egyik formája; a történelmi materializmus tanítása értelmében az állam- és jogelmélet, 

mint társadalmi jelenségekkel, az állammal és a joggal foglalkozó társadalmi tudomány, a felépítmény 

körébe tartozik. Az állam- és jogelmélet ezek szerint a társadalmi lét, a társadalom anyagi életfeltételei, a 

társadalom adott gazdasági rendje, a gazdasági alap által meghatározott felépítmény része s mint ilyen, 

osztályjellegű.” SZABÓ Imre: „Előszó” in SZABÓ (218. lj.). 1948-ban még markánsabban fogalmazott: 

„párttudomány a jogelmélet is.” UŐ: „A marxista jogszemlélet előkérdéseihez” Jogtudományi Közlöny 

1948. 441. 
1866

 „Az elemzésből kitűnik továbbá, hogy az objektivizmus köpönyegében fellépő magyarországi 

burzsoá állam- és jogbölcselet a maga egészében képtelen volt arra, hogy az államra és a jogra nézve igaz 

megállapításokat tegyen; ez a tudomány nem volt képes objektív, tudományos törvényeket megállapítani 

az állam és a jog lényegére, fejlődésére és szerepére nézve.” SZABÓ (218. lj.) 6. 
1867

 Egy példa: „Somló Bódog jogbölcseletének és elméleti útjainak vizsgálatánál kitűnt, hogy az erősen 

filozófiai jellegű felfogása mögül, a filozófiai tételek burkolatából az imperializmus hatalmi elmélete 

bukkan elő. Ez a lényege, ez a tartalma jogbölcseletének; az, amit a burzsoá jogtudomány 

tulajdonképpeni értékének tartott, azaz rendszerének logikai jellege, s különösen a Juristische 

Grundlehrében számos részletkérdést illetően adott logikai magyarázata, mind csak ennek szolgálatában 

állott.” SZABÓ (218. lj.) 378--379. 
1868

 SZABÓ (221. lj.) 441. 
1869

 A HORTHY-korszaknak és az imperializmusnak a fasizmussal való összekapcsolása a Georgi 

DIMITROVnak tulajdonított fasizmusfogalmat idézi fel, mely szerint a fasizmus volna az imperializmus 

utolsó, szükségszerű foka. Innen tekintve eleve legfőbb rosszként bélyegződik meg minden, ami e 

korszakhoz köthető. Egyébként a kötet, s különösen e fejezet ismertetéséhez lásd SZABADFALVI József: 

„Viszony az elődökhöz. A marxista jogelmélet reflexiói a két világháború közötti magyar jogbölcseleti 

gondolkodásról” Világosság 2004/4. 5--21. 
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során legbensőbb, egész jogfilozófiájával alátámasztott politikai meggyőződését ismét leleplezze”;
1870

 

„Horváth Barna jogfilozófiája a burzsoá jogbölcselet fokozódó züllését és bomlását példázza, a burzsoá 

jogbölcseletnek azt az imperialista stádiumát, amelyben az abszurditásuknál fogva nagyrészt tudományos 

cáfolatra sem szoruló tételek cinizmussal, tudományos felelőtlenséggel, szenzációhajhászással 

párosulnak”.
1871

 Az e könyvfejezetnek tulajdonított politikai-ideológiai jelentőséget mutatja, hogy 

elkészültekor, még a kötet megjelenése előtt az ELTE Jogi Kari Tanácsa önálló napirendként vitára tűzte, 

kiprovokálva az oktatói kar állásfoglalását. A vitára 1955. január 29-én került sor,
1872

 s többek becsületére 

legyen mondva, hogy ha óvatosan is, de védelmükbe vették az elsősorban támadott Moór Gyulát. 

Legmegértőbben Nizsalovszky Endre,
1873

 legelutasítóbban Halász Pál
1874

 és Vas Tibor
1875

 nyilatkozott 

Moórról. Az ellenség fölötti ítélet kimondatott és jóváhagyatott. 

9.2 Szabó Imre és a szocialista normativizmus 

A jog fogalmának elméleti megközelítését tekintve Szabó Imre a szocialista normativizmustól a 

társadalomelméleti jogelmélet felé vezető utat jelölte ki -- bár maga ezt az utat sosem járta végig.
1876

 A 

létező szocializmusok jogelméletének jellemző -- közhelyessé vált -- besorolása a „szocialista 

normativizmus”. A jelző Kelsenre utal vissza, s a hagyományos pozitivizmus politikai voluntarizmusba 

oltott „törvénypozitivista” elhajlását jelenti. Az a gondolat, hogy a formális érvényesség kritériumaival 

rendelkező, az állami kényszer alkalmazásának kilátásba helyezésével biztosított normatömeg kimeríti 

„a” jog fogalmát, jól megfelelt az egyetlen párt által monopolizált, totalitárius hatalom igényeinek: quod 

principi placuit… Nyugodtan lehetett rá a „szocialista törvényesség” koncepcióját is alapítani, hiszen ez 

az elv csak azt kívánta meg, hogy a hatalmi monopólium alá rendelt jogalkalmazók csak és kizárólag 

azokat a normákat alkalmazhatják, amelyeket az ugyanezen hatalmi monopólium alá rendelt jogalkotók 

megalkottak. Szilágyi Péter, Böckenförde normativizmusmeghatározását felhasználva,
1877

 a szocialista 

normativizmus következő elemeit nevezi meg: 1. vulgármaterialista ökonomizmus, 2. csupán verbális 

materializmus és társadalmi szemlélet, 3. primitív osztályszemlélet, 4. voluntarizmus, 5. 

instrumentalizmus, 6. etatizmus, 7. kiüresített törvényességfelfogás, 8. dogmatikus marxizmus, 9. 

apologetika, 10. vulgarizálás, 11. elsődlegesen ideológiai, másodlagosan jogalkalmazás-technikai 

funkció.
1878

 

Szabó Imre távolodást mutató megnyilvánulásai Visinszkij meghaladását sejtetik. 

„Igénybejelentésével a »szocialista normativizmus« túllépését ígéri, sőt ennek megvalósítására -- életében 

elsőként egy önálló jogfilozófiai rendszeres gondolat gyakorlatba ültetésére -- szánja főművének remélt 

könyvét.”
1879

 Ez a könyv A jogelmélet alapjai,
1880

 amellyel Szabó eljutott belső korlátainak határáig,
1881

 s 

                                                           
1870

 SZABÓ (218. lj.) 468. Utalás MOÓR Gyulának az Országgyűlésben 1947. szeptember 16-án elmondott, 

a Magyar Kommunista Pártot élesen kritizáló beszédére. 
1871

 SZABÓ (218. lj.) 481. 
1872

 Lásd a tanácsülésről készült jegyzőkönyvet; „»A Horthy-fasizmus állam- és jogbölcselete.« Az ELTE 

ÁJK tanácsülésén 1955. január 29-én rendezett vita, Szabó Imre készülő könyvének IX. fejezetéről” 

[kiad. VARGA Csaba] Jogelméleti Szemle 2004/3; jesz.ajk.elte.hu/varga19.html. Korabeli ismertetésként 

lásd SAMU Mihály: „Vita a Horthy-fasizmus állam- és jogbölcseletéről” Felsőoktatási Szemle 1955. 228--

232. 
1873

 „Az első jogfilozófus rangját nem a kormányzattól kapta, hanem a kor tudósaitól, az egyetemek tanári 

karaitól. És meg merem kockáztatni azt a véleményt, hogy az ebből a forrásból eredő általános elismerés 

nem csökkent volna akkor sem, ha Moór Gyula a marxizmussal szemben pozitívabb álláspontot foglalt 

volna el.” „Jegyzőkönyv” (228. lj.). 
1874

 „…a Horthy-fasizmusnak valóban Moór Gyula a vezető alakja.” „Jegyzőkönyv” (228. lj.). 
1875

 „Véleményem szerint helyesen bírálja Moór és Horváth elméletét, mutatja ki annak a Horthy-

fasizmussal való szoros kapcsolatát.” „Jegyzőkönyv” (228. lj.). 
1876

 Ugyanezt az utat ajánlotta már 1948-ban is: „A jogászi gondolkodás motorjává is a 

társadalomtudományi és gazdasági ismereteket kell tenni.” BEÉR--SZABÓ (195. lj.) 99. 
1877

 Ernst-Wolfgang BÖCKENFÖRDE: „Normativismus” in Joachim RITTER -- Karlfried GRÜNDER (szerk.): 

Historisches Wörterbuch der Philosophie (Basel--Stuttgart: Schwabe 
6
1984) 932. 

1878
 SZILÁGYI Péter: „Szabó Imre szocialista normativizmusa” Világosság 2004/4. 24--25. SZILÁGYI 

ugyanitt a szocialista normativizmus példájaként mutatja be e kötetet s különösen annak első két fejezetét. 

SZABÓ Imre: A szocialista jog (Budapest: KJK 1963). 
1879

 VARGA (187. lj.) 94. 
1880

 SZABÓ (211. lj.). 
1881

 A kötet részletesebb értékeléséhez lásd SZABÓ Miklós: „Defensor dogmatis. Szabó Imre 

jogontologizáló kísérlete” Világosság 2004/4. 35--48. 
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ezt követően már csak elméleti visszakozást és utóvédharcokat tapasztalhatunk (ideértve A burzsoá 

jogbölcselet Magyarországon második kiadását is). Könyvében a Moór Gyuláéhoz hasonló 

módszertannal látja a jog lényegét megközelíthetőnek, ti. a joggal kapcsolatban feltehető három fő kérdés 

megválaszolásával, melyek közül (mily véletlen!) „mindegyik a szovjet jogelméletben öltött testet”,
1882

 s 

melyek a marxista jogelmélet három fő irányát jelölik ki. Közülük az első a jog társadalmi 

meghatározottságának elemzése, amelyre a szociológiai vagy társadalomelméleti irányzat (elsőként Pjotr 

Ivanovics Sztucska) vállalkozott; a jog itt mint társadalmi tény jelenik meg. A második már Nyikolaj 

Vasziljevics Krilenko
1883

 munkásságában színre lépett, de Visinszkijnél teljesedett ki: a jogelmélet 

normatív irányzata, amely a jog lényegét norma mivoltában ragadja meg. Végül a harmadik a marxista 

pszichológiai irányzat, Michail Andrejevics Reiszner képviseletében, amely a jogot a jogtudattal 

azonosítja, vagyis mint pszichikai tényt fogja fel. E három kérdéskör taglalása együtt adja a jog 

lényegének meghatározását -- egyben a kötet három részét --, s szintézisük nyilvánvalóan a jog mint 

komplex jelenség szemléletét eredményezi. A keresett szintézis meghatározó jegyét azonban mégis a jog 

társadalmiságában jelöli meg: „a jog lényegének társadalmisága folytán a jogelmélet -- ti. a marxista 

jogelmélet -- lényegére nézve nem lehet más, mint a jog társadalomelmélete -- a jog szociológiája, 

mondanánk, ha szociológián társadalomelméletet értünk […] A jogelméleti szintézis kísérlete 

ilyenképpen e társadalmiság uralkodó voltának elve alapján történik.”
1884

 

9.3 Szabó Imre és a társadalomelméleti jogelmélet 

A társadalomtól a társadalmi viszonyokon és a jogviszonyokon át vezet az út a jog 

meghatározásához. Eszerint Szabó Imre „a jog elvont fogalmát” a jogviszonyokra vezeti vissza,
1885

 

melyek alapját a „tulajdoni viszonyok” képezik. „A tulajdoni viszonyok olyan társadalmi viszonyok, 

amelyek egyben más társadalmi viszonyoknak -- összefoglaltan szólva, a termelési viszonyoknak a 

formái.”
1886

 Nyilvánvaló, hogy az így felfogott tulajdoni viszonyok gazdasági viszonyok, s mint ilyenek, 

a gazdaságtan tárgyát képezik. A marxizmus az összekapcsolást közismerten az alap-felépítmény tétellel 

oldja meg, ahol a tulajdonviszony nem más, mint a termelési viszonyok „jogi kifejezése”. A termelési 

viszonyok determinálják a jogviszonyok másik két fajtáját: az állampolgári és az eljárásjogi 

jogviszonyokat.
1887

 Ez alapozza meg a kötet második részének („A jog és az állam”) óvatos Visinszkij-

kritikáját, vagyis a normativizmustól való eltávolodást. A kritika alapja az, hogy a túlzott normativizmus 

elvonatkoztat a jogi normák társadalmi viszonyokba, végső fokon az „uralkodó termelési viszonyokba” 

ágyazottságától. Hasonlóképpen a harmadik rész („A jogtudat”) fejtegetései is visszacsatlakoznak a 

jogviszonyok problematikájába: „A jogtudat akarati eleme valójában visszavezet bennünket a 

jogviszonyokhoz mint a társadalmi viszonyok általános formájához, azaz a jog elméleti felfogásához.”
1888

 

A végkifejlet pedig ismerős az állam elhalásának sztálini verziójából: „a jog teljes megvalósulása egyenlő 

a jog megszűnésével.”
1889

 

Az, hogy Szabó Imre a társadalomelméleti megközelítésben látta a normativizmus meghaladását, 

amit saját elméletének tulajdonított, világosan kiderül 1975-ös visszatekintéséből: „Köztudomású, hogy a 

termelési viszonyok maguk különböző egyéb társadalmi viszonyokat hoznak létre […]; ezek a társadalmi 

viszonyok mind megelőzik a normát, illetőleg a termelési viszonyoktól a normákhoz vezető úton 

találhatók. […] Úgy véljük, hogy a marxista-leninista jogelméletnek ezen az úton tovább kell lépnie és 

                                                           
1882

 SZABÓ (237. lj.) 10. 
1883

 Nyikolaj Vasziljevics KRILENKO (1885--1938) történész és filológus diplomával 1922-től igazságügyi 

népbiztos, majd -- VISINSZKIJ előtt -- 1931-től az Oroszországi Szovjet Szövetséges Szocialista 

Köztársaság, később a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége legfőbb ügyésze. 1938-ban 

hazaárulás vádjával halálra ítélik és kivégzik. 
1884

 SZABÓ (237. lj.) 11. 
1885

 „[F]elfogásunk szerint a marxista jogelméletet a maga egészében tulajdonképpen 

jogviszonyelméletnek lehet nevezni.” SZABÓ (211. lj.) 28. 
1886

 SZABÓ (211. lj.) 15. 
1887

 „Az állampolgári jogviszonyok valamely állam és annak állampolgárai […] közötti, politikai jellegű 

társadalmi viszonyok, amelyeket végső fokon az állam gazdasági alapját képező termelési viszonyok s az 

ezeken alapuló osztályviszonyok határoznak meg, miközben az állampolgári jogviszonyok a maguk 

összességében és általánosságában visszahatnak gazdasági alapjukra.” SZABÓ (211. lj.) 29; illetve „az 

anyagi és az eljárási jogviszonyok között nem funkcionális a kapcsolat, hanem azok meghatározó, illetve 

meghatározott volta, vagyis tartalmilag oksági összefüggésük.” Uo. 53. 
1888

 SZABÓ (211. lj.) 238. 
1889

 SZABÓ (211. lj.) 290. 
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határozottan meg kell haladnia a normatív felfogást.”
1890

 S a magyar marxista-marxizáló jogelmélet 

tovább is lépett: az 1970-es évektől kezdve a társadalomelméleti jogelmélet lett a teoretizálás fő iránya. 

Annál sajnálatosabb, hogy Szabó Imre e mintaadó kötete (amint más írásai is) feladta a tudományosság 

követelményeit. Egy öntelten és önhatalmúlag (bár társtettességben) leszűkített szellemi térben úgy 

vállalkozott egy marxista prima philosophia iuris megalkotására, hogy közben elhárította magától a 

jogfilozófiai diskurzusban való részvételt. A hivatkozások alacsony számában és a megmozgatott 

irodalom szűk körében is megnyilvánult az a meggyőződés, hogy a marxizmuson kívül minden „a 

történelem lomtárába” való, nincs tehát miért olvasni másokat és vitázni velük.
1891

 

A szocialista jogelmélet belső dilemmájára (vagyis az igazolási célú marxista jogelmélet 

„lehetetlenségre”) született „megoldás” tehát a jogelmélet mint (marxista) társadalomelmélet -- s ez 

képezi a magyar jogelméleti gondolkodás (a szociológiai és a neokantiánus utáni) harmadik nagy 

korszakát. E szocialista jogelmélet elemei a következők: 

1. az állam és a jog együttjárása, mert a jog államilag alkotott és szankcionált állami parancsok 

összessége (eddig még csak parancs-/kényszer-elmélet), 

2. mindkettő történeti kategória, s a történelem színpadára is együtt lépnek fel s majd le (ez a 

történelmi materializmus), mert 

3. egyazon funkciót látják el: az uralkodó osztályok hatalmának biztosítását az alávetett 

osztályok elnyomásának és kizsákmányolásának szolgálatával (ez az osztályelmélet), 

4. mégpedig oly módon, ahogy az megfelel az éppen domináns termelési módnak (ez az 

alap/felépítmény elmélete), s 

5. önmagának ideológiai funkciót tulajdonít: „A szocialista állam- és jogelmélet diszciplínája a 

dialektikus materializmus filozófiáját az állam és jog sajátos helyére és szerepére tekintettel tartalmazza: 

az állam és a jog kutatásának egységes világnézeti megalapozását végzi el.”
1892

 

10. A szocializmus jogelméletének belső differenciálódása 

10.1 Az oldódás jelei 

A tudományos differenciálódás attól kezdve vált lehetségessé, hogy megszűnt a marxista-

leninista-sztálinista hivatalos ideológia abszolút kizárólagossága. Az oldódás lehetősége három 

évszámmal jelezhető: 1953, 1956 és 1960, s a Sztálin halálától az SZKP XX. kongresszusán át a Kádár-

konszolidációig tartó politikai eltolódás időszakának végén nyílt meg.
1893

 Az 1960-as évektől ennek 

kísérőjelensége -- egyben előfeltétele -- volt az addig jórészt elérhetetlen szakirodalmi források újbóli 

megjelentetése. Ugyanaz a folyamat zajlott be, csupán kevesebbek számára érzékelhetően, mint a 

szépirodalomban: ismét kezdtek megjelenni eredeti művek (bár inkább csak szemelvények), s nem csupán 

azok primitív kivonata és megsemmisítőnek szánt kritikája. A nyitányt egy kritikai tanulmánykötet 

képezte -- azzal az újdonsággal, hogy a kritika fegyverét immár nem bunkóként forgatta, s helyt adott a 

kritizált felfogások rekapitulációjának is.
1894

 A következő kötetben elsőbbséget kapott az ismertetés, s a 

kritika az immanens kritika szándékával fogalmazódott meg.
1895

 Az 1970-es évtizedtől a rendszerváltásig 

aztán még néhány ablakokat nyitogató gyűjteményes kiadvány jelezte a változást.
1896

 

                                                           
1890

 SZABÓ (213. lj.) 132. S később: „»Jogi« jogelmélet, azaz önmagában csak a jogot tekintő jogelmélet, 

vagyis »tiszta« jogelmélet, mint Kelsen feltételezte, nincsen; a jogelmélet csak jogi társadalomelmélet 

lehet […] A jogelmélet ebben az értelemben csak szociológiai elmélet lehet: annak legmélyebb 

értelmében, noha természetesen másképpen, mint ahogyan azt annakidején Ehrlich értette…” Uo. 133. 
1891

 Egy kis statisztika: a 292 oldalas, alapműnek szánt monográfia 312 lábjegyzetet tartalmaz, melyek 

közül mindössze 102 nem a marxizmus klasszikusaira, szovjet vagy más szocialista szerzőre hivatkozik, s 

ezek közül is csak 27 tartalmaz utalást a második világháború után megjelent művekre. Ettől 

természetesen még lehetne korrekt elemzés a mű, de a német--osztrák tudományos standardok 

ismeretében -- melyeken a magyar kutatók is szocializálódnak -- e jelek gyanút ébresztenek, s e gyanú itt 

be is igazolódik. 
1892

 SAMU--SZILÁGYI (194. lj.) 374. 
1893

 SZABÓ Imre 1975-ben három korszakot különített el a magyar jogelmélet háború utáni történetében: 

1945--1949 az „elméleti küzdelem” a polgári jogfilozófiával; 1949--1955 a szovjet állam- és jogelméleti 

tanok nyers átvétele; s az 1957 utáni időszak, amikor lehetővé vált „a marxista-leninista állam- és 

jogelmélet önálló nemzeti művelése”. SZABÓ (213. lj.) 130--131. 
1894

 SZABÓ Imre (szerk.): Kritikai tanulmányok a modern polgári jogelméletről (Budapest: Akadémiai 

1963). 
1895

 PESCHKA Vilmos: A modern jogfilozófia alapproblémái (Budapest: Gondolat 1972). A jó szándék 

persze csak a perspektíva szűkössége által kijelölt térben juthatott érvényre. Így pl. a második világháború 
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Ezzel a horizont lassan kezdett kitágulni, azonban az iránytű ugyanaz maradt: a marxizmus-

leninizmus hivatalos doktrínája. Az útkeresés -- egyáltalán nem függetlenül a 60-as évek neomarxista 

mozgalmaitól -- a filozófiában indult meg, a marxizmus emancipatórikus hagyományaiban keresve az 

„emberarcú szocializmus” lehetőségeit. Az „idők szelét” Szabó Imre is érezte, s az Előadások Marxról és 

a jogról című könyvével reagált a „marxista reneszánszra”.
1897

 Nála azonban a „Vissza Marxhoz!” 

jelszava -- szemben a neokantiánusok „Vissza Kanthoz!” szlogenével -- nem a marxizmus megújításának 

kísérletét, hanem ortodoxiájának megerősítését szolgálta. A marxizálással együtt járó ontologizálás 

lehetséges kifutása („vágóéle”) a jog autonómiájának tétele -- Szabó Imre azonban ennek 

megfogalmazását meg sem kísérelte, hiszen az totális önrevíziót igényelt volna.
1898

 Nem jutott tovább, 

mint A jogelmélet alapjaiban 1971-ben: a társadalomelméleti fordulatig.
1899

 A kötet valójában sorra veszi 

azokat a szöveghelyeket, ahol Marx utalást tesz a jogra, így cövekelve ki egy lehetséges marxista 

jogelmélet sarokpontjait.
1900

 Az utolsó előtti lapon jut el ahhoz az Engels-idézethez, ahonnan a marxista 

jogelmélet megújítása indítható lett volna: „A modern államban a jog nemcsak az általános gazdasági 

helyzetnek felel meg, nemcsak annak kifejezése, de önmagában véve is összefüggő kifejezésnek kell 

lennie, amely belső ellentmondásokkal nem csapja önmagát arcul.”
 1901

 

10.2 A lukácsi inspiráció 

A marxista filozófia -- és áttételesen a jogfilozófia -- megújítására irányuló erőfeszítéseket a 

kései Lukács Györgynek az ontológiájában
1902

 tárgyiasuló törekvése indukálta s hívta életre a Budapesti 

Iskolát.
1903

 Lukács György részt vett Nagy Imre 1956-os kormányában, amiért szilenciumra kényszerült 

1957 és 1967 között.
1904

 Ez idő alatt írta meg esztétikáját s fordult az etika felé. Az etika előmunkálatának 

                                                                                                                                                                          
utáni helyzetet a fasiszta múlt felszámolásának programjával azonosítva (RADBRUCH nyomán) érzékelte a 

jogpozitivizmus válságát („a jogi pozitivizmus nem állta ki a második világháború időszakának 

társadalmi, történelmi viharait”, uo. 17.), amellyel szemben a természetjogi, a szociológiai és a marxista 

elméletek előretörését látta, miközben a jogpozitivizmus továbbélését KELSEN továbbélésétől remélte. 

Több mint egy évtizeddel a The Concept of Law megjelenése után H. L. A. HART egyetlen, a FULLERrel 

folytatott vitájának részét képező megjegyzéssel szerepel (uo. 186.). Említést érdemel, hogy a kötet a XX. 

század elején oly nagy jelentőségű Társadalomtudományi Könyvtár sorozat 1971-ben indult (nem kisebb 

jelentőségű) új folyamának részeként jelent meg. 
1896

 VARGA Csaba (szerk.): Modern polgári jogelméleti tanulmányok (Budapest: MTA Jogtudományi 

Intézet 1977); SAJÓ András (szerk.): Jog és szociológia (Budapest: KJK 1979); VARGA Csaba (szerk.): 

Jog és filozófia. Antológia a század első felének polgári jogelméleti irodalma köréből (Budapest: 

Akadémiai 1981); s már a rendszerváltás előestéjén VARGA Csaba szerkesztésében Hans KELSEN: Tiszta 

jogtan [ford. BIBÓ István] (Budapest: ELTE Bibó István Szakkollégium 1988). 
1897

 SZABÓ Imre: Előadások Marxról és a jogról (Budapest: Gondolat 1976). 
1898

 VARGA (187. lj.) 94, 98. 
1899

 „[A] szerző leszögezi, hogy előtte a marxista elmélet mint társadalomelmélet és a marxista jogelmélet 

mint társadalmi jogelmélet lebegett…” SZABÓ (253. lj.) 7. 
1900

 Első előadás: leszámolás a történeti jogi iskolával (MARX elveti HUGO „szennyes régi ötleteit” és 

„feslett trivialitását”); második előadás: leszámolás a jog politikamentességének látszatával („a 

magánérdek a világ végső céljának tekinti magát”); harmadik előadás: leszámolás a HEGELi 

jogfilozófiával („az egész jogfilozófia csak parentézis a logikához”); negyedik előadás: a jog 

osztálykötöttsége és felépítményi jellege („a jogász a magántulajdon ideológusa”); ötödik előadás: a jog 

társadalmi tényszerűsége („a jog csak a tény hivatalos elismerése”); hatodik előadás: az alkotmányosság 

és a parlamentarizmus kritikája („a Code Napoléon már csak a végrehajtás, dobraverés és a kényszerűség 

törvénykönyve”); hetedik előadás: a jog gazdasági determináltsága („az egyenértékek cseréje […] jogi 

viszonyként, azaz a termelés általános feltételeként van elismerve és ezért törvényileg elismerve”); 

nyolcadik előadás: liberalizmuskritika („Itt kizárólag Szabadság, Egyenlőség, Tulajdon és Bentham 

uralkodik!”); kilencedik előadás: a Párizsi Kommün mint a kommunizmus és a szovjetrendszer kísérlete 

(„a végre megtalált politikai forma”); tizedik előadás: a szociáldemokrácia ellen („minden jog az 

egyenlőtlenség joga”); végül tizenegyedik előadás: az ENGELSi appendix a MARXi műhöz (zárójelekben: 

az „útmutató” MARX-idézetek). 
1901

 Friedrich ENGELS levele Conrad SCHMIDThez 1890. október 27-én. SZABÓ (253. lj.) 261.  
1902

 LUKÁCS György: A társadalmi lét ontológiájáról I--III. [ford. EÖRSI István] (Budapest: Magvető 

1976).  
1903

 Ide sorolható FEHÉR Ferenc, HELLER Ágnes, MÁRKUS György, MÉSZÁROS István és VAJDA Mihály. 
1904

 LUKÁCS György (1885--1971) a legismertebb és legelismertebb magyar marxista filozófus. „Mezei 

jogászként” Kolozsvárott tanult jogot s doktorált 1906-ban; vegyesen bölcsészeti és jogi órákat 
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szánta a társadalmi lét ontológiájának kidolgozását, melynek summázata, egyben utolsó, befejezetlen 

kötete a Prolegomena (Bevezetés).
1905

 A lukácsi ontológia filozófiai hátterét Hegel és Hartmann adja; 

Hegel a társadalmi lét mint „komplexusokból álló komplexus” jellemzéséhez segítette hozzá, Hartmann 

pedig a lét létszintekbe rendeződésének magyarázatával. A (szervetlen és szerves lét fölötti) legmagasabb 

létszint a társadalmi (Hartmannál pszichikai és szellemi) lét, melyet sajátos reprodukciós módja 

különböztet meg a szerves léttől -- s ez a társadalmi reprodukció feltételeit egyre nagyobb mértékben 

megteremtő munka. A munka specifikuma pedig az, hogy teleológiai tételezést valósít meg.
1906

 

A munka tehát Lukácsnál a társadalmi gyakorlat (s annak egyes válfajai) analitikai modellje -- 

így a jogé is. A munka adja ugyanis a cél felől vezérelt kellés, így általában az etika és különösen a jog 

magyarázatát.
1907

 A jog társadalmi alapját Lukácsnál a kooperáció szabályozásának igénye képezi, 

mégpedig a kooperációban részt vevők befolyásolásának eszközeként: „…a szabályozás a résztvevők 

olyan befolyásolásából áll, hogy hajtsák végre a maguk részéről azokat a teleológiai tételezéseket, 

amelyek a kooperáció össztervében őrájuk jutottak.”
1908

 Az ebből a szempontból nemkívánatos 

döntéseket meg kell előzni, ami („törvényes formába burkolt”) erőszak alkalmazásával történik, leplezve 

a jog osztálykötöttségét.
1909

 Az osztályjelleg mellett megmarad az alap-felépítmény értelmező struktúrája 

is: „…a jog a visszatükröződés specifikus formája, annak tudatszerű reprodukciója, ami a gazdasági 

életben de facto végbemegy.”
1910

 Az osztályfunkció teljesítése céltételezés eredménye; ez pedig tételező 

alanyt kíván -- s ez az állam. Ahhoz azonban, hogy ezt a funkciót teljesíthesse, a jognak -- mint minden 

más komplexusnak is -- mindenekelőtt önmagát kell kiteljesítenie, autonómiára kell szert tennie: „Minél 

fejlettebb valamely társadalom, minél erőteljesebben uralkodnak el benne a társadalmi kategóriák, annál 

nagyobb a jogi területnek mint egésznek az autonómiája a különböző társadalmi komplexusok 

kölcsönhatásán belül.”
1911

 Lukácsnál is megjelenik tehát egyfajta „határolt terület tézise”, ami a 

marxizmuson belül lehetséges legszélesebbre tárta a jog belső összefüggésrendszerének vizsgálhatóságát, 

túllépve a primitív tükrözéselméleten és instrumentális modellen.
1912

 

                                                                                                                                                                          
Budapesten látogatott. Tagja volt a Vasárnapi Körnek és a Galilei Körnek; publikált (egyebek közt) a 

Huszadik Században is. A Tanácsköztársaság idején népbiztos volt, azt követően Bécsbe emigrált. 1929-

től -- két év berlini kitérővel -- Moszkvában élt.1945-ben tért haza Magyarországra s kapcsolódott be a 

tudományos és a (párt)politikai életbe. 1956-os szerepvállalása után 1965-ig belső emigrációba vonult. 

Ezt követő, utolsó pályaszakaszát szentelte a marxizmus megújításának -- a „marxista reneszánsznak” --, 

melynek részét képezte a tanítványok nevelése: a „Lukács-óvoda”. 
1905

 Idézzük fel, hogy SOMLÓ is a -- jóval rövidebb -- élete végén ismerte fel filozófiája etikai 

megalapozásának szükségességét s hagyta hátra befejezetlenül a Prima philosophiát. 
1906

 Ez a HARTMANNi modellnek felel meg, melynek mozzanatai: „1. aktus: a cél kitűzése a tudatban az 

időfolyam átugrásával, mint a jövőbelinek előlegezése; 2. aktus: az eszközök kiválasztása a kitűzött cél 

felől a tudatban (visszafelé ható determináció); 3. aktus: realizáció a kiválasztott eszközök sora által; 

előrehaladó reális folyamat a tudaton kívül.” Nicolai HARTMANN: Teleológiai gondolkodás [ford. REDL 

Károly] (Budapest: Akadémiai 1970) 134. 
1907

 „[A] munka eredeti szerkezete lényegesen módosul, mihelyt a teleológiai tételezés már nem kizárólag 

a természeti tárgyak átváltoztatását, a természeti folyamatok alkalmazását tűzi ki célul, hanem embereket 

akar rábírni arra, hogy bizonyos tételezéseket hajtsanak végre. Minőségileg még döntőbbé válik ez a 

változás, ha a fejlődés oda vezet, hogy az embereknek saját magatartásmódjukat, saját benső életüket kell 

teleológiai tételezésük tárgyává tenniük.” LUKÁCS (258. lj.) II., 125. 
1908

 LUKÁCS (258. lj.) II., 208. Jogfelfogásánál is jobban árulkodik azonban LUKÁCS teleológiájának 

nyerseségéről a nyelvfelfogása: „A nyelv eredetileg társadalmi eszköz azoknak a teleológiai 

tételezéseknek az érvényesítésére, amelyeknek az a célja, hogy más embereket bizonyos teleológiai 

tételezésekre bírjanak rá.” Uo. 197. 
1909

 „A jog ugyanis, amely az osztálytársadalom létezésének következtében jött létre, lényegileg 

szükségképen osztályjog: az uralkodó osztály érdekeinek és hatalmának megfelelő szabályrendszer.” 

LUKÁCS (258. lj.) II., 211. 
1910

 LUKÁCS (258. lj.) II., 216. Utalás MARX aforisztikus tételére: „A jog csak a tény hivatalos 

elismerése.” 
1911

 LUKÁCS (258. lj.) II., 226. 
1912

 „A pozitív jog működése tehát ezen a módszeren alapul: az ellentmondások forgatagát úgy kell 

manipulálni, hogy ebből ne csak egységes rendszer alakuljon ki, hanem olyan, amely képes arra, hogy az 

ellentmondásos társadalmi történést gyakorlatilag az optimumra törve szabályozza, és mindenkor 

rugalmasan mozogjon az antinomikus végletek -- például a csupasz erőszak és az erkölcsi szférával 

határos meggyőzni akarás -- között, hogy a lassan vagy gyorsan változó osztályuralmon belül állandóan 

bekövetkező egyensúlyeltolódások során megvalósítsa, befolyásolja a társadalmi gyakorlatnak azokat a 
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10.3 Peschka Vilmos 

10.3.1 Peschka Lukács-interpretációja 

Szabó Imrének nem volt tanítványa úgy, mint a polgári korszak mestereinek -- legfeljebb 

neveltje vagy pártfogoltja, de ortodoxiája rabjaként nem is volt követhető. Az utána következő generáció 

legmeghatározóbb képviselője Peschka Vilmos volt, aki mindvégig a marxizmus eszmerendszerén belül 

maradt, azonban törekedett kitölteni a Lukács által megnyitott szellemi teret.
1913

 Ebben az értelemben 

inkább tekinthető Lukács követőjének, bár a „Lukács-tanítványok” körébe sem tartozott. Peschka 

Vilmos
1914

 tudományos működését sajátos kettősség jellemzi, ami példázza egyben az akadémiai és az 

egyetemi szféra elkülönülését: jogelméleti kutató tevékenységét az MTA Állam- és Jogtudományi 

Intézetében fejtette ki, miközben egyetemi oktató is volt az ELTE Polgári Jogi Tanszékén -- jogelméletet 

sohasem tanított. 

Az, hogy az Ontológia alapvetését már annak megjelenése előtt, keletkezésekor megismerhette, 

kiderül Peschka 1968-ban született írásából.
1915

 Ebben a munkás céltételézését és -realizálását a jogalkotó 

tudatos céltételezése és mások céltételezésének saját eszközeként kezelése képezi le.
1916

 A 

munkamodellnek a jog elméletére való alkalmazását azonban a jog sajátosságának vizsgálatára irányuló 

írásaiban végezte el. Ezek első darabját az 1983-ban megtartott akadémiai székfoglalója képezte.
1917

 Itt a 

társadalmi létbe ágyazott (és ezért önálló léttel és ontológiával nem rendelkező) jogot „a teleologikus 

tételezések egész sorának megszakítatlan láncolataként” mutatja be, rámutatva, hogy „a jog léte 

társadalmi lét, hogy a jog mint az egyik társadalmi komplexus létezik”.
1918

 A jog tartalma a társadalmi-

gazdasági viszonyok visszatükrözéseként előálló tudattartalom, amely azonban megformálása révén jogi 

objektivációként elkülönül a tükrözött valóságtól és legyen jelleget vesz fel. A legyen jelleg specifikuma 

pedig az, hogy államilag érvényesíthető szankción nyugszik.
1919

 E vázlatot munkálja ki részleteiben aztán 

Peschka a következő kötetben.
1920

 Kiemelést érdemel, hogy a szerző -- a lét rétegzettségének hartmanni--

lukácsi tételét továbbfejtve -- „a jog mint egész, mint társadalmi komplexus” rétegzettségére irányítja 

                                                                                                                                                                          
döntéseit, amelyek e társadalom szempontjából mindenkor a legkedvezőbbek.” LUKÁCS (258. lj.) II., 225-

-226. 
1913

 A marxista tételek árnyalását is azok megőrizhetősége érdekében végezte el, eloszlatva az azokat 

övező „félreértéseket”. Ilyen a jog gazdasági meghatározottságának tétele („A marxista jogelmélet csak 

annyit állít, hogy e sokféle társadalmi, politikai és ideológiai tényező hatásán belül végső fokon a 

gazdasági viszonyok a meghatározók”); a jog reflexelmélete („a jogi visszatükröződés […] a társadalmi-

gazdasági viszonyokat nem közvetlenül, nem mechanikusan és fotokopikusan leképezi, másolja”); és a 

jog értékjellegének elutasítása („a jog értékét és értéktelenségét tehát az dönti el, hogy mennyiben járul 

hozzá az emberi lényeg kibontakozásához és realizálódásához”). PESCHKA Vilmos: „A félreértett 

marxista jogelmélet ellen” Állam és Jogtudomány 1980/1. 112--116. 
1914

 PESCHKA Vilmos (1929--2006) Budapesten született és tanult, jogi diplomát 1954-ben szerzett. 

Három év tudományos aspirantúra után 1957-től nyugállományba vonulásáig (1999) -- különböző 

beosztásokban -- az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének kutatója volt, 1961-től kezdve pedig 

(1972-től egyetemi tanárként) az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének részmunkaidős oktatója. 1958-ban 

szerzett kandidátusi tudományos fokozatot („A jogviszonyelmélet alapvető kérdései”), 1969-ben pedig 

elnyerte az állam- és jogtudományok doktora címet („Jogforrás és jogalkotás”). 1976-tól az Akadémia 

levelező, 1982-től rendes tagja lett. Rendszeresen részt vett a hazai és nemzetközi tudományos 

közéletben. Részletesebben LAMM Vanda: „Peschka Vilmos” Magyar Tudomány 2006. 1410. 
1915

 PESCHKA Vilmos: „Célszerűség a munkafolyamatban és a jogi normában” lásd in UŐ: Jog és 

jogfilozófia (Budapest: KJK 1980) 235--291. Pl.: „A munkafolyamatnak az a lényeges eleme, amely a 

jogi norma vonatkozásában is meghatározó jelentőségűnek bizonyul, a munka teleologikus jellege.” Uo. 

240--241. Természetesen a „munka” teoretikus fogalma megjelenik LUKÁCSnál már Az esztétikum 

sajátosságában is (pl. a mindennapi lét elemzésekor), amelyet PESCHKA szintén gyakran hivatkozott, csak 

még nem mint a teleológiai cselekvés alapmodelljét. 
1916

 „A jogi norma céljaként meghatározott emberi magatartáshoz, mint okhoz, nemcsak a magatartás 

objektíve bekövetkező okozata, hanem egy újabb, a jogi norma mint társadalmi objektiváció által 

kilátásba helyezett okozat, a jogkövetkezmény is fűződik.” PESCHKA (271. lj.) 286. 
1917

 PESCHKA Vilmos: Gondolatok a jog sajátosságáról (Budapest: Akadémiai 1984). 
1918

 PESCHKA (273. lj.) 6--7. 
1919

 PESCHKA (273. lj.) 16--17. 
1920

 PESCHKA Vilmos: A jog sajátossága (Budapest: Akadémiai 1988). 
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figyelmét, mindenekelőtt kiemelve a jogi normák és a jogviszonyok rétegét.
1921

 Míg az utóbbi 

nyilvánvalóan belesimul az alap-felépítmény tételen nyugvó társadalomelméleti jogfelfogás marxista 

hagyományába, az előbbi a marxizmus klasszikusai által elutasított normatani elemzési irányt nyit meg. A 

teleológiai modell -- és ennek gyökerei már Lukácsnál megfakadtak -- további sajátos feszültséget idéz 

elő a jog teleologikus és objektivációs jellege között. A teleologikus jelleg ugyanis inkább a célzatosan 

tételezett jogi normára, az objektivációs jelleg pedig a társadalmi gyakorlatban kiképződött jogi 

sztenderdekre állítható. A jog autonómiájának a társadalmi tartalom jogi megformáltságát belülről 

szemlélő normatani-normaelméleti irány felel meg inkább, a jog társadalmi szerepének vizsgálatára pedig 

a társadalomelméleti irány. Peschka mindkét utat bejárta. 

10.3.2 Jogtan és társadalomelmélet Peschka munkásságában 

A jogtanhoz a jogi tudattartalom megformálásának módja vezet el: „a jogi tartalomnak ez a 

nyelv anyagában történő megformálása a különféle sajátosan jogi struktúrák, kategóriák és fogalmak 

segítségével jelenti azt az egynemű közeget, amely specifikusan a jogi objektivációra jellemző.”
1922

 Ha a 

jog sajátosságát a jogi forma sajátosságaként értjük, s a „jogot” behelyettesítjük a „jogi norma” 

fogalmával, akkor bejárhatjuk azt a jogtani-jogdogmatikai utat, amelyre Lukács még csak rámutatott. Ez 

azonban a marxizmustól eltérő másik német (és neokantiánus magyar) hagyomány, amelynek 

közvetítésére Peschka szintén vállalkozott, s amely egyfajta marxizmusba oltott fogalmi-analitikai 

pozitivizmust eredményezett a munkásságában.
1923

 A jog sajátosságát vizsgáló harmadik kötete már 

nemcsak a lukácsi, hanem a jogtani hagyományra is ráilleszti a zárókövet.
1924

 A kötetbe foglalt négy 

esszében Hayek, Kelsen, Fikentscher és Gadamer műveinek elemzése a jog fogalmának, az 

igazságosságnak mint az érvényesség alapjának, az általános és az individuális norma problémáinak, a 

jogalkalmazásnak, -értelmezésnek, jogesetnek, esetnormának stb. a taglalására kínál alkalmat. 

Peschka normatani elemzéseinek jelentősége abban rejlik, hogy a marxizmus elméleti keretein 

belül maradva bár, de a kezdetektől kikerüli annak sztálini vulgarizálását és Visinszkij szocialista 

normativizmusát. A lukácsi Ontológia előtti rendszeres műveiben
1925

 a marxizmus klasszikusainak 

társadalomelméletére és a jog belső szemléletére támaszkodik. Jogfelfogásának szerkezete a tartalom-

forma, illetve társadalmi viszony-(osztály)akarat pólusai köré szerveződik. Ez jellemzi jogtani tárgyú 

munkássága nagymonográfiáját is; például: „A társadalmi viszonyoknak a jogalkotás menetében való 

tartalmi visszatükröződése tehát a társadalmi matériának olyan tartalmi előfeldolgozása, amely mint a 

további jogi formaadás számára meghatározó és elengedhetetlen, mindig a jogalkotás folyamatában 

végbemenő végső megformálásra figyelemmel és tekintettel történik.”
 1926

 A megformálás az, ami a jog 

belső törvényszerűségeinek, összefüggéseinek érvényesülését biztosítja és igényli. A Jogforrás és 

jogalkotás éppen erre a „specifikus tükröződési folyamatban, sajátos jogi mozgásban” keletkező jogra 

irányítja a figyelmét, „az állami jogalkotó tevékenységgel átfogott arra a társadalmi folyamatra, amelyben 

a társadalmi-termelési viszonyoktól a jog megjelenéséig terjedő társadalmi mozgás végbemegy”.
1927

 A 

jog önmozgásának következményeként -- s ez a kor viszonyai között elismerést érdemel -- Peschka 

eltávolodik a visinszkiji normativizmus központi fogalmától, a „szocialista törvényességtől”, amely az 

egy politikai központból vezérelt jogalkotás kizárólagosságát hirdette, s legalább dogmatikailag-

történetileg „egyenrangú félként” kezelte s vette számításba a szokásjogi és bírói jogi jogképződést.
1928

 

                                                           
1921

 PESCHKA hangsúlyozza azonban, hogy a jog egészével együtt a jogi normákat és a jogviszonyokat is 

„az objektív valóság sajátos visszatükröződésének” tekinti. PESCHKA (276. lj.) 72. 
1922

 PESCHKA (276. lj.) 136. 
1923

 Vö. VARGA (187. lj.) 95. 
1924

 PESCHKA Vilmos: Appendix „A jog sajátosságához” (Budapest: MTA Állam- és Jogtudományi 

Intézet 1992). Ez a kötet a rendszeres teoretikus munkássága lezárását is jelenti. 
1925

 PESCHKA Vilmos: A jogviszonyelmélet alapvető kérdései (Budapest: KJK 1960); PESCHKA Vilmos: 

Jogforrás és jogalkotás (Budapest: Akadémiai 1965).  
1926

 PESCHKA (281. lj. 1965) 350. Ezek a társadalmi viszonyok természetesen osztályviszonyok, a 

tartalom osztálytartalom: „Ezért helyes a jog tartalmaként az uralkodó osztály akaratát megjelölni.” Uo. 

359. 
1927

 PESCHKA (281. lj. 1965) 56, 72. Itt is egy kis statisztikával élve: a közel 500 oldalas kötet 547 

lábjegyzetet tartalmaz, melyekben a nyugati szerzők dominanciája mellett a rendszeres és egyenletesen 

eloszló, a szerző marxizmusának megfelelő MARX-, ENGELS-, LENIN- és kortárs magyar műveken kívül 

kifejezetten szovjet szerzőkre csak 60 hivatkozás történik. Ez 1965-ben figyelemre méltó volt. 
1928

 PESCHKA (281. lj. 1965) II. fejezet. 
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A társadalomelméleti s a jogtani megközelítés egyesítésének kísérlete Peschkánál A 

jogszabályok elmélete.
1929

 E műben is megmarad a jog osztályjellegének tétele,
1930

 a jog teleológiai 

munkamodellje,
1931

 a társadalmi viszonyok egyneműsítő jogi visszatükrözésének elmélete,
1932

 a jogtannak 

mint a jogi objektiváció elemzésének a felfogása, a lukácsi (esztétikai) „különösség” alkalmazása a 

„jogtípusra”,
1933

 s az érvényesség társadalomelméleti magyarázata.
1934

 Az elmélet ezzel körbefordult és 

önmagába zárult. 

10.4 Az egyetemi szféra 

10.4.1 Akadémia és egyetem 

Mindeközben az egyetemeken „állni látszék az idő”. Az eddigiekben vázolt folyamatok szinte 

kizárólag, de mindenképpen döntő módon a szorosan értett akadémiai szférában: az MTA 

kutatóintézeteiben zajlottak (esetünkben az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében), melyek 

meghirdetetten a tudományosság letéteményesei voltak. A tudományosság monopóliumát (erős) kézben 

tartó akadémiai kutatóintézet és az egyetemek között markáns munkamegosztás alakult ki: előbbié a 

tudomány, utóbbiaké a tudásátadás. Az egyetemi szféra tehát „függő változó” volt, ahol leképeződtek, de 

nem indukálódtak a tudományos élet meghatározó folyamatai. Az akadémiaiak nem vagy csak 

részlegesen vettek részt az oktatásban, az egyetemiek pedig csak az előmenetelükhöz megkívánt módon 

és mértékben a kutatásban -- az egyetemi előmenetel ugyanis az MTA monopóliumává tett tudományos 

minősítési rendszertől, az MTA Tudományos Minősítő Bizottsága (TMB) által adományozható 

kandidátusi és nagydoktori fokozattól függött. Az összekötő kapocs a két intézménytípus között Szabó 

Imre alakja s a személyében rejlő formális és informális hatalom volt. A tudományos és szervezeti 

autonómia hiánya, valamint a politikai-ideológiai egység kényszere nem kedvezett az (ideológiai 

képzőhelyek közé besorolt) egyetemi jogelméleti tanszékek önálló arculatának, s ezért a három -- 

budapesti, szegedi és pécsi -- tanszék
1935

 egységként jelent meg a külvilág előtt. 

Az egység és az egyetemi szféra fő tevékenysége a tankönyvekben tárgyiasult. Az oktatás -- az 

egyetemi tananyag -- a „kutatások” eredményeit volt hivatott átültetni, s a kutatásokkal együtt csak lassan 

tudott kiszabadulni a szovjet befolyás alól. E befolyás először -- a neoabszolutista eljáráshoz hasonlóan, 

csak annál keletiességében nyersebb kényszert alkalmazva -- a tankönyvek átvételében, vagyis a 

megfelelő szovjet tankönyvek lefordításában nyilvánult meg. A hivatalos tananyag az 1949-es szovjet 

tankönyv lefordításával és kötelezővé tételével született meg.
1936

 Bár ez a 410 oldalas tankönyv nem volt 

sokáig használatban, kijelölte azt az utat, amelyen a magyar tananyagfejlesztés ezt követően haladt. Az 

akkor megkerülhetetlen marxista-leninista-sztálinista ideológiai tartalmon túl ez a következőket jelentette: 

az állam- és jogelmélet egységes diszciplínaként kezelése, ezen belül az állam s ennek megfelelően az 

államelmélet elsődlegességének hirdetése, a marxi alap-felépítmény tételnek megfelelően mindkét 

intézményrendszer társadalmi-gazdasági meghatározottságának tétele, a szocialista államban és jogban 

                                                           
1929

 PESCHKA Vilmos: A jogszabályok elmélete (Budapest: Akadémiai 1979). 
1930

 „Ami itt lényeges és döntő: a jogi norma történeti konkrétsága, osztálytartalma és az állammal való 

szoros kapcsolata, az a tagadhatatlan tény, hogy a jogszabály a partikularitás és a nembeliség 

kapcsolatában alapvetően csak arra képes, hogy a partikularitást az uralkodó osztály, illetve az adott 

társadalom követelményeinek alárendelje és csak ezen keresztül emelje a nembeli követelmények 

szintjére.” PESCHKA (285. lj.) 14. 
1931

 „A jogi normában sajátosan kifejeződő teleologikus jelleg kategoriális mozzanatai a munkában 

megnyilvánuló teleologikus tételezés sajátos visszatükröződései.” PESCHKA (285. lj.) 17. 
1932

 „[A] jogi normát sajátos társadalmi objektivációvá, a gazdasági-társadalmi viszonyok sajátos 

visszatükröződésévé, e viszonyokat és hordozóik magatartását szabályozó sajátos, egynemű közeggé 

éppen specifikus megformáltsága, specifikus logikai-strukturális megszervezése teszi.” PESCHKA (285. 

lj.) 103. 
1933

 „A jogi norma tárgyi tartalmának különösségét a típus, a tipikus reprezentálja és testesíti meg.” 

PESCHKA (285. lj.) 134. 
1934

 „A jogi norma érvényessége tehát végső fokon azon alapul, hogy a jogi norma tartalma adekvátan 

fejezi-e ki a konkrét társadalmi, mindenekelőtt a termelési-gazdasági viszonyokat, a társadalomban élő 

osztályok és rétegek, elsősorban és döntően az uralkodó osztály érdekeit, szükségleteit, igényeit és 

akaratát.” PESCHKA (285. lj.) 200. 
1935

 Az 1980-as alapítású, s a képzést 1981-ben megindító negyedik, miskolci jogi kar az ELTE szervezeti 

és működési szabályait vette át, s az ott folyó képzés is annak mintáját követte egészen a rendszerváltásig. 
1936

 Michail Alekszandrovics ARZSANOV et. al.: Állam- és jogelmélet [ford. n.] (Budapest: Tankönyvkiadó 

1951).  
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csúcspontjára jutó történetiség érvényesítése, a jog jelenségének feldolgozására egy jogtani-pozitivista-

normativista módszertan alkalmazása.
1937

 

10.4.2 Az egyetemi szféra prominensei 

A saját út keresése a szovjet jogelmélet alapján összeállított írásbeli tananyagokkal, elsősorban 

jegyzetekkel kezdődött,
1938

 s a folyamatot koronaként
1939

 a „fehér bálna” megjelentetése zárta le 1970-

ben.
1940

 A tankönyv szimbolikusan is az egyetemi szféra produktumának felmutatása, a jogelméleti 

tudományosság korszakos szintézise, egyben a szocialista korszak tananyagfejlesztésének lezárása. A 

közel 600 oldalas tankönyvet Samu Mihály szerkesztette, a „vezető jogi kar” tanszékvezetője; a 

fejezeteket Szabó Imre, a jogelmélet doyenje, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet igazgatója, 

valamint a három egyetemi tanszék vezetője írta, a kutatási területük szerinti munkamegosztásban.
1941

 

Ebből kiderül, hogy Antalffy György,
1942

 a szegedi tanszékvezető állt legtávolabb a jogelmélettől s 

legközelebb a nyers politikai ideológiába ágyazott (szocialista) államelmélethez.
1943

 Samu Mihály
1944

 is 

                                                           
1937

 A „szovjet szocialista jog” nevesített kérdéseitől eltekintve a megközelítés és tematika gyökeret vert a 

hazai felfogásban is. Az állam- és jogelmélet helyére és rendszerére SAMU a következő javaslatot teszi: 1. 

a jogelmélet tárgya, módszere, rendszere; 2. „az állam és a jog mint a felépítmény része”; 3. „az állam és 

jog kizsákmányoló típusai”; 4. „a szocialista állam és jog” (azon belül a jogra: jog és erkölcs, jogviszony, 

jogforrás, jogalkalmazás, szocialista törvényesség, jogrendszer-tagozódás, szovjet jog, „népi 

demokratikus” jog, „az állam és a jog a kommunizmusban”). SAMU Mihály.: „Az állam- és jogelmélet 

helye és rendszere” Jogtudományi Közlöny 1956/2. 85--86. 
1938

 Az 1951-ben megjelent szovjet jegyzet „magyar változata”: VAS Tibor -- ANTALFFY György -- 

HALÁSZ Pál -- SZABÓ Imre: Állam- és jogelmélet I--II. (Budapest: Közoktatásügyi Jegyzetellátó Vállalat 

1952--1953). Az ezt 1970-ig szinte évente követő jegyzetek felsorolását lásd RÉVÉSZ Béla: „A szocialista 

állam és professzora. Széljegyzetek Antalffy György portréjához” Jogelméleti Szemle 2003/4; 

jesz.ajk.elte.hu/revesz16.html, 56. lábjegyzet. 
1939

 Az állam- és jogelmélet részmonográfiái „lehetővé tették egy első szintézis létrehozását, a marxista-

leninista állam- és jogelmélet első magyarországi tankönyvének az elkészültét és megjelentetését”. SZABÓ 

(213. lj.) 131. 
1940

 ANTALFFY György -- SAMU Mihály -- SZABÓ Imre -- SZOTÁCZKY Mihály: Állam- és jogelmélet 

[szerk. SAMU Mihály] (Budapest: Tankönyvkiadó 1970). Ennek előkészítéseként is szolgálhatott az 1967 

decemberében Budapesten a szocialista országok képviselőivel megtartott konferencia az állam- és 

jogelmélet tárgyáról és oktatásáról. Vö. VARGA (210. lj.) 336--346. („Az állam- és jogelméleti tárgyak 

[…] oktatásának jelentőségét, célszerű tematikáját és időbeli elhelyezését illetően lényegében 

egybehangzó állásfoglalás született.” Uo. 346.) A tárgy: „a marxista állam- és jogelmélet egyfajta, a 

marxista társadalomelméleten nyugvó, a jog lényegét illetően annak társadalmiságát hangsúlyozó elmélet 

és ebből a szemszögből nézve, társadalmi megalapozású, szociológiai irányú jogfilozófia.” SZABÓ Imre: 

„Jogbölcselet, jogszociológia, jogelmélet” in UŐ: Szocialista jogelmélet, népi demokratikus jog 

(Budapest: KJK 1967) 54. 
1941

 SZABÓ Imre: 1. Az állam- és jogelmélet jellege; 2. Az állam- és jogelmélet tárgya és rendszere; 3. Az 

állam- és jogelmélet módszere. SAMU Mihály: 4. Az állam sajátos ismérvei; 5. A társadalom és az állam; 

6. Az államok rendszerezése; 14. A jogrendszer tagozódása; 18. A jogrend és a törvényesség. ANTALFFY 

György: 7. A szocialista állam lényege és fogalma; 8. A szocialista állam fejlődési szakaszai és funkciói; 

9. A szocialista államtípus mechanizmusa és államformái; 10. A szocialista állam és a társadalmi 

önigazgatás. SZOTÁCZKY Mihály: 11. A jog fogalma; 12. A társadalom és a jog; 13. A jogtípus fogalma -- 

a szocialista jog; 15. Jogforrás és jogalkotás; 16. A jogviszony; 17. A jogalkalmazás. A szövegközi 

hivatkozásokkal ellentétben az egyes részekhez ajánlott irodalomban alig jelenik meg MARX, ENGELS és 

LENIN, a szovjet szerzők is csak mértékkel, s a kortárs magyarok mellett helyet kapnak a nyugati s a 

háború előtti magyar szerzők is. 
1942

 ANTALFFY György (1920--1993) Szegeden született; állam-, majd jogtudományi doktori diplomát 

1942-ben szerzett Kolozsvárott. A szegedi baloldali mozgalmakkal kiépített kapcsolatnak köszönhetően 

1945-ben főispáni titkár, majd a város polgármester-helyettese lett. Mint a Szociáldemokrata Párt 

baloldalának vezetője részt vett a pártegyesülés előkészítésében. 1946-ban kapcsolódott be a szegedi jogi 

kar munkájába, 1950-től egyetemi tanár az állam- és jogelméleti tanszéken. Kandidátusi fokozatot 1960-

ban szerzett „Az állam szervezete és elmélete a rabszolgatartó athéni demokráciában” című dolgozatával. 

Háromszor dékáni, kétszer rektori tisztséget töltött be; a Magyar Szocialista Munkáspárt megyei 

végrehajtó bizottságának tagja és országgyűlési képviselő is volt. 1990-ben vonult nyugdíjba. 
1943

 (Egy)pártpolitikába is ágyazott életútjáról és publikációiról részletesebben lásd RÉVÉSZ (294. lj.). Egy 

adalék a karrierhez: A szegedi jogi kar dékánjaként „Antalffy György -- mint a karon a »fordulat évét« 
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inkább az államelmélet felé orientálódott: munkássága a hatalom-politika-jogpolitika tengely körül 

rendeződik el. Fő fogalma a hatalom: „a hatalom a társadalmi élet állandó kísérőjelensége, objektív 

szükséglet a társadalmi szervezettség, rend és szabályozottság biztosítása végett”.
1945

 A hatalom három fő 

fajtáját különbözteti meg: a gazdasági, az ideológiai és a politikai hatalmat, mely utóbbi „az 

osztálytársadalmakban bontakozik ki, az osztályharchoz kapcsolódik, és megjelenése után a hatalom 

különböző fajtái közül elsődleges szerepet gyakorol”.
1946

 Az uralom a hatalomnál szűkebb fogalom: „a 

domináns politikai hatalmat vagy az uralkodó osztály hivatalos formában is megjelenő uralmi-hatalmi 

intézményeit és ezek működését jelenti.”
1947

 A jog ehhez képest -- az állammal együtt -- instrumentális 

szerepet tölt be, „vagyis: az állam szervez, a jog pedig szabályoz”.
1948

 

Ebben a koordináta-rendszerben helyezi el Samu Mihály a jogpolitikát, melynek magyarázatában 

jelentős eltolódást mutatnak későbbi művei. Először (1977-ben) a jogpolitika -- szakpolitika: „A 

jogpolitika elsősorban -- a politika és a jog közé ékelődve -- a politikai törekvéseknek, céloknak, 

föladatoknak az átszűrését és a jog sajátos keretébe való transzformálását szolgálja.”
1949

 Később (a 

rendszerváltáskor, 1989-ben) a jogpolitika a hatalmi igények transzformálójából azok szabályozójává 

válik.
1950

 Még később (2003-ban) a hatalom helyébe a „társadalomirányítás”, a politika helyébe a 

„közpolitika” kerül, ahol immár a jogpolitika „a jog depolitizálásának” eszközévé lép elő.
1951

 Legutóbb 

pedig (2008-ban) az előző kötet lényegi mondanivalójának fenntartása mellett a jog társadalom általi 

visszavételének eszközeként is feltűnik.
1952

 

                                                                                                                                                                          
követően pozícióba került nemzedék reprezentánsa -- 1950. szeptember 8-án arra kérte Bibót, hogy 

nyugdíjazás iránti kérelmét mielőbb nyújtsa be, majd egy hétre rá [Bibót] rendelkezési állományba 

helyezte a jogi kar”. RÉVÉSZ Béla később felidézi ANTALFFY első -- a publikációs listáiról később 

lehagyott -- tudományos igényű publikációját a Tiszatáj 1948. évi első számából („Népi közigazgatás és 

önkormányzat”), amely még párbeszédképes volt BIBÓval. „És milyen érdekes lett volna Antalffy 

Györgyről mint a Horváth Barna nevével fémjelzett Szegedi Iskola hagyományainak méltó folytatójáról 

értekezni!” -- teszi hozzá. De ANTALFFY következő írása már „egy könyörtelen osztályharcos szemléletű 

tanulmány” lett -- mint az azt követők is. Uo. 
1944

 SAMU Mihály (1929--) földműves családból származik. Jogi diplomáját az ELTE ÁJK-n szerezte meg 

1952-ben. Már másodéves korától az Állam- és Jogelméleti Tanszék mellett munkálkodott, itt is maradt 

benn tanársegédként. Kandidátusi fokozatot 1962-ben szerzett („A jogrendszer fogalma és tagozódásának 

alapja”), 1964-től tanszékvezető, 1968-tól egyetemi tanár, 1976-tól az MTA doktora („A hatalom és a 

politika hatása az állam alapvető sajátosságaira”). SAMU Mihály változatos közéleti-politikai 

állásfoglalásainak szervező közepe a népi-nemzeti gondolat, melyet egy VERES Péter-idézettel 

hitvallásként is megfogalmaz: „Az államban való gondolkodás is kell, de nekünk nem elég… Ez a népben 

való gondolkodással válik teljesebbé, és az egész emberiségben való gondolkodásban emelkedhetik 

szocialistává, humanistává.” SAMU Mihály: A hatalom és az állam (Budapest: KJK 1977) 18. 
1945

 SAMU (300. lj.) 25. 
1946

 SAMU (300. lj.) 104. 
1947

 SAMU (300. lj.) 151. 
1948

 SAMU (300. lj.) 226. A szerző a marxista elméleti előfeltevések érvényesítésében a végsőkig elmegy: 

„Végül is: összefoglalásképpen válaszolnunk kell arra a kérdésre, időszerű-e a jog elhalása. Válaszunk a 

tudományos szocializmus tételeinek megfelelően -- igenlő.” SAMU Mihály: „A jog elhalásának 

időszerűsége” Jogtudományi Közlöny 1978/4. 193. 
1949

 SAMU (300. lj.) 229. 
1950

 „Az utóbbi időben jogpolitikai követelménnyé válik a hatalmi viszonyok jogi szabályozásának […] 

koncepcionális kimunkálása.” SAMU Mihály: Jogpolitika -- jogelmélet (Budapest: KJK 1989) 92. 
1951

 „A jogpolitika legfőbb közéleti sajátossága szűrő szerepe a társadalomirányítás és a jog között.” 

SAMU Mihály: Általános jogpolitika. A jog depolitizálása (Budapest: Akadémiai 2003) 52. Említést 

érdemel, hogy a kötetet egy MOÓR-mottó vezeti be, annak hasznosítása vagy akár megemlítése nélkül, 

hogy MOÓRnál a jogpolitika nem szakpolitika, hanem szakjogtudomány. 
1952

 „A jogpolitika hivatása […] a jog helyének és szerepének értékelése a normatív renddel 

összefüggésben.” SAMU Mihály: Jogpolitika. A jog humanizálása (Budapest: Akadémiai 2008) 49. Ezzel 

összefüggésben ismét feltűnik a jog elhalása régi gondolatának az a mozzanata, hogy a jogot majd 

társadalmi-technikai normák váltják fel: „Megállapítható az a tendencia, hogy a jogot szakmai-szervezeti-

technikai normákkal kibővíti vagy ezeket befogadja. Normatani és jogpolitikai kérdés, hogy ez a jog 

hagyományos szabályrendszerének erősítését szolgálja-e vagy gátolja.” Uo. 50. 
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Szotáczky Mihály
1953

 munkássága állt a legközelebb a jogelméleti problémakörhöz -- eltekintve 

a politikai ideológia kötelező gyakorlataitól. A jog funkcióival, a jog és gazdaság, jog és igazságosság 

kérdéseivel foglalkozó írásainak alapvetését, felfogásának summázatát az ambiciózus című monográfiája, 

A jog lényege tartalmazza.
1954

 Ebben a jog fogalmának építőelemeit elemezve és árnyalva igyekszik 

távolságot kialakítani a szocialista normativizmus voluntarizmusától -- de megmarad annál, hogy a 

jogfogalom akarati eleme „kollektív akarat, a mindenkori uralkodó osztály anyagi életfeltétele által 

meghatározott és törvényerőre emelt akarat, tehát osztályakarat”.
1955

 Ezen akarat formai oldala a jog 

normatív funkciója, tartalmi aspektusa pedig az osztályfunkciója. Vizsgálat alá vonja az osztályakaratot 

kifejező „jogi akarat” (értsd: jogalkotói akarat) mögött rejlő osztályérdek és egyéni érdek 

viszonyrendszerét is -- nem meglepő módon az osztályakarat elsődlegességére következtetve.
1956

 Végül a 

jog társadalmi alapja -- és jogelméletének társadalomelméleti aspektusa -- is a társadalmi osztályok 

viszonyrendszere és az alap-felépítmény struktúrája által meghatározott jog gondolatában összpontosul. A 

könyvet záró fejezet a szocialista jog újszerűségét és minőségileg magasabb rendűségét rögzíti.
1957

 Ezt az 

újszerűséget adja, hogy nem kizsákmányoló jellegű, mert nem osztályantagonizmuson, hanem „baráti 

együttműködésen” és „kölcsönös támogatáson” alapul, a többség, a „dolgozó nép” érdekeinek és 

akaratának felel meg, az állampolgárok tényleges, tartalmi egyenlőségét biztosítja, ezáltal nevelő funkciót 

is ellátva. 

10.4.3 A generációs stafétaváltó: Varga Csaba 

A reprezentatív tankönyv s a szellemi hátterét képező felfogás lényegében a rendszerváltásig 

intakt maradt.
1958

 Kétségtelen, hogy az egyetemi szféra ezzel a teljesítménnyel még a marxista-szocialista 

viszonyrendszeren belüli jogelmélet fejlődéséhez vagy kibontásához sem járult hozzá -- a tudomány 

művelése változatlanul az Akadémia monopóliuma maradt.
1959

 A Peschka Vilmost követő generáció 

legtermékenyebb képviselője, Varga Csaba is az akadémiai kutatóintézetben működött.
1960

 Tevékenysége 

négy fő kategóriába sorolható: elméletépítés, hagyományápolás, tudományközvetítés, politikai-közéleti 

szereplés. Az elméletépítésben a névjegyét a kodifikációról írott kandidátusi értekezésének (1976) 

publikálásával tette le,
1961

 szélesebb körű ismertségre pedig a Lukács György jogfelfogásáról közzétett 

                                                           
1953

 SZOTÁCZKY Mihály (1928--1998) jogi tanulmányokat 1949--1953 között folytatott Pécsett; 

diplomáját 1957-ben kaphatta kézhez, az eltörölt doktori cím visszaállításakor. 1956-ban a jogi kari 

„munkástanács” tagja volt. 1953-tól oktatott a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen, 1963-tól 

tanszékvezetőként, 1969-től egyetemi tanárként, egészen 1996-os nyugdíjba vonulásáig. Kandidátusi 

fokozatot 1962-ben szerzett „A jogi akarat osztálytartalma” című értekezésével. 
1954

 SZOTÁCZKY Mihály: A jog lényege (Budapest: KJK 1970). 
1955

 SZOTÁCZKY (310. lj.) 79. 
1956

 S arra, hogy „a szocialista államban a jogalkotó akarat […] objektíve megfelel a dolgozó tömegek 

objektív érdekeinek”. SZOTÁCZKY (310. lj.) 169. 
1957

 A marxizmus alaptételeivel koherensen SZOTÁCZKY is csak az átmenetiség jogaként foghatja fel a 

szocialista jogot: „ez a jog olyan gazdasági és társadalmi viszonyok, sőt olyan ideológiai viszonyok 

létrehozására és általánossá tételére irányul, amelyek közepette általában véve a jog, így a szocialista jog 

sem szükséges többé, amelyek közepette a szocialista jog a szocialista államhoz hasonlóan elhal.” 

SZOTÁCZKY (310. lj.) 345. 
1958

 Pl. SAMU Mihály -- SZOTÁCZKY Mihály: Állam- és jogelmélet I--II. (Budapest: [Nemzeti] 

Tankönyvkiadó) -- több kiadásban 1994-ig megjelent. 
1959

 Az akadémiai kutatóintézettel kontrasztálva ezt rója fel csípős szavakkal VARGA Csaba az 

„egyetemieknek” -- feledve vagy elhallgatva, hogy az Akadémia monopóliuma mellett számukra 

nemcsak az elvárás, de a lehetőség sem adatott meg az elmélyedésre (amit többnyire maga SZABÓ Imre is 

elmulasztott): „Legendaszerű […], amikor tudományos minősítési vagy egyszerű publikációs ügyekben 

Szabó [Imre] saját tanítványaival (pl. Peschkával) kezdi el konzultáltatni az egyetemieket”, 

érvényesítendő a tudományosság kritériumait. VARGA (187. lj.) 93, 4. lj. 
1960

 Varga Csaba (1941--) kandidátusi fokozatot 1976-ban szerzett („A kodifikáció mint társadalmi-

történelmi jelenség”), az MTA állam- és jogtudományok doktora fokozatot 1991-ben („A bírói 

ténymegállapítás természete”). Végzését követően az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében 

dolgozott kutatóként; 1982-től az ELTE ÁJK-n másodállású docensi, 1986-tól a Bibó Szakkollégiumban 

oktatói feladatokat vállalt. 1995 óta a PPKE tanára, 2011-es emeritálásáig. 2007-ben lezárt bibliográfiáját 

lásd CSERNE Péter et al. (szerk.): Theatrum legale mundi. Symbola Cs. Varga oblata (Budapest: Szent 

István Társulat 2007) 609--674. 
1961

 VARGA Csaba: A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség (Budapest: Akadémiai 1979). 
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kismonográfiájával tett szert.
1962

 E kötetek már kijelölték az elméletépítés azon irányát, amely a jog 

társadalomelmélete felé mutatott. Ez a választás két szempontból is előnyösnek bizonyult: egyrészt -- 

belesimulva a Szabó Imre által kijelölt fősodorba -- nem hívott ki ellenérzéseket, másrészt kellően tág és 

termékeny volt ahhoz, hogy egy társadalmi jelenséget (mint amilyen kétségkívül a jog is) bármely 

aspektusból vizsgálni lehessen. 

Annak előrebocsátása, hogy a kodifikáció a társadalmi gyakorlatba ágyazott jelenség,
1963

 és 

annak végszóként való rögzítése között, hogy „a maga közvetlenségében a kodifikáció nem más, mint 

forma: adott tartalmak szervezésének és objektiválásának eszköze”,
1964

 Varga imponáló szakirodalmi 

apparátust megmozgatva tekinti át a kodifikációs jelenséget a kezdetektől napjainkig s adja e jelenség 

inkább társadalomtörténeti, mintsem jogtörténeti elemzését, arra következtetve, hogy a kodifikáció a 

társadalom politikai uralásának fölöttébb alkalmas instrumentuma. E főleg a kérdés későbbi kutatói 

számára hasznos összefoglalásnak van azonban a jog fogalmi analízise számára mutatkozó hozadéka is, 

mégpedig a társadalmi tartalmat közvetítő jogi forma autonómiája, s különösen a nyelvi forma és a 

sajátosan jogi racionalitás jelentőségének felismerése és kimondása. 

Lukács György -- és vele a marxista (jog)filozófia -- részlegesen már az 1979-es könyve 

hátterében is feltűnt,
1965

 de szervező középként a Lukácsról szóló kötetben lépett elő. Itt Lukácsot mint a 

pozitív (s nem csak kritikai) „új, marxista jogelméletet” egy jogi ontológia formájában kidolgozó 

filozófust mutatja be. A meghatározó mű értelemszerűen a lukácsi Ontológia, amely a jogot példaként, 

prezentációs eszközként használja társadalomontológiájának bemutatására -- tehát eleve nem belső, netán 

jogászi nézőpontból tekint a jogra. Lukács jogfelfogását két pólus köré szervezve mutatja be a kötet: a 

fiatal Marx átütő hatását tanúsító Történelem és osztálytudat, illetve a fiatal Lukács ortodoxiáját 

meghaladni és a marxizmus reneszánszát elősegíteni kívánó időskori Lukács Ontológiája köré.
1966

 Az, 

hogy Lukács is a társadalomelméleti jogelmélet felé tereli Vargát, világosan következik abból, hogy 

értékelésében az Ontológia legerőteljesebb -- Marxtól származó -- tételmondata: „A jog csak a tény 

hivatalos elismerése.”
1967

 Lukács elméletének következő összetevői nyernek részletes taglalást: a 

totalitásszemlélet és komplexuselmélet, a jog objektivációként s nem felépítményként vagy 

visszatükröződésként való felfogása, a jog különneműsége és autonómiája, végül -- bár ambivalens 

módon -- a jogi részkomplexus specifikumaként feltűnik a jog racionalitása, a „jogászi világnézet” s a jog 

nyelvi és logikai dimenziójának problémája. 

A társadalomelméleti vonal továbbvitelét tanúsítja Varga 1987-es tanulmánykötete is,
1968

 

változatlanul hangsúlyos helyet biztosítva a lukácsi gondolatkörnek és a jogalkotás és kodifikáció 

problematikájának. Bár itt is exponálja a szerző a logikum toposzát,
1969

 főleg metaforikus értelemben: 

mint a (formálisan) racionális gondolkodás modelljét fogja fel azt. Még egy monografikus mű -- egyben 

Varga Csaba nagydoktori értekezése -- járul hozzá jelentősen az elméletépítéshez.
1970

 A 

társadalomelméleti jogelmélet kimunkálásának célját egy jogászi jogelmélet -- jogalkalmazás-elmélet -- 

megalapozásának vágya váltja föl. Pontosabban egy jogalkalmazás-elmélet „első része”: a 

ténymegállapítás részelmélete. Ez a tárgy természetesen az elméleti megközelítések széles skáláját nyitja 

meg a kutató előtt, a filozófiai episztemológiától a tudományelméleten át a fenomenológiáig, 

hermeneutikáig, nyelvfilozófiáig -- melyek közül választani kell. Bár Varga ezt explicit módon nem teszi 

                                                           
1962

 VARGA Csaba: A jog helye Lukács György világképében (Budapest: Magvető 1981). 
1963

 „[A] kodifikációs küzdelem csupán a politikai küzdelem leple, kifejeződési formája; […] mind a 

feudális abszolutizmus, mind a feltörekvő burzsoázia kodifikációs kísérletei mögött meghatározott 

társadalmi erők meghatározott gazdasági-politikai törekvései állottak.” VARGA (317. lj.) 10. 
1964

 VARGA (317. lj.) 328. 
1965

 VARGA (317. lj.). A LUKÁCS-művek közül főleg Az ész trónfosztása és Az eldologiasodás és a 

proletariátus tudata, de pár hivatkozás erejéig már az Ontológia is, különösen a jog teleológiai modelljére 

és a jogra mint közvetítő létkomplexusra utalás. 
1966

 „Lukács végső soron nem hozott újat a marxizmusba -- marxizmuson a klasszikusok írott életművét 

értve.” VARGA (318. lj.) 156. 
1967

 VARGA (318. lj.) 161. 
1968

 VARGA Csaba: Politikum és logikum a jogban: A jog társadalomelmélete felé (Budapest: Magvető 

1987). „A marxizmus tehát nem akkor hoz új elemet a jogi gondolkodás történetébe, amikor a jog 

társadalmiságát csupán állítja, hanem amikor a jog egész életét is sikerül társadalmi 

összefüggésrendszerében kifejteni.” Uo. 21. Ide sorolható az alap-felépítmény kérdésének boncolgatása is 

(uo. 153--215.) s az alcímet adó írás: „Makroszociológiai jogelméletek: a jogászi világképtől a jog 

társadalomelmélete felé” (uo. 234--281). 
1969

 Főleg a negyedik részben: VARGA (324. lj.) 293--412. 
1970

 VARGA Csaba: A bírói ténymegállapítási folyamat természete (Budapest: Akadémiai 1992). 
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meg -- az elméletek sokféle fonalából akar színes szőttest szőni --, felfogása rekonstruálható. Ennek 

szerkezete az igazság megfeleléselméletén alapuló társadalomtudományos megismerés modelljének 

korrekciója a jog autonóm feltételrendszerén belül.
1971

 Erre fűződik fel az intézményes tények, a 

beszédaktusok, a logika, hermeneutika, szemantika, a normatív és eljárási közeg kontextusa megannyi 

adaléka. Az elmélet „második része”, a jogkérdések megválaszolásának elmélete ígéret, pontosabban 

vázlat maradt, de itt is a jelentést, a nyelvi meghatározatlanságot, az alogikus következtetési eljárást 

exponálja.
1972

 

Varga Csaba saját tudományos programját is explicitté teszi: „kritikai helyzetfelmérés, 

módszertani tisztázás, ontológiai rekonstrukciós kísérlet, valamint a jog, a nyelv és a logika rendszerszerű 

összefüggésének magyarázata.”
1973

 Ugyanerről a törekvésről, a jog nyelvi-logikai összetevőinek 

vizsgálatáról 1992-ben még úgy adott számot, mint amelytől „a honi marxizmusban megnyilvánuló 

ellenérzés” visszatartotta, de legalábbis visszafogta.
1974

 Amennyiben viszont Varga Csaba munkássága, 

még 2011-ben tett visszatekintő nyilatkozatának is megfelelően,
1975

 a jog-nyelv-logika-retorika 

nyomvonalán haladt, nos, akkor ezt a programot nem tudta/akarta kiteljesíteni. 

Elévülhetetlen érdemei vannak azonban másik két vállalása, a hagyományápolás és a 

tudományközvetítés területén. Az előbbi körében a magyar jogbölcseleti hagyomány jelentősebb 

szerzőinek újrakiadására vagy a kiadás kezdeményezésére és támogatására kell gondolni;
1976

 az utóbbinál 

az egyetemes jogelméleti gondolkodás iránymutató műveinek vagy azok részleteinek lefordít(tat)ására és 

közzétételére.
1977

 A rendszerváltás előtti szűk tudományos kiadói piacon ezek valóban irányfényként 

szolgálták az érdeklődők, pályakezdő kutatók tájékozódását. A szerző politikai-közéleti 

megnyilvánulásait a politikai változások, főleg pedig a rendszerváltás keltette turbulenciák indukálják 

mind a mai napig, tudományos munkásságától jól elkülöníthető közleményekben.
1978

 

11. A szocializmus jogelméletének alternatívái a szocializmus időszakában 

11.1 A jogszociológia útja 

11.1.1 Az alapvetés: Kulcsár Kálmán 

A marxizáló ideológia „kötelező gyakorlata” -- bár egyre csökkenő mértékben -- a 

rendszerváltásig elvárás volt. Az már az egyéni habituson múlt, hogy a „vörös farok” követelményének 

milyen mértékben és milyen lelkesedéssel tettek eleget az egyes szerzők. Fennállt azonban az a lehetőség 

is, hogy valaki kerülőutat keressen, s olyan területen fejtse ki munkásságát, amely megkerüli a jogelmélet 

                                                           
1971

 „Ennélfogva a jogban minden mozzanat, így a megismerés és ennek többé vagy kevésbé 

homogenizált formái is a jog sajátos homogeneitásának alárendelten, azaz a dolgok, a történések 

klasszifikatórius minősítő befolyásolásának az összefüggéseiben és elemeiként jelennek meg.” VARGA 

(326. lj.) 92. 
1972

 VARGA Csaba: „A jogi normaalkalmazás természete” in UŐ: A jog mint folyamat (Budapest: Osiris 

1999) 323--359. A kötet egyébként tematikusan és teoretikusan is inhomogén. Enciklopédia-szócikkek 

mellett konferencia-előadások írott változatát, kutatási összefoglalókat, akadémiai doktori téziseket tesz 

közzé, a szerző által szokásosan érintett témakörökben. 
1973

 VARGA (187. lj.) 95. A hivatkozásként megjelölt források azonban -- a (LUKÁCSi) ontológia 

rekonstruálásától eltekintve -- főleg tanulmány méretű írásokban testesülnek meg, illetve máshol 

utalásokban, vázlatos észrevételekben fejeződnek ki. 
1974

 VARGA (326. lj.) 8. 
1975

 VARGA Csaba: „Jogfogalmunk változása: Jogbölcseletünk az utóbbi évtizedek tükrében” Iustum 

Aequum Salutare 2011/3. 94. 
1976

 VARGA szerkesztésében pl. Felix SOMLÓ: Schriften zur Rechtsphilosophie (Budapest: Akadémiai 

1999); Julius MOÓR: Schriften zur Rechtsphilosophie (Budapest: Szent István Társulat 2006); Barna 

HORVÁTH: Schriften zur Rechtsphilosophie I--III. (Budapest: Szent István Társulat 2007). 
1977

 VARGA Csaba szerkesztésében pl. Modern polgári jogelméleti tanulmányok ([SAJÓ Andrással] 

Budapest: MTA Állam- és Jogtudományi Intézet 1977); Jog és filozófia. Antológia a század első felének 

polgári jogelméleti irodalma köréből ([többekkel] Budapest: Akadémiai 1981); KELSEN: Tiszta jogtan 

(252. lj.); Összehasonlító jogi kultúrák (Budapest: PPKE Jogbölcseleti Intézet 2000). E hagyomány 

elemző feldolgozása UŐ: A jogi gondolkodás paradigmái (Budapest: Szent István Társulat 2004). 
1978

 Pl. VARGA Csaba: Jogállami átmenetünk. Paradoxonok, dilemmák, feloldatlan kérdések (Budapest: 

AKAPrint 1998); UŐ: Jogállami? Átmenetünk? (Pomáz: Kráter 2007); UŐ: Válaszúton -- Húsz év múltán. 

Vitában jogunk alapjairól és céljairól (Pomáz: Kráter 2011). 
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ideológiailag érzékeny főáramát. Német és szláv nyelvterületen is kézenfekvő alternatívaként választották 

a formális tudományok, például a nyelvészet vagy a logika lehetőségét, útjára indítva a Moszkvai vagy a 

Prágai Iskolát. Magyarországon ez -- részben a hagyományok, részben a felkészültség hiányában -- nem 

bizonyult járható útnak. Ehelyett két kitaposott útra léphettek azok, akik más, jogelméletileg is ígéretes 

utat kerestek: a jogszociológia és a jog-összehasonlítás útjára. 

Mint láttuk, a szociológiai-jogszociológiai alternatíva a modern magyar jogbölcseleti 

gondolkodás születésétől kezdve kíséri azt, mégpedig jellemzően a progresszió követeléseinek adva teret. 

A szociológia megítélése a háború után hektikus változásokon ment át. A baloldali fordulat kézenfekvő 

módon hozta magával a szociológia mint valóságtudomány előtérbe állítását, hiszen a századelőn is a 

szociális érzelmű polgári radikalizmus tolta előtérbe a szociológiát, de a marxizmusnak is van egy 

erőteljes társadalmi tényfeltáró vonulata (jóllehet a marxista társadalomelméletében sokkal inkább a 

gazdasági, mint a társadalmi tények játszanak alapozó szerepet). A Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium ennek szellemében 1946-ban a szociológia oktatását, 1947-ben tanszék felállítását 

kezdeményezte a budapesti jogi karon, amelynek az ellenállt.
1979

 Szabó Imre is, recenzálva Moór Gyula A 

jogbölcselet problémái című 1945-ös könyvecskéjét, „a jogbölcselet szociológiáját” és „a 

jogszociológiához való közeledést” hiányolta.
1980

 Az 1949-es rendszerváltás és a jogelmélet 

átideologizálása után a helyzet azonban megváltozott: a szociológiai szemlélet nemkívánatossá vált és 

háttérbe szorult. 

Közismert, hogy a szocialista tudománypolitika által kialakított tudományrendszertan 

meglehetősen zártnak tekintette mind a marxista, mind pedig a „burzsoá áltudományok”-nak 

minősített diszciplínák körét. Ez magyarázta Antalffy György tartózkodását is a hatvanas 

évek elején például attól, hogy közel engedje az állam és a jog jelenségeinek vizsgálatához a 

szociológiai megközelítéseket. 1964-ben egy kecskeméti előadásában kifejtette: „Szabó 

Imrével együtt valljuk, hogy nincs szükség önálló jogszociológiára, mert az elválasztaná 

egymástól az állam és a jog társadalmiságát egész felépítésének, szerkezetének, belső 

összefüggéseinek elemzésétől. A külön politikai (állami) szociológia és a jogszociológia 

elismerése ugyanis az államelméletet és a jogelméletet szükségszerűen formálissá tenné, 

körülbelül úgy, ahogyan ez a burzsoá jogtudományban az államfilozófia és a politikai 

szociológia, valamint a jogfilozófia és a jogszociológia elszakításával bekövetkezett.”
1981

 

A jogelmélet és a szociológia viszonyában azonban Fleck Zoltán az 1960-as évek után is 

rivalizálást lát a partnerség helyett, amikor már a szociológia egyenrangú alternatívaként tűnt fel a 

jogelmélet mellett a társadalomelméleti alapvetés terén.
1982

 Ezzel magyarázza Szabó Imre (felszíni vagy 

látszólagos) társadalomelméleti fordulatát is: „ha a jogelmélet társadalomelméleti, akkor nincs szükség 

külön jogszociológiára.”
1983

 S viszont: ha van jogszociológia, akkor nincs szükség egy 

társadalomelméletként művelt marxista jogelméletre. Olyan marxista szociológiai elmélet pedig nem állt 

rendelkezésre, amely egy marxista szociológiai jogelméletet tett volna kimunkálhatóvá. 

A szociológia így ismét a progresszió hírnökeként lépett színre az ortodoxiába süppedt 

marxizmussal szemben (amely pedig eredetileg szociológiai elméletként is értékelhető volt). Ez Kulcsár 

Kálmán
1984

 nevéhez fűződik -- általában is,
1985

 de a jogelméletben és a jogi oktatásban is.
1986

 Róla is 

                                                           
1979

 SAMU--SZILÁGYI (194. lj.) 362. 
1980

 SZABÓ (202. lj.) 40. 
1981

 ANTALFFY György: „A szocialista állam- és jogfejlődés újabb tendenciái” (Elhangzott a Magyar 

Jogász Szövetség Bács-Kiskun megyei szervezete által szervezett Kecskeméti Jogász Napokon, 1964. 

február 7-én). Idézi RÉVÉSZ (294. lj.). 
1982

 FLECK Zoltán: „Szocialista jogelmélet és szociológia” Világosság 2004/4. 65--77. 
1983

 FLECK (338. lj.) 70. 
1984

 KULCSÁR Kálmán (1928--2010) 1946-ban iratkozott be a Közgazdaságtudományi Egyetemre, majd az 

Egri Jogakadémián folytatta tanulmányait 1947-ben. 1949-ben a Honvéd Kollégium tagja lett, 

tanulmányait Budapesten fejezte be és kapott diplomát 1950-ben. Ettől kezdve 1953-ig a katonai 

ügyészségen dolgozott, 1953--1955 között aspiráns, 1955-ben igazságügyi minisztériumi főelőadó, 1956-

ban legfelsőbb bírósági bíró lett. 1988--1990 között igazságügy-miniszter, 1990-től 1993-ig kanadai 

nagykövet. 1957-től tudományos kutató (ELTE, MTA), 1970-től az ELTE egyetemi tanára. Kandidátusi 

fokozatot 1956-ban szerzett „A jogszociológia problémái” című értekezésével. 1966-ban a tudományok 

doktora („A szociológiai gondolkodás fejlődése”), 1973-tól az MTA levelező, 1982-től rendes tagja, 

1983--1988 között főtitkárhelyettese volt. 
1985

 KULCSÁR Kálmán: A szociológiai gondolkodás fejlődése (Budapest: Akadémiai 1966); Az ember és 

társadalmi környezete (Budapest: Gondolat 1969). 
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elmondható, mint annak idején Pulszkyról, hogy a szociológia általa szélesre tárt kapuján friss levegő 

áradt be, kiseperve az 1960-as évek áporodott levegőjét. Az úttörő kötet nem új kiadásban, hanem a 

szociológia sikerre jutását követően újraírva jelent meg 1976-ban,
1987

 s rögzítette Kulcsár azon felfogását, 

amely a későbbiekben jelentősen nem változott (hanem majd újabb kérdések felé fordult). 

Felfogása csomópontjai: a jogszociológia színrelépése, ideértve a háttérben húzódó társadalmi 

változásokat; a jogalkotás szociológiai problémái; a jogalkalmazás szociológiai problémái; a marxista 

jogszociológia. A jog szociológiai szemléletének szükségességét a normatív jogtudomány kudarcával 

magyarázza, amely a XIX. század utolsó harmadával meginduló társadalmi-jogi változásokra nem tudott 

adekvát választ adni. E változásokat ugyanis a jogalkotás -- ideológiai-doktrinális okokból -- nem tudta 

lekövetni, hanem a jogalkalmazásra hagyta, „a jog az, amit a jog mond” jelszava helyébe „a jog az, amit a 

jog tesz” gyakorlatát állítva a pragmatista, realista és szabadjogi felfogásban. A jogalkotás így a jog 

társadalomirányító, szervezetekre irányuló, funkcionális megközelítése alá rendelődik, míg a 

jogérvényesülés szociológiája a jogkövetés, a jogismeret, a jogalkalmazás, a jog hatékonysága és az 

emberi, jogon kívüli elemek feltárására irányul. 

A kötet utolsó, legneuralgikusabb fejezete a marxista jogszociológia pozicionálására vállalkozik. 

A feladat világos: a marxizmus védőernyőjét feszíteni a szociológia fölé, s így alternatívát kínálni az 

ortodox marxizmussal szemben: „a marxista jogi gondolkodás már eleve mint szociológiai gondolkodás, 

mint a tágabb értelemben vett szociológiai gondolkodás része indult el, szervesen beilleszkedve a 

társadalomról való marxista elmélet egészébe.”
1988

 Kulcsár mégsem arra a megállapításra jutott, mint 

majd’ száz év előtti elődei, hogy ti. a jog szociológiája azonos volna a jog elméletével (hiszen e 

jogszociológia ekkor már nem tudta volna bekebelezni a jogelméletet, fordítva viszont igen), hanem a 

„tervezett visszavonulás” és „békés egymás mellett élés” stratégiáját választotta: „legalábbis a marxista 

jogszociológiára nézve állíthatjuk, hogy ennek a jogszociológiának általános elmélete azonos lehet a 

jogelmélettel, azaz a jogelmélet adhatja meg azt az általános elméleti alapot […], amelyre a 

jogszociológia a maga elméletképző munkája során támaszkodhat.”
1989

 

Kulcsár ezirányú törekvése illeszkedik a „marxizmus reneszánsza” mozgalmához, bár nem 

képezte annak részét.
1990

 Mindenesetre az „eredeti” marxi szemlélethez való visszatérést hirdette a Marx 

halála utáni -- egyfelől Karl Renner, másfelől Sztucska és Jevgenyij Boriszavlovics Pasukanisz által 

végbevitt -- „torzulások” ellenében. A taktikája sikeres volt. A szociológia-marxizmus-jogelmélet 

háromszögön belül el tudta helyezni, stabilizálni és intézményesíteni a jogszociológiát. A siker -- az MTA 

Szociológiai Intézetének birtokbavételén (és az erős politikai pozíciók kiépítésén) túl -- a jogszociológia 

oktatásának a jogászképzésen belüli megerősítésének köszönhető. Az addig az állam- és jogelméleti 

tantárgycsoport és tanszék gyámkodásából kiszabadulva (legalábbis az ELTE-n) önálló tanszék és 

kutatási bázis felállítása vált lehetővé (1989), s ezzel addig nem látott autonómiára tett szert a 

tudományterület. 

Az oktatás számára a diszciplína mint politikai és jogszociológia nyert meghatározást és 

kanonizálást.
1991

 Tematikáját tekintve a jogszociológia alapjai tárgyat követi, kiegészítve a politikai 

szociológia témaköreivel: politika, politikai rendszer, politikai norma, szervezet, státusz és szerep, 

magatartás, eszme, érdek, konfliktus -- és feltűnik az a kérdéskör, amely egyre hangsúlyosabbá válik 

Kulcsár munkásságában: a modernizáció.
1992

 Az utolsó, összefoglaló igénnyel (egyetemi tankönyvként) 

közzétett munkája a jogszociológia tárgyában inkább a szintézis, mint a továbblépés igényével 

született.
1993

 A szintézis igénye (a modernizációs toposz továbbvitele mellett) a jogszociológiai 

gondolkodásnak a jogelméleti irányzatok között való elhelyezésében, a társadalomelméleti jogszociológia 

felé közeledésben, a jogelméleti kategóriák beemelésében -- például a szociológiai jogfogalom mint a 

                                                                                                                                                                          
1986

 KULCSÁR Kálmán: A jogszociológia problémái (Budapest: KJK 1960). Érdekes, hogy -- a 

szociológiai pozitivizmus XIX. század végi áttöréséhez hasonlóan -- a XX. század közepén is a 

jogszociológia volt a szociológia előretolt éke. Talán a jog és szociológia azon közös vonása magyarázza 

ezt, hogy mindkettő „a társadalom mérnökeként” a társadalom tervezett és kontrollált átalakításán 

fáradozik. 
1987

 KULCSÁR Kálmán: A jogszociológia alapjai (Budapest: KJK 1976). 
1988

 KULCSÁR (343. lj.) 338. 
1989

 KULCSÁR (343. lj.) 370. 
1990

 Ellenkezőleg: KULCSÁR a „filozófusvitához” hasonló „szociológusvitában” és az azt követő 

tisztogatásokban az establishmenttel kötött paktumot -- vélhetőleg az összegründolt szociológiai 

infrastruktúra átmentése érdekében. 
1991

 KULCSÁR Kálmán: Politikai és jogszociológia (Budapest: Kossuth 1987). 
1992

 Így pl. KULCSÁR Kálmán: A modernizáció és a magyar társadalom (Budapest: Magvető 1986). 
1993

 KULCSÁR Kálmán: Jogszociológia (Budapest: Kulturtrade 1997; Budapest: Vince 
2
2002, 

3
2005). 
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„kell” és a „van” ellentétének meghaladása
1994

 -- jut kifejezésre. A jogszociológia meghonosításának és 

stabilizálásának feladatát sikeresen elvégezte Kulcsár Kálmán -- hátrahagyva az empirikus kutatások és 

elemzések hiányérzetét. 

11.1.2 A továbblépés: Sajó András 

A (változatlanul inkább elméleti) jogszociológia következő generációjának legismertebb és 

legelismertebb képviselője a szintén az akadémiai kutatóintézetek világából érkező Sajó András.
1995

 

Közelítésmódja a jog elméleti szociológiája és a jog társadalomelmélete közötti mezőre lokalizálható. 

Kifejezetten szociológiai -- sőt, szociálpszichológiai -- terminológiát alkalmaz a jogra első kötetében: a 

szerepelméletét.
1996

 A szerep és a pozíció kategóriájának felhasználásával történik meg a társadalmi 

struktúra mint „együttműködési struktúra” felépítése: „Az alapvető struktúra lényegében a mindenkori 

termelési módban kialakult munkamegosztás, ami lehet dologilag is közvetített (tulajdon).”
1997

 A 

konstrukcióban a szociológiai alapgondolat keveredik a marxista interpretációval: az, hogy a jog csak 

mint tényleges társadalmi gyakorlat érthető meg, „a jog csak a tény hivatalos elismerése” marxi tételén 

keresztül fogalmazódik át egy Kulcsár Kálmántól vett idézetben: „Normatív ereje a társadalmi 

gyakorlatnak van, ez pedig lényegesen különbözik az álszent formuláktól.”
1998

 A jog tekintetében e 

felfogásnak két hozadéka van: egyrészt (az „élő jog” fogalmára való utalás nélkül) a jognak a gyakorlatot 

objektiváló szokásjoggal való azonosítása, másrészt az a felismerés, hogy a szokásban megnyilvánuló 

normák önszabályozó rendszerré állnak össze, amely a bigott normativizmus elgondolásánál sokkal 

komplexebb közvetítőrendszert épít a norma és a magatartás közé. 

Sajó András széles körű ismertségét talán leginkább a jogtudományról írott értekezésének 

köszönheti.
1999

 A dolgozat három szervező kérdése (nem a kifejtés sorrendjében): a jogtudomány 

elmélete, a jogtudomány ismeretelmélete és a jogtudomány szociológiája. A jogtudomány elmélete 

meghökkentő(nek szánt) alaptételét már a kötet első mondata előrebocsátja: „A jelen dolgozat 

végkövetkeztetése (kissé sommás formában), hogy a jogtudomány nem tudomány.”
2000

 Ez úgy értendő, 

hogy nem természet- és -- ami itt releváns -- nem is társadalomtudomány. Nem tudomány, mert nem a 

„valóságra” irányul, s ezért nem tudomány a „jogelméleti jogszociológia” sem, hiszen a tárgyát képező 

valóság „inkább jogi (normatív), mint társadalmi jellegű”.
2001

 A tudomány a valóság „tükrözésére” 

törekszik, melynek rendszerezett formája az elmélet. A jogtudomány esetében Sajó a „valóság” helyett e 

tudomány nyelvi-normatív tárgyáról beszél, vagyis lényegében a jogágakról.
2002

 A megismerési érdek 

áttételesen, a jog érvényesülésének előfeltételeként jelenik meg. „Amennyiben ugyanis a jogi szabályozás 

teleologikus tételezés, a munka modelljéhez hasonlóan, amint azt Peschka [illetve Lukács -- Sz. M.] 

vallja, akkor céltételezésének sikerességéhez az objektív összefüggéseket figyelembe kell vennie.”
2003

 Az 

„ismeretelméletileg helyes visszatükrözés” esélyét azonban rontja a jogtudomány normatív jellege. Így jut 

szerephez a jogtudomány szociológiai aspektusa: „tudomány az, amit a tudósok tudományként 

                                                           
1994

 KULCSÁR (349. lj.) 109. 
1995

 SAJÓ András (1949--) az ELTE ÁJK-n szerzett jogi diplomát 1972-ben, kandidátusi fokozatot 1977-

ben -- kiadva: Jogkövetés és társadalmi magatartás (Budapest: Akadémiai 1980) --; az MTA állam- és 

jogtudományok doktora fokozatot 1983-ban. A kezdetektől az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében 

dolgozott kutatóként, majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Jogi Tanszékén másodállású 

docensként s az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékén óraadóként. 1991-ben a Közép-európai Egyetem 

alapító tanára lett. 2008 óta az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája. 
1996

 SAJÓ András: Társadalmi szabályozottság és jogi szabályozás (Budapest: Akadémiai 1978). Az 

elmélethez kötöttségét kinyilvánítandó előrebocsátja, hogy a szerepkategóriát nem szociálpszichológiai, 

hanem analitikus kategóriaként fogja használni, mivel „a szociológiai szerep analitikus és különösen 

marxista felfogása szerint […] a szerep lényege éppen a másokkal szembeni elvárás, mely társadalmilag 

determinált s nem pedig a másik helyzetébe való egzisztenciális beleélés.” Uo. 17, 1. lj. (N. B.: a 

szociálpszichológia szerint is.) 
1997

 SAJÓ (352. lj.) 19. 
1998

 SAJÓ (352. lj.) 34. 
1999

 SAJÓ András: Kritikai értekezés a jogtudományról (Budapest: Akadémiai 1983). 
2000

 SAJÓ (355. lj.) 7. 
2001

 SAJÓ (355. lj.) 96. Magyarázatként felidéződik „az imperializmus kialakulásával járó jogi válságra” a 

jogtudomány által adott -- pszichologizáló („lélek”) vagy ökonomizáló („érdek”) -- redukcionista válasz. 
2002

 SAJÓ (355. lj.) 117--126. 
2003

 SAJÓ (355. lj.) 163. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_Jogok_Eur%C3%B3pai_B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1ga
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csinálnak.”
2004

 Mégpedig, teszi hozzá, elsősorban egymás kedvéért, de a jogászok gyakorlati igényeire is 

tekintettel csinálnak. 

A rendszerváltással egy időben Sajó jogelméleti-jogszociológiai érdeklődése elfordult az 

alkotmányjog és az alkotmányos jogvédelem, annak elmélete és gyakorlata felé. Jogelméletének 

„zárókövét” a jog és gazdaság viszonyának áttekintése képezte.
2005

 E kötet egyetlen diskurzusba foglalja a 

marxizmus alaptételeit a jogról és gazdaságról (el egészen „a gazdaság jogi visszatükröződéséig”), az 

állami beavatkozás hatását a jogra, valamint a jog gazdasági elmélete (law and economics) jogelméleti 

irányzatának mondanivalóját. A marxizmus és a jog gazdasági elmélete közös nevezőjét „a gazdaság 

végső fokon meghatározó szerepe” elfogadásában, vitájukat pedig abban ragadja meg, hogy az utóbbi a 

fennálló gazdasági elrendezettség (és az abból következő társadalmi egyenlőtlenségek) fenntartását és 

hatékonyságának javítását célozza, míg a marxizmus a fennálló kritikájára és az egyenlőtlenségek 

mérséklésére törekszik.
2006

 A jogelméleti következtetések levonását az instrumentalizmusnak a jog 

autonómiájára, struktúrájára és működésére gyakorolt hatásában keresné az olvasó; a megállapításokat 

azonban a jogelméletinél alacsonyabb absztrakciós szinten: a jogszociológia szintjén -- és az annak 

megfelelő külső nézőpontból -- kapjuk meg.
2007

 

11.2 A jog-összehasonlítás útja 

Az átideologizált (marxizáló) társadalomelméleti jogelmélethez képest „menekülési útvonalat” 

kínált a nem szakszociológiaként, hanem elméletként művelt jogszociológia. Hasonló esélyt -- az 

alternatív elméletképzés lehetőségét egy jól körülhatárolt területen -- rejtett magában a jog-

összehasonlítás is. A szocializmus viszonyai közt kijelölt kényszerpályák létével magyarázható, hogy az 

összehasonlító jogtudomány nemcsak szaktudományként, hanem a jogelmélet egyik leágazásaként is 

elfoglalhatta helyét.
2008

 E lehetőség megragadását tulajdoníthatjuk Péteri Zoltán munkásságának.
2009

 A 

jogrendszerek csoportosításának látszólag technikai teendői mögött a jogrendszerek leírásának és 

értékelésének olyan dimenziói és kategóriái rajzolódtak ki, amely a néhány évtizedes múltra visszatekintő 

szocialista jognak nemhogy a magasabbrendűségét, de éppen az esetlegességét tárták az olvasó elé az 

évezredes hagyományokat továbbvivő nagy jogcsaládok hátterén. A jog-összehasonlítás ugyanakkor 

másra is használható volt: Szabó Imre kezén a külföld előtti reprezentáló és legitimáló technikaként és „a 

szocialista jog elméletének” kereteként szolgált.
2010

 

A szocializmus évtizedeinek jogelméleti hozadéka felleltározására két kísérletet idézhetünk. E 

leltár a következő tételekből áll Szabó Imre, a korszak meghatározó figurája szerint: 1. az összehasonlító 

módszer alkalmazása, 2. a szociológiai módszer alkalmazása.
2011

 Hasonló eredményeket listáz Varga 

Csaba is: 1. „a szociologisztikus megközelítésnek a szocialista táborban történő elfogadtatása”, 2. „a 

történeti-összehasonlító perspektíva vállalása”, 3. „a lételméleti látásmód (ismételt) bevezetése”, 4. „a 

                                                           
2004

 SAJÓ (355. lj.) 14. 
2005

 SAJÓ András: Gazdaság és jog kapcsolata -- jogelméleti szempontból (Budapest: Akadémiai 1989). 

Az idevezető utat jelzi két korábbi kötete: SAJÓ András: Látszat és valóság a jogban (Budapest: KJK 

1986); UŐ: Társadalmi-jogi változás (Budapest: Akadémiai 1988). Ezek a jognak -- jogalkotásnak és 

jogalkalmazásnak -- a „valósággal” szembeni lehetőségeit térképezik fel, a jogra alapvetően mint a 

társadalmi tervezés, szervezés, modernizáció instrumentumára tekintve. 
2006

 Pl. SAJÓ (361. lj. 1989) 123. 
2007

 A jogelméleti elemzés ígéretét sugallja még egy későbbi kötet -- SAJÓ András: Jogosultságok 

(Budapest: Seneca 1996). Ez azonban a rendszerváltás utáni fél évtized jogi leltárát kínálja az emberi 

jogoktól az alkotmányos jogokon át a szociális jog és az alkotmányos büntetőjog problémáiig. Még „A 

»jogosultság« fogalma” alcím is (50.) letudja az elméleti problémát HOHFELD jogosultságtípusainak 

jelzésével, s azonnal áthelyezi a kérdést a jogok biztosítása, vagyis az alapjogok problémakörébe. 
2008

 „Nos, az összehasonlító jogtudomány művelőit e tevékenységükben nagyban-egészben az a törekvés 

vezeti, hogy a jelenkori burzsoá jogbölcselet egyik vagy másik iránya iránti hajlamukat igyekeznek 

elrejteni; kiindulási pontjuk a jogi pozitivizmusnak egy válfaja… Ez a felfogás […] sok tekintetben a 

tételes jog valaminő új bölcselete felé mutat.” SZABÓ Imre: „Az összehasonlító jogtudomány” in SZABÓ 

(250. lj.) 42. 
2009

 PÉTERI Zoltán (1930--) jogi tanulmányokat 1948--1952 között folytatott Pécsett, jogi doktori 

diplomáját 1957-ben vehette kézhez, az eltörölt doktori cím visszaállításakor. 1952-től kezdve különböző 

beosztásokban az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet kutatójaként dolgozott. Kandidátusi minősítést 

1970-ben kapott „Az államforma-elmélet alapkérdései” című dolgozatáért. Oktatói feladatokat az ELTE, 

1997-től a PPKE jogi karán vállalt. 
2010

 Vö. pl. VARGA (187. lj.) 98. 
2011

 SZABÓ (213. lj.) 131. 



382 

 

modernizáció és jog” elméletének kimunkálása.
2012

 A teljesítmények láttán két összegző megállapítást 

tehetünk: egyrészt a korszak teljes tartama alatt sem sikerült a szocialista jog sui generis, belső nézőpontú 

elméletének kimunkálása. Ez a -- korábban jelzett -- belső teoretikus ellentmondások mellett a marxizmus 

alap-felépítmény tételéből fakadó gazdaság- és társadalomelméleti megközelítés folyománya. A másik 

megállapítás, amely szorosan összefügg az elsővel, az, hogy a marxista-szocialista jogelmélet 

specifikumait keresve csak külső nézőpontok bevonása található: az összehasonlító módszer, a 

szociológiai módszer (ideértve a modernizáció aspektusát) és „a lételméleti látásmód”, értsd: a lukácsi 

kísérlet adaléka az, ami a „szocialista” jogelméletet megkülönböztetheti a „kapitalista” vagy „burzsoá” 

jogelméletektől (már ha ennek van értelme). 

12. 1989: visszatérés „az ígéret földjére” 

12.1 Új feltételek a jogelmélet műveléséhez 

Az 1949-es megszakítottságot követő 1989-es rendszerváltó megszakítottság ugyanazt a kérdést 

tette fel, mint amelyet annak idején Szabó Imre -- a maga módján -- megválaszolt: a hagyományhoz való 

viszony kérdését. Ekkor a négy évtizeddel azelőtt megszakadt elméletek, elméleti törekvések egyszerű 

folytatása már nem volt lehetséges. Szabó József emeritálása mellett a Moór-tanítvány Solt Kornél
 
tett 

érdemi kísérletet félbetört elméleti munkásságának folytatására.
2013

 Valójában azonban -- rehabilitálva, s 

nem feledve a háború előtti hagyományt -- újból ki kellett munkálni egy olyan jogelméleti 

intézményrendszert, amely képes megteremteni a feltételeket az egyetemes jogbölcseleti diskurzusba való 

bekapcsolódásra is. 

Ezek a feltételek szerencsésen alakultak, s elvezettek „az ígéret földjére”,
2014

 avagy a magyar 

jogbölcseleti gondolkodás „második aranykorához” -- legalábbis ha e tudományterület sokszínűségére és 

termékenységére gondolunk. A feltételek javulása a következő elemekből tevődött össze: 

1. A mennyiségi növekedés általában a felsőoktatás volumenének megugrását jelenti a numerus 

clausus korlátainak felszámolását követően. Ezen belül a teljes beiskolázott hallgatói létszám mintegy 

négyszeresére (kb. 400.000-re) nőtt, ugyanilyen arányban (változatlanul őrizve a kb. öt százalékos 

részesedést) a jogi felsőoktatás területén is. Ezzel párhuzamosan -- bár nem egyszerűen ennek 

okozataként -- kétszeresére nőtt a jogi képzőhelyek száma. A meglevő négy jogi kar (ELTE, Szeged, 

Pécs, Miskolc) mellé gyors egymásutánban létesült négy másik: 1995-ben a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetemen, 1996-ban a Debreceni Egyetemen (itt nem létesítés történt, hanem a Tisza István 

Tudományegyetem 1949-ben felfüggesztett Jog- és Államtudományi Kara újraindítása a Miskolci 

Egyetem 1994/95-től kihelyezett jogászképzésének bázisán), 1998-ban a Károli Gáspár Református 

Egyetemen, végül 2002-ben Győrben a Széchenyi István Egyetemen (az 1995 óta az ELTE kihelyezett 

tagozata megteremtette alapokon). A növekedés végül kiterjedt az oktatói létszámra is, bár a 

megkétszereződés csak mintegy fele arányban követte a hallgatók számának növekedését, s ugyanez 

mondható el a finanszírozásról és infrastruktúráról is. 

2. A mennyiségi növekedés együtt járt a felsőoktatási autonómia legalább részleges 

helyreállításával. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény visszavonta a tudományos minősítés 

1949-ben megszerzett privilégiumát (1949. évi XXVII. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról) az 

MTA-tól, s az egyetemekhez rendelte a PhD-fokozat adományozásának jogát.
2015

 Ez a tényező, 

                                                           
2012

 VARGA (187. lj.) 113. 
2013

 SOLT (SCHOLZ) Kornél
 
(1917--2002) MOÓR Gyula mellett kezdett demonstrátorként, s 1948-ban még 

az ő ajánlásával pályázott a Debreceni Egyetem jogfilozófiai tanszékére; az állást VAS Tibor kapta meg, 

aki 1949-ben -- a debreceni kar működésének felfüggesztésekor -- továbbállt a pécsi, majd 1951-ben a 

budapesti egyetemre. SOLT tudományos pálya megtört, a következő évtizedeket bíróként dolgozta végig, s 

bár meg-megjelentek publikáció, egykori mestere, MOÓR Gyula előtt tisztelegve 1989 után léphetett még 

fel. Ennek dokumentuma pl. SOLT Kornél: Jogi logika. A jog, a nyelv és a valóság I--II. (Budapest: MTA 

Jogtudományi Intézet -- Seneca 1996); UŐ: Valóság és jog (Miskolc: Bíbor 1996). 
2014

 Vö. TAKÁCS Péter: „Az ígéret földje” Valóság 1999/2. 73. 
2015

 Tudományterületünket nem specifikusan, hanem a többivel azonos módon érinti az a feszültség, 

amely az MTA „utóvédharcaiból” fakad. A korábbi kétfokozatú tudományos minősítés -- a tudományok 

kanditátusa, illetve doktora -- helyébe egylépcsős, a kandidátusinak megfeleltetett doktori (PhD) fokozat 

lépett. Ennek színvonala (pontosabban követelményei, nehézségi foka) a kandidátusihoz képest csökkent 

-- nyilvánvalóan a felsőoktatás numerus clausus által védett elitképző jellegéből tömegképzéssé válásával 

azonos okokból. A korábbi színvonal (inkább elitizmus) védelme igazolja tehát az MTA meg-megújuló 

törekvését arra, hogy az 1993 óta adományozható akadémiai doktori (immár csak) cím 
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összekapcsolódva a fent jelzett növekedés generálta vákuumhatással, a tudományos műhelyeket 

áthelyezte az egyetemi szférába. Tovább erősítette ezt a folyamatot az akadémiai kutatóintézetek 

alulfinanszírozottságából (is) következően elhúzódó válságának taszító hatása, társulva a jellemzően az 

egyetemeken megnyíló, elsősorban amerikai (Soros) és európai (TEMPUS) pénzek kutatási 

infrastruktúrát, utazásokat generáló hatásával. Míg a szocializmus évtizedeiben az akadémiai kutatók 

egyetemi szerepvállalása csupán esetleges és másodlagos volt, a fenti okok miatt a helyzet megfordult. Az 

akadémiai kutatók is (legalább egy) egyetemi bázist: oktatói állást kerestek maguknak az akadémiai háttér 

megtartása mellett, s tevékenységük érdemi része erre a színtérre helyeződött át. Az intézményi háttér 

elkülönülése ellenére így egy egyébként természetesnek mondható szimbiózis jött létre (állt helyre) az 

akadémiai és az egyetemi világ között, felszámolva a köztük korábban valóban fennálló markáns 

színvonalbeli különbséget is. 

3. A növekedés és önállósulás elősegítette a jogelmélet feltételrendszerének intézményesülését 

is. Ha a szó klasszikus értelmében vett iskolák kifejlődéséről nem is beszélhetünk, műhelyek -- és ezek 

közötti diskurzusok, polémiák -- létrejöttéről igen. Ennek esélye a jogi karok megfelelő tanszékein nyílt 

meg s lelt eltérő termékenységű táptalajra. A tanszéki közösségek képezték-képezik az intézményesülés 

kristályosodási pontjait. Ilyenként szolgálnak a könyvsorozatok is: kifejezetten jogelméleti tematikájú a 

Philosophiae Iuris/Jogfilozófiák (szerkesztő: Varga Csaba) és a Prudentia Iuris (szerkesztő: Szabadfalvi 

József, majd Szabó Miklós); jelentős jogelméleti szegmenssel rendelkezik az ELTE Bibliotheca Iuridica 

sorozata (például Cs. Kiss Lajos szerkesztésében) és természetesen sok kötet jelenik meg -- ha nem is 

sorozatszerűen -- a nagy könyvkiadók és az egyetemi (érdekeltségű) kiadók gondozásában. Ha a 

klasszikus jogelméleti irodalom magyar nyelven való közzétételében vannak is még jelentős adósságok, 

azt az alapvető feladatát teljesíti a hazai könyvkiadás, hogy biztosítsa a megjelenés lehetőségét a magyar 

jogelméleti szerzők számára. 

A periodikák közül nevében a digitálisan megjelenő Jogelméleti Szemle (szerkesztő: Karácsony 

András; http://jesz.ajk.elte.hu) ígér jogelméleti tartalmat (bár valójában a jogtudomány minden területéről 

fogad írásokat), azonban az immár kari folyóiratokkal is kiegészült jogtudományi folyóiratok széles köre 

áll a jogelméleti szerzők rendelkezésére is. Hasonlóképpen nagy jelentőségű a szakmai konferenciák 

intézményesülése: elsősorban az egyes karok/tanszékek (például ELTE, PPKE, Győr, Miskolc) 

szervezésének köszönhetően évente legalább egy konferencia kínál keretet a tudományos közösség 

szervezése számára, többnyire konferenciakötetben dokumentálva az eredményeket. Minden intézményes 

feltétel adott tehát a fiatalok bevonásához és szocializálásához, a tudományos kibontakozáshoz és 

megszólaláshoz, a jogelméleti közösség önszervezéséhez és önszabályozásához. 

12.2 Új viszony a régi hagyományhoz 

A feltételek előálltával a rendszerváltás utáni első és kézenfekvő teendő a hagyomány 

visszavétele volt. Nyilvánvaló, hogy az örökség felvállalása esetén sem lehetséges -- mintegy visszalépve 

„ugyanabba” a folyóba -- a négy évtizeddel azelőtt megszakadt elméletek, elméleti törekvések egyszerű 

folytatása.
2016

 Sokkal inkább reflexióra van szükség, a hagyományhoz való viszony kialakítására, hogy a 

hegeli „megszüntetve megőrzés” aktusában lehessen új utat kijelölni. A reflexió két elemből szövődik 

egybe: 1. a „jogelméleti rendszerváltás” aktusa Szabó Imre hírhedett opusza (A burzsoá állam- és 

jogbölcselet Magyarországon) ellenpontjaként -- a „kizökkent idő” helyretolásaként -- vált 

elkerülhetetlenné; 2. a rehabilitáció aktusa a Szabó Imre által meg- és elítélt háború előtti szerzők 

munkásságának újraolvasását és újraértékelését -- „ügyük újratárgyalását” -- kívánta meg a hagyaték 

teljes felleltározása és birtokbavétele végett. E törekvés egyik első dokumentuma a Portrévázlatok a 

magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből,
2017

 de újrakiadásokkal jelentkezett a Prudentia Iuris 

(Somló Bódog, Szabó József) és a Philosophiae Iuris (Somló Bódog, Moór Gyula, Horváth Barna, 

                                                                                                                                                                          
megkerülhetetlenül épüljön be az egyetemi tanári kinevezés, az intézményi akkreditáció s más pályázatok 

stb. feltételei közé -- az alighogy megszerzett autonómia és az integrálódó európai felsőoktatási rendszer 

elveinek nyilvánvaló sérelme árán is. Háttérként lásd RESZKETŐ Petra -- VÁRADI Balázs: „Elől-
hátul doktor. A tudományos címek mai rendszerének kialakulása” 2000 2002/5. 40--58. 
2016

 Az 1949-ben megszakadt hagyomány egyenes folytatására tett kísérletet példázza a MOÓR-tanítvány 

SOLT Kornél 1989 utáni munkássága; pl. SOLT (369. lj.). 
2017

 LOSS et al. (87. lj.) 
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Losonczy István); Horváth Barna és Bibó István jogelméleti munkásságát pedig Cs. Kiss Lajos
2018

 és 

Zsidai Ágnes
2019

 gondozza. 

Az előzőekben vázolt kettő (a jogszociológia és a jog-összehasonlítás) mellett volt egy harmadik 

„menekülési útvonal” is az ideológiával terhelt jogelmélet művelése elől: az eszmetörténet művelése. Így 

indult, majd ebből bontakozott ki és e körön belül maradt Szabadfalvi József (1961) egész munkássága. 

Meghatározó szerzője Moór Gyula, akinek munkásságát feldolgozva készült kandidátusi disszertációja is 

(1993) Moór Gyula. Egy XX. századi magyar jogfilozófus pályaképe címmel. Először e szerzőre 

koncentrálva építette munkásságát,
2020

 rekonstruálva annak fejlődését és hátterét, majd kiterjesztette a 

háború előtti (később utáni) magyar jogbölcselet centrálisabb és periférikusabb szerzőire is.
2021

 Az 

eszmetörténeti rekonstrukciók leágazásaként, illetve a kutatási lehetőségeket, „megrendeléseket” 

megragadva tett kitekintést az angol--amerikai jogbölcseleti hagyományokra, különösen a historical 

jurisprudence és a critical legal studies mozgalomra.
2022

 Az eszmetörténet nyilvánvalóan együtt halad az 

idővel: Szabadfalvi is eljutott napjainkig, s az elmélettörténet történetének kutatásáig is.
2023

 

Zsidai Ágnes (1960) -- 2010 után az ELTE Állam- és Jogelméleti Tanszék vezetője a Filozófia 

és a Jogszociológia Tanszékkel együtt a Jog- és Társadalomelméleti Tanszékbe történt legutóbbi 

összeolvadásig -- nem „menekülési útvonalként”, hanem inkább útkeresésként talált az elmélettörténetre, 

hiszen érdemi publikációi a rendszerváltással egy időben kezdődtek. Az útkeresést számára máig 

meghatározó két szerző -- a fent jelzettek szerint -- Horváth Barna
2024

 és Bibó István.
2025

 Ez utóbbi 

szerzőtől visz tovább az út a legitimitás és legitimációelméletek, majd a rendszerváltás részkérdéseként a 

magyarországi igazságtétel kutatása felé.
2026

 

Persze a hagyomány nem homogén, hanem sokszorosan tagolt, s ezért több módon olvasható, 

értelmezhető, több irányban vihető tovább. Tagolt a politikai színskála szerint: a szocialisztikus 

gondolkodástól a polgári radikalizmuson át a keresztény-nemzeti hitvallásig terjed (a radikális 

jobboldalnak nem adódtak jogelméleti szószólói). Tagolt a filozófiai-tudományelméleti háttér szerint: a 

szociológiai pozitivizmustól a neokantianizmuson és neotomista természetjogtanon át a(z új)realizmusig 

szórtak a választások. És tagolt a tudományos hitvallások, elkötelezettségek lehetőségrendszere is: a 

(magyar) társadalom gyökeres megváltoztatásának, de legalább megreformálásának meghirdetésétől a 

tudományos közéleti aktivitáson és a tudomány vagy a magánszféra sáncai mögé való visszahúzódáson át 

a fennálló kurzus igazolásáig kínálkozott a választék. A „hagyomány folytatása” tehát nem lehet 

                                                           
2018

 CS. KISS Lajos szerkesztésében, elő- ill. utótanulmányával HORVÁTH Barna: Jogszociológia 

(Budapest: Osiris 1995); HORVÁTH (128. lj.); HORVÁTH (141. lj.); HORVÁTH (146. lj.); HORVÁTH Barna: 

Az erkölcsi norma természete (Máriabesnyő--Gödöllő: Pallas--Attraktor 2005). 
2019

 ZSIDAI Ágnes: A tiszta jogszociológia. Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete (Budapest: Szent 

István Társulat 2008); UŐ: Jogbölcseleti torzó. Bibó István jogelméletének rekonstrukciója (Budapest: 

Szent István Társulat 2008). 
2020

 SZABADFALVI (105. lj.); SZABADFALVI (127. lj.); SZABADFALVI József (szerk., bev.): Moór Gyula 

(Budapest: Új Mandátum 2001). 
2021

 SZABADFALVI (8. lj.); SZABADFALVI József: Jogbölcseleti hagyományok (Debrecen: Multiplex Media 

-- Debrecen University Press 1999); UŐ: „»Coactus tamen volui« -- Bibó István jogbölcseleti 

munkássága” Forrás 1995/12. 13--21; UŐ: „Egy »európai értelmiségi jelenség«. Horváth Barna 

emlékezete” Magyar Jog 2003. 641--648; SZABADFALVI (155. lj.); UŐ: „Szászy-Schwarz Gusztáv 

jogbölcseleti nézetei” Jogtudományi Közlöny 2010/3. 115--123; UŐ: „Egy »tisztultabb, szintétikus 

módszertani felfogás« -- Irk Albert jogbölcseleti munkássága” Jura 2005/2. 128--134; UŐ: „Jogfilozófiai 

töredékek: Ottlik László normatanának rekonstrukciója” in SZABÓ Miklós (szerk.): Regula Iuris. Szabály 

és/vagy norma a jogelméletben (Miskolc: Bíbor 2004) 273--281; UŐ: „Két korszak határán: Teghze Gyula 

jog- és állambölcseleti munkássága” in Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et 

Politica 2004. 141--157. 
2022

 SZABADFALVI József (szerk.): Mai angol--amerikai jogelméleti törekvések (Miskolc: Bíbor 1996); UŐ 

(szerk.): Historical Jurisprudence. Történeti jogtudomány (Budapest: PPKE 2000); UŐ: „Critical Legal 

Studies” [szócikk] in LAMM Vanda -- PESCHKA Vilmos (szerk.): Jogi lexikon (Budapest: KJK 1999) 118. 
2023

 SZABADFALVI József: „A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszerváltozást követően” Iustum 

Aequum Salutare 2011/3. 59--76. 
2024

 Jelentős lépés volt a Forradalom és alkotmány [HORVÁTH (130. lj.)] közzététele. 
2025

 Legutóbb ZSIDAI Ágnes: „Bibó István jogbölcseleti hagyatékának rekonstrukciója” Jog -- Állam -- 

Politika 2011/3. 27--44. 
2026

 Pl. ZSIDAI Ágnes: „Vergangenheitsbewältigung Magyarországon: Gondolatok a magyarországi múlt 

feldolgozásához” Jogtörténeti Szemle 2010/2. 27--32. 
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jogelméleti program, annál kevésbé, mivel e hagyomány maga is divergáló -- német--osztrák és angol--

amerikai -- hagyományokat fogadott be és vitt tovább. 

12.3 Tovább a társadalomelméleti úton 

12.3.1 Útkeresés 

Ha a leltárt ekként lezártnak is tekinthetjük, a számvetés még nincs elvégezve. Hiszen a két 

utolsó rendszerváltás között is eltelt négy évtized, s ez felveti a kérdést: mi a helyzet ennek a 

hagyatékával, mennyiben része ez is „a” tradíciónak? Az ítélet határértékei világosak: egyrészt 

nyilvánvaló, hogy e négy évtized is a múltunk része, a tudománytörténetben is, tehát nem lehet zárójelben 

hagyni vagy kiretusálni: viszonyba kell kerülni vele; másrészt e négy évtized nem a folytonosság, hanem 

a megszakítottság viszonyában áll az előtte és az utána következőkkel is, tehát bizonyos értelemben 

zárványt képez a tradíció formálódásában. Lehetséges tehát azt mondani, hogy itt azzal a fajta negatív 

tradícióval állunk szemben, amely a tradíció rombolásában, a tradíció patológiájában nyilvánul meg. 

Lehetséges az az álláspont is, hogy e korszak a negatív tradíció egy mérsékeltebb változatával, a 

hagyomány hiányával jellemezhető.
2027

 S persze lehetséges arra a -- legmérsékeltebb -- álláspontra is 

helyezkedni, hogy e négy évtized egy új tradíciót vagy a (saját) tradíciónak egy új szakaszát indította el, 

vagy éppen a (saját) tradíciónak egy korábban is meglevő elemét elevenítette és erősítette fel.
2028

 

Ez utóbbi látszik kínálni a legnagyobb magyarázóerőt -- különösen, ha, mint tettük, az 1949--

1989 közötti korszakot a társadalomelméleti jogfelfogás dominanciájával jellemezzük. Maga e 

hagyomány s annak továbbvitele is csak részben és esetlegesen marxizáló jellegű: a társadalomelméleti 

magyarázat ennél sokkal tágabb horizontot kínál, amiért alkalmas elméleti keretként szolgálhatott a 

rendszerváltás után is. Ugyanezért pedig nemcsak elméleti keretként, de főáramként is alkalmas maradt -- 

amint az történt is. A „társadalomelmélet” azonban kellően tág meghatározás ahhoz, hogy sok divergáló 

törekvés előtt nyisson utat. 

12.3.2 Szilágyi Péter 

Szilágyi Péter (1945) munkássága csak részben esik a jogelmélet területére. Ilyen irányú 

érdeklődése első tárgya (egyben kandidátusi értekezésének témája: A jogi felelősségi rendszer 

alapkategóriái, 1984) a jogi felelősség;
2029

 emellett visszatérően vizsgálja a jogrendszer és a jogalkotás 

kérdéskörét,
2030

 valamint a jogtudományi módszertan problémáit.
2031

 Jogfelfogásának társadalomelméleti 

beágyazottságára utal a szociológia-jogszociológia iránti érdeklődése is (amely weberi hatást mutat, 

bár1975--76-ban tíz hónapot ösztöndíjasként Niklas Luhmann mellett töltött a Bielefeldi Egyetem 

szociológiai karán).
2032

 Annak ellenére, hogy 1993-tól 2010-ig vezette az ELTE Állam- és Jogelméleti 

Tanszékét,
2033

 csupán 1998-ban, s csak Samu Mihállyal társszerzőségben adott ki egy oktatási célú 

                                                           
2027

 Úgy értve, hogy a saját tradíció hiányával, amelyet ugyanis kiszorított vagy háttérbe szorított egy 

idegen -- szovjet-orosz -- tradíció. 
2028

 Ezzel a lehetőséggel vetett számot „A szocializmus jogelmélete Magyarországon és a marxizmus” 

című konferencia (2003. február 8.) és annak közzétett anyaga: Jogelméleti Szemle 2003/4; Világosság 

2004/4. 
2029

 Pl. SZILÁGYI Péter: „A jogi felelősség alapja -- avagy mire jó a felelősségelmélet” in ASZTALOS 

László -- GÖNCZÖL Katalin (szerk.): Felelősség és szankció a jogban (Budapest: KJK 1980) 57--108. 
2030

 Pl. SZILÁGYI Péter: „A jogalkotási jogpolitika néhány állam- és jogelméleti kérdése” 

Társadalomkutatás 1985/3. 11--23; UŐ: „Peter Noll és a modern törvényhozástudomány kialakulása” in 

GERENCSÉR Balázs -- TAKÁCS Péter (szerk.): Ratio legis -- ratio iuris: Ünnepi tanulmányok Tamás 

András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából (Budapest: Szent István Társulat 2011) 137--153; UŐ: 

„Parlamentáris jogállam és jogforrási rendszer” in GERGELY Jenő (szerk.): A hosszú tizenkilencedik és a 

rövid huszadik század: tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére (Budapest: ELTE 

Bölcsészettudományi Kar 2000) 563--574. 
2031

 Pl. SZILÁGYI Péter: „Politikatudomány, állam- és jogtudomány” in POLGÁR Tibor (szerk.): 

Politikatudományi tanulmányok (Budapest: Kossuth Egyetemi Kiadó 1981) 54--68; UŐ: „Teoretikus 

önreflexió az államszocializmus jogelméletében” in NAGY Tamás -- NAGY Zsolt (szerk.): Jogelmélet és 

önreflexió (Szeged: Pólay Elemér Alapítvány 2007) 49--58. 
2032

 Pl. SZILÁGYI Péter: „A jogszociológia alapja és további problémái” Gazdaság- és Jogtudomány 1980. 

449--472. 
2033

 A diszciplináris tagolódáshoz megjegyzendő, hogy az ELTE jogi karán 2012-ig önálló Filozófia és 

Jogszociológia Tanszék működött és fedte le saját kutatási területét, a többiekénél nagyobb fokú 

specializációt téve lehetővé. 
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áttekintést a jogelméletről.
2034

 Saját jogelméleti alapvetése Jogi alaptanából rekonstruálható.
2035

 Itt a 

(neo)marxi formációelméletbe ágyazott államfelfogással és az államilag szervezett társadalom 

működésébe ágyazott jogfelfogással találkozunk, kiegészítve Lukács komplexitástanával.
2036

 Fő kutatási 

területének valójában az államelmélet-államtan mondható, s azon belül is a weimari köztársaság 

államelméletének földolgozása.
2037

 (Habilitációs tudományos előadását is „Hermann Heller és a weimari 

köztársaság államelmélete” címmel tartotta meg 1999-ben.) 

12.3.3 Szigeti Péter 

Szigeti Péter (1951) alapvető érdeklődése a politikaelmélet területére esik;
2038

 kandidátusi 

fokozatot politikatudományból szerzett (1989), a Társadalomtudományi (utóbb Politikatudományi) 

Intézetben (mely 2012-ben beolvadt az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontba) tevékenykedik. 

1991-től tanított az ELTE Jogelmélet Tanszékén (itt is habilitált 1997-ben „Szintetikus jogfelfogás, jogi 

objektiváció és a jogállamiság érvényességi tartománya” tárgykörben), 1998 óta pedig Győrben oktat jog- 

és államelméletet. A politikatudománytól két szál köti a jogelmélethez: a jogállamiság jogelmélete és a 

jog társadalmi meghatározottságának problémája.
2039

 Jogfelfogását Hegel (Hartmann)--Marx--Lukács 

ontológiájára alapozva és kiegészítve a kritikai társadalomelmélet és a strukturális funkcionalizmus egyes 

elemeivel mint szintetikus jogelméletet határozza meg, amely szintézis a jog belső és külső komplexitását 

egyesíti és reflektálja. A jog így különbözőségek egysége -- totalitas heterogenea --,
2040

 amelyen belül a 

belső komplexitást a bináris kódok (jogos/jogtalan) működtetésének mechanizmusa, a külső komplexitást 

annak a társadalomnak a működési mechanizmusa adja, amelynek objektivációja a jog mint tételezett 

rendszer. „Így a jogi objektiváció norma, jogalkalmazói döntés, jogviszony és impériummal rendelkező 

szervezet egyidejűleg és megszüntethetetlenül. Ezen objektivációs elemek együtteséből áll a jog belső 

                                                           
2034

 SAMU Mihály -- SZILÁGYI Péter: Jogbölcselet (Budapest: Rejtjel 1998); a tudományelméleti 

alapvetésen túl SZILÁGYI Péter az eszmetörténeti, valamint a jogalkalmazással és a jogrendszer-

tagozódással foglalkozó fejezeteket írta. 
2035

 SZILÁGYI Péter: Jogi alaptan (Budapest: Osiris 1998); átdolgozott (bár tematikusan változatlan) 

kiadás: Budapest: ELTE Eötvös 
4
2011. 

2036
 Ez a jog normativista fogalmához kapcsolódva összegzett „további sajátosságokból” világlik ki: 1. a 

jog objektív társadalmi szükséglet, 2. sajátos társadalmi komplexus, amely 3. másodlagos teleologikus 

tételezéseket tartalmaz, egyben 4. sajátos tudatforma, ideológia és 5. társadalmi viszony is, továbbá 6. 

belső rendezettség, 7. formalizáltság és saját fórumrendszer jellemzi, 8. jogászság tartozik hozzá és 9. 

lényegileg történeti kategória. SZILÁGYI (391. lj.) 214--216. (1. kiadás); 248--251. (4. kiadás). 
2037

 Pl. Georg JELLINEK: Általános államtan [ford., szerk., előszó SZILÁGYI Péter] (Budapest: Osiris--

Századvég 1994); SZILÁGYI Péter: „A kompromisszum dicsérete, avagy Hermann Heller és a szociális 

jogállam” in BIHARI Mihály -- CIEGER András (szerk.): „Képzeljetek embert.” Politikaelméleti 

tanulmányok Schlett István 60. születésnapjára (Budapest: Korona -- ELTE ÁJK 1999) 67--75; UŐ: 

„Állam és gazdaság Hermann Heller államelméletében” in STEIGER Judit (szerk.): Gazdaság és jog. 

Szakács István ünnepi tanulmánykötet (Budapest: Gondolat 2005) 126--135; UŐ: „A weimari köztársaság 

államelméleti vitái” in FEITL István (szerk.): Köztársaság a modern történelem fényében (Budapest: 

Napvilág 2007) 106--125; UŐ: „A Tiszta jogtan államelméleti fogantatása” in CS. KISS Lajos (szerk.): 

Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről (Budapest: Gondolat 2007) 302--326. és UŐ: 

„Az államelmélet mint valóságtudomány -- Hermann Heller vitája Hans Kelsennel” in uo. 383--401; UŐ: 

„Jhering jogbölcselete és hatása az államelméletre” in FRIVALDSZKY János -- POKOL Béla (szerk.): Rudolf 

von Jhering és jogelméletének hatása (Budapest: PPKE 2011) 145--191; UŐ: „Párhuzamok és ellentétek: 

Adalékok Hermann Heller és Carl Schmidt viszonyához” Világosság 2010/3. 137--143. 
2038

 Érdeklődése középpontjában a kapitalizmus természetének elemzése és kritikája áll; pl. (kandidátusi 

értekezése nyomán) SZIGETI Péter: Szervezett kapitalizmus (Budapest: Mediant 1991); UŐ: 

Világrendszernézőben. Globális „szabadverseny” -- a világkapitalizmus jelenlegi stádiuma (Budapest: 

Napvilág 2005); UŐ: Társadalomkutatás, mi végre? Politikatudomány, alkotmányjog, 

világrendszerelmélet (Győr: Universitas-Győr 2011). 
2039

 Jogelméleti felfogása summázatát lásd SZIGETI Péter: Az út maga a cél. Társadalomelméleti 

tanulmányok (Budapest: MTA Politikatudományi Intézet 1995) (a második részben); SZIGETI Péter -- 

TAKÁCS Péter: A jogállamiság jogelmélete (Budapest: Napvilág 1998) (főleg a 3. és 4. fejezetben); 

SZIGETI Péter: Norma és valóság. Válogatott tanulmányok a jogelmélet, az alkotmányjog és a 

politikaelmélet köréből (Győr: Universitas-Győr 2006) (a harmadik részben). 
2040

 „[A] jog egy önszabályozásra, de nem önfejlődésre képes objektiváció, ami az elvont 

azonosságfilozófiai kiindulóponttal szemben a konkrét azonosság különbséget, illetve ellentmondást is 

magába foglaló elvét erősíti meg.” SZIGETI--TAKÁCS (395. lj.) 130. 
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komplexitása, immanens szerkezete.”
2041

 A külső komplexitás forrása pedig a társadalmi és jogviszonyok 

önmozgása: „A jogalkotástól és a jogalkalmazástól függetlenül létező autonóm jogviszonyok a jogrend 

konstitutív részei.”
2042

 E jogrend az, amelyre aztán a pozitivitás, az érvényesség és a helyesség 

kritériumait alkalmazva zárul a jogállamiság jogelméletének köre. 

12.3.4 Tamás András 

Tamás András (1941) bírósági és kormányzati (törvény-előkészítési), valamint az MTA TMB 

Titkárságán szerzett tapasztalatokkal a háta mögött 1984-től másodállású, majd a 2000-es évektől főállású 

oktatóként fordult (az alkotmányjog és közigazgatási jog mellett) a jogelmélet felé. Mint aki -- a 

kolbászhoz hasonlóan -- tudja, hogyan készül a törvény
2043

 (és az ítélet
2044

), könnyen magyarázhatóan a 

társadalomelmélet (jogi) realista felfogása felé hajlik. Tamásnál ez a realisztikus attitűd nem ilyen 

könnyen magyarázhatóan, de megérthetően támaszkodik Hegelre (aki Tamás értékelése szerint „a 

jogfilozófia talán utolsó nagy rendszeralkotója”), akinél a szellemileg átfogott totalitásban szerény hely, s 

nem főszerep jut a jognak. Figyelemre méltó, hogy a rendszerváltás előtt ez a realizmus is kényelmesen 

elfért a marxi társadalomelméletben, melynek alap-felépítmény tétele nem kevésbé szkeptikus a 

jog(alkotás és -alkalmazás) autonómiájával szemben.
2045

 A társadalomelméleti kiindulópont megmaradt 

Tamás András rendszerváltás utáni írásaiban is. A tananyagként összefoglalt állam- és jogelmélete ezt 

egyértelművé teszi,
2046

 azzal a következménnyel együtt is, hogy e felfogásban a jog a társadalomhoz -- 

például a társadalom modernizációjához
2047

 -- képest instrumentális szerepet játszik. 

12.3.5 Karácsony András 

Karácsony András (1957) filozófiából szerzett kandidátusi fokozatot (1991), az ELTE ÁJK volt 

Filozófia (most Jog- és Társadalomelméleti) Tanszékének tanára, volt vezetője. Tárgyunkhoz 

munkásságának a társadalomfilozófia-társadalomelmélet, s különösen a német társadalomelmélet 

kutatására eső része kapcsolódik.
2048

 Megközelítése immár teljesen leválik a marxi társadalomelméletről, 

s meghatározó módon a Habermas és Luhmann lefektette alapokra épít. Nézőpontja külső: „a jog 

társadalomelméleti »helyének« változó meghatározására”
2049

 irányul, vagyis nem a jog 

társadalomelméletét, hanem a társadalomelmélet jogképét célozza. Pontosabban Habermas és Luhmann 

elméletének bevonása éppen e nézőpont finomítását szolgálja. Habermas procedurális jogfelfogása a 

jogot a szociális világ konstitutív részeként tételezi. „Ennyiben az eljárásbeli racionalitás elvén rajta van 

az életvilág pecsétje, azaz a normatíve felfogott eljárásbeli racionalitás az életvilágban, esetleg 

provizórikusan feltűnő, de már empirikus realitás.”
2050

 Luhmannál az autopoietikus rendszerek 

                                                           
2041

 SZIGETI (395. lj. 1995) 205. 
2042

 SZIGETI (395. lj. 1995) 246. 
2043

 Lásd TAMÁS András: Legistica. A jogalkotástan vázlata (Budapest: PPKE 2005). 
2044

 TAMÁS András: Bíró és társadalom. A jogtudat és a jogérvényesülés dialektikája (Budapest: KJK 

1977). 
2045

 „Az a társadalmi mozgás, amelynek mozzanatai a normaalkotás, a normaalkalmazás és a 

normakövetés, önmagában egység, de nem önmagából és önmagában nyugvópontra juttatott mozgás. A 

normaalkotás szükségképp nem normatív területről indul, hanem a társadalmi tényleges viszonyok 

területéről, a norma érvényesülése -- követése és alkalmazása -- kilép a norma területéről, és a tényleges 

viszonyokba torkollik. […] Ehhez képest bármilyen absztrakt jognak vagy tiszta jognak mint 

ténylegességnek nincs esélye, az csak a valóság »gondolati dolga«, hipotetikus elmélete lehet.” TAMÁS 

(400. lj.) 144. -- „A jog csak a tény hivatalos elismerése”, mondja MARX; „A jog az, amit a jog tesz”, 

mondja HOLMES. 
2046

 TAMÁS András: Állam- és jogelmélet (Budapest: Unió 
3
2003). Az e címen megszokott tankönyvektől 

eltérően a kötet felépítése a társadalom -- normativitás -- jog -- jogszabály -- állam logikáját követi, s 

jogfelfogása is a társadalmiságra épül: „[A] jogrendszer a társadalomnak mint emberi kapcsolatoknak 

azon szabályosságait [kiem.: Sz. M.] foglalja magában, amelyek a társadalom rendjét mint az abban élők 

együttélését általánosan rendező és általánosan kikényszeríthető szabályokban fejezi ki.” Uo. 125. 
2047

 Vö. pl. TAMÁS András: „A jog mint modernizációs technika” Jogtudományi Közlöny 1989. 520--530. 
2048

 KARÁCSONY András: Bevezetés a társadalomelméletbe (Budapest: Rejtjel 1997); BALOGH István -- 

KARÁCSONY András: Német társadalomelméletek. Témák és trendek 1950-től napjainkig (Budapest: 

Balassi 2000); KARÁCSONY András: Jogfilozófia és társadalomelmélet (Budapest: Pallas--Attraktor 

2000). 
2049

 BALOGH--KARÁCSONY (404. lj.) 105. 
2050

 KARÁCSONY (404. lj. 2000) 152. 
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elméletének bevezetése kínálja a külső nézőpont árnyalását: a környezetüktől elkülönülő rendszerek 

leírása sem lehetséges e rendszerek önleírásának bevonása nélkül. Ezért, hogy „[a] társadalom jogának 

autopoiétikus értelmezése a külső és belső látásmód összjátékát kívánja, melyben az elmélet mint forma 

biztosítja az átfordítások lehetőségét”.
2051

 

12.3.6 Cs. Kiss Lajos 

Cs. Kiss Lajos (1955) nemcsak azért kapcsolódik ide, mert ugyancsak az ELTE Filozófia (most 

Jog- és Társadalomelméleti) Tanszékén működik (annak volt vezetője) és maga is filozófiából kandidált, 

hanem mert az ő tájékozódási horizontját is a német (tudás- és) társadalomfilozófia és társadalomelmélet 

adja (ideértve Mannheim Károlyt is). Jelentős tudományszervező és kánonépítő szerepe a Horváth-életmű 

már jelzett gondozása mellett fontos konferenciák és azoktól inspirált vaskos tanulmánykötetek világra 

segítésében ölt testet.
2052

 A Karácsony Andrással közösen szerkesztett kötethez írt Bevezetése egyetlen -- 

Luhmanntól vett -- idézetet tartalmaz: „a jogon kívül nem létezik jog, tehát a rendszer társadalmi 

környezetéhez való viszonyában nincs a jognak sem inputja, sem outputja”, vagyis -- s ezek már Cs. Kiss 

szavai -- a jog csupán „önmagának, pontosabban önreferenciájának […] köszönheti érvényességét”.
2053

 

Az önteremtő és önreflektáló jog tételének a jog fogalmára vonatkoztatásához Cs. Kiss Horváth Barnához 

nyúl vissza egy szinoptikus funkcionalista módszer felvázolásával. Eszerint a jog mint tárgy szemléleti 

(„perspektivikus”) konstrukció eredménye, mégpedig a létalap (eredet), ismeretalap (felépülés) és 

értékalap (rendeltetés) nézőpontjának, illetve ezeken keresztül az idealizmus, realizmus, materializmus 

stb. részperspektíváinak eredménye.
2054

 Ez a hagyomány értelemszerűen egy tudásszociológiai-

társadalomelméleti jogfelfogás körvonalait rajzolja meg -- pontosabban futtatja ki a jog gyakorlati 

funkciójára az általa kedvelt szerzők (Weber, Kelsen, Schmitt) felfogásának rekonstruálásával.
2055

 

12.3.7 Pokol Béla 

A társadalomelméleti iránykeresés egyik markáns képviselője a rendszerváltás után Pokol Béla. 

Pokol (1950) 1986-ban politikatudományból kandidátusi, 1989-ben szociológiából akadémiai doktori 

fokozatot szerzett. Tudományos indulását és későbbi pályaívét meghatározta a Bielefeldi Egyetemre 

1985-ben elnyert fél éves, majd 1989--90-ben másfél éves ösztöndíjas tanulmányút, ahol kapcsolatba 

kerülhetett Niklas Luhmann-nal. Az itt végzett kutatások hozadéka az a két kötet, amely kijelölte 

munkássága fő irányát.
2056

 Valójában egyetlen „ikerkötetről” van szó, hiszen az egyik adja a 

társadalomelméleti megalapozást, kifuttatva a jogra mint professzionális intézményrendszerre, a másik 

pedig az előbbi alapján bontja ki a jogi alrendszer struktúráját. Professzionális intézményrendszerek azok 

a -- Talcott Parsons strukturális funkcionalizmusából jól ismert és Luhmannál egy-egy értékduál, bináris 

kód mentén elkülönülő, illetve autopoietikus, vagyis önépítő -- társadalmi alrendszerek, amelyek 

fenntartásához professzionális közösségek közreműködése szükséges. Így a jogos/jogtalan értékduálra 

specializálódó jogi intézményrendszer csak a jogászközösség révén képes elkülönülten fennmaradni és 

funkcionálni. 

A jog mint professzionális intézményrendszer specifikumát ragadja meg Pokol a jog 

rétegzettségének tételével. A jog rétegeinek izolálása -- a jogi szövegréteg, a jogdogmatikai réteg, a bírói 

esetjog rétege és az alkotmányos alapjogi réteg -- teszi lehetővé egyrészt az egy-egy rétegre szűkülő 

                                                           
2051

 KARÁCSONY (404. lj. 2000) 197. 
2052

 CS. KISS Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről (Budapest: 

Gondolat 2004); Cs. KISS (szerk.) (393. lj.); és előkészületben a H. L. A. HART-kötet. 
2053

 CS. KISS Lajos -- KARÁCSONY András (szerk.): A társadalom és a jog autopoietikus felépítettsége. 

Válogatás a jogi konstruktivizmus irodalmából (Budapest: ELTE ÁJK 1994) 9. 
2054

 „Eszerint a jogi gondolkodás elmélet előtti és elméleti formáiban a jog »lényegét« eredetének, azaz a 

jog keletkezésének és változásának, felépülésének, azaz a jog szerkezetének, rendeltetésének, azaz a jog 

gyakorlati funkciójának, illetve az emberiség társadalmi-történelmi élete számára való hivatásának a 

tematikus síkjai, illetve nézőpontjai felől határozzák meg.” CS. KISS Lajos: A jogtudomány eszméje és 

hivatása. A filozófiai és tudományos hit paradoxonjai (Budapest: ELTE ÁJK 2004) 85. 
2055

 „A tudásszociológia számára a jog strukturális fenomén, amely elemekből, illetve elemek 

kombinációjából épül fel. A jog szerkezete tág értelemben az eredet, felépülés és rendeltetés nézőpontjait 

mint szerkezeti alapelemeket […] fogja át. A jog szerkezete szűk értelemben a felépülés szerkezete, 

amely a norma, döntés és rend alapelemeiből épül fel. A jog szerkezete csak funkcióján keresztül 

hozzáférhető, mert a funkció vezeti át a jogszerkezetet az aktuális létezésbe.” CS. KISS (410. lj.) 92. 
2056

 POKOL Béla: A jog szerkezete (Budapest: Gondolat -- Felsőoktatási Koordinációs Iroda 1991); UŐ: A 

professzionális intézményrendszerek elmélete (Budapest: Felsőoktatási Koordinációs Iroda 1991). 
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irányzatok kritikáját,
2057

 másrészt egy e rétegek fölötti egységet megragadó komplex jogelmélet tervének 

felvázolását. Az itt kijelölt tematikus csomópontok mentén haladva e terv megvalósítására törekszenek 

Pokol további munkái.
2058

 Az elmélet nyugvópontra jutását, lezárását s új témák felé fordulását jelöli ki 

társadalomtudományi trilógiája.
2059

 Ebben változatlanul Luhmann -- eredeti, strukturalista -- 

társadalomelméletére alapozva fejti ki a többrétegű jog koncepcióját, abból kiindulva, hogy „a jog 

fogalmát megfelelő módon csak a jogrendszer fogalmából lehet kifejteni”.
2060

 A jogrendszer fogalma 

szerint pedig „a jog egy értelmi rendszer, amely egyrészt a társadalom tagjainak és szervezeteinek 

érintkezéseiben érvényesülő, végső fokon állami kényszerrel is alátámasztott normákat -- alapjogokat, 

alkotmányos alapelveket, jog-, jogági elveket, törvényi és rendeleti szabályokat, bírói eseti jogi normákat 

--, másrészt az ezek által használt jogdogmatikai fogalmakat tartalmazza”.
2061

 E szerkezet jelöli ki egy 

olyan komplex jogelmélet elemeit, amely meg kívánja haladni a korábbi elméletek egyoldalúságát. 

Pokol Béla a szociológiai elemzést nem tette jogelmélete részévé, hanem külön kidolgozva 

illesztette azt a jogelméletéhez.
2062

 Itt a jogszociológia kialakulásának és intézményesülésének áttekintése 

után egyes jogszociológia problémák exponálására kerül sor: jogászság, perszociológia, a jog elkerülése, 

a joghoz való hozzáférés, a jogi eszmék. Ezt kis empirikus elemzés egészíti ki a német és a magyar bírói 

tevékenység megfigyelése alapján. A trilógia óta eszme- és tudománytörténeti vizsgálódások felé fordult 

Pokol Béla figyelme.
2063

 

12.4 Tovább a szociológia útján 

12.4.1 Visegrády Antal 

A társadalomelméleti jogelméletektől -- miként már a szocialista évtizedek alatt is -- közvetlen 

leágazás vezet a szociológiai jogelméletek felé. Ezek, jellegzetesen külső nézőpontból, leíró jellegű 

állításokat tesznek és formálnak elméletté anélkül, hogy empirikus adatokat és szociológiai módszereket 

alkalmaznának. E megközelítés jellemző képviselője Visegrády Antal (1950), a pécsi jogi kar tanára. 

Eszmetörténeti és összehasonlító vázlatai (angol--amerikai jogelmélet, skandináv jogi realizmus) mellett 

jellemzően olyan szociológiai témákat járt körül, mint a bíró szerepe a jogképződésben (ez volt 

kandidátusi értekezése tárgya 1994-ben),
2064

 a jog hatékonysága (habilitációs tézisek, 1994)
2065

 és a 

jogismeret és jogtudat örökzöld, (kis) részben empirikus bázisú feldolgozása. 

Jogfelfogása rendszeres összefoglalását az állam- és jogelméleti tankönyvek hagyományait 

folytató tankönyv formájában tette közzé.
2066

 Az eszmetörténeti és államelméleti fejezeteken kívüli 

részből mintegy 50 oldal általános jogtani (társadalmi és jogi normák, jogforrások, jog tagozódása, 

jogszabály), a zömét kitevő 140 oldal pedig nagyrészt jogszociológiai kérdésekkel foglalkozik (a jog 

érvényesülése és hatékonysága). Ez alapozza meg a szociológiai jogelméletek közé való besorolást.
2067

 A 

                                                           
2057

 „[A] jogot a törvényszöveggel, vagy a jogi fogalmi világgal, vagy ezzel szemben a mindennapok »élő 

jogával« azonosító jogpozitivizmus, Begriffsjurisprudenz és a század eleji jogszociológiák mint a 

többrétegű jogi rendszert egy-egy rétegre leszűkítő jogfelfogások jelennek meg.” POKOL: A jog szerkezete 

(412. lj.) 85, POKOL: A professzionális intézményrendszerek (412. lj.) 160. 
2058

 Így pl. POKOL Béla: Jogbölcseleti vizsgálódások (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1994); UŐ: A 

jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001); s az angol nyelvű summázat: UŐ: The Concept of Law (Budapest: 

Rejtjel 2001). 
2059

 POKOL Béla: Társadalomtudományi trilógia I--III. (Budapest: Századvég 2004--2006) I. 

Szociológiaelmélet (2004), II. Jogelmélet (2005), III. Politikaelmélet (2006). 
2060

 POKOL (415. lj.) II., 11. 
2061

 POKOL (415. lj.) II., 18. 
2062

 POKOL Béla: Jogszociológiai vizsgálódások (Budapest: Rejtjel 2004); majd POKOL (415. lj.) II., 

harmadik rész. 
2063

 Pl. POKOL Béla: Középkori és újkori jogtudomány (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2008); UŐ: 

Autentikus jogelmélet (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2010). 
2064

 VISEGRÁDY Antal: A bírói gyakorlat jogfejlesztő szerepe (Budapest: KJK 1988). 
2065

 VISEGRÁDY Antal: A jog hatékonysága (Budapest: Unió 1997); majd UŐ: A jogi szabályozás 

eredményessége (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2006). 
2066

 VISEGRÁDY Antal: Jog- és állambölcselet (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2003). Az előzmény UŐ: 

A jog- és állambölcselet alapjai (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2001). 
2067

 Ha egybevetjük VISEGRÁDY felfogását a jog- és állambölcselet tárgyáról (az állam és jog genetikus, 

konceptuális, strukturális, funkcionális, axiológiai problémái, valamint tudománytörténet és -módszertan) 

a kötet tematikájával, akkor azt látjuk, hogy a felsorolt tárgykör nagy részét nem fedi le, átfog viszont 

olyan kérdéseket, amelyeket a jogi kultúra területéhez sorol (az élő jog, az intézményi infrastruktúra, a 
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jog hatékonysága hozzátartozni látszik a szociológiai értelemben felfogott, vagyis társadalmi hatásban 

megnyilvánuló jog fogalmához.
2068

 Ennek megfelelően a hatékonyság az érvényesség és az érvényesülés 

záróköve: „Az érvényességgel és az érvényesüléssel szemben a hatékonyság célorientált kategória. A 

jogszabályok hatékonysága nem más, mint érvényesülésük tényleges eredménye és ama társadalmi célok 

közötti viszony, amelyek elérésére megalkották őket.”
2069

 Ez instrumentális jogfelfogásra utal, mely 

szerint a jog funkciója a (politikai) jogalkotó céljának eléréséhez való hozzájárulása. 

12.4.2 A valódi jogszociológia felé 

A rendszerváltás utáni időszak új fejleménye a jogszociológia mint szakszociológia 

professzionalizálódása és részleges leválása a jogelmélet tudományterületéről. A kiinduló helyzet az, 

hogy a (jog)szociológia művelése a jogelméleti tanszékek keretei között folyhatott. Ez az alapállás -- az 

előző pontban jelzett módon -- az állam- és jogelmélet és a szociológia tudománya között az ideológiai 

pozícióért folytatott küzdelem eredményeként állt elő, a következménye pedig az lett, hogy a 

(jog)szociológia csak a jogelmélet alá rendelten, annak részeként bontakozhatott ki. Ez eredményezte a 

(jelentős) empirikus vizsgálatok nélküli szociologizálást és a szociológiai jogelméletek különböző 

változatait. A jogelmélet intézményes hátteréről való leválás (vagyis az Állam- és Jogelmélet Tanszékből 

való kiválás) eddig egyedül az ELTE jogi karán történt meg, s a professzionalizálódás, vagyis a 

jogszociológiának a szociológia saját fogalomrendszerével és módszertanával történő kimunkálása is itt 

kezdődött és jutott legtovább.
2070

 E fejleményt nem érvényteleníti a filozófiai, jogelméleti és 

jogszociológiai műhely már említett egyesülése a Jog- és Társadalomelméleti Tanszékben -- Fleck Zoltán 

vezetése mellett. 

A fejlődés feltételét az önálló Jogszociológia Tanszék megalapításával Kulcsár Kálmán 

teremtette meg 1989-ben s vitte tovább az általa kialakított politikai és jogszociológia tematikát. Az őt a 

tanszék élén 1994--2004 között követő Boros László (1950) jogász, de szociológiából kandidált, s ennek 

megfelelő kutatási területeken mozgott: jogismeret -- jogtudat,
2071

 fiatalkori politikai szocializáció,
2072

 

jogrendszerváltozás.
2073

 Tőle Fleck Zoltán (1965) vette át a tanszéket s vezeti jelenleg is. PhD-fokozatot 

jogszociológiai témából, de az állam- és jogtudományok területén szerzett 2000-ben (Jogalkalmazó 

mechanizmusok az államszocializmusban
2074

). Kutatásai és publikációi is a jogszociológia területére 

esnek, mint az igazságszolgáltatás-szociológia,
2075

 a jogászság-szociológia,
2076

 a jogrendszerváltás,
2077

 

empirikus kutatások,
2078

 valamint a jogszociológia általános kérdései, mint a jogkövetés, a jogi kultúra. A 

                                                                                                                                                                          
jogilag releváns magatartások modellje, a jogtudat). VISEGRÁDY (422. lj. 2003) 14--15. Vagyis a szerző 

inkább a jogi kultúra szociológiailag megragadható összetevőit, mintsem a jog bölcseleti aspektusai 

dolgozza fel. 
2068

 „A jog hatékonyságának vizsgálatát -- in abstracto -- az a tény teszi izgalmassá, hogy a törvényhozás 

(mint politikai folyamat), a jogalkalmazás (mint jogi folyamat) és a jogkövetés (mint társadalmi folyamat) 

eredőjeként áll (vagy nem áll) elő.” VISEGRÁDY (422. lj. 2003) 164. Ezek egyben a jog hatékonyságának 

jogi feltételei: „1. az optimális jogalkotás, 2. a jogalkalmazás hatékonysága, valamint 3. a jogtudat 

színvonala.” Uo. 202--222. 
2069

 VISEGRÁDY (420. lj. 2003) 184. 
2070

 Az ELTE jogi karán 1965-ben kezdődött meg a szociológia oktatása, ami 1975-ben szeminarizálással 

egészült ki s 1980-tól vált két féléves tárggyá. 
2071

 BOROS László -- SAJÓ András: A család és a családi jog megjelenése az állampolgárok tudatában 

(Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézet 1983). 
2072

 BOROS László: Politikai szocializáció és társadalmi változás (Budapest: ELTE Jogi Továbbképző 

Intézet 1993). 
2073

 BOROS László: „A magyar jogrendszer átalakulásának szociológiai jellemzői 1985--2005” in JAKAB 

András -- TAKÁCS Péter (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990--2005 (Budapest: 

Gondolat -- ELTE ÁJK 2007) 1089--1104. 
2074

 FLECK Zoltán: Jogszolgáltató mechanizmusok az államszocializmusban (Budapest: Napvilág 2001). 
2075

 FLECK Zoltán: Jogállam és igazságszolgáltatás a változó világban. Jogszociológiai vizsgálódások 

(Budapest: Pallas Páholy -- Gondolat 2008); UŐ: Bíróságok mérlegen I. (Budapest: Pallas 2008). 
2076

 Pl. FLECK Zoltán: „Egy foglalkozás emancipációja. Relatív bírói függetlenség a Kádár-korszakban” 

Replika 1995/15--16. 145--177. 
2077

 FLECK Zoltán: Változások és változatlanságok. A magyar jogrendszer a rendszerváltás után 

(Budapest: Napvilág 2010).  
2078

 Pl. FLECK Zoltán: „A bírói függetlenség jogszociológiai vizsgálatának előfeltevései” 

Társadalomkutatás 1993/1--2. 82--92; UŐ: „Az emberi jogok a középiskolások értelmezésében” Collega 

1997/1. 16--19. 
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száz évvel ezelőtti felelős-kritikai szociológiai hagyományt felelevenítve, sajtópolémiákat is vállalva áll 

ki a bíróságok függetlenségének, működésük átláthatóságának ügye mellett.
2079

 Még specifikusabb 

témakörben kutat e tanszéken Grád András, az emberi jogi, büntetőjogi, családjogi bíráskodás 

szociológiai vonatkozásait vizsgálva. 

Ha nem is önálló tanszéki bázison, de természetesen más intézményekben is teret nyernek a 

kifejezetten jogszociológiai törekvések. Ezek közé sorolhatjuk Bencze Mátyás (1973) munkáit, aki -- élő 

(büntető)bírói gyakorlattal a háta mögött -- a joggyakorlatra reflektáló, azt segítő elméleti-szociológiai 

vizsgálódásokat végez és szorgalmaz.
2080

 Tematikusan ennek a bírói ítélkezés és a jogi érvelés kutatása 

felel meg. A gyakorlatra irányultság másik oldala a (felső)bírósági határozatok elméleti-szociológiai 

megalapozottságú kritikai elemzése az okfejtés rekonstrukciója céljából.
2081

 A problémaelemzés 

szükségképpen kiterjed az alkotmányos alapjogok és alkotmányos (büntetőjogi) alapelvek 

alkalmazásának kérdéseire is. Ugyanez a gyakorlatra irányultság hozza magával Benczénél a jogelméleti 

és jogszociológiai problémák empirikus kutatásokon keresztül történő vizsgálatát is.
2082

 Eltökélt szándéka 

és törekvése a gyakorlatorientált elméleti és szociológiai megközelítés átültetése az oktatásba, s ezáltal az 

elméleti képzés vonzóbbá tétele. 

Nagy Zsolt (1974) a Szegedi Tudományegyetemen kifejezetten a jogi oktatás szociológiájának 

kérdéseit kutatja; PhD-fokozatot is e témában szerzett (A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései, 

2005). Az oktatásban olyan közvetítő mezőt lát, amelyen keresztül a jogtudomány -- mint a jogászság 

szocializációs ágense -- kapcsolatba kerül a joggyakorlattal s alakítja azt.
2083

 A tárgy a jogászképzés 

rendszereinek történeti-kultúrtörténeti áttekintése mellett alapvetően szociológiai megközelítést igényel, 

ami a szerzőt a szociológiai-jogszociológiai irányzathoz sorolja.
2084

 Kutatásai kiterjednek empirikus 

jogszociológiai elemzésekre is.
2085

 

A jogszociológia szomszédságából indult néhány jogi antropológiai
 
kísérlet is. Sajnálatosan nem 

a jogi etnográfia magyar hagyományából merített
2086

 s a szerző korai halála miatt torzóban maradt Loss 

Sándor (1961--2004) kutatása a „romani kris” körében, mely témával PhD-fokozatot is szerzett 1999-ben 

Miskolcon A cigány közösségi jog című értekezésével.
2087

 A romakérdéstől kitágított perspektívával
2088

 

már kifejezetten az angol nyelvű szakirodalomra és a kulturális antropológia angolszász hagyományára 

támaszkodva közvetítette a jogi antropológia tudományterületét a szintén Miskolcról indult H. Szilágyi 

István.
2089

 A jogi antropológiában rejlő lehetőséget H. Szilágyi is -- a tudomány interdiszciplináris 

                                                           
2079

 Pl. FLECK Zoltán: „Fejezetek a jogállam gyengeségeiből” Mozgó Világ 2008/10; UŐ: „A bírói hatalom 

alakulása az elmúlt két évtizedben” in SÁNDOR Péter -- STUMPF Anna -- VASS László (szerk.): 

Magyarország politikai évhuszadkönyve. Kormányzati rendszer a parlamenti demokráciában (Budapest: 

Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 2009); UŐ: Igazságszolgáltatás a tudomány 

tükrében (Budapest: ELTE Eötvös) 2010. 
2080

 „Amíg a jogelmélet elsősorban a normativitás kérdéseivel (a nyilvános jogi érvekkel, illetve 

konceptuális és igazolási kérdésekkel) foglalkozik, addig a jogszociológia a felfedezéselmélet területén 

marad (a gyakorlat mögötti nem nyilvános összetevőket kutatja).” BENCZE Mátyás: „Adalékok a 

jogelmélet és jogszociológia hazai oktatásának értékeléséhez” Iustum Aequum Salutare 2011/3. 13. 
2081

 Összefoglalóan BENCZE Mátyás: Elvek és gyakorlatok. Jogalkalmazási minták és problémák a bírói 

ítélkezésben (Budapest: Gondolat 2011). 
2082

 BENCZE Mátyás: „A bírói mérlegelésre vonatkozó szabályok értelmezésének sajátosságai” Jogesetek 

Magyarázata (JeMa) 2011/2. 82--89. 
2083

 „Amilyenek a jogászok, olyan a jog, s mindkettőt a jogi oktatás alakítja” -- idézi FRANKFURTER bírót 

NAGY Zsolt: „Korunk jogászképzési rendszerei” Jogelméleti Szemle 2005/1; jesz.ajk.elte.hu/nagy21.html. 
2084

 Pl. NAGY Zsolt: „A jogászképzésre vonatkozó modern jogelméletek” Jogelméleti Szemle 2004/3; 

jesz.ajk.elte.hu/nagy19.html. 
2085

 Pl. NAGY Zsolt: „A kirendelt védő intézményének jogszociológiai vizsgálata” Jogelméleti Szemle 

2000/4; jesz.ajk.elte.hu/nagy4.html; vagy BADÓ Attilával közösen a magyar jogászság rekrutációs 

mechanizmusainak jogszociológiai vizsgálata (2001). 
2086

 TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: Magyar jogi népszokások (Budapest: Gondolat 1981). 
2087

 Lásd. pl. LOSS Sándor: „Romani kris a dél-békési oláhcigányoknál. Elmélet és gyakorlat” in SZABÓ 

Miklós (szerk.): Ius humanum. Ember alkotta jog. Műhelytanulmányok (Miskolc: Bíbor 2001) 9--22. 
2088

 H. SZILÁGYI István: „Romák közelről. A magyarországi romák jogantropológiai kutatása” Kontroll 

2003/1. 56--73. 
2089

 Vö. H. SZILÁGYI István: A jogi antropológia főbb irányai. Történeti és elméleti vázlat (Budapest: 

Osiris 2000); UŐ (szerk.): Jog és antropológia (Budapest: Osiris 2000). 
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jellegéből adódó -- szemlélet- és ezáltal joggyakorlat-formáló erejében látja;
2090

 de a kulturális 

antropológiától változatlanul közvetlen szál vezet(het) a roma problematikáig.
2091

 

12.5 Államelmélet -- alkotmányelmélet 

12.5.1 A társadalomelmélettől a politikai filozófia felé 

A társadalomelméletből kivezető másik út az államelmélet és a politikai filozófia 

„elkülönböződése” a jogelmélettől és jogfilozófiától az állam- és jogelmélet egységként való felfogásának 

szocialista beidegződése után. Természetesen erős kapcsolatok vannak e két tudományterület között, mint 

az autoritáselmélet, az igazságosságelmélet, a kötelezettségek elmélete stb., csupán a jognak mint az 

államilag szervezett társadalom normarendszerének a meghatározása szűnt meg közös fogalmi nevezőnek 

lenni. A legrendszeresebb munkálkodást egy átfogó államtani terv megvalósításán -- a jogi (1979), majd 

filozófiai (1984) diplomát szerzett -- Takács Péter (1955) végzi. Az előbb jogelméleti, később főleg 

államelméleti eszmetörténeti vizsgálódásai után 1992-ben szerzett kandidátusi fokozatot az 

Igazságosságelméletek -- történeti nézőpontból című értekezésével. A magyar jog- és politikai filozófiai 

gondolkodás felemelését szolgálta Hume esszéinek, majd Hart főművének fordításával és Rawls Az 

igazságosság elmélete című munkája fordításának lektorálásával. Ez jól megfelelt az értékszempontú 

jogelmélet, s főleg e szemlélet kortárs angolszász képviselői felé forduló érdeklődésének. Az államtan 

rendszeres feldolgozását -- a magyar hagyományoknak megfelelően tankönyvek, egyetemi jegyzetek 

kiadásán keresztül -- már miskolci működése során megkezdte,
2092

 hogy aztán mindmáig tartó programot 

jelentsen számára.
2093

 Az utolsó teljes horizontú és a kor színvonalán álló államelméletet magyar nyelven 

Concha Győző fejtette ki,
2094

 hangsúlyozza Takács -- az, akiről egyébként már a szakdolgozatát is írta --, 

s ez a vállalkozása mércéje. Fogalmi építkezésének szervező középpontja az autoritástól és 

szuverenitástól is megkülönböztetett államhatalom mint (legitim és korlátozott) főhatalom. E kutatási 

folyamatba illeszkedik a joguralom és jogállam kérdéseinek kutatása,
2095

 illetve -- amellett, hogy 

megmarad az eszmetörténeti érdeklődés -- abból ágazik el egyes jogelméleti kérdések exponálása is.
2096

 A 

                                                           
2090

 Peter SACK megjegyzését idézi, mely szerint a jogi antropológiában rejlő lehetőségből fakadó remény 

a nyugati jogtudomány felébresztése „a pozitivizmus százesztendei kómájából”; ehhez H. SZILÁGYI még 

hozzáteszi a „szocialista normativizmus” negyven esztendejét. H. SZILÁGYI: A jogi antropológia (445. lj.) 

93--94. 
2091

 Pl. István H. SZILÁGYI: „The Roma Way” in Anne WAGNER -- Vijay K. BHATIA (szerk.): Diversity 

and Tolerance in Socio Legal Context: Explorations in the Semiotics of Law (Aldershot: Ashegate 2009) 

65--80. 
2092

 TAKÁCS Péter: Államelmélet. Előadások az államelmélet és az állambölcsészet köréből (Miskolc: 

Bíbor 1997); UŐ (szerk.): Államelmélet 2. Előadások az államelmélet, az állambölcselet és a politikai 

filozófia köréből (Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó 1993). 
2093

 A projekt megjelent kötetei közül lásd TAKÁCS Péter (szerk.): Államelmélet. I. A modern állam 

elméletének előzményei és történeti alapvonalai (Budapest: Szent István Társulat 2007); UŐ: Államtan. 

Két fejezet az állam általános elmélete köréből. A modern állam és elmélete (Budapest: Budapesti 

Corvinus Egyetem 2011) („Az államtan történetének vázlata”, „A modern állam kialakulása és 

változásai”); UŐ: Államtan. Négy fejezet az állam általános elmélete köréből. Az állam általános 

sajátosságai (Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem 2011) („Államfogalmak”, „Az állam területe és 

népessége”, „Az állam mint közhatalom”, „Az állam mint szervezet”). Az utóbbi két kötet anyagát -- 

néhány előadással egybeszerkesztve -- tartalmazza TAKÁCS Péter -- H. SZILÁGYI István -- FEKETE Balázs 

(szerk.): Államelmélet. Fejezetek és előadások az állam általános elmélete köréből (Budapest: Szent 

István Társulat 2012). 
2094

 CONCHA Győző: Politika I--II. (Budapest: Grill 
2
1907). 

2095
 TAKÁCS Péter (szerk.): Joguralom és jogállam. Antológia a Rule of Law és a Rechtsstaat 

irodalmának köréből (Budapest: Osiris--Századvég 1995); SZIGETI--TAKÁCS (393. lj.). 
2096

 Nagy lélegzetű vállalkozás volt a JAKAB Andrással (az angol kiadásban Allan TATHAMmel is) együtt 

szerkesztett kötet: JAKAB--TAKÁCS (szerk.) (429. lj.), illetve András JAKAB -- Péter TAKÁCS -- Allan 

TATHAM -- Attila BADÓ (szerk.): The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985--2005 (Alphen 

aan den Rijn: Kluwer 2007). Nyilvánvalóan a rendszerváltás közelgő huszadik évfordulója ösztönzött két 

másik áttekintést is a magyar jogrendszer átalakulásáról: Vanda LAMM: Transformation in Hungarian law 

1989--2006 (Budapest: Akadémiai 2009) és SZIGETI Péter: A Magyar Köztársaság jogrendszerének 

állapota 1989--2006 (Budapest: Akadémai 2008). 
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jogelméleti problémák érvelésközpontú feldolgozásának oktatásmódszertani kimunkálását szolgálják 

„kísérleti” tananyagai.
2097

 

12.5.2 A társadalomelmélettől az alkotmányelmélet felé 

Az államelmélet és az államtan felé a társadalomelméletből közvetlen út is vezetett, mint 

láthattuk például Szilágyi Péter,
2098

 Szigeti Péter,
2099

 Pokol Béla,
2100

 Cs. Kiss Lajos
2101

 munkássága 

kapcsán. Az államelmélettől már csak egy lépés az alkotmányjog, s ha nem is önálló kutatási területként, 

de szinte minden szerzőnél találunk államtani-alkotmányjogi témájú írást. Jellegzetes képviselője ennek 

az eltolódásnak a termékeny tollú Jakab András (1978), aki a jogelméleten belüli jogszabálytani 

vizsgálódásoktól
2102

 a magyar jogrendszer szerkezetéről szóló PhD-értekezésén (2007) át
2103

 jutott el az 

alkotmányjog összehasonlító és teoretikus-jogtani problémáiig.
2104

 Az átvezető szál a dogmatika, érvelés 

és értelmezés általában a jogban, specifikusan az alkotmányjogban, ideértve a szocializmus jogi-

jogtudományi hagyatékának kritikáját is.
2105

 Orientáló szerzője Kelsen,
2106

 ami nem véletlen, tekintve, 

hogy jelentős tematikus megfelelések mutatkoznak kettejük között. Kiemelkedő Jakab 

tudományszervezői aktivitása, ami -- a jelen kötet szerkesztésén túl -- megnyilvánul 

konferenciaszervezésben,
2107

 folyóirat-szerkesztésben (Jogesetek Magyarázata), külföldi 

kapcsolatrendszer ápolásában. Új terek nyíltak szervezői, s immár vezetői aktivitása előtt az MTA 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete igazgatói székének átvételével. 

Az államelmélet -- közjogtan -- alkotmányelmélet által határolt terület elsősorban német nyelvű 

irodalmában példamutató alapossággal elmélyülő, eredetileg történelem--magyar szakon, majd jogászként 

végzett Sólyom Péter (1976) az Alkotmány és politikai integráció című PhD-értekezésében (2012) 

summázta eredményeit. A (főleg) XX. századi német eszmetörténeti hagyományba (Gerber, Laband, 

Jellinek, Kelsen, Schmitt, Smend) ágyazva, mintegy a kultúrnemzet eszményével szemben mutatja fel a 

politikai nemzet alternatíváját: azt, hogy a politikai közösség megteremthető az alkotmány és a törvények 

alá rendelt jogközösségként is. 

12.6 A gyakorlati filozófia felé 

12.6.1 Módszertani vizsgálódások 

A német nyelvterülethez tapadó társadalomelméleti jogelmélet alternatívájaként az angol és 

francia irodalom termékenyítő hatása detektálható. Az angolszász hatások egyik befogadója a miskolci 
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 TAKÁCS Péter: Jogelméleti jogesetek (Budapest: ELTE 1994); UŐ: Nehéz jogi esetek. Jogelmélet és 

jogászi érvelés (Budapest: Napvilág 2002). 
2098

 Pl. SZILÁGYI Péter: „A weimari köztársaság államelméleti vitái” in FEITL István (szerk.): Köztársaság 

a modern történelem fényében (Budapest: Napvilág 2007) 106--125; UŐ: „A tiszta jogtan államelméleti 

fogantatása” in CS. KISS (szerk.) (393. lj.) 312--326. és UŐ: „Az államelmélet mint valóságtudomány. 

Hermann Heller vitája Hans Kelsennel” in uo. 383--401. 
2099

 Pl. SZIGETI Péter: „Politikai hatalom -- társadalmi uralom. A politikum, a politikai cselekvés és az 

állam mozzanatainak viszonya” in Leviatán 2005 különszám 85--107; SZIGETI Péter -- KRAUSZ Tamás 

(szerk.): Államszocializmus. Értelmezések -- viták -- tanulságok (Budapest: L’Harmattan 2007). 
2100

 Pl. POKOL Béla.: „Hatalommegosztás és parlamentáris kormányforma Magyarországon” in SZABÓ 

Máté (szerk.): Demokrácia és politikatudomány a 21. században (Budapest: Rejtjel 2002) 194--207. 
2101

 Pl. CS. KISS Lajos: „A demokrácia és a politikai modern” Fundamentum 2003/1. 5--13; UŐ: 

„Parlamentarizmus és demokrácia” Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarium 

Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae 2003. 145--192. 
2102

 JAKAB András: A jogszabálytan főbb kérdéseiről (Budapest: Unió 2003). 
2103

 JAKAB András: A magyar jogrendszer szerkezete (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2007). 
2104

 Pl. JAKAB András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja I--II. (Budapest: Századvég 
2
2009). 

2105
 Vö. pl. JAKAB András: „A szocializmus jogdogmatikai hagyatékának néhány eleméről” Iustum 

Aequum Salutare 2007/1. 189--214; UŐ: „A szükségállapot alapvető dilemmája és jogi természete a 

német alkotmányjogi irodalom tükrében. Érvelési minták a terrorizmus elleni küzdelem jogi 

problematikájának megoldásához” Jogtudományi Közlöny 2007/2. 39--49; UŐ: „Az alkotmányértelmezés 

módszerei” Századvég 2008/1. 3--36. 
2106

 Pl. JAKAB András: „A joglépcsőelmélet problémái” in SZABÓ (szerk.) (377. lj.) 215--248; UŐ: „Hans 

Kelsen magyarországi fogadtatása” in CS. KISS (szerk.) (393. lj.) 86--121; UŐ: „Ismeretelmélet és politika 

Kelsen nemzetközi jogi tanaiban” in uo. 555--571. 
2107

 A legnagyobb formátumú „A magyar jogrendszer átalakulása” című nemzetközi konferencia 

szervezésében és kiadványa szerkesztésében való közreműködés: JAKAB--TAKÁCS (szerk.) (429. lj.). 
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műhely, ahol a társadalomelméleti indíttatást felváltotta a gyakorlati filozófiai megalapozás mind a 

jogelmélet, mind az államelmélet területén. Az angol--amerikai tradícióhoz való csatlakozás magyarázata 

az a felismerés, hogy a második világháború utáni jogelmélet főárama éppen e nyelvterülethez kötődik. 

Ennek alapvető oka a németföldön megroppant jogpozitivizmus Herbert Hart nevéhez kötődő 

megújítása
2108

 s az ennek nyomán beállt fejlemények. A kortárs jogelmélet főáramának módszertani 

alapjait Bódig Mátyás (1968) tárta fel legmélyebben és legszisztematikusabban, megadva a „szilárd 

pontot” a kortárs magyar jogelmélet ebben az irányban tájékozódó törekvései számára is. Az első 

mérföldkő az alapok lefektetése során a PhD-értekezése volt (1999): Az elméletalkotás és a megismerés 

problémája a kortárs jogelméletben: Hart és Dworkin jogelméletének tapasztalatai.
2109

 Ezek az alapok -- 

Hart és Dworkin nyomdokain haladva -- egy posztmetafizikai jogelmélet teljes kiépítésére várnak. Egy 

ilyen elmélet egyrészt lemond a jogról mint leírható objektív tárgyról, amelynek megadható a „lényege” 

vagy az „általános természete”, másrészt lemond egy olyan fogalmi analízisről, amely az ehhez használt 

szavak objektív jelentését tételezi. Ehelyett a jogi jelenségek megértésének egy kommunikáló közösség 

gyakorlatból kell táplálkoznia, s a magyarázatnak is interszubjektív közegben, diskurzusban kell 

megszületnie; ennek következtében a leírás értékelő és normatív elemeket vesz fel. Ebből kiindulva 

gyakorlati filozófiai megalapozottságú jogelmélet munkálható ki; az ehhez szükséges módszertani 

alapvetést -- a kortárs jogelméletben rendelkezésre álló diszkurzív tér feltérképezését és megnyitását -- 

Bódig egy összefoglaló (600 oldalas) monográfiával végezte el.
2110

 Így már elkezdhető a jogelmélet 

helyzetének újragondolása az ezredforduló után s filozófiailag tisztázott alapokon való (hazai) 

kimunkálása. Ehhez Bódig egy (ontológiai helyett) gyakorlati filozófiai megalapozottságú deliberatív 

jogelmélet kereteit ajánlja teoretikusaink figyelmébe. 

Bódiggal ha nem is párban, de párbeszédben formálódik Győrfi Tamás (1966) munkássága. A 

jogelméletben a kortárs jogpozitivizmus problematikáját dolgozta fel legmódszeresebben, nem 

utolsósorban azért, hogy segítse a kortárs jogelmélet Hart utáni főáramát beépülni a magyar jogelméleti 

diskurzusba.
2111

 Elsősorban a jogpozitivizmus megkerülhetetlenül közös alaptételeinek (szeparabilitási 

tézis, társadalmi tények tézise) tisztázása, illetve a jog és erkölcs közötti viszony újragondolása e 

kutatások hozadéka. Ez utóbbi a kulcs a jogelmélet, az alkotmányjog (elsősorban alapjogok és 

alkotmánybíráskodás) és a politikai filozófia -- gyakorlati filozófia által összefogott -- „háromszögében” 

mozgó érdeklődéséhez, amit PhD-disszertációja is tükröz: Az alkotmánybíráskodás a jog és a politika 

határvonalán (2000). Az (angol) analitikus iskola legjobb hagyományait követve a „nehéz esetek” 

televényében: az alkotmánybíráskodás gyakorlatában (s nem az alkotmánybíróság intézményében) 

szeparálja a jog és a politika terrénumát, s éri tetten a jog -- a jogi döntéshozatal, igazolás és argumentáció 

-- működési mechanizmusát. Bódignál egyébként is erőteljesebb mozdulattal fordul a politikai filozófia 

felé,
2112

 bár közösen dolgozták ki és végezték el a modern (mérsékelt) állam elméletének politikai 

filozófiai megalapozását.
2113

 

12.6.2 A jog gyakorlati működése 

A jogelmélet területén a jog argumentatív természetének kibontása felé tett módszeres lépéseket 

Szabó Miklós (1951).
2114

 Ez részben a jogdogmatika elméletének és módszertanának kidolgozásában,
2115
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 Ehhez lásd SZABADFALVI (szerk.) (377. lj.); BÓDIG Mátyás -- GYŐRFI Tamás -- SZABÓ Miklós 

(szerk.): A Hart utáni jogelmélet alapproblémái (Miskolc: Bíbor 2004). 
2109

 Kiadása: BÓDIG Mátyás: Hart, Dworkin és a jogelmélet posztmetafizikai fordulata (Budapest: Osiris 

2000). 
2110

 BÓDIG Mátyás: Jogelmélet és gyakorlati filozófia. Jogelméleti módszertani vizsgálódások (Miskolc: 

Bíbor 2004). 
2111

 GYŐRFI Tamás: A kortárs jogpozitivizmus problémái (Miskolc: Bíbor 2006); illetve BÓDIG--GYŐRFI--

SZABÓ (464. lj.). 
2112

 Lásd ehhez doktori disszertációja nyomán GYŐRFI Tamás: Az alkotmánybíráskodás politikai 

karaktere. Értekezés a magyar Alkotmánybíróság első tíz évéről (Budapest: Indok 2001). 
2113

 BÓDIG Mátyás -- GYŐRFI Tamás (szerk.): Államelmélet. A mérsékelt állam eszméje és elemei. I. 

Elmélettörténet. II. Alapelvek és alapintézmények (Miskolc: Bíbor 2002). 
2114

 Pl. SZABÓ Miklós: „A jog argumentatív természete” Jogesetek Magyarázata (JeMa) 2010/2. 81--87. 
2115

 SZABÓ Miklós: A jogdogmatika előkérdéseiről (Miskolc: Bíbor 1996); UŐ: Ars iuris. A jogdogmatika 

alapjai (Miskolc: Bíbor 2005); konferenciavitaként SZABÓ Miklós (szerk.): Jogdogmatika és jogelmélet 

(Miskolc: Bíbor 2007). 
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részben a jog és a logika,
2116

 részben pedig a jog és a nyelv
2117

 viszonyának vizsgálatában öltött testet. A 

szerző alapmegfontolása szerint a jog természetéhez kiküszöbölhetetlenül hozzátartozik a 

meghatározatlanság, ami abból fakad, hogy a jog mint gyakorlati vállalkozás a jogszerűnek a jogvitán 

keresztül való elérésére törekedhet csupán. Ez fejeződik ki a „jogdogmatikai alaphelyzetben”: abban, 

hogy a joggyakorlat újra és újra döntési/cselekvési kényszerben van, akkor is, ha nélkülözi ehhez a 

megnyugtató bizonyosságot. Ebben a helyzetben a jogdogmatika eszköztára nyújt kapaszkodót; részben a 

logikai és kvázi logikai, részben a retorikai, topikai, hermeneutikai eszközök felkínálásával. A logikán 

belül a bizonyossággal kecsegtető klasszikus logika helyett inkább a deviáns logikai rendszerek 

alkalmasak a jogi döntéshozatal modellálására. A retorikai eszközök a jog nyelvi természete, 

meghatározatlansága s a joggyakorlat nyelvi dimenziója miatt nélkülözhetetlenek a jogászi mesterség 

eszköztárában.
2118

 Minthogy a jogászat e jegyei végigkísérik a jog és a jogról való gondolkodás történetét, 

az eszmetörténet az elemzések szükséges kísérője. 

A gyakorlati filozófiai háttér az elmélet gyakorlatra vonatkoztatását, cselekvésre váltását: a 

teoretikus jogvédelem mellett (ami tárgya lehet jog- és politikai filozófiai, illetve jogszociológiai 

vizsgálatoknak) gyakorlati jogvédelmet is hozhat magával. Ezzel indult Vinnai Edina (1976) munkássága 

Miskolcon: a diszkrimináció tilalma, a perbeli esélyegyenlőség kutatásával és a Helsinki Bizottság keretei 

közötti védelmezésével.
2119

 A perbeli esélyegyenlőség kérdése okszerűen vezetett el a jog és a nyelv 

eljárásbeli viszonyának kérdéséhez -- Vinnai e témában szerzett tudományos fokozatot.
2120

 Ugyancsak a 

Helsinki Bizottságban is kifejtett jogvédő tevékenységéből táplálkozik Tóth Balázsnak (1979) a civil 

jogvédelem teoretikus alapjait is vizsgáló munkássága,
2121

 ami az ő esetében is doktori értekezésében 

tárgyiasult.
2122

 Hegyi Szabolcs (1977) is vállal feladatokat a politikai szabadságjogok 

programvezetőjeként a Társaság a Szabadságjogokért keretei között, ami -- inkább áttételes -- 

kapcsolatban áll tudományos érdeklődésével. Ez irányú ténykedése középpontjában az alkotmányos 

demokráciák története, berendezkedése és politikai filozófiája áll.
2123

 A filozófia szakot is végzett Hegyi 

doktori disszertációja (2012) tisztán teoretikus témában született: A jogi kötelezettség gyakorlati filozófiai 

fogalma és igazolóelvei címet viseli. 

12.7 A latin orientáció 

A latin (francia--olasz) nyelvterület jogelméleti tradíciója elsősorban a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetemen talált követőkre, bár az itt folyó munkára nagy hatást gyakorolt az angol--esztétika szakon 

végzett, filozófusként doktorált Hörcher Ferenc (1966) pályafutása. Igaz, e pálya csak egy szakaszon s 

főleg egy problémakörben kapcsolódott össze a jogfilozófiával: ez pedig a konzervatív és közösségelvű 

politikai filozófia hátterén vizsgált pragmatikus természetjog lehetőségeinek kutatása.
2124

 A végső alapot 
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 SZABÓ Miklós -- BÓDIG Mátyás (szerk.): Logikai olvasókönyv joghallgatók számára (Miskolc: Bíbor 

1996); SZABÓ Miklós: Trivium. Grammatika, logika, retorika joghallgatók számára (Miskolc: Bíbor 

2001); UŐ: „Hans Kelsen »normalogikája«” in CS. KISS (szerk.) (393. lj.) 208--230. 
2117

 SZABÓ--VARGA (szerk.) (99. lj.); SZABÓ Miklós: „Jogelmélet és nyelvelmélet” Magyar Tudomány 

2006. 419--431; SZABÓ Miklós (szerk.): Nyelvében a jog (Miskolc: Bíbor 2010). 
2118

 Ezzel az érdeklődési iránnyal is összefügg, hogy az Opten Kft. gondozásában 2010-ben indult 

Jogesetek Magyarázata (JeMa) című jogtudományi folyóirat „Érveléstan” rovatát SZABÓ Miklós 

szerkeszti. 
2119

 Pl. VINNAI Edina: „A diszkrimináció tilalmának érvényesülése Magyarországon az Európai Uniós 

csatlakozás tükrében” Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 2002. 
2120

 VINNAI Edina: Nyelvhasználat a jogi eljárásban [PhD-disszertáció] (Miskolci Egyetem 2011).  
2121

 Pl. GYŐRFI Tamás -- M. TÓTH Balázs: „70/A. § [A diszkrimináció tilalma]” in JAKAB (szerk.) (460. 

lj.). 
2122

 TÓTH Balázs: Az etnikai profilalkotás a bűnüldözésben [PhD-disszertáció] (Miskolci Egyetem 2011); 

kiadva M. TÓTH Balázs -- PAP András László: A hatékonyság mítosza. Az etnikai profilalkotás 

alkotmányos és rendészeti kérdőjelei (Budapest: L’Harmattan 2012). 
2123

 Pl. HEGYI Szabolcs: „Az autoritásprobléma” in BÓDIG--GYŐRFI--SZABÓ (464. lj.) 271--287; UŐ: 

„Érdekek és jogi védelmük” in FICSOR Krisztina -- GYŐRFI Tamás -- SZABÓ Miklós (szerk.): 

Jogosultságok. Elmélet és gyakorlat (Miskolc: Bíbor 2009) 163--175; UŐ: „A szerződéselméletek közös 

vonásai” in BÓDIG--GYŐRFI (469. lj.) I., 139--167. 
2124

 Pl. Ferenc HÖRCHER: Prudentia iuris: towards a pragmatic theory of natural law (Budapest: 

Akadémiai 2000); UŐ: Konzervativizmus, természetjog, rendszerváltás. Politika- és jogfilozófiai 

tanulmányok (Budapest: L’Harmattan 2008). Természetesen a szerző érdeklődése kiterjed a 

konzervativizmus politikai filozófiai dimenziójára is; pl. UŐ (szerk.): Közösségelvű politikai filozófiák 

(Budapest: Századvég 2002). 



396 

 

számára Arisztotelész phronészisz fogalma szolgáltatja: a gyakorlati bölcsesség.
2125

 A racionális döntések 

elméletével szembeállított pragmatikus természetjog magyarázata szerint a cselekvő ember a számára 

akkor és ott helyes cselekvés meghatározásához keresve támaszt nem (kizárólag) a pozitív jog absztrakt-

racionális szabályrendszeréhez fordul premisszáért, hanem a természetjoghoz „ajánlásért”, útmutatásért. 

Az olasz tradíció továbbvitele kézenfekvő viszont az eredetileg olasz szakon végzett Frivaldszky 

János (1969) esetében, aki -- egy katolikus egyetemhez különösen illő módon -- egyébként is a 

természetjogtan területén búvárkodik.
2126

 A természetjogot azonban (Hörcher Ferenc nyomán
2127

) nem 

„magasabb rendű” jogként, hanem az ember interszubjektív természetéből keletkező jogként -- „a 

gyakorlati jogi gondolkodás és a pragmatikus morál” birodalmaként -- tételezi.
2128

 Ez pedig nem más, 

mint az arisztotelészi „törvény szerinti igazságosság”, s annak közösségi, társadalmi jellege. Az 

interszubjektivitás, az igazságosság, a méltányosság -- Frivaldszky központi fogalmai -- társas-társadalmi 

jellege magyarázza, hogy A természeti törvény a politikai gondolkodásban a kezdetektől a történeti 

iskoláig című PhD-értekezését (2004) politikatudományból írta és védte meg; jól megfelelve egyébként a 

természetjogtanok politikai filozófiai karakterének. 

A francia nyelvterületen Paksy Máté (1976) mozog otthonosabban. Munkáiban a 

jogpozitivizmust szembesíti a (katolikus) természetjogtan nézőpontjával a jog és erkölcs, jog és retorika, 

jogdogmatika tárgykörében.
2129

 Doktori disszertációja -- Hart „visszatérő kérdései” és a francia 

jogbölcseleti hagyomány (2011) -- a kortárs jogpozitivizmus vezéralakjának kérdéseivel („miben 

különbözik a jog a fenyegetéssel alátámasztott utasításoktól? miben különbözik egymástól a jogi és az 

erkölcsi kötelezettség? mik a szabályok, s mennyiben szabályok kérdése a jog?”) szembesíti a francia 

jogbölcselet válaszait s körvonalazza saját felfogását. A természetjogi problematikához kapcsolódik -- 

elsősorban latin és angol nyelvű irodalomra támaszkodva -- Tattay Szilárd (1977) is a PPKE 

műhelyében.
2130

 Gondolatai első rendszeres összefoglalásához neki is a PhD-értekezése -- Reason, Will, 

Freedom: Natural Law and Natural Rights in Later Scholastic Thought (2012) -- kínál keretet a 

skolasztikus természetjogi (és természetes jogi) hagyomány: Szent Tamás, William Ockham és Francisco 

Suárez munkássága feldolgozásával. 

12.8. Jog és… 

A tradicionális jogelméleti irányzatok -- jogpozitivizmus, természetjogtan/antipozitivizmus, 

szociológiai/antropológiai és társadalomelméleti felfogások -- műhelyei mellett teret nyertek a „law &” 

(„jog és…”) irányzatok képviselői is. Közülük a legelmélyültebb elemzést a jogi mellett közgazdasági 

végzettséget is szerzett Cserne Pétertől (1976) kaphatjuk a law & economics: a jog gazdasági elemzése 

                                                           
2125

 Vö. pl. HORKAY HÖRCHER Ferenc: „Mit jelent a pragmatikus természetjog fogalma?” in SZABÓ (186. 

lj.) 73--92. 
2126

 FRIVALDSZKY János (szerk.): Természetjog. Szöveggyűjtemény (Budapest: Szent István Társulat 
2
2006); UŐ: Természetjog -- eszmetörténet (Budapest: Szent István Társulat 2001); UŐ: Klasszikus 

természetjog és jogfilozófia (Budapest: Szent István Társulat 2007); UŐ: Természetjog és emberi jogok 

(Budapest: PPKE JÁK 2010). 
2127

 Pl. HORKAY HÖRCHER Ferenc: „Az interszubjektív állam. Vázlat egy közösségelvű államtan 

lehetőségéről a globalizáció korában” Magyar Szemle 2000/3--4. 61--88. 
2128

 FRIVALDSZKY János: „A jog interszubjektív jellege és a természetjog” Századvég 1998/10. 101. Vagy 

máshol: „A természetjog stabil és hierarchikus szemlélete átadja tehát a helyét a jog nem annyira közjogi, 

hanem interszubjektív -- ami többet jelent mint »polgári jogi« -- szemléletének (még az államok, 

csoportok, jogi személyek közötti viszonyokban is az elismerő viszonyulást mutatják ki), és az emberi 

személy méltósága, a jog strukturálisan elismerő logikája, valamint ezen racionalitásból fakadó 

általánossága, következésképpen az egyenlőséget és így igazságosságot megvalósító jellege, továbbá a 

pragmatikus természetjog, illetőleg a prudentia, sőt olykor a szolidaritás, az elfogadás és a 

kizárásmenteségtől a szeretet fogalmáig terjedő kategóriák adják most már a természetjog interszubjektív 

szemléletének kulcsfogalmait.” FRIVALDSZKY (482. lj. 2007) 390. 
2129

 PAKSY Máté: „A keresztény politikai filozófia elmélete és gyakorlata. Jacques Maritain munkássága” 

in NAGY--NAGY (387. lj.) 109--138; UŐ: „Metascientia, ordo, regula iuris. Norberto Bobbio jog- és 

normaelméletének vázlata” in SZABÓ (szerk.) (377. lj.) 249--272; UŐ: „Conservatisme juridique? Essais 

sur la critique positiviste et antipositviste de la méthode »génétique« de l’interprétation” in István H. 

SZILÁGYI -- Máté PAKSY (szerk.): Ius unum, lex multiplex. Liber Amicorum Studia Z. Péteri Dedicata 

(Budapest: Szent István Társulat 2005) 475--500. 
2130

 TATTAY Szilárd: „Természetjog és természetes jogok viszonya az eszmetörténetben” in FICSOR--

GYŐRFI--SZABÓ (szerk.) (479. lj.) 129--137; UŐ: „Legal Semiotics and Natural Law: Are They 

Irreconcilable?” Jogelméleti Szemle 2006/2; http://jesz.ajk.elte.hu/2006_2.html. 
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(JGE) körében.
2131

 Megjelenés előtt álló doktori disszertációját is ebben a tárgykörben, a gazdasági 

elemzésnek a szerződési szabadság korlátozására gyakorolt hatásáról, vagyis a jogi paternalizmus új 

megjelenéséről, mint „anti-antipaternalizmusról” írta meg 2008-ban a Hamburgi Egyetemen (Freedom of 

Choice and Paternalism in Contract Law: Prospects and Limits of an Economic Approach). Egy magyar 

nyelvű összefoglalás záró soraiban azt olvashatjuk a szerzőtől, hogy „a jogi paternalizmus optimális 

mértékéről és formájáról szóló kutatások rendszerint a költségek és hasznok empirikusan orientált, 

pragmatikus összemérésének problémájában végződnek. Emellett természetesen vannak filozófiai 

nehézségek is, s érdekes módon ezek egy részére, legalábbis ami a JGE számára ebből releváns, a 

pszichológiai döntéselmélet hívja fel a figyelmet.”
2132

 

Más teoretikus alapokra építkezik, de hasonlóképpen jelentős külföldi beágyazottság jellemzi 

Szerletics Antalt (1981), mind tanulmányait (ELTE ÁJK: jog és BTK: filozófia; Leuven; CEU; Brüsszel; 

Gent), mind munkahelyeit (Venezia, Essex, NKE), mind pedig publikációt tekintve. Utóbbiak -- ideértve 

PhD-fokozatát (2010) is -- eddig alapvetően a (politikai és jogi) paternalizmus témakörében mozognak és 

morálfilozófiai megalapozottságúak, illetve analitikai megközelítésűek.
2133

 

A műfajilag és tematikailag és széles spektrumon művelt law & literature: jog és irodalom hazai 

jogelméleti népszerűsítésére a „Jog és irodalom” szimpózium vállalkozott H. Szilágyi István (PPKE) 

szervezésében, 2006-ban.
2134

 Ez a közvetítő irányzat a „jog az irodalomban” egyszerű megközelítésétől 

(Antigonétől Kafkáig), az „irodalom a jog ítélőszéke előtt” (az esztétikai döntések jogi megítélése) 

kérdésén át az olyan „közös ügyekig” terjedő skálán találja meg elemzései tárgyát, mint az értelmezés, az 

igazságosság, a rítus. H. Szilágyi számára a kapcsolódást a jogtudomány és jogelmélet határvidékén való 

mozgás adja: jog és szociológia -- jog és antropológia -- jog és irodalom.
2135

 Teoretikusabb indíttatásból 

táplálkozó rendszeres jogelméleti feldolgozásra Nagy Tamás (1971) vállalkozott a Jog és irodalom című 

PhD-disszertációja (2007) és az ehhez elvezető publikációi
2136

 keretében. Elméleti hátterét az angol--

amerikai (szociológiai-realista, illetve az antebellum -- polgárháború előtti -- korszak Amerikájának 

sajátos jogi-retorikai) teóriája képezi;
2137

 feldolgozása szerkezetét e két narratív praxis közötti 

interferencia elemzésével és egyes problémáinak exponálásával alakítja ki.
2138

 

A történeti összehasonlító módszer alkalmazása teszi lehetővé a jogtörténettől és a jog-

összehasonlítástól is (néha nehezen) megkülönböztethető, s talán a jog „összehasonlító 

kultúrtörténeteként” meghatározható law & history: jog és történelem elhelyezését a jogelméleti palettán. 

A tudománytörténeti előzmény könnyen azonosítható az angol historical jurisprudence 

hagyományában.
2139

 Jelentős hozzájárulás e megközelítéshez Varga Csaba válogatása,
2140

 de 

                                                           
2131

 Pl. CSERNE Péter: „A jog gazdasági elemzésének diszciplináris helye a jogtudományban és 

perspektívái Európában” in NAGY--NAGY (387. lj.) 235--245; UŐ: „Duress” in Gerrit DE GEEST (szerk.): 

Contract Law and Economics. Encyclopedia of Law and Economics 6. (Cheltenham -- Northampton: 

Edward Elgar 
2
2011) 57--79. 

2132
 CSERNE Péter: „Szerződési szabadság és paternalizmus: adalékok a szerződési jog közgazdasági 

elemzéséhez” Századvég 2006. 75. 
2133

 Vö. pl. SZERLETICS Antal: „Jogi paternalizmus” Elpis Filozófiai Folyóirat 2008. 151--164; UŐ: 

„Paternalism and the Virtue of Care” in Péter CSERNE -- Miklós KÖNCZÖL (szerk.): Legal and Political 

Theory in the Post-National Age: Selected papers presented at the Second Central and Eastern European 

Forum for Legal, Political and Social Theorists (Frankfurt am Main: Peter Lang 2011) 55--67. 
2134

 Az anyagát lásd Iustum Aequum Salutare 2007/2. Hasonló vállalkozás volt a jogtörténészek szegedi 

„Jog és irodalom” című konferenciája 2010 novemberében. 
2135

 Kapcsolódó írásainak összefoglalását lásd H. SZILÁGYI István: Jog -- irodalom. Tanulmányok a „jog 

és irodalom” köréből (Szeged: SZTE ÁJK 2010). 
2136

 Ezeket lásd a Jogelméleti Szemlében és az Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica 

füzeteiben (2003/15, 2004/15, 2005/15.) 
2137

 NAGY Tamás: „Tiszta beszéd? Avagy az amerikai jogelmélet kistükre” in NAGY--NAGY (387. lj.) 

149--169. 
2138

 Csak áttételesebben sorolható ehhez az irányzathoz a klasszika filológia és a jog felől érkező 

KÖNCZÖL Miklós (1981) működése, aki a görög retorikai hagyománytól és jogi gondolkodástól a jogi 

szemiotikán át jut el a jog és irodalom egyes kérdéseiig. Pl. KÖNCZÖL Miklós: „Az Új retorika és az új 

Európa” in PAKSY Máté (szerk.): Európai jog és jogfilozófia (Budapest: Szent István Társulat 2008) 57--

63; UŐ: „Antik rétorika és a jog narratív megközelítése” Jogtudományi Közlöny 2007. 559--567. 
2139

 Vö. SZABADFALVI (378. lj. 2000). 
2140

 VARGA (szerk.) (333. lj. 2000). Előzményként lásd Csaba VARGA (szerk.): Comparative Legal 

Cultures (Aldershot et al.: Dartmouth -- New York University Press 1992); VARGA Csaba (szerk.): Jogi 

elméletek, jogi kultúrák (Budapest: ELTE 1994). 
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eszmetörténeti feldolgozása is.
2141

 Szegeden a Jogelméleti Tanszékből kivált egész intézet: az 

Összehasonlító Jogi Intézet létesült 2002-ben e kutatási irányra, Badó Attila vezetésével. Badó Attila 

(1965) ezirányú érdeklődését elsősorban az amerikai és a francia jogrendszerre és specifikusan az 

esküdtszéki rendszerre irányította,
2142

 valamint a jogszolgáltatás alkotmányos rendszereire és a jogátvétel 

problémáira. Elméleti hátországát az angol--amerikai szociológiai és az összehasonlító jogtudomány 

képezi, melyek munkásságát is közvetíti,
2143

 továbbá jogszociológiai kutatásokat is vezet.
2144

 Inkább a 

tudománytörténeti és -elméleti megközelítés felé hajlik Fekete Balázs (1980) érdeklődése, amit PhD-

értekezése -- Kísérlet a jog-összehasonlítás tudománytörténetének új értelmezésére (2008) -- is mutat. Az 

érdeklődése ennek során óhatatlanul átterjed az etnológiai és a történeti jogi iskolára is. 

Még nem is kanonizált, de alighanem gyorsan teret nyerő „law &” irányzatként is nevesíthető a 

law & information technology.
2145

 Kifejezetten jogelméleti úttörőként ide volna sorolható Ződi Zsolt 

(1967) és PhD-értekezése.
2146

 A legevidensebben jogelméleti kérdés: „mi a jog?” kerül itt új kontextusba 

azzal, hogy a jog megállapíthatósága áttevődik a jog meghatározhatóságáról a jog megtalálhatóságára s 

ennek technikai-technológiai eljárásaira. Az elemzésekből úgy látszik, a számítógép támogatta jogi 

forráskutatás hasonló változásokat sejtet, mint egykor az írás, majd a nyomtatás feltalálása. Ehhez kínál 

első fogalmi fogódzókat és összefüggéseket Ződi dolgozata -- s már érlelődik az anyag a továbblépéshez. 

13. Végszó 

Századfordulótól századfordulóig fordulva a magyar jogelmélet évszázados köre bezárulni 

látszik. A polgári forradalmak után egységesülő európai gazdasági és szellemi tér a perifériáról érkezőket 

is egyenrangú félként fogadta -- s az érkezők progresszív csapata meg is felelt a partnerségnek. Háborúk, 

rendszerváltások, forradalmak és ellenforradalmak rángásai után fellépett már a színre az a -- legújabb 

rendszerváltás után felnőttkorba lépő -- nemzedék, amelynek nem rándul már görcsbe a gyomra, ha 

átlépni készül a magyar határt; valójában észre sem veszi, nem is percipiálja, hogy átlépte azt. A nyelvi 

felkészültségtől az olvasottság (potenciális) azonosságán át az egyenrangúság és egyenértékűség 

magabiztosságáig visszakapták, ami egykor elveszett. Felvont vitorlával visszatérhettek a nemzetközi 

vizekre is, s csak belső korlátokat leküzdeni kényszerülve áll előttünk az új generáció. 

Akiknek megadatott, segítséget jelentett ebben a brüsszeli European Academy of Legal Theory 

kurzusain való részvétel, s akinek nem, annak is teret nyitottak az unió vagy az európai országok által 

kínált pályázati lehetőségek a Tempustól a legkülönfélébb ösztöndíjakig. Csak futó áttekintéssel is 

szembeötlő a helyzet (számunkra való) újdonsága: Bódig Mátyás és Győrfi Tamás az Aberdeeni Egyetem 

oktatója immár évek óta; Jakab András hol oktat, hol kutat a Max Planck Intézetben, Heidelbergben, 

Nottinghamben, Liverpoolban, Madridban; Cserne Péter LLM-et szerzett Hamburgban, majd research 

fellow Tilburgban, most pedig oktató Hullban; Paksy Máté tanult Párizsban és Brüsszelben; Könczöl 

Miklós tanult Brüsszelben és Durhamben; Tattay Szilárd Brüsszelben, Szerletics Antal tanult Leuvenben, 

Brüsszelben, Gentben, dolgozott Velencében, Essexben -- s a még fiatalabbak előtt még ott a nyílt pálya. 

Minden esély megvan az európai partnerségre a jogelméleten belül is -- a még újabb aranykor 

birtokbavételre vár. 

A kézirat lezárásakor mindazonáltal a horizonton lebegő kérdés általában a felsőoktatás, azon 

belül a jogi felsőoktatás, s ismét azon belül az elméleti diszciplínák számára nyíló perspektíva. Nem azt 

nehéz megválaszolni, hogy változatlanul lesznek-e jelentős kutatói a jogbölcseletnek, hiszen mindig 

lesznek olyanok, akik el akarnak jutni a tárgyukkal, a joggal kapcsolatos legvégső kérdésekig is. Azt 

nehéz megjósolni, hogy fennmarad-e az az intézményes feltételrendszer, amely szisztematikusan képes 

biztosítani a jogelméleti kutatások folyamatosságát, az önreflexióhoz is szükséges tudományos diszkurzív 
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 VARGA Csaba: Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról (Budapest: Szent István Társulat 
3
2003). 

2142
 Áttekintésként lásd BADÓ Attila -- LOSS Sándor (szerk.): Betekintés a jogrendszerek világába 

(Budapest: Nyitott Könyv 2003); BADÓ Attila -- BÓKA János: Összehasonlító jogtan. Segédanyag a 

tantárgy elsajátításához (Szeged: B and T 2002). BADÓ a PhD-értekezését is a laikus bíráskodásról írta 

(1998). 
2143

 Pl. BADÓ Attila (szerk. és bev.): Jerome Frank. Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt (Budapest: Szent 

István Társulat 2006); UŐ: „Pragmatizmus és elmélet” Jogtudományi Közlöny 1993/3. 128--130. 
2144

 Pl. Enzo VIAL -- BADÓ Attila: „Jogszociológiai vizsgálat a nemzetközi magánjogi eljárások területén 

az Európai Unión belül bekövetkezett »változásokról«” Jogtudományi Közlöny 1997/10. 433--436. 
2145

 Ennek éppen ideje is volna, ha meggondoljuk, hogy az Oxford University Press éppen húsz éve adja 

ki az International Journal of Law and Information Technology című folyóiratot -- és még sok hasonló 

periodika volna elősorolható. 
2146

 ZŐDI Zsolt: Jogi adatbázisok és jogi forráskutatás. Gépek a jogban (Budapest: Gondolat 2012). 
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teret és „kritikus tömeget”. Hiszen nem régóta -- alig több mint száz éve -- rendelkezünk csupán ezzel a 

tudományos autarkeiával, és saját összetartásunkon, elszántságunkon és akartunkon kívül semmi sem 

garantálja, hogy az elkövetkező száz években is fogunk. Becsüljük s óvjuk meg tehát, amink van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Attila 
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A szocialista állam- és jogtudomány 

Magyarázatot igényelhet, miért is szükséges önálló fejezetet szentelni a szocializmus 

jogtudományának (vagy ahogy akkoriban nevezték: állam- és jogtudományának) egy ilyen jogtudományi 

kézikönyvben huszonkét évvel a rendszerváltás után. Ennek oka a múlt „közelsége”, elsősorban abban az 

értelemben, hogy a szocialista jogtudomány számos tétele mind a mai napig tovább él. Ráadásul nem 

csupán idősebb kollégák írásaiban, aktualizált tankönyveiben, hanem esetenként a fiatalabb kollégák is 

olyan, közvetve marxista közhelyekkel dolgoznak (ilyen például a jogág fogalma vagy épp a jog tisztán 

instrumentális, erkölcsi szempontoktól eltávolított szemlélete), amelyek nálunk szocialista eredetűek. 

Esetenként pedig a közéletben is (bal- és jobboldalon egyaránt) értetlenség fogadja a „burzsoá” 

jogrendszerek olyan jellegzetességeit, mint az alkotmánybíráskodás léte vagy a magántulajdon szentsége. 

Az örökség tehát sajnálatos módon velünk él, és fontos, hogy a felnövekvő jogtudós generáció tudatosan 

legyen képes egy másfajta gondolkodásra. 

A szocializmus idején a marxizmus-leninizmust mint hivatalos világnézetet még az 

Alkotmányba is belefoglalták. Az 1972. évi módosítás szerint „[a] munkásosztály marxista-leninista 

pártja a társadalom vezető ereje”.
2147

 Szinte minden jogtudományi értekezésben, tankönyvben, 

monográfiában a legtöbbet idézett szerző lett Marx, Lenin vagy a hatvanas évekig Sztálin. A marxizmus 

ún. klasszikusaira kellett hivatkozni, igazolandó az egész mű eszmei irányvonalát. Például az 1964-es 

Magyar államjog című tankönyv első oldalán a szerzők leszögezik: „A munka elkészítésénél a 

marxizmus-leninizmus nagy klasszikusainak tanításaiból indultunk ki. A marxista elmélet alapján 

elemeztük és dolgoztuk fel az anyagot.”
2148

 A büntetőjog általános tanai című hivatalos korabeli 

tankönyvben Marxnak Viták a falopási törvényről című tanulmányával igazolják a szocialista 

büntetőpolitikát.
2149

 A magyar büntető eljárási jog című tankönyv is jobb híján ugyanezt a cikket 

citálta.
2150

 A Magyar polgári jog tankönyv
2151

 első oldalán a marxizmus---leninizmusra és konkrétan 

Marxra is hivatkozva nyilatkoztatja ki, hogy a jog a felépítmény része és a jogágak is ennek megfelelően 

alakultak ki. A polgári eljárásjog hivatalos tankönyvében a tárgyalási elvet egy egyébként oda nem illő 

Lenin-idézettel támasztják alá,
2152

 és folytathatnánk a példákat. 

A marxizmus-leninizmus dogmatikája folyamatosan változott, hiszen kizárólagos értelmezési 

előjoga mindig az állampárt (egész pontosan a szovjet állampárt) főtitkárát illette meg. Így lett marxista 

tantétel Sztálin „korszakalkotó” nyelvtudományi munkája,
2153

 majd közgazdasági „munkássága,”
2154

 

Visinszkij „jogelmélete”,
2155

 később pedig Hruscsov programja a szűzföldek feltöréséről, Brezsnyev 

doktrínája a „fejlett szocializmus” elméletéről.
2156

 Mindeközben Hruscsov kiátkozta Sztálint, Brezsnyev 

elvetette Hruscsovot, Andropov elhatárolta magát Brezsnyevtől, végül Gorbacsov minden elődjétől. A 

szovjet főtitkárok elméleteiket hűbérjogként továbbadták helytartóiknak „nemzeti kiszerelésre”. Ennek 

révén lehetett marxizmus Romániában a falurombolás, Kubában pedig Fidel Castro sajátos diktatúrája. 

Ezeket a változásokat a jogtudomány művelőinek is kötelező volt követniük (a nem követésnek 

szerencsés esetben nyilvános elítélés, netán állásvesztés, rosszabb fordulatként börtön volt a 

következménye). 
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A korabeli magyar jogi szakirodalom többségében is hosszas fejtegetéseket találhatunk a 

marxizmus-leninizmus elméletéről,
2157

 történelemfelfogásáról, az osztályharcról, az államról és a jog 

felépítmény jellegéről. Még a bírósági ítéletek indokolásában is sokszor megjelent vulgármarxista (vagyis 

leegyszerűsített marxista) érvrendszer. A korszak jogi szakmunkáinak jellemző felépítése a következő: 

először bemutatják a reakciós,
2158

 burzsoá
2159

 jogtudomány nézeteit, majd rövid cáfolata után következik 

az egyedül tudományos marxista-leninista érvrendszer. A korszak tudományos szakirodalmában 

megszűntek a valódi viták. Mindegyik jogtudósnak ugyanazt azt a hivatalos, „csalhatatlan”álláspontot 

kellett képviselnie. Ha valakinek a nézeteivel szemben felléptek, amögött a legtöbb esetben a felsőbb 

pártvezetés utasítása állt. Akit pedig ilyen módon megtámadtak, annak legfeljebb az önbírálatra, hibáinak 

elismerésére adtak teret. A 70-es, 80-as években a jogi szaksajtóban is csak egyes részletkérdésekről 

lehetett disputát folytatni. 

1. A marxizmus 

1.1 Marx történelmi materializmusa 

A marxizmus három dolgot jelentett: egyrészt társadalomtudományi eszmerendszert, amely 

eredetileg bizonyos történetfilozófiai, közgazdaságtani és politikai-filozófiai tézisek ötvözéséből állt, 

másrészt politikai ideológiát, harmadrészt pedig egy politikai gyakorlatot, amely ennek az ideológiának a 

megvalósítását célozta.
2160

 

Marx mint materialista gondolkodó, mindent az anyag szükségszerű mozgására vezetett vissza. 

Szerinte nincs esemény kezdettől fogva szükségszerű hatás nélkül, nincs történés anyagi indok nélkül, 

tehát az anyag mozgása az, ami az eszmék alakulását meghatározza. Úgy vélte, hogy a történelem eleve 

elrendeltetett úton halad, az evolúció alapjait a gazdaság jelenségei képezik. A történelem bármely 

időszakában az emberek életének szinte minden elemét a gazdasági viszonyok határozzák meg. A 

gazdaság jelenti a társadalom éltető magját, a termelés játszik elsődleges szerepet az emberiség életében. 

A társadalmi-gazdasági viszonyok alkotják tehát azt az alapot, amelyre a felépítmény: a politika, a jog és 

a többi tudatforma épül. Mivel ezek csak lassan változnak, a gazdasági alap pedig az új termelési 

eszközök fejlődése révén, illetve a termelési erőforrások jobb kihasználásával egyre magasabb szintet ér 

el, a felépítmény mindig az alap után következik. A történeti fejlődés dinamikáját a termelőerők és a 

termelési viszonyok ellentmondása képezi; amikor a termelőerők fejlődése magasabb fokot ér el, az 

addigi termelési (tulajdoni és érintkezési) viszonyok már teherré válnak számukra, s akkor társadalmi 

forradalom következik be. Átalakul az egész addigi felépítmény, és a korábbi termelési módot egy új 

váltja fel.
2161

 

Ennek alapján az emberiség történetét Marx négy nagy korszakra osztotta fel: ősközösség, antik 

rabszolgaság (illetve ázsiai termelési mód),
2162

 feudalizmus és kapitalizmus. Az ötödik és egyben utolsó 
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fokot a kommunizmus fogja megvalósítani -- ez a teljes szabadság és jólét birodalma.
2163

 A társadalmat 

gazdasági erő szerint (kizsákmányolók és kizsákmányoltak) mindig két csoportra osztotta: 

rabszolgatartók versus rabszolgák az ókorban, jobbágyok versus földesurak a középkorban, tőkések 

versus proletárok a kapitalizmus idején. 

A polgári társadalom tehát Marx szerint történeti képződmény, nem pedig a társadalom végső 

formája. 

1.2 A történelmi korszakok 

Marx, mint a történelemfilozófusok általában, a történelmi korszakokat rendkívül elnagyoltan és 

leegyszerűsítve próbálta beállítani, pedig minden általa felsorolt formáción belül a társadalmi, gazdasági, 

politikai gyakorlat sokféle változata alakult ki.
2164

 Már a kiindulópont, az ún. ősközösségi társadalomról 

alkotott marxi kép is rendkívül sematikus. Az ősi társadalmakban ugyanis nem volt „közös tulajdon”. A 

mindennapi élet tárgyait birtokolták: szerszámok, fegyverek, ruházat, edények, ház, sátor stb. A marxisták 

akkor voltak a legnagyobb bajban, amikor azt kellett megmagyarázniuk, hogy az emberiség miért tért át a 

kommunisztikus jellegű társadalmi formákról a magántulajdonon alapuló, kizsákmányoló 

osztálytársadalomra. Marx és Engels szerint mindez egyfajta „bűnbeesés” szerint történt. Az aljas 

kapzsiság, durva élvhajhászás, piszkos zsugoriság és a közös birtok megrablása eredményezte az új 

társadalmat.
2165

 Modern antropológiai, etnológiai és őstörténeti kutatások azonban azt mutatják, hogy az 

„ősközösség” ilyen formában sosem létezett, ez leginkább a felvilágosodás egyes filozófusai (különösen 

Rousseau) eszméinek történelemmé stilizálása.
2166

 

A többi korszak jellemzése sem teljesen felel meg a valóságnak, hiszen az antik társadalom 

jobbára nem épült kizárólag a rabszolgaságra,
2167

 az ún. feudalizmus
2168

 sem a jobbágyságra. A kapitalista 

társadalmat pedig csak a XIX. század közepének viszonyai szerint próbálták megítélni. Egy olyan 

mozzanatból következtettek a tőkés fejlődéstörténet tendenciáira, amely nem vált általánossá.
2169

 

Marx szerint minden társadalmi konfliktus mozgatórugói gazdasági természetűek. Az antik 

Rómában a patríciusok és a plebejusok közti polgárjogi küzdelmet a gazdag patríciusok és a szegény 

plebejusok küzdelmeként ábrázolta, noha tudjuk (és akkor is tudták), hogy a plebejusok egy része jóval 

módosabb volt a patríciusoknál. Az embert egydimenziós, szegényes tudatú, önző lénynek tekintette, sem 

a képzeletvilág, sem a mítosz nem kapott helyet nála az emberi valóságban. Az autonómia és a szabadság 

nem fért bele a marxi determinista felfogásba, pedig az ember és az emberi társadalom nem gép, így 

képes váratlan és alkotó megnyilvánulásra.
2170

 A marxi tanítás tagadta a kultúra teremtőként és 

hordozóként való létezésének gondolatát is. 

A termelési viszonyok milyen jellegű változásával lenne összefüggésbe hozható a kereszténység 

keletkezése, hittételeinek kialakulása, elterjedése és végleges győzelme az ókorban? Milyen gazdaság 

érvekkel magyarázható a gótikus stílus kialakulása és elterjedése a XIII. század elején? A termelési és 

csereviszonyok elmélete szerint miképp magyarázható, hogy a quattrocento Firenzéjében kialakult a 
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reneszánsz művészet, míg ugyanekkor Brüggében a gótika maradt meghatározó? De az ókorban kialakult 

római jog XIX. századi hatására vonatkozóan még Marx is feltette magának a kérdést.
2171

 

1.3 A történelem mint osztályharcok története 

Marx szerint az „ősközösség” felbomlása óta
2172

 az emberiség egész történelme osztályharcok 

története, tartalmát pedig mindig az adott kor termelési módja és az abból adódó osztálytagozódás 

határozza meg. Egy bizonyos társadalmi osztályhoz való tartozás a termelőeszközökhöz való viszonyból 

ered. Az emberi társadalom ősidőktől fogva két, egymással antagonisztikus ellentétben lévő osztályból 

áll: a termelőeszközök birtokosaiból, a kizsákmányoló kisebbségből, valamint a kizsákmányolt 

többségből. Az osztályhoz való tartozásnak mindenre kiterjedő következményei vannak. Az osztálytudat 

a társadalmi és politikai élet minden területére befolyással van. A társadalmi változás hatóereje az 

elnyomott, de felemelkedőben lévő osztályoknak a jobb életviszonyokért folytatott harca. A hatalom 

megszerzéséért vívott küzdelemben minden új osztály összeütközésbe kerül a régi uralkodó osztállyal. Az 

ókorban a rabszolgák harcoltak a szabadokkal, a feudalizmusban a jobbágyok a földesurakkal, a 

céhlegények a céhmesterekkel, a kapitalizmusban a proletárok a burzsoáziával.
2173

 Az uralkodó osztály az 

államot is a saját szolgálatába állítja. 

Marx úgy vélte, hogy a burzsoázia
2174

 megteremtette saját „sírásóját”, a proletariátust. Ugyanis 

minél fejlettebbé válik a kapitalizmus, annál inkább ellentmondásba kerül az egyre szűkebb csoport 

kezében felhalmozódó gazdagság és a munkásosztály osztályrészévé váló nyomor. A kapitalizmus 

gazdasági ellentmondásai, az egyes súlyosbodó válságok, valamint a két osztály közötti harc 

szükségszerűen forradalomhoz fog vezetni, először a legfejlettebb gazdaságú országokban. (Marx 

egyébként úgy gondolta, hogy ez a forradalmi változás már az ő korában bekövetkezhet. Engelsszel 

folytatott levelezéséből kiderült, hogy minden egyes válságjelet a kibontakozó forradalom hírnökeként 

üdvözöltek, Engels pedig folyamatosan gyakorolta a fegyverhasználatot.) 

1.4 Társadalmi osztályok 

A marxizmus azonban az osztályokat túlságosan is leegyszerűsített és merev kategóriaként foga 

fel. Marx egyenlőségjelet tett a burzsoá és a kapitalista közé. Nem gondolta végig, hogy valaki lehet 

polgár anélkül, hogy tőkés lenne, mint például a felemelkedő szellemi foglalkozásúak. Nem vette 

tudomásul a kapitalisták közötti ellentéteket sem.
2175

 A társadalom fő ellentétei ugyanis az uralkodó 

osztályon belüli hatalmi és az azzal együtt járó gazdasági harcból fakadnak.
2176

 Figyelmen kívül hagyta 

azt is, hogy számos esetben nem gazdasági motivációk magyaráznak társadalmi konfliktusokat, hanem 

például polgárjogi vagy ideológiai okok, és számos esetben nem a konfliktusséma magyarázza a 

társadalmi változásokat. 

Marx írásaiból az sem derült ki egyértelműen, hogy voltaképpen kik is azok a proletárok, akiktől 

a nagy történelmi változásokat várják. Már a Kommunista kiáltványban is a legkülönfélébb dolgokat 

olvashatjuk róluk. Egyes helyeken a proletár a „modern munkás” szinonimája, azé, aki „a gép puszta 

tartozékává válik, akitől csak a legegyszerűbb, legegyhangúbb, legkönnyebben megtanulható fogást 

kívánják meg”, aki tehát „a nagyipar legsajátosabb terméke”. Ezek szerint csak a betanított munkások 

tartoznak ide, a szakmunkások, technikusok már nem. Az ipari haladás azonban új szakértelmet 

követelt.
2177

 A Marx által is nagyra becsült technikai fejlődés épp a proletariátust számolta fel. A 

munkások pedig már nem csak „a láncaikat veszthették” a forradalommal, mert egyre növekvő 

életszínvonalon éltek, és a kommunista pártok helyett a szakszervezeteket támogatták. 
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1.5 Az állam fogalma 

Marx és Engels véleménye szerint az állam mindig az uralkodó osztály érdekében működik. Az 

országgyűlést, a kormányt is mint az uralkodó osztály akaratából működő intézményt írták le. Amikor 

pedig olyan események történtek, amelyek nem voltak leírhatók a fenti séma alapján, akkor ennek a 

kérdésnek a taglalását a megvető „parlamenti kreténizmus” kijelentéssel zárta le. Engels Anti-Dühring 

című művében és a Kommunista kiáltványban egyaránt kifejtették, hogy ha csak egyetlen osztály marad, 

akkor nincs elnyomandó osztály, tehát nincs szükség az államhatalomra, ezért az állam elhal.
2178

 Ez az 

elmélet, amelyet Saint-Simontól vettek át, talán a legfantasztikusabb az összes elképzelésük közül, mert 

az állam vége a jogrend végét is jelentené, de a hatalomnak továbbra is meg kellene maradnia. Még egy 

gyár, vasút, egy tengerjáró hajó sem tudna valamilyen hierarchia, hatalom nélkül működni. Ami tehát az 

állam megszűnése után megmarad, az a jog, az alkotmány által nem korlátozott hatalomgyakorlás, a nyers 

uralom. Naivitásukra jellemző módon azt gondolták, hogy az állam nélküli társadalomban a bűnözéssel 

maguk a proletárok fognak leszámolni. Ez pedig csak úgy képzelhető el, mint a Vadnyugaton a lincselés 

gyakorlata. Lenin ezért A szovjet hatalom soron levő feladatai című cikkében -- pragmatikus 

politikusként -- a marxi tanítással ellentétesen érvelt: „Nekünk szükségünk van az államra, szükségünk 

van a kényszerre. A proletár állam ilyen kényszert megvalósító szervének a szovjet bíróságoknak kell 

lenniük. És rájuk hárul az a roppant feladat, hogy a lakosságot munkafegyelemre neveljék.”
2179

 

1.6 A kommunizmus utópiája 

Marx elmélete a kommunizmusról a korabeli kapitalista berendezkedés mechanikus tagadása 

volt. Marx a piaci társadalom helyett tervgazdaságot képzelt el, államilag szervezett társadalom helyett 

állam nélküli társadalmat, a jogrendszer szabályozó szerepe helyett kizsákmányolásmentes társadalmat, 

az elidegenedés társadalma helyett pedig az elidegenedést megszüntető társadalmat.
2180

 

Marx és Engels utópiája a kommunizmusról egyfajta pásztoridillnek is beillett volna: 

„…mindenkinek nemcsak egy kizárólagos tevékenységi köre van, hanem bármely tetszőleges 

tevékenységi ágban kiképezheti magát, a társadalom szabályozza az általános termelést, és éppen ezáltal 

lehetővé teszi számomra, hogy ma ezt, holnap azt tegyem, reggel vadásszam, délután halásszam, este 

állattenyésztéssel foglalkozzam, ebéd után kritizáljak, ahogy éppen kedvem tartja -- anélkül, hogy valaha 

vadásszá, halásszá, pásztorrá vagy kritikussá válnék.”
2181

 

Marx valószínűleg azt hitte, hogy a technikai haladás már a kapitalizmusban lényegében 

megoldotta a termelés problémáját, és csak a termelőerőket korlátozó tőkés rendszer akadályozza meg, 

hogy ez a gyakorlatban is megmutatkozzon. Emellett a szükségleteket is véglegesnek tekintette. Ezért 

gondolta, hogy a kommunizmusban a „mindenki képességei szerint, mindenkinek szükségletei 

szerinti”
2182

 elv alapján lehet megoldani a munkamegosztást és a javak elosztását. Az emberiség története 

ezzel szemben azt bizonyítja, hogy minél magasabb egy réteg életszínvonala, annál nagyobb a szakadék 

az igények és a kielégítettségük szintje között.
2183

 

Nehezen képzelhető el az, hogy a kommunizmusban az emberi természet korlátlanul formálható 

lesz. Így mindenfajta kényszer nélkül az emberek mentessé válnak a bírhatási vágytól, nem lesz szükség 

sem az ösztönzésre, sem a fegyelmezésre, mindenki azonnal a közjóval kíván majd foglalkozni, és a 

platóni utópiának megfelelően „a személyes és a magán teljesen száműzve van az életből”. 

Marx és Engels elméletét leginkább éppen az oroszországi bolsevik hatalomátvétel cáfolta meg, 

hiszen a kommunista társadalomnak a legfejlettebb tőkés országokban és a proletariátus révén kellett 

volna létrejönnie. Amennyiben ez nem így történik, arra az esetre Marx a nélkülözés általánossá válását 

jósolta.
2184

 Marx egyébként is lenézte az orosz népet; az volt a véleménye, hogy az orosz társadalom 

lényegét tekintve ázsiai jellegű, és halálos ellensége az európai civilizációnak.
2185
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Lenin és a bolsevikok a „feje tetejére állították a marxizmust”, hiszen a gyakorlatban 

bizonyították, hogy a politika is befolyásolni tudja a gazdaságot, és hogy a könyörtelen vezetők 

manipulálni tudják a társadalom különböző csoportjait.
2186

 Egyúttal igazolták azt a régi alapelvet is -- 

amiről Marx nem akart tudomást venni --, hogy ha a főhatalom ellenőrzésének biztosítékai hiányoznak, 

akkor az visszaélésekhez fog vezetni.
2187

 Az állam nem halt el, hanem -- éppen ellenkezőleg -- soha nem 

látott méretű erőszakszervezetet működtetett. Nem szűnt meg a munkás elidegenedése sem, csak már nem 

a tőkés, hanem az állam zsákmányolta ki.
2188

 

1.7 Marx felelősségének a kérdése 

Kérdés, hogy ha a Szovjetunióban nem a Marx és Engels által elképzelt társadalmat hozták létre 

(az ún. létező szocializmus), akkor mennyire tehető felelőssé mindezért a marxizmus két klasszikusa. A 

választ Bibó István fogalmazta meg: „Kétségtelen, hogy Lenin elborzadt volna azon, amit Sztálin csinált 

és ugyanezt tette volna Marx is, ha látta volna Lenin tetteit, mégis a Lenin által felállított kiváltságos és 

machiavellista erőszakszervezet logikus következménye az osztályharc és forradalmi erőszak öncélú 

kultuszának.”
2189

 Nem lehet tehát felmenteni Marxot azzal, hogy ő nem így akarta volna, csak rosszul 

valósították meg a programját. A szovjet típusú diktatúra ugyanis bizonyos mértékben jogosan 

hivatkozott Marx munkásságára. Marx ugyanis egy fundamentalista világnézetet hirdetett meg.
2190

 

Határozottan kijelentette, hogy akik nincsenek vele azonos véleményen, azok az emberiség ellenségei. 

Marx javasolta a magántulajdon és a piacgazdaság megszüntetését. Engesztelhetetlenül gyűlölte általában 

a vallást és különösen a kereszténységet, a családot, a hagyományokat, az erkölcsöt. Ellenszenvvel 

viseltetett a parasztsággal szemben. Marx eszmerendszere kifejezetten amorális. Szekfű Gyula joggal 

vetette fel: „Az alapelv tehát a gazdasági ideológia cafrangjaiból kivetkőztetve, az emberi önzésnek oly 

apetheozisa, minő Európa szellemi fejlődésében -- a bolsevizmus önzése nem európai termék -- szinte 

egyedül áll. Önzés és gyűlölet azon naiv cinizmussal kimondott egyetlen rugó, amely a marxizmust 

minden más társadalmi rendszertől […] megkülönbözteti.”
2191

 Az osztályharcban minden eszköz 

megengedett. Marx nyomán Lenin joggal nyilatkozhatta: „A marxizmusban egy szemernyi etika 

sincs.”
2192

 

Marx a politikai közéletben elsőként vezette be a gyűlöletnek azt a szélsőséges formáját, amely a 

tudományos vitákban korábban ismeretlen volt. Ezzel a francia forradalom jakobinusainak hagyományait 

folytatta. A sans-culotte-ok az addigi „nemes stílussal” szemben keresetlen szavakkal ostorozták az 

„ellenforradalmat”. Ekkor váltak közhelyszerű megbélyegzéssé az „izmusok” és bizonyos „ellen-” 

előtagú kifejezések. Marx először nevezte ellenfelét tudományosnak mondott vitában „csőcseléknek, 

emberi trágyának, szemétnek, szánalmas söpredéknek”, a legjelentősebb német munkásvezetőt, Ferdinand 

Lassalle-t pedig „félkretén zsidó niggernek”.
2193

 Egész népeket (például lengyeleket, oroszokat, zsidókat) 

sértett meg és gyalázott a legalpáribb módon.
2194

 Egyes mondatai Lenin, Sztálin, sőt Hitler írásaiban 

köszöntek vissza.
2195

 

Meghirdette az erőszakot, sőt a terrort is, holott az összeférhetetlen mindenfajta tudománnyal. A 

proletárdiktatúra kifejezést is Marx használta először.
2196

 Az általa leírt osztályharc is éppen olyan 
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következményekkel járt volna, mint ami a darwini evolúciós elmélet szerint „az életképtelen fajokkal” 

történt. 

1.8 Az ún. marxizmus-leninizmus 

Vlagyimir Iljics Lenin a marxizmust
2197

 a Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspártbolsevik 

frakciója szükségleteinek megfelelően alakította át. Lenin nem annyira elméleti, inkább gyakorlati ember 

volt, aki a marxi dogmatikát általában csak eszközként használta és a napi politikai szükségleteinek 

megfelelően leegyszerűsítette. Lenin brosúraszerű értelmezése az elméleti kérdéseket mindig alárendelte 

a párt érdekeinek. Még egyetlen elvont filozófiai értekezésében, a Materializmus és empiriokriticizmus 

(1909) című művében is főként a mozgalom által fontosnak tartott gyakorlati szükségszerűségekkel 

foglalkozott. Lenin csak azokat a tételeket idézte, amelyek igazolták nézeteit. Felerősítette a marxi 

elmélet militáns tartalmát, s a proletárdiktatúráról szóló tanításokat hangsúlyozta. A morális kérdések 

számára lényegtelenek voltak. Átvette Marxnak azt a tételét, amely szerint egy társadalom elfogadott 

eszméit mindig az uralkodó osztályok alakítják ki, mégpedig a saját érdeküknek megfelelően. Az 

erkölcsösség következésképpen az osztályharc függvénye. Minden erkölcsös, ami a proletariátusnak 

(értsd alatta a pártot) hasznos.
2198

 

Marx életművét Lenin azzal egészítette ki, hogy a proletariátus érdekében egy elit pártnak kell a 

diktatúrát gyakorolnia. Lenin az orosz néppárti forradalmi hagyományok alapján dolgozta ki azt a tételét, 

hogy a dolgozó népnek, ha hatalomra jut, szüksége lesz egy „tanító, útmutató és vezető” szerepet betöltő 

pártra.
2199

 Lenin szerint a központi pártvezetőknek az a kötelességük, hogy irányítsák a helyi csoportokat. 

A helyi csoportoknak a munkásosztályt kell vezetniük, a munkásoknak pedig a birodalom társadalmának 

többi részét. 

A leninizmus mint külön ideológiai kategória rögtön Lenin halála után megjelent a 

Szovjetunióban. Sztálin előadást tartott a szverdlovi egyetemen, amelyet A leninizmus alapjai címmel 

publikáltak.
2200

 Lenin írásos hagyatékát a „szentírás” rangjára emelték, és a politikusok saját tetteik 

igazolásaként idézték. A problémák csak abból adódtak, hogy Lenin taktikai okokból gyakran változtatta 

nézeteit. A szovjet kiadásokból ezért mindig kihagyták azokat a részeket, amelyek eltértek az éppen akkor 

hivatalos irányvonaltól, valamint ahol Lenin megsemmisítéseket, gyilkosságokat követelt. Csak a 

Szovjetunió felbomlása után derült ki, hogy kétszer annyi írása maradt kéziratban, mint amennyi 

megjelenhetett.
2201

 

Joszif Visszarionovics Sztálin Marx munkásságát csak Lenin közvetítésével ismerte. Mivel 

Lenin örököse akart lenni, ezért a „marxizmus mesterévé” is kellett válnia.
2202

 Kérdés-feleletszerű 

kátéiban és brosúráiban nem bizonyított, inkább csak kinyilatkozott. Lenin marxizmusát még tovább 

egyszerűsítette. Mindenesetre egyes tételeit egészen a rendszerváltásig alkalmazták a Szovjetunióban és a 

többi szocialista országban, így Magyarországon is (például a „szocializmus egy országban” 

elméletet
2203

). 

2. A szocialista jog elmélete 
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Marx, bár jogot tanult, a joghoz csak negatív kritikai attitűddel viszonyult.
2204

 Rousseau örökösei 

-- a marxisták és az anarchisták -- egyébként is a jog elhalását jövendölték. Marx egyik 

legutópisztikusabb elképzelése szerint mindez úgy következik be, hogy az antagonisztikus ellentétben 

álló osztályok, illetve a kizsákmányolás megszűntével az állam és a jog is el fog halni, s helyette olyan 

társadalmi tudat alakul ki az emberekben, hogy minden kényszer nélkül a helyeset és a jót fogják tenni, s 

ezáltal megszűnik a bűnözés is.
2205

 

Oroszországban a jogi hagyományok és a jogtudat igen alacsony szinten állt. A cári 

adminisztráció a jogot a hatalom gyakorlásának puszta eszközeként fogta fel. Nem alakult ki egységes és 

független „jogászrend”, mint például Angliában vagy Franciaországban, és az egyetemek is viszonylag 

későn alakultak meg (Moszkvában 1755-ben, Szentpétervárott 1802-ben). Nem létezett szervezett, 

hivatásos ügyvédség
2206

 sem, a bíróság pedig az államigazgatás részeként működött. A lakosság döntő 

többségét kitevő parasztság idegenkedett minden pozitív jogi szabályozástól, mert úgy gondolták, hogy 

azok nem az ő jogaik védelmét, hanem az elnyomásukat eredményezik.
2207

 

Így nem csoda, hogy az 1917-es bolsevik hatalomátvétel után egy ideig feltételezték a 

kommunizmus világraszóló győzelmének gyors megvalósulását, ezért úgy gondolták, hogy a jog és a 

jogászi hivatás máris feleslegessé vált. Bár Lenin, amikor 1920-ban bevezette a NEP-nek nevezett új 

gazdaságpolitikát, átmenetileg lehetővé tette a jogi szabályozást (ezért született meg jó néhány 

törvénykönyv, például a polgári jogi kodifikáció, a büntető törvénykönyv),
2208

 s még az ügyvédi 

tevékenységet is engedélyezték. A jogi nihilizmus gondolata ennek ellenére nem tűnt el a szovjet vezetők 

és jogászok tudatából. Lenin így vélekedett a jogról: „A nyelv arra szolgál az embernek, hogy leplezze 

gondolatait -- mondják a diplomaták. A törvény arra szolgál, hogy elferdítse a bűnösség és a felelősség 

fogalmát -- mondják a jogászok.”
2209

 Aleksandr Grigorevič helyettes igazságügyi népbiztos és a 

családjogi kódex egyik készítője így nyilatkozott: „Minden öntudatos proletár tudja, hogy […] a vallás 

ópiuma a népnek. De ritka az olyan ember, aki felismeri, hogy a jog még mérgezőbb és kábítóbb ópiuma 

ugyanannak a népnek.”
2210

 

Pjotr Ivanovics Sztucska igazságügyi népbiztos is határozottan kijelentette: „Nyíltan 

megmondjuk: sosem lesz írott proletár jogi kódexünk. Ha proletár jogról beszélünk, csak az átmeneti 

periódus jogát értjük alatta. Ha nem lesznek osztályok, nem lesznek többé osztályszervezetek sem -- nem 

lesz kormány és nem lesz többé semmiféle jog, nem lesz tovább bíróság.”
2211

 

A sztálini politikai berendezkedés, amely már belátta, hogy a marxi--lenini utópiából a 

közeljövőben semmi sem lesz, visszatért a jogi szabályozáshoz mint technikai megoldáshoz. A jogot 

azonban hatalmi eszközként használták és nem engedték, hogy a hatalom korlátja lehessen. 
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Sztálin 1936 novemberében az alkotmánytervezethez kapcsolódó beszédében már a jog 

„stabilitásáról” beszélt, és az alkotmány életbe léptetésével a „szocialista törvényesség” érvényesülését 

ígérte.
2212

 (Ezzel egy időben visszaállították a jogi egyetemeket is.) 

A sztálini direktíváknak megfelelően a korszak vezető jogi teoretikusa, Visinszkij kiadta a jelszót 

a hagyományos jogi dogmatikus eszközökhöz való visszatéréshez, természetesen a szocialista jognak a 

kapitalista joggal szembeni különbözőségét és felsőbbrendűségét is hangsúlyozva. A Visinszkij által 

kidolgozott ún. szocialista normativista elmélet Marx nyomán így definiálta a jogot: „A jog az 

államhatalom által megállapított vagy szankcionált olyan magatartási szabályok (jogszabályok) 

összessége, amelyek az uralkodó osztály akaratát fejezik ki, és amelyeknek alkalmazását az állam 

kényszerítő ereje biztosítja, az uralkodó osztályok előnyös és hasznos társadalmi rend védelme 

megszilárdítása és továbbfejlesztése céljából.”
2213

 Ennek felelt meg a szocialista jog meghatározása is: „A 

szovjet szocialista jog a szovjet szocialista állam által megállapított vagy szankcionált olyan magatartási 

szabályok (jogszabályok) összessége, amelyek a szovjet nép akaratát fejezi ki, amelyek alkalmazását a 

szovjet szocialista állam kényszerítő ereje biztosítja, céljuk, hogy a munkásosztálynak és minden 

dolgozónak hasznos és előnyös rendet és viszonyokat védjék, megszilárdítsák és továbbfejlesszék, 

további céljuk, hogy a gazdasági rendszerben, az emberek életmódjában és tudatában a kapitalizmus 

csökevényeit teljesen és véglegesen megsemmisítsék és a kommunista társadalom fölépítését 

szolgálják.”
2214

 

Visinszkij tehát abból indult ki, hogy a jog a felépítmény része, és mint ilyen, végső soron a 

gazdasági alap által meghatározott. Ennek a hátterében az a szándék állt, hogy bizonyítsa: a szocializmus 

nemcsak tudományos megalapozottságú, hanem közvetlenül tudományos világnézet és gyakorlat.
2215

 

1949-től Visinszkij (Sztálin útmutatásai alapján megfogalmazott) jogelméleti alaptételeit 

Magyarországon is hivatalos rangra emelték. A magyar jogtudósok is Marx, Engels, Lenin, Sztálin, 

Visinszkij műveire hivatkoztak. Emellett rendkívül primitív szovjet jogi brosúrákat fordítottak 

magyarra,
2216

 és úgy kezelték azokat mint cáfolhatatlan kinyilatkoztatásokat. A hivatalos politikai 

irányvonal elvárásának megfelelően a magyar szocialista jogtudománynak már nem hivatása többé, hogy 

bírálja a fennálló jogot, hanem csak a jog megismertetése és alkalmazásának megkönnyítése a feladata. 

Földesi Tamás meghatározása szerint „[a]z állam- és jogelmélet nem más, mint a marxizmus-

leninizmusnak az állam[ra] és a jogra történő alkalmazása, az állam és a jog marxista-leninista vizsgálata. 

Ezért az állam- és jogelmélet éles fegyvere a proletáriátus élcsapatának.”
2217

 

A magyar szocialista jogtudomány nagyjából továbbra is megtartotta a római-germán 

jogcsaládra jellemző terminológiáját és szerkezetét. Győrfi Tamás és Szabó Miklós szellemes 

megfogalmazása szerint „[m]int ahogy a barbárok a Nyugatrómai Birodalom bukása után a saját 

primitívebb viszonyaikhoz torzították a római jogot, úgy a szocialista politikai rendszerek is a saját 

igényeikhez redukálták a római-germán jogcsaládba tartozó jogot, annak helyébe nem tudtak (nem is 

akartak) valamiféle gyökeresen más jogot helyezni.”
2218

 A jogállam fogalmának helyébe a „szocialista 

törvényesség” került. A jog szigorúan imperatívvá vált és kizárólag a hatalomgyakorlás eszközének 

tekintették, így közvetlenül a politika által megfogalmazott elvárások végrehajtására szolgáló utasításos 

rendészeti technikának tekintették. A jognak csak másodrendű funkciója lett az állampolgárok közötti 

konfliktusok kezelése. Nem irányulhatott a jogalanyok jogainak megvédésére, privát autonómiájuk 

biztosítására. Nem nyújthatott tehát védelmet az önkény legkirívóbb formái ellen sem, és nem 

működhetett a Max Weber-i értelemben kiszámítható, racionális jogalkalmazási gyakorlat. A jog így 
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elvesztette viszonylagos önállóságát, autonómiáját, ezzel felszámolva a jog iránt érzett társadalmi 

bizalmat. Generációk nőttek fel úgy, hogy kénytelenek voltak elviselni vagy megpróbálták kijátszani a 

jogalkalmazási önkényt. Sokszor a legalapvetőbb alanyi jogok elismertetéséhez is protekcióra volt 

szükség. 

A társadalom úgy értelmezte, hogy az elmarasztaló ítéleteket, a börtönbüntetéseket a legtöbb 

ember esetében igazságtalanul szabták ki, tehát azok egyre kevésbé tűntek becsületvesztésnek, csak 

sajnálatra méltó pechnek, szerencsétlenségnek.
2219

 A jog mögül eltűnt annak morális alátámasztása. 

Egyfelől az emberek úgy látták, hogy a szocialista jogot követni nem erkölcsi kötelezettségük,
2220

 

másrészt hivatalosan is azt tanították, hogy a jognak nem kell erkölcsösnek lennie. Marx az erkölcsi 

világban alig látott egyebet, mint nyárspolgári ideológiát.
2221

 

Lenin a Komszomol
2222

 III. kongresszusán mondott beszédében kifejtette: „Tagadunk minden 

olyan erkölcsöt, amelyet emberen kívülálló, osztályokon kívülálló fogalomból vezetnek le. […] 

Erkölcsünket a proletariátus osztályharcának érdekeiből vezetjük le.[…] számunkra az erkölcs a proletár 

osztályharc érdekeinek van alárendelve. […] Erkölcs az, ami elősegíti a régi kizsákmányoló társadalom 

elpusztítását és valamennyi dolgozó egyesülését a kommunisták új társadalmát megteremtő proletariátus 

körül.”
2223

 Lukács György
2224

 a lenini erkölcsről szóló elvet így interpretálta: „…a kommunista etika 

legmagasabb rendű feladata az erkölcstelen cselekvés szükségességének elfogadása.”
2225

 

Számos törvény, rendelet és alacsonyabb szintű jogforrás egyértelműen ellenkezett az 

alkotmánnyal. A jogszabályok közül jó néhány szemben állt az emberek erkölcsével és igazságérzetével; 

például az ország területének elhagyására vonatkozó büntető rendelkezésekről szóló 1950. évi 26. 

törvényerejű rendelet, amely kollektív büntetést alkalmazott (kulákok elleni szankciók, feljelentési 

kötelezettség stb.). 

A koncepciós perek, az államigazgatási szervek működése még a meglévő jogszabályokat is 

lábbal tiporta. Ezek az ítéletek részeivé váltak a jogrendszernek, hiszen a jog az, amit annak tételeznek. 

Varga Csaba mutatott rá, hogy a jogi önkény rosszabb, mintha tiszta önkény lenne: „Ameddig a 

kiszolgáltatottak szemében a jog meg tud őrizni bármiféle presztízst, a jog nevében véghez vitt önkény 

sokkal rombolóbb és a polgár által kivédhetetlen. Egyúttal a jog presztízsét is megsemmisítette.”
2226

 

3. Jogi oktatás, a jogtudomány és a jogászi hivatás megítélése 

A jogi nihilizmus hagyománya a jogászokkal szembeni politikai gyakorlatot, a jogi oktatást és a 

jogtudományt is kedvezőtlenül befolyásolta. Sztálin ugyan visszaállította az egyetemi szintű jogi oktatást, 

mégis nagyon kevés volt joghallgatók száma, például 1950/51-ben a Szovjetunió felsőoktatásban tanuló 

1,2 millió hallgatójából csak 45.400.
2227

 

Magyarországon a jogászt a múlt tipikus alakjaként aposztrofálták
2228

 a tőkés, a földbirtokos és a 

katonatiszt mellett. A „jogásznemzetről” csak rosszallóan nyilatkoztak. Pedig nálunk a második 

világháború előtt a politizálás fórumain, az országgyűlésben, a vármegyei közigazgatásban, de a 

pártokban és a kaszinókban, a társasági élet egyéb színterein is eszményítették a jogászi műveltséget, a 

jogászi érvelés mintaadó szerepet játszott. Ezzel szemben a diktatúra számára a jogász -- a maga 

szaktudásával, a jogot jellemző értékek, elvek, módszerek érvényesítésére irányuló törekvésével -- 

kiküszöbölendő tényezővé vált. Sztálin a jogászi gondolkodást csak „haszontalan szőrszálhasogatásnak” 

nevezte. Csupán a hivatalnok jogászt, a politikai elvárásokat jogi formába öntő, gyakorlatilag mindössze 

egyfajta „jegyzői” tevékenységet folytató jogász típusát tűrték meg. Nagy számban működtek ún. vállalati 

jogtanácsosok, akiket passzív, „jogtechnikusi” feladatra kárhoztattak. 
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Ez a politikai légkör kedvezőtlenül hatott a magyarországi jogászképzésre is. Jelentős számban 

visszaesett a joghallgatók és így a jogászok száma. Az 1950/51-es tanévben a 255 helyre csupán 50-en 

jelentkeztek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára. Néhány éven 

keresztül csak más karokról történő átirányítással, középiskolákban folytatott erőteljes agitációval lehetett 

a minimális hallgatói létszámot biztosítani.
2229

 

1948 és 1950 között felszámolták az egyetemek autonómiáját. A 274/1950. (XI. 23.) MT 

rendelet kimondta, hogy a tudományegyetemek egyszemélyi vezetés alá kerülnek.
2230

 A rektort a 

Minisztertanács, a dékánt a szakminiszter nevezte ki. A tanszabadságot ezzel hosszú időre teljesen 

felszámolták. A szovjet mintának megfelelően el akarták választani egymástól a tudományos kutatást és 

az egyetemi oktatást. A 4.231/1949 (IX. 13.) MT. rendelet ennek megfelelően a Magyar Tudományos 

Akadémián belül egymástól független kutatóintézetek létrehozásáról intézkedett. Így jött létre többek 

között az Állam- és Jogtudományi Intézet, amelyet az Igazságügyi Minisztérium alá rendeltek.
2231

 Az 

1951. évi 26. törvényerejű rendelet a tudományok doktora tudományos fokozat bevezetése és az egyetemi 

oktatói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások, illetőleg fokozatok szabályozása tárgyában 8. § (1) 

bekezdése megszüntette a jogászok doktori címét, helyette ezután „okleveles jogász” diplomát adtak. 

Ezzel még tovább erodálták a jogászi hivatás és a jogtudomány rangját és társadalmi elismertségét. (A 

doktori címet csak 1956 után állították vissza.) Szovjet mintát követve adták az új tudományos 

fokozatokat. A régi hagyományokkal rendelkező jogakadémiákat megszüntették, és Csehszlovákiában 

kialakított módszert követve a 4.181/1949. (VIII. 6.) Korm. rendelettel felállították a Büntetőbírói és 

Államügyészi Akadémiát, ahonnan egyéves képzés után bocsátották ki azokat a megbízható kádereket, 

akik ezután bíróként és ügyészként tevékenykedtek. Ezt a képzést végül 1954-ben szüntették meg a 

50/1954. (VIII. 1.) MT határozattal, de még a hetvenes évek elején is ítélkezett olyan bíró, aki csak ilyen 

képzettséggel rendelkezett. 

1945 és 1957 között folyamatosan távolították el a jogi karokról a Horthy-korszakban kinevezett 

professzorok legnagyobb részét és zárták ki őket a Magyar Tudományos Akadémia rendes és levelező 

tagjai közül. Így járt például Balogh Artúr (1866--1951) egyetemi tanár, politikus, az MTA levelező tagja. 

Baranyay Jusztin (1887--1956) cisztercita szerzetest, a Pázmány Péter Tudományegyetem egyházjogi 

professzorát a Mindszenty-perben hűtlenség vádjával 15 év fegyházra és vagyonelkobzásra ítélték. Boér 

Eleket (1872--1852), a MTA levelező tagját Újfehértóra internálták, ott hunyt el tragikus körülmények 

között. Szintén eltávolították a következő jogtudósokat: Bruckner Győző (1877--1962), a Miskolci 

Jogakadémia tanára, az MTA levelező tagja; Gajzágó László (1883--1953) diplomata, a Pázmány Péter 

Tudományegyetem Nemzetközi Jogi Tanszékének egyetemi tanára, az MTA levelező tagja és az Institut 

de Droit International tagja; Heller Erik (1880--1958), a Pázmány Péter Tudományegyetemen a bűnvádi 

eljárási jog egyetemi tanára, az MTA levelező tagja; Holub József (1885--1962) történész, jogtörténész, a 

pécsi Erzsébet Tudományegyetemen egyetemi tanára, rektora, az MTA tagja; Horváth Barna (1896--

1973) jogfilozófus, jogszociológus, a szegedi és a kolozsvári egyetem jogbölcselet tanára, az MTA 

levelező tagja; Kolosváry Bálint (1875--1954), a Pázmány Péter Tudományegyetemen a magánjog 

egyetemi tanára, az MTA tagja; Kuncz Ödön (1884--1965), a Pázmány Péter Tudományegyetemen a 

kereskedelmi és váltójog nyilvános rendes tanára, a MTA levelező tagja; Molnár Kálmán (1881--1961), a 

Pázmány Péter Tudományegyetemen az alkotmányjog egyetemi tanára, az MTA levelező tagja; Moór 

Gyula (1888--1950), a Pázmány Péter Tudományegyetemen a jogfilozófia egyetemi tanára, országgyűlési 

képviselő, az MTA ideiglenes elnöke; Navratil Ákos (1875--1952), aki a Pázmány Péter 

Tudományegyetemen oktatott a közgazdaságtan és pénzügytan tanszékvezető egyetemi tanáraként, az 

MTA rendes tagja; Polner Ödön (1865--1961), a szegedi egyetemen az alkotmányjog egyetemi tanára, 

dékán, az MTA tagja; Tomcsányi Móric (1878--1951), a Pázmány Péter Tudományegyetemen a közjog és 

a közigazgatási jog egyetemi tanára, az MTA tagja; Tury Sándor Kornél (1892--1971), Pázmány Péter 

Tudományegyetemen a kereskedelmi jog magántanára, az MTA levelező tagja; Vinkler János (1886--

1968), a pécsi egyetem polgári eljárásjog tanára, dékánja és rektora, az MTA levelező tagja; Vladár 

Gábor (1881--1972) kúriai tanácselnök, igazságügy-miniszter, az MTA tagja. 1950 után csak néhány régi 

professzor taníthatott továbbra is a jogi karokon. Helyükre -- ahogy a korabeli szakirodalomban írták: a 
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 SINKOVICS István (főszerk.): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története, 1945--1970 (Budapest: 

ELTE 1970) 220--221. 
2230

 SINKOVICS (főszerk.) (83. lj.) 209. és 344. 
2231

 Az más kérdés, hogy az eredeti szándékkal ellentétesen az intézet kiváló jogtudósoknak adott 

működési területet: HERCEGH Géza, PÉTERI Zoltán, KULCSÁR Kálmán, MÁDL Ferenc, HARMATHY Attila, 

SÓLYOM László, VARGA Csaba stb. 
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„marxista ideológiával felvértezett”
2232

 -- Beér János, Szabó Imre, Hajdú Gyula, Ries István, Kádár 

Miklós, Világhy Miklós stb. kapott egyetemei tanári kinevezést. 

A jogtudományban és a jogi oktatásban a szovjet jog és jogtudomány vált követendő példaképpé. 

Névai László, a korszak egyik meghatározó jogtudósa, a budapesti egyetem szovjet jogot oktató tanára 

szerint „[a] szovjet jogrendszer nem egyszerűen egy a külföldi jogrendszerek közül, hanem a 

legmagasabb rendű szocialista jogrendszer, melynek példáját követjük, tanulságait felhasználjuk saját 

szocialista építésükben”.
2233

 Ennek az elvnek megfelelően az előadások 12 százalékában szovjet jogot 

adtak elő: a tanagyag része volt a Szovjetunió jogtörténete, államjoga, polgári joga, polgári eljárásjoga, 

büntetőjoga, büntető eljárásjoga, kolhozjoga és államigazgatási joga. Csak a 60-as évek elejére hagyták el 

az egyes szovjet jogi tárgyakat.
2234

 Megszüntették az egyházjog oktatását, viszont jelentős óraszámban, fő 

tárgyakként megjelentek a hivatalos ideológiát propagáló világnézeti kurzusok: párttörténet, 1957-től 

tudományos szocializmus, marxista politikai gazdaságtan, dialektikus és történelmi materializmus, 

marxizmus-leninizmus, marxista filozófia, marxista jogelmélet, 1961-től politikai tanok története, 

marxista etika, a munkásmozgalom története. Kötelezővé vált az orosz nyelv oktatása, megjelent a 

militarista szellemű honvédelmi ismeretek stúdium. A nyári szünetben pedig mindenkinek termelési 

gyakorlaton kellett részt vennie. Mindeközben például a polgári jog oktatásának óraszámát 20-ról 8-ra 

csökkentették. 

Nemzetközi összehasonlításban is feltűnően kevés jogász tevékenykedett Magyarországon. 

1976-ban Izraelben egymillió lakosra 2467, az Amerikai Egyesült Államokban 1981, Kanadában 703, 

Nagy-Britanniában 588, a Német Szövetségi Köztársaságban 449 jogász jutott. Magyarországon ezzel 

szemben csak 290 … 

4. A szocialista jog forrásai 

A szocialista jog definíciója szerint a jog az, amit annak tételeznek. Ilyenfajta szélsőségesen 

pozitivista álláspont mellett, a jogforrási hierarchia alkotmányos garanciáit
2235

 félretéve csak azt tartották 

fontosnak, hogy a jogalkotás minél egyszerűbben és gyorsabban történjen. Egészen kivételesen fordult 

elő, hogy egy fontosabb, sokakat érintő jogszabály esetében valamilyen szakmai előkészítés, vita vagy 

akár lakossági fórum lett volna.
2236

 Valójában az államigazgatási jellegű jogalkotás vált meghatározóvá, 

és még az is előfordult, hogy jogi végzettséggel nem rendelkező hivatalnokok állították össze a 

jogszabályokat. Egyre nagyobb teret nyert a rendeleti és az alsóbb szintű jogalkotás, valamint a titkos 

jogszabály-előkészítés. Az országgyűlési képviselők a törvényjavaslatokat „Szigorúan titkos!” felirattal 

kapták meg. A szocialista jogelmélet a jogforrási rendszer „differenciálódását”, az „új jogforrások” 

megjelenését mint a szocialista jog fejlettségének jelét üdvözölte. 

Az állampolgárok számára szinte követhetetlenné vált, hogy tulajdonképpen milyen 

jogszabályok vonatkoztak rájuk. A titkos jogszabályokon túl
2237

 a közzétettek is követhetetlenné váltak a 

jogforrási hierarchia átláthatatlansága miatt. Mindamellett az Igazságügyi Minisztérium belső utasításai, 
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 TAKÁCS Imre: „A jogi oktatás reformja a felszabadulás után és a szocialista jogászképzés kialakítása” 

Jogtörténeti Értekezések 14. 1984. 226. 
2233

 NÉVAI László: „A szovjet tárgyak oktatása” Felsőoktatási Szemle 1953. 252. 
2234

 SINKOVICS (főszerk.) (83. lj.) 261. 
2235

 Pl. 1790. évi XII. tc.a törvényhozó és végrehajtó hatalom gyakorlásáról. 
2236

 Az 1949. évi XX. tv. esetében ez a „vita” a következőképpen zajlott le: Az elkészült tervezetet 1949. 

augusztus 5-én hozták nyilvánosságra. A korabeli tankönyv tanúsága szerint „az ország egész területén 

népgyűléseken, üzemek és gyárak összejövetelein, városok és falvak lakóinak különbözőképpen 

szervezett ülésein a dolgozók széles körben megvitatták”. Állítólag számtalan javaslat és hozzászólás is 

született, de ezek a végső szöveget nem befolyásolták, így azt már augusztus 10-én az Országgyűlés 

asztalára tette a Minisztertanács. Tehát ezt a nagyszabású vitát és a végső szöveg megfogalmazását öt nap 

alatt sikerült lebonyolítani. Lásd BEÉR János et al.: Magyar államjog (Budapest: Tankönyvkiadó 1964) 

77--78. 
2237

 Ilyen volt az ország területének elhagyására vonatkozó büntető rendelkezésekről szóló 1950. évi 26. 

tvr., amelyet „illegálisan” adtak ki, ennek ellenére a jogszabály alapján 1950--1953 között 574 főt ítéltek 

el. A Magyar Közlönyben ezen a számon megjelent jogszabály „A Magyar Nemzeti Bankról” címet 

viselte. Lásd SOLT Pál (főszerk.): Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 4. (Budapest: KJK 1995) 

529--569. 
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tájékoztatói,
2238

 a központi vagy a helyi párthatározatok ugyancsak kötelezték a jogalkalmazó 

szerveket.
2239

 

A jogforrási hierarchián belül a törvényi szabályozás jelentősége drasztikusan csökkent. Egyre 

kevesebb törvényt alkottak, s a megszületett törvények szövegezése is jórészt keretjellegűvé vált. Az 

alkotmány -- több törvénnyel szabályozandó intézmény megjelölése mellett -- nem sorolta fel kimerítően 

a törvényhozási tárgyakat, ezzel is közvetve lehetővé tették, hogy alacsonyabb szintű jogszabályokban 

szabályozzák az állampolgárok alapjogait. 

Magyarországon a többpárti demokráciában a folyamatosan ülésező Országgyűlés évente százas 

nagyságrendben alkotta a törvényeket. Amikor 1949-ben áttértek a pártállami szisztémára, az év 365 

napjából csak pár napig működő parlament alig néhány törvényt alkotott.
2240

 Például az 1955-ben 

meghozott négy törvényből egy a szokásos költségvetési törvény, kettő a minisztériumok átszervezéséről, 

egy pedig a Varsói Szerződésről rendelkezett. Az állampolgárokra közvetlenül ható, alanyi jogaikat 

szabályozó törvény tehát nem készült. A „csúcspont” 1982 volt, amikor két törvényt sikerült az 

Országgyűlésnek megalkotnia: az egyiket a költségvetésről, a másikat a zárszámadásról. 

Az 1960-as években divatossá vált egy-egy ágazat törvényi szintű szabályozása. Ezek a 

jogszabályok nem elsősorban jogalkotási szempontok (hiszen a szabályozandó terület eléggé 

szerteágazó), hanem lobbytevékenység végeredménye volt.
2241

 Ezeket a keretjogszabályokat, amelyek 

elsősorban politikai elvárásokat fogalmaztak meg, azután alsóbb szintű jogszabályok tömegei töltötték 

meg tartalommal. A törvény sokszor inkább propagandaszöveget tartalmazott és idillikus állapotokat 

sugallt (például az ifjúságról, a közművelődésről szóló törvény). A realitást itt is a miniszteri rendeletek 

és határozatok jelentették. A jogalkotást tehát az államigazgatási szervek határozták meg, hiszen a 

minisztertanácsi rendeletek a törvények húszszorosát, a miniszteri rendeletek pedig ötvenhétszeresét 

tették ki. Még az 1982-ben megalkotott 7/1980--85. számú országgyűlési határozat is kimondta: „Fokozni 

kell az Országgyűlés törvényalkotó tevékenységét: a törvények jelentős vagy átfogó módosításáról is az 

Országgyűlés döntsön.” 

Szovjet mintára Magyarországon is felhatalmazták a Népköztársaság Elnöki Tanácsát (NET),
2242

 

hogy törvényerejű rendeletet (tvr.) adhasson ki. A NET -- elvileg az Országgyűlést helyettesítve -- az 

Alkotmány módosításán kívül bármilyen kérdést szabályozhatott. Ennek ellenére előfordult, hogy 

törvényerejű rendelettel módosították az Alkotmányt, és akkor is alkottak törvényerejű rendeletet, amikor 

ülésezett az Országgyűlés. A pártvezetésnek azonban rendkívül kényelmes volt ez a megoldás. Éppen 

ezért jóval több törvényerejű rendeletet hoztak, mint törvényt, 1970-ben például a tízszeresét (négy 

törvényt és negyven törvényerejű rendeletet). 

Az ötvenes években bármilyen alacsony szintű jogforrással bármilyen jelentős emberi jogot, 

alanyi jogot szabályozni lehetett. 1954-ig a Minisztertanács is alkothatott büntetőjogi normákat [például 

2560/1949. (III. 19.) Korm. rendelet a termelőszövetkezeti csoportok, tagjaik és vagyonuk fokozott 

büntetőjogi védelméről]. Később is az az álláspont volt a meghatározó, hogy rendeleti úton lehet 

szabályozni minden olyan kérdést, amelyet törvényben még nem rendeztek. Éppen ezért a legtöbb 

államigazgatási szerv arra törekedett, hogy feladataik ellátásához megszerezze -- lehetőleg jogi korlátok 

nélkül -- a jogalkotó hatáskörét is. Egyes országos hatáskörű szervek vezetői, amikor államtitkári rangot 

kaptak, egyúttal rendeletalkotási jogot is szereztek hozzá. Ilyen volt az Országos Tervhivatal elnökének 
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 Pl. az Igazságügyi Minisztérium 1950. október 5-i tájékoztatója a zsizsikes gabona beszolgáltatási 

ügyében előírta, hogy milyen ítéletet (általában végrehajtandó szabadságvesztést) kell hozni kulák, illetve 

kis- és középparaszt (felfüggesztett börtönbüntetés) esetén. Lásd SOLT (főszerk.) (91. lj.) 3., 318--319, 4. 

529--540. 
2239

 Az edelényi járásbíróság 1957. évi beszámolója leszögezte: „a bíróság munkáját az MSZMP országos 

értekezletén 1957. június 30-án [helyesen június 29-én -- H. A.] hozott határozatainak szem előtt 

tartásával végezte.” Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár 2.f. XXXIII-5.1. 22.f.1/1. ö. e. 2. sz. 

dosszié. 
2240

 Még Lengyelországban és Csehszlovákiában is több törvény született. Lásd TÓTH Károly: A 

szocialista országok alkotmányfejlődésének iránya az elmúlt negyedszázadban (Budapest: MTA 1986) 

45--46. 
2241

 1960. évi III. tv. a bányákról, 1960. évi IV. tv. a honvédelemről, 1961. évi III. tv. a Magyar 

Népköztársaság oktatási rendszeréről, 1961. évi VII. tv. az erdőkről és a vadgazdálkodásról, 1964. évi II. 

tv. a postáról és a távközlésről, 1964. évi III. tv. az építésügyről, 1964. évi IV. tv. a vízügyről, 1968. évi 

IV. tv. a vasutakról, 1969. évi VI. tv. a szakmunkásképzésről, 1969. évi VII. tv. a gázenergiáról. 
2242

 KOVÁCS István: „A törvény és a törvényerejű rendelet problematikájához” Állam- és Jogtudomány 

1973/3. 333.  
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vagy az országos hatáskörű hivatalok vezetőinek,
2243

 a rendőrhatóságoknak
2244

 és a tűzrendészeti 

hatóságoknak a felhatalmazása.
2245

 

A jogalkotói jogkör osztogatásának külön furcsasága a Szakszervezetek Országos Tanácsának 

jogalkotói hatáskörrel való felruházása,
2246

 majd a miniszteri rendelettel azonos rangú jogforrásként való 

elismerése,
2247

 amivel tulajdonképpen elismerték, hogy a szakszervezetet államigazgatási szervvé tették. 

Sok problémát okozott az is, hogy miniszteri utasításokkal általános szabályozást is gyakoroltak. 

Ezeket az anomáliákat még a jogszabályok kihirdetéséről és hatálybalépéséről szóló 1974. évi 24. 

törvényerejű rendelet és a végrehajtására kibocsátott 1063/1974. (XII. 30). MT határozat sem tudta 

megoldani. Nem akarták tudomásul venni, hogy az utasítás egyedi címzettnek szóló passzus és nem 

jogszabály. 

A legtöbb szocialista országban, így Magyarországon is igen hamar a szinte követhetetlenül nagy 

mennyiségű jogszabályalkotás lett a jellemző. Az államigazgatás, más eszközök hiányában, a túlzott 

elvárások teljesítése érdekében a jogot mint eszközt próbálta használni.
2248

 Mivel a piaci szabályozás nem 

működhetett, ezért azt a gazdaság területén korlátozó és parancsoló normákkal igyekeztek 

helyettesíteni.
2249

 És mert az életnek szinte minden területét szabályozni kívánták, mérhetetlen 

mennyiségben ontották a jogszabályokat. 1954-ben csak a Begyűjtési Minisztérium nyolc hónap alatt 220 

mázsa papírt használt fel utasítások előállítására. A Földművelésügyi Minisztérium a Pest Megyei Tanács 

mezőgazdasági osztályának 1587 utasítást és körlevelet küldött. A hatályos joganyag 1983-ban 18 ezer 

oldalban foglalható össze (a tanácsi jogszabályok nélkül), ami kb. hatvan kötetet jelent, ha egy kötetet 

300 oldalnak veszünk. A Magyar Közlöny joganyaga évente 1000 oldalt tett ki, emellett a normatív 

utasítások, illetve a direktívák a tárcalapokban jelentek meg (ha egyáltalán megjelentek). Az évente 

hatályon kívül helyezett jogszabályok száma is tekintélyes. Évente 200-250 jogszabályt teljes mértékben 

hatályon kívül helyeztek. Ennél jóval több volt a módosítás. A változások száma átlagosan a hatszázat is 

meghaladta (vagyis az év minden egyes munkanapjára két új jogszabály jutott). Ehhez viszont hozzá kell 

számítanunk évente kétszáz új jogszabályt, tehát a jogalkalmazóknak évente legalább 400-450 új 

jogszabállyal kellett (volna) megismerkedniük. A teljes hazai joganyag átlagos cserélődési ideje nem érte 

el a hét évet. 

A szokásjognak mindig is nagy hagyományai voltak Magyarországon.
2250

 A totális diktatúra 

azonban tilalmazott mindenfajta szokásjogot, hiszen ez a fajta jogforrás direkt módon kevésbé irányítható 

és nagyobb önállóságot ad a jogalkalmazóknak. Szabó Imre Sztálin nyelvelméleti nézetei és Visinszkij 

normativista elmélete
2251

 alapján fogalmazta meg az 1989-ig érvényes bírósági irányelveket.
2252

 

Magyarországon a folyamatos tisztogatások ellenére
2253

 sok jól képzett jogász bíráskodott, ezért 

a bírói szokásjog burkolt formában, de működött (döntőbizottsági gyakorlat tette jogi személlyé az állami 

vállalatokat). A szokásjog háttérbe szorításával párhuzamosan a jogtudomány jogforrási jellege is 

jelentéktelenné vált. 

5. A szocialista jog jogági tagozódása 

A szocialista jog elmélete az egységes államhatalom koncepciójából indult ki, ezért tagadta a 

jogrendszernek közjogra és magánjogra való felosztását. Ezt az elvet tudatosította Lenin, amikor levélben 
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 1072/1954. (IX. 4.) MT hat. az államigazgatás szerveinek általános rendelkezéseiről, a jogszabályok 

közléséről és megjelöléséről. 
2244

 1955. évi 22. tvr. a rendőrségről 8. § (1) bek. 
2245

 1956. évi 13. sz. tvr. a tűzoltóságról és a tűzrendészetről 15. § (2) bek. 
2246

 1955. évi 39. tvr. 31. § (2) bek., illetve annak elnökségéről: 1096/1957. [VI. 12.] Korm. hat. 7/A pont. 
2247

 A jogszabályok kihirdetéséről és hatálybalépéséről szóló 1974. évi 24. tvr. végrehajtására kiadott 

1063/1974. (XII. 30.) MT határozatot módosító 1044/1982. (XI. 26.) MT hat. 7/B pont. 
2248

 KULCSÁR Kálmán: A modernizáció és a magyar társadalom (Budapest: Magvető 1986) 272. 
2249

 SÁRKÖZY Tamás: Gazdaságpolitika -- szervezetrendszer -- jogpolitika (Budapest: Kossuth 1987) 40. 
2250

 HORVÁTH Attila: A magyar magánjog történetének alapjai (Budapest: Gondolat 2006) 114. 
2251

 Andrej Januarjevics VISINSZKIJ: A perbeli bizonyítás elmélete a szovjet jogban [ford. BENKŐ Gyula] 

(Budapest: Akadémiai 1952). 
2252

 SZABÓ Imre: A jogszabályok értelmezése (Budapest: KJK 1960) 16; vö. SZAMEL Lajos: Jogforrások 

(Budapest: KJK 1958) 128; KUKORELLI István: „A Legfelsőbb Bíróság normaalkotó tevékenységéről” 

Jogtudományi Közlöny 1976/11. 657. 
2253

 ZINNER Tibor: Megfogyva és megtörve. Évtizedek és tizedelések a jogászvilágban, 1918--1962 

(Budapest: Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2005). 
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figyelmeztette a szovjet polgári törvénykönyv készítőit: „Mi nem akarunk elismerni semmi »magánt«, 

számunkra minden, ami a gazdasághoz tartozik, közjog és nem magánjog…”
2254

 

A jogágakra kialakított minden korábbi elméletet bírálva kijelentették, hogy a jogági felosztás 

nem elvont jogászi okoskodásból ered, hanem az alap által meghatározott felépítmény objektív módon, a 

gazdaság meghatározó volta révén adja meg a jogági tagozódást. Csak az egyszerű társadalmi 

viszonyokat kell felismerni, illetve arra kell vigyázni, hogy a szabályozás módszere is kellően homogén 

legyen.
2255

 Végül a Visinszkij-féle normativista felfogás, az államjog primátusa mellett, formálisan 

egymás mellé tette a többi jogágat: államigazgatási jog, polgári jog, munkajog, földjog, kolhozjog stb. 

Valamennyi jogág az állami tevékenység puszta eszközét jelentette.
2256

 

5.1. Alkotmányjogból államjog 

Magyarország a második világháborúig Európa egyik legjelentősebb közjogi hagyományokkal 

rendelkező országa volt.
2257

 A magyar történeti alkotmány szerves fejlődését akasztotta meg, illetve 

terelte kényszerpályára az 1949. évi XX. törvény a Magyar Népköztársaság alkotmányáról, amely az 

1936-os ún. sztálini alkotmányt tekintette példaképének (gyakorlatilag azt másolta), és nagyon hasonlított 

a többi európai szocialista ország alkotmányához, leginkább az 1952. július 22-i lengyel, az 1952. 

szeptember 24-i román és a Német Demokratikus Köztársaság 1968. április 6-i alaptörvényéhez.
2258

 

A magyar szocialista jogtudomány -- szovjet minta alapján -- az alkotmányjog terminus helyett 

az államjog kifejezést használta,
2259

 és valóban az állam került a jogi szabályozás középpontjába. (A 

közigazgatási jogból ugyanezen elvek alapján lett államigazgatási jog.) A Szovjetunióban német hatásra 

nevezték el így az alkotmányjogot. Angol és francia nyelvre egyébként le sem fordítható a 

goszudarsztvenoje pravo kifejezés. Ugyanezt az elvet, hogy a jogállam fogalmát a szocialista 

jogtudomány nem fogadta el, fejezte ki az egyetemek jog- és államtudományi karainak átkeresztelése 

állam- és jogtudományi karrá. 

Minden alkotmánnyal szemben általános követelmény, hogy korlátozza az állam hatalmát és 

biztosítsa a polgárok számára az alapvető jogokat.
2260

 A szocialista államjog ezzel szemben az 

államhatalom egységének koncepciójából indult ki, s egyben tagadta a hatalmi ágak elválasztásának, 

valamint a „fékeknek és ellensúlyoknak” az elvét. Pedig az emberi és polgári jogok egyetemes 

nyilatkozata (1789) óta szinte közhelynek számított az a követelmény, amely szerint „[a]z a társadalom, 

amely nem biztosítja a jogok védelmét, sem a hatalmak elválasztásáról nem intézkedik, nem rendelkezik 

alkotmánnyal”.
2261

 Ezzel szemben Jakov Mihajlovics Szverdlov magyarázata szerint „[n]agyon helyes, 

hogy nálunk a törvényhozó és a végrehajtó hatalom nincs elválasztva, mint Nyugaton. Így minden 
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problémát gyorsan meg lehet oldani.”
2262

 Nem foglalkoztak az alkotmányt védelmező intézményekkel 

sem. Még a gondolatát is azzal az indokkal utasították el, hogy a „nép hatalmát” nem szükséges 

korlátozni. Ezért is szüntették meg például a Közigazgatási Bíróságot (1949. évi II. törvény).
2263

Az 

országgyűlés, a kormány és a bíróságok közötti jogviszonyt egyfajta praktikus munkamegosztásnak 

tekintették. 

Az államjog művelőinek tanulmányaikban propagandisztikus elemeket kellett igazolniuk: a 

szocialista jog felsőbbrendűségét, a munkásosztály vezető szerepét stb. Nem írhatták le, hogy az 

Alkotmány legtöbb rendelkezése a valóságban soha sem teljesül. Ilyen volt például az Alkotmány 10. § 

(1) bekezdése („A Magyar Népköztársaság legfelsőbb államhatalmi szerve az országgyűlés”) vagy a VIII. 

fejezetben a sajtószabadság és a gyülekezési jog stb. szabályai. 

A marxizmus klasszikusainak nem volt emberi jogi koncepciójuk. Arra hivatkoztak, hogy ha 

megvalósul a kommunizmus, akkor elhal az állam és a jog, így az egész kérdésfeltevés is feleslegessé 

válik. Marx, például amikor a sajtószabadság mellett szólalt fel egyes írásaiban, azt csak taktikai 

lépésként, az ún. burzsoá állam kritikájaként tette. Kifejezetten az emberi jogokat relativizáló 

gondolatokat fejtett ki például A zsidókérdéshez (1844) című művében: „Az úgynevezett emberi jogok 

egyike sem megy túl tehát az önző emberen, az emberen, mint a polgári társadalom tagján, azaz mint az 

önmagában, magánérdekében és magánönkényébe visszahúzódó, s a közösségtől elkülönült egyénen.”
2264

 

Marx egyébként nem szimpatizált a civil társadalommal sem, mert az zavaró tényezőnek tűnt az 

osztályharcról szóló elméletében. Ebben segítségére volt a német nyelv sajátossága is, amelyben a civil 

társadalomra ugyanazt a kifejezést használják, mint a kapitalistára: „bürgerliche Gesellschaft”.
2265

 

Engelsszel közösen írt művükben, A szent családban (1844) teljes mértékben megtagadták az 

emberi jogokat: „…tehát az emberi jogok nem szabadítják meg az embereket a vallástól, hanem megadják 

nekik a vallásszabadságot, nem szabadítják meg a tulajdontól, hanem megszerzik nekik a tulajdon 

szabadságát, nem szabadítják meg a szerzés szennyétől, hanem ellenkezőleg, megadják nekik az 

iparszabadságot.”
2266

 Marx Feuerbach-tézisek (1845) című tanulmányában le is vonta a végső 

következtetését, amely szerint nem létezhet az államtól független, elidegeníthetetlen emberi jog.
2267

 

A szovjet típusú diktatúra nem engedhette meg, hogy alattvalói polgárként elidegeníthetetlen, 

még az államhatalmat is korlátozó emberi jogokkal rendelkezzenek. Ezen a téren a legkisebb engedmény 

is képes lenne mozgásba hozni az eltitkolt elégedetlenséget. Éppen ezért a diktatúrában az emberi jogok 

érvényesülése fogalmilag kizárt. Sztálin az általa irányított államok lakóit „csavaroknak” tekintette, mint 

egy nagy gépezet részeit, amelyet természetesen az állampárt irányít. Ezért a hivatalos szocialista 

jogelmélet elvetette az emberi jogok természetjogi megalapozását, amely az emberi jogoknak a tértől és 

időtől független egyetemes jelleget tulajdonított. A Szovjetunióban Visinszkij „szocialista 

normativizmusnak” nevezett elmélete, Magyarországon Szabó Imre tételei határozták meg 1989-ig a 

hivatalos álláspontot.
2268

 Eszerint az emberi jogok forrása az adott termelési viszony (a szocialista állam 

gazdasági és társadalmi rendje), hiszen az alakítja ki a politikai felépítményt, az alkotmányos 

szabályokat.
2269

 A szocializmus jogpozitivizmusa a korabeli gyakorlatias felfogásnak megfelelően olyan 

elméletet vallott, amely a legjobban megfelelt a diktatórikus államberendezkedésnek. Eszerint az 

állampolgári jogok az állam által adományozott és bármikor vissza is vonható jogok. 

Ezért nemcsak a természetjogi megalapozást vetették el,
2270

 hanem lehetőleg tartózkodtak 

mindenfajta általános deklarációtól. Az 1972-es alkotmánymódosításig az emberi jog terminus helyett az 

állampolgári jog kifejezést használták. Az ilyen módon „államosított jogokat” relativizálták, csak az 
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állam által előírt és engedélyezett mértékre szorították vissza. Megfordították a természetjogi elvből 

kiinduló szabályt: a „mindent szabad, ami nem tilos” helyett a „csak azt szabad, ami konkrétan 

megengedett” elvet alkalmazták. Mindezt azzal indokolták, hogy mivel a „nép” gyakorolja már a 

hatalmat, nincs antagonisztikus ellentét az állampolgár és az állam között, ezért a jogi szabályozás 

elveszítette a jelentőségét, bőven elegendők a „politikai garanciák”. Holló András alkotmányjogász 

indoklása szerint „[a] politikai rendszer vezető szervezete a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP). 

Ennek megfelelően a politikai rendszer demokráciájának biztosítéka alapvetően az MSZMP politikai 

tevékenysége.”
2271

 

Szimbolikus jelentőségű az is, hogy az 1949. évi XX. törvény az állampolgári jogokat a VIII. 

fejezetben, az állami szervekre vonatkozó szabályozás után sorolta fel. (Ezt a megoldást -- az 1936-os 

sztálini alkotmányt követve -- csak az 1952. évi lengyel alkotmány alkalmazta.) A demokratikus országok 

alkotmányaiban az emberi jogokról szóló fejezetet az államszervezeti rész elé szerkesztik. Ennek elvi és 

rendszertani jelentősége van. Elvi jelentősége annak kinyilvánítása, hogy az egyéni és a közösség számára 

biztosított jogok elsőbbséget élveznek az államhatalommal szemben. Az állami szerveknek kötelességük 

betartani és betartatni az emberi jogokat. Rendszertani szempontból akkor van szerepe az emberi jogok 

elhelyezésének, ha tartalmi, értelmezésbeli különbség mutatkozik az államszervezetre és az emberi 

jogokra vonatkozó szabályok között. Ekkor a rendszertani értelmezés szerint az alkotmányban elfoglalt 

pozíció szerint kell prioritást kialakítani. 

Az alapvető állampolgári jogokat igyekeztek relativizálni: a sajtószabadságot, a gyülekezési 

szabadságot, az egyesülési jogot és egyéb szabadságjogokat „a dolgozók érdekeinek megfelelően 

biztosítja” az Alkotmány (55, 56. és 58. §). Az 1972-es alkotmánymódosítás e kategória helyett általános 

elvként mondta ki: „A Magyar Népköztársaságban az állampolgári jogokat a szocialista társadalom 

érdekeivel összhangban kell gyakorolni, a jogok gyakorlása elválaszthatatlan az állampolgári 

kötelességek teljesítésétől” [54. § (2) bekezdés]. Mindezek jogilag értelmezhetetlen fogalmak. A 

közhatalmat gyakorló szervre bízták a politikai mérlegelés lehetőségét. 

5.2. „Burzsoá magánjog” helyett szocialista polgári jog 

Magyarországon a magánjog közel ezeréves hagyományokkal, kiérlelt, leginkább a római-

germán jogcsaládba illő jogintézményekkel rendelkezett. A magánjogi intézmények mélyen beivódtak a 

lakosság tudatába a magántulajdon, a piacgazdaság, a jóhiszemű és tisztességes eljárás követelményével 

együtt.
2272

 Ilyen előzmények és körülmények között kényszerítették rá a magyar társadalomra a szovjet 

típusú diktatúra intézményrendszerét és a szovjet jogot. A hivatalos állami propaganda szerint ugyanis a 

szocialista polgári jog messze felülmúlta az ún. kapitalista polgári jogot. A lenini elvekre hivatkozva
2273

 a 

magánjog elnevezést mint „burzsoá” terminust elvetették, és helyette a polgári jog kifejezést 

használták.
2274

 

Ennek ellenére a magyar jogtudósoknak a magánjog területén több polgári jogi tradíciót és 

nemzeti sajátosságot is sikerült megőrizniük, átmenteniük. Külön érdekessége mindennek, hogy a szovjet 

polgári jog is folyamatosan változott és fejlődött, ezért a magyar jogászoknak mindig az éppen aktuális 

jogállapotot kellett mintának tekinteni. 

Mindemellett Visinszkij normativista elméletének megfelelően a polgári jog területén is tagadták 

a szokásjog jogforrási jellegét.
2275

 Eszerint a polgári jog is az állam parancsaira épül és a bírák csak 

„szubszumáló automaták”.
2276

 Természetesen ez az elképzelés a gyakorlatban nem érvényesülhetett, 
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hiszen ahogy közismert, a szokásjog még a szokásjogot tiltó normát is lerontja.
2277

 A bíróságok nemcsak 

magyarázták a jogszabályokat, hanem attól eltérő új szabályokat is alkottak. 

A legjelentősebb változások a dologi jogi részben történtek. A római-germán jogcsaládban 

alapvetőnek ítélt ingó-ingatlan megkülönböztetés helyett a szovjet jogászok, a Marx által használt 

közgazdasági terminológiának megfelelően, a termelőeszközök és a fogyasztási javak között tettek 

különbséget. Termelési eszköznek a munkatárgyakat és a munkaeszközöket tekintették, amellyel 

értéktöbbletet, profitot lehet előállítani. A fogyasztási javak körébe az ember személyes létfenntartási 

szükségleteit közvetlenül kielégítő termékeket és szolgáltatásokat sorolták.
2278

 „Termelési eszközök azok 

a dolgok, amelyek segítségével más javakat állítunk elő. A használati javak közvetlenül az ember 

személyes szükségleteinek kielégítésére szolgálnak.”
2279

 Az előbbiek túlnyomórészt az állam, kisebb 

részben a szövetkezetek tulajdonába kerülhettek, az utóbbiak az állampolgárok személyi tulajdonában is 

lehettek. A gyakorlatban az ingó és ingatlan fogalmát mégis alkalmazták mint magától értetődő 

kategóriákat.
2280

 A szocialista jogtudomány nem változtatott az 1928. évi magánjogi törvényjavaslat 

definícióján: „Ingatlanok a telkek, a föld felületének egyes határozott részei, alkotórészekkel együtt 

minden más dolog ingó” (434. §). Ezek a definíciók, meghatározások eléggé bizonytalan jogi fogalmakat 

teremtettek, ami természetesen megkönnyítette az önkényes jogalkalmazást. 

A magyar szocialista polgári jog, szakítva a római-germán jogcsalád hagyományaival, a szovjet 

mintára áttérve nem a dologiságot helyezte a polgári jog középpontjába, hanem a tulajdonjogot emelte ki 

és tette meg fejezetcímnek. A szovjet polgári jogból ugyanis a sajátos orosz jogfejlődés eredményeképpen 

eleve hiányoztak a római jogi tulajdon hagyományai, ismeretlenek voltak olyan intézmények, mint a telki 

szolgalom, a haszonélvezeti, a használati jog vagy az örökhaszonbérleti jog és a telki teher. 

A polgári jog területét alaposan lecsökkentették. A központi tervutasításos gazdasági rendszer 

szinte az egész gazdaságot kiszakította a hagyományos magánjog hatóköréből. A szovjet jogászok egy 

része, közülük is leginkább Pasukanisz szerint az állami vállalatok, szövetkezetek tulajdoni és vagyoni 

viszonyait, a gazdaság irányításának jogát külön kell szabályozni.
2281

 Ezzel az ún. gazdasági jogi 

elmélettel szemben Visinszkij lépett fel (az elmélet képviselőivel szemben pedig a szovjet 

állambiztonsági hatóságok).
2282

 Visinszkij szerint téves az a nézet, hogy különféle rétegek léteznének a 

szocialista jogban, attól függően, hogy kik a jogviszony alanyai. A polgári jog tárgykörét ugyan ő sem 

határozta meg, csak arra utalt, hogy a vagyoni viszonyok egy része a polgári jogba tartozik, a végrehajtó 

intézkedő tevékenység pedig az államigazgatási jogba.
2283

 

Magyarországon az államosítások után szintén megjelent a gazdasági jog elmélete, de miután a 

magyar jogászok értesültek a szovjet álláspontról,
2284

 gyorsan elhatárolódtak tőle és Visinszkij nézeteit 

támogatták.
2285

 Az Eörsi Gyula által felvázolt álláspont szerint a kódexek szintjén Magyarországon is az 

egységes polgári jogi megoldás a legmegfelelőbb.
2286

 Ennek értelmében a kereskedelmi jog néhány 

megmaradt jogintézménye
2287

 a polgári jog keretei közé került (hiszen a kereskedelmi ügyleteket is a 

kötelmi jogban helyezték el), a társasági jog egy része pedig elvileg a gazdasági társaságokról szóló 

1988. évi VI. törvényig hatályban maradt. Az állami vállalatokról szóló szabályok, amelyek bizonyos 
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fokig a társasági jog helyébe léptek, mindettől függetlenül csak kismértékben tartoztak a polgári jogba. A 

bankokra, biztosítókra vonatkozó, valamint ezen intézmények gazdasági kapcsolatairól szóló szabályokat 

külön jogszabályokban rendezték. Szintén önállósodott a mezőgazdasági, a termelőszövetkezeti jog, és a 

polgári jogról leválasztották a földjogot is. 1951-ben a munka törvénykönyve, 1952-ben pedig a 

családjogi törvénykönyv deklarálta két új jogág kialakulását. 

A polgári törvénykönyv -- szemben az Alkotmánnyal -- nem puszta recepciója a szovjet polgári 

törvénykönyvnek. Sőt, a tervezetet kidolgozó jogászokat egyértelműen dicséret illeti azért, hogy sikeresen 

átmentették az 1928. évi magánjogi törvényjavaslat jó néhány kiválóan szabályozott jogintézményét.
2288

 

Így sikerült fenntartani a polgári jogi szemléletet a bírói gyakorlatban, a tudományos életben és az 

egyetemi oktatásban. A polgári jogi alapelveken fel lehetett nevelni az elkövetkezendő jogász 

generációkat, akiknek legalább fogalmuk lehetett arról, hogy mi az a szerződés, a tulajdon, a személyiségi 

jogok, a kártérítési felelősség, a tisztességes együttműködés szabályai, a joggal való visszaélés tilalma stb. 

A bíróságok is, ha meg akarták őrizni relatív önállóságukat, hivatkozni tudtak a polgári törvénykönyv 

egyes rendelkezéseire. A szovjet jogintézmények az oszthatatlan állami tulajdonjogról, a 

tervszerződésekről ugyan Magyarországon is megjelentek, de eleve enyhített formában. Magyarországon 

például az állami vállalatok mindig is jogi személyeknek számítottak. 

A szocialista polgári jog mindemellett fellazította a polgári jog évszázados intézményeit (például 

a tulajdonjogot), lehetőséget nyújtott az önkényes és mindig a pillanatnyi politikai kurzushoz igazodó 

jogértelmezésekre és jogalkalmazásra. Ideológiai és politikai deklarációk szőtték át egész rendszerét. 

Egyes rendelkezései (például hibás teljesítés, államigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősség, 

özvegyi haszonélvezeti jog) a jogalkalmazói, elsősorban a bírói gyakorlatban lehetetlenné tették a 

társadalmi követelményeknek megfelelő jogalkalmazást. 

Nem tartották fenn a jó erkölcs, a jóhiszeműség, a tisztesség fogalmát. Helyette a „szocialista 

együttélés szabályait” sértő cselekmények kategóriáját kreálták. Sólyom László találó kifejezésével a 

szocialista polgári jog alanya egy „denaturált burzsoá” lett,
2289

 mert tulajdonszerzési, pénzszerzési és 

vállalkozói korlátok alatt tartották. A magyar polgári jog ugyancsak a szovjet minta alapján szabályozta a 

jogi személyt, de ezen a téren is felismerhető a magánjogi hagyományok, illetve a fejlettebb gazdaság 

hatása. 

Megszüntették az éles különbséget a polgárok magánjogi nyilatkozatával alapított magánjogi és 

az igazgatási aktussal létrehozott közjogi személyek között. A szocialista polgári jog nem ismerte el e 

testületalakítás szabadságát, ezért az engedélyezési rendszernek megfelelően állami elismeréssel jöhettek 

létre jogi személyek. Az alapítandó jogi személy szervezeti szabályzatát be kellett mutatni az illetékes 

hatóságnak jóváhagyás végett. A hatóság az engedélyezést formális indokokra hivatkozva megtagadhatta, 

ez ellen perorvoslattal nem lehetett bírósághoz fordulni. Kórházat, múzeumot, iskolát, könyvtárat stb. 

csak állami szervek létesíthettek. 

A szocialista jog által szabályozott jogi személyek sajátossága abban állt, hogy széles körben 

elismerték olyan szervezetek jogi személyiségét is, amelyeknek nem volt tulajdonuk, csak az állami 

tulajdonból adtak át nekik használatra bizonyos ingatlanokat és ingóságokat, egyúttal felruházva őket a 

vagyonrész „gyümölcsöztetésére”. A jogi személyiség tehát nem a privát autonómia része,
2290

 eleve csak 

relatíve jogképes, célhoz kötötten működhetett (ultra vires elv). Mivel úgyis leginkább az állami akarat 

hozhatott létre jogi személyeket, ezért a polgári törvénykönyv alkotói nem tartották fontosnak a 

típuskényszer előírását. A 2. § ennek megfelelően a közismert és a polgári törvénykönyvben részletesen 

szabályozott típusok mellett „egyéb szervezetekről” is beszélt. 

Az állami vállalat jogi személyiségének elismerése -- az egyébként jogforrásként el nem ismert -

- bírói gyakorlatban történt meg először. A szocialista jogelmélet ennek ellenére Visinszkij nyomán 

sokáig nem foglalkozott a jogi személy elméletével. A második világháború után Venediktov ún. kettős 

kollektíva elmélete, szembehelyezkedve még az 1922. évi szovjet polgári törvénykönyvvel is, az állami 

vállalatok jogi személyisége mellett foglalt állást. Venediktov abból indult ki, hogy az árutermelés formái 

szocialista viszonyok között is fennmaradtak, mert az állami szocialista tulajdon mellett a szövetkezeti 

szocialista tulajdont is elismeri a szocialista társadalom. Ilyen körülmények között szükségszerű, hogy a 

termelés, a csere és az elosztás terén a szocialista gazdaság is felhasználja az áru- és pénzviszonyokat. Az 

állami szervek jogi személyisége ennek megfelelően nem más, mint az áruviszonyok egyik mozzanatának 

tükröződése a szocialista jogban. Az állami szerv mint jogi személy több sajátossággal rendelkezik. 

Egyrészt a dolgozók egy-egy csoportja tevékenykedik az állami szervek körében, másrészt az állami 
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szerv mint szervezet mögött ott áll az egész állam, a tulajdonos. Az állami szervnek ez a kettős 

sajátossága jelent meg Venediktov kettős kollektíva elméletében. Következésképpen minden állami jogi 

személy mögött két kollektíva áll. Egyrészt a szocialista állammá szervezett dolgozó nép mint az állami 

szocialista tulajdon egyedüli alanya, másrészt az adott jogi személy dolgozóinak kollektívája.
2291

 

A magyar polgári törvénykönyv, az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 28. § (2) bekezdése lényegében a 

Venediktov-féle kettős kollektíva elméletből indult ki, és az állami vállalat relatív jogképességét mondta 

ki. Világhy Miklós és Eörsi Gyula, valamint a bírói gyakorlat is igyekezett továbbfejleszteni az állami 

vállalat jogi személyiségének elméletét, ezzel is elősegítve önállóságát és jogképességét.
2292

 Eörsi Gyula, 

aki az állami tulajdonjog egyedüli alanyának az államot tekintette, kénytelen volt megkettőzni a 

tulajdonjogot egy „valódi” és egy „technikai” tulajdonjogra. Szerinte a vállalatok jogosítványa csupán 

„technikai tulajdonjog”, ami nem valóságos tulajdonjog, hiszen a vállalat stratégiai döntést nem 

hozhat.
2293

 

A tervszerződés intézményét az 1930-as évek elején a Szovjetunióban alakították ki, amikor 

fokozatosan kiépült az állami vállalatok önálló elszámolása, és a vállalatok közötti szolgáltatások 

visszterhesek lettek. Az éves tervet a vállalatoknak minden év december 31-ig teljesíteniük kellett. A 

Szovjetunióban nem jogszabályok, hanem évről évre kialakított utasítások szabályozták a tervet. A 

tervszerződések elméletét már nem a szovjet jogászok, hanem Magyarországon Eörsi Gyula dolgozta ki. 

Ennek eredményeként a magyar jog a tervgazdálkodásnak egy enyhített változatát vette át, s a 

tervszerződések inkább tervrészletező, mint tervvégrehajtó jelleggel működtek.
2294

 Így kerülhettek be a 

tervszerződések általános szabályai a Ptk.-ba, bár érdekes módon nem a kötelmi általános, hanem a 

kötelmi különös részbe. 

5.3. Szövetkezeti jog 

A szocialista jogban a vállalatok másik alapvető formája a szövetkezet. Leginkább a 

mezőgazdaságban működtek az ún. termelőszövetkezetek, de a szövetkezetek emellett jelentős szerepet 

töltöttek be az ipar, a kereskedelem és a különböző szolgáltatások terén is. 

A szövetkezetek Magyarországon a második világháború előtt a tagok autonóm privátgazdaságát 

kisegítő, szolgáltató, beszerző, értékesítő, valamint fogyasztási szövetkezetekként működtek.
2295

 A 

szocialista jog azonban ezeket a kereskedelmi társaságokat felszámolta, és szovjet mintára létrehozták az 

egyetlen olyan jogi formát, amelyben az állampolgárok közös gazdálkodási céljára jogi személyként 

elismert szervezetet hozhattak létre (Ptk. 43--64. §). A miniszteri indokolás élesen elkülönítette egyfelől a 

jogalanyisággal nem rendelkező polgári jogi társaságoktól, másrészről a gazdasági tevékenységre nem 

jogosult egyesületektől. 

A szövetkezetek polgári jogi szabályozása erősen elnagyoltra sikeredett. El is vesztették 

magánjogi jellegüket, hiszen a lenini--sztálini elveknek megfelelően éppen a magántulajdon 

felszámolására hozták létre, és ennek megfelelően egy erre a célra kreált jogág, a mezőgazdasági-

termelőszövetkezeti jog szabályozása alá vonták.
2296

 

Természetesen a termelőszövetkezetnek nevezett intézmény valójában nem a tagok önkéntes 

társulása, új, autonóm szervezet lett, hanem szovjet típusú kolhoz. Nem a gazdasági ésszerűség, hanem a 

hatalom centralizációja és a parasztság magántulajdonának, önállóságának megszüntetése és bérmunkási 

státuszba való lesüllyesztése volt tehát a cél. Bár a szövetkezeteket a hivatalos propaganda a tagok 

önkéntes társulásaként definiálta, az agrárproletárok egy részét leszámítva nagyon kevesen voltak 

hajlandók önként belépni a termelőszövetkezetekbe. 
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A mezőgazdasági termelőszövetkezetet az állami vállalathoz közelítették. A hivatalos 

jogtudományi tanítás soha nem felejtette el hangsúlyozni, hogy az állami vállalatoknál alacsonyabb rangú 

a szövetkezet, mert nem „össznépi,” hanem csak „csoporttulajdonként” működik. Azt is elmondták, hogy 

ez csak egy átmeneti állapot, mert a kommunizmusban minden állami tulajdon lesz.
2297

 

5.4. Családjog 

A szovjet jog a családjogot nem a polgári jogon belül szabályozta, hanem egy teljesen új 

jogágazatba sorolta. A szocialista jog szerint a szocializmusban a házasság és a család, az ezzel 

kapcsolatos viszonyok jellege és jelentősége alaposan megváltozott. A házasság a szocializmusban nem a 

vagyoni viszonyok következménye,
2298

 hanem a „kizsákmányolás” alól felszabadult egyenjogú emberek 

családalapítást célzó szabad szövetsége. A szocialista családi viszonyok tehát alapvetően nem személyi és 

nem vagyoni jellegűek. Visinszkij a Szovjet Kommunista Párt XVIII. kongresszusán a jogi rendszerezés 

tárgyára hivatkozva deklarálta a családjog önálló jogági voltát. 

A családjog önálló jogágként való szabályozása még a szocialista állam viszonyai között is 

indokolatlannak bizonyult. A házasságot a társadalom egyik sejtjeként próbálták kezelni, nem pedig két 

ember szövetségeként, szerződéseként. Ezzel szemben a polgári jog szerint a család a társadalom 

gazdasági alapegysége. A családot gazdasági tevékenysége folytán tulajdoni, öröklési, kötelmi 

jogviszonyok sokasága köti össze. A családi jog tehát szervesen illeszkedik a polgári jog számos 

intézményéhez. A házastársak között közös tulajdon keletkezik, a családi kapcsolatok meghatározó 

módon befolyásolják az öröklés rendjét, a kiskorúak jogi helyzetét a cselekvőképességi szabályok 

rendezik, a gyámsági ügyek szoros kapcsolatot tartanak a gondnoksággal, a családjogi perekben a polgári 

bíróságoknak kellene dönteniük és a polgári eljárásjog szabályai szerint a házastársaknak, családtagoknak 

személyi és vagyoni jogaik vannak. A házasságkötéssel a házastársak között szerződés jön létre.
2299

 

Mindezeket figyelembe véve sokkal több érv szólt a polgári jogi szabályozás mellett, mint ellene. 

A magyar család- és házassági jog nem a lenini, hanem a sztálini korszak szabályozását 

tekintette mintának, de a magyar jogalkotásnak és jogtudományban, elsősorban Nizsalovszky 

Endrének
2300

 és Weiss Emíliának
2301

 köszönhetően, sikerült megőrizni számos sajátosságot, értéket. 

A családjogi törvény, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 

(Csjt.) Magyarországon is elválasztotta a családi jogot a magánjogtól,
2302

 és így lehetővé tette a nagyobb 

mértékű állami beavatkozást a privát szférába, különösen a szülő-gyermek viszonyban. A Csjt. 75. § (1) 

bekezdése előírta, hogy a szülőknek „[b]iztosítani kell a gyermek szocialista szellemben történő 

nevelését. Ennek során arra kell törekedniük, hogy a gyermek egészséges, művelt, erkölcsös, a 

szocializmus eszméjéhez hű, hazáját, népét szerető, a szocializmus építésében hasznos munkával 

közreműködő emberré váljék.” Így a házasságot a társadalom sejtjének tekintette, nem pedig két ember 

szövetségének, szerződésének. 

A házasság felbontását lényegesen leegyszerűsítették. Teljesen elvetették a vétkesség elvét és 

kizárólag a „feldúltsági” elvet követték. Nem soroltak fel bontó okokat, hanem kimondták: „A házasságot 

komoly és alapos ok esetén bármelyik házastárs kérelmére fel kell bontani” (18. §). A házasfelek bontásra 

irányuló közös megegyezését azonban a Csjt. nem tartotta elegendően komoly és alapos oknak a házasság 

felbontásához, mivel kerülni akarta annak elismerését, hogy egy házasság felbontható legyen anélkül, 

hogy a bíróság az eset összes körülményeinek vizsgálata és megítélése alapján ítélje azt felbontandónak. 

A bíróság az elhatározás komolysága és megfontoltsága mellett vizsgálta a mögöttes okokat is. Ez a 

gyakorlat vagy hazudozásra, szerepjátszásra kényszerítette a feleket, vagy azt eredményezte, hogy a 
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 VILÁGHY--EÖRSI (144. lj.) 274. 
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kölcsönös vádaskodások folytán a házasélet szennyesének kötelező kiteregetése miatt a házasfelek között 

a viszony még jobban elmérgesedett, ami a gyermekekre is kihatott.
2303

 

5.5. A szocialista büntetőjog tudománya 

Magyarországon 1989-ig büntetőjog tudományának terén is a szovjet jogtudományt tekintették a 

hivatalos tanítás mintaképének. A korabeli tankönyv megfogalmazása szerint „[e[gyedül a büntetőjog 

szovjet tudománya ad következetes, egyedül helyes és valóban tudományosan megfogalmazott választ a 

büntető tudomány tárgyának, módszerének és rendszerének kérdésére, valamint hasonlóképpen 

mindazokra a sajátos részletkérdésekre is, amelyek a büntetőjog tudományának körébe tartoznak”.
2304

 

A magyar szocialista büntetőjog-tudomány is, a szovjet mintának megfelelően, Marx, Engels és 

Lenin munkásságára hivatkozva azt vallotta, hogy a bűnözés mint társadalmi tömegjelenség történelmi 

kategória.
2305

 A tőkés társadalmi viszonyok között a bűnözés állandóan növekvő tendenciát mutat.
2306

 A 

bűnözés fő okai szerintük az osztálytársadalom,
2307

 a kizsákmányolás
2308

 és az elidegenedés.
2309

 Mindezek 

alapján azt remélték, hogy a kommunista társadalomban, ahol ezeket az ellentmondásokat megszüntetik, a 

bűnözést is fel lehet számolni, amikor kiformálódik és uralkodóvá válik a társadalmi tulajdon és az 

osztály nélküli társadalom, s ki fog alakulni a kollektív, a kommunista szemléleten alapuló egyéni és 

társadalmi tudatforma.
2310

 

Mindezek alapján burzsoá áltudománynak minősítették a kriminológiát és megszüntették az 

ilyen irányú kutatásokat. A bűnözésre vonatkozó adatokat titkosították. (Különösen azért, mert nem 

igazolták az elméletet.) A bűnözés okait kizárólag az emberek tudatában visszaszorult kapitalista 

csökevénynek tartották.
2311

 

A valódi köztörvényes bűncselekmények száma egy ideig valóban csökkenő, illetve stagnáló 

tendenciát mutatott, ami azonban nem a szocialista berendezkedés magasabb rendű voltának, hanem a 

totális hatalomgyakorlásnak volt a hatása -- hasonlóan más olyan rendszerekhez, amelyek megpróbálták 

az ellenőrzésük alá vonni az egész társadalmat (Mussolini Olaszországa, a hitleri Németország stb.). Az 

1960-as évek végétől, de különösen az 1970-es évektől nyilvánvalóvá vált, hogy a bűnözés nem fog 

csökkenni a szocialista társadalomban. Sőt míg 1970-ben az ismertté vált bűncselekmények száma 

120.000 volt, addig 1989-re már 225.000-re nőtt.
2312

 Különösen a vagyon elleni és az erőszakos 
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2307
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való viszonyuk szerint megkülönböztettek kizsákmányoló és kizsákmányolt osztályokat. Lásd Vlagyimir 

Iljics LENIN Összes művei 29. [ford. n.] (Budapest: Kossuth 1972) 428. 
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bűncselekmények aránya emelkedett. A fiatalkorúak bűnözési aktivitása is feltűnően növekedett. 1984-re 

már majdnem minden tizedik elítélt fiatalkorú. Mindeközben több nyugat-európai ország éppen 1985-től 

regisztrálhatott először csökkenő tendenciát. 

A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa után vált lehetővé ismét az addig 

„burzsoá áltudománynak” nevezett kriminológia kutatása. Ezután bontakozhattak ki a büntetőjog 

tudományos kutatását segítő egyéb tudományterületek is, például a viktimológia, jogszociológia, 

szociológia, kriminálpszichológia, statisztika. Az egységes rendőri és bűnügyi statisztikai rendszert 

Magyarországon 1964-ben vezették be. 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának a jogalkalmazás jogpolitikai irányelveiről szóló 14/1973. 

határozata elismerte, hogy a bűnözés nem csupán a kapitalista múlt és környezet átkos következménye, 

hanem a létező szocializmus újratermelődő feszültségeiből, ellentmondásaiból fakad (7. pont). Elismerték 

azt is, hogy az államnak a bűnözés elleni harcra tartósan be kell rendezkednie. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény általános indokolása csak a fejlett 

szocializmusban és csak hosszabb történelmi távlatban ígérte a bűnözés csökkenését tehát már nem a 

megszűnését). Az urbanizációnak, az iparosodásnak, a népesség növekedésének, a társadalom 

átrétegződésének, a mobilitásnak és a tudományos-technikai fejlődés bizonyos feltételek melletti 

kriminogén hatásának tulajdonították a bűnözés növekedését (II. 1). 

A korábbi materiális jogellenesség helyébe szovjet jogászok a társadalmi veszélyesség fogalmát 

tették. A szovjet jognak ezt a tételét mint „a szocialista büntetőjog egyik legnagyobb jelentőségű 

vívmányát”
2313

 vette át Magyarországon a korábbi Btk., a büntetőtörvénykönyv általános részéről szóló 

1950. évi II. törvény 1. §-a is: „A társadalomra veszélyes cselekmény minden olyan tevékenység vagy 

mulasztás, amely a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok 

személyét, vagy jogait sérti, vagy veszélyezteti.” Ezt a definíciót átvette az 1961. és 1978. évi büntető 

törvénykönyv is. Természetesen a lenini elveknek megfelelően alkalmazták: „Hogy a társadalmi 

veszélyesség milyen foka valósít meg bűncselekményt, arra jogalkotók és a jogalkalmazók számára 

mindenkor pártunk irányvonala ad megfelelő iránymutatást.”
2314

 

A társadalmi veszélyesség fogalmát az 1970-es évekig a lehető legtágabb értelemben használták 

a bíróságok, és azon minden esetben a rendszerre való veszélyességet értették. Meghatározónak bizonyult 

Kádár Miklós tankönyvének tétele, amely szerint a társadalomra veszélyesség a törvényi tényállás tárgyi 

oldalának jellemző ismérve.
2315

 Semmiféle korlátot nem szabtak, és ezáltal lehetővé tették a jogalkalmazó 

önkényes eljárását. Ennek megfelelően tudták felhasználni ezt az eszközt a napi politikai célok elérésére. 

A bírói gyakorlat számára a bűnösség és a politikai megbízhatóság szinonim fogalmakká váltak. Arra a 

kérdésre azonban nem tudtak választ adni, hogy mi a szerepe a társadalomra veszélyességnek a 

jogellenességet kizáró okok fennállása esetén.
2316

 

A társadalomra veszélyesség fogalmának alkalmazása tehát áttörte a bűnösségen alapuló 

felelősség elvét. Korábban csak a szándékosan elkövetett bűncselekményt lehetett büntetni, kivéve a 

gondatlanságnak a törvényben felsorolt néhány esetét. 1950 után relatívvá tették a szándékosság és a 

gondatlanság közötti határvonalat, hiszen a gondatlanul elkövetett bűncselekmény éppen úgy veszélyes 

lehet a társadalomra, mint a szándékos.
2317

 Ugyanígy megszüntették a társadalomra veszélyesség 

fogalmának megfelelően a bűntett és a vétség közötti különbségtételt. A törvény miniszteri indokolása 

szerint kerülni kell a „jogi bonyodalmakat”, „a felesleges jogászi aprólékosságot”. Aligha szükséges 

bizonyítani, hogy a bűntett és a vétség megkülönböztetése nem teszi túl bonyolulttá a büntető 

törvénykezést. Valójában itt arról volt szó, hogy az önkényes ítélkezésnek semmilyen törvényi 

szabályozás ne szabhasson gátat.
2318

 

A szocializmus utolsó éveiben a társadalomra veszélyességet érdemben mint kodifikált 

materiális jogellenességet fogták fel, és kétségtelen, hogy egyre inkább az elkövető javára alkalmazták. A 

többi esetben kodifikált materiális jogellenességnek tekintették. Eszerint a bűncselekmény olyan 
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cselekmény, amely tényállásszerű (diszpozíciószerű) jogellenes és bűnös.
2319

 Az analógia alkalmazásának 

elvét a szovjet példát követve a legtöbb szocialista ország büntetőjogi szabályozása átvette. 

Magyarországon a Büntető törvénykönyv (1961. évi V. törvény) általános részének tervezete is 

tartalmazta, de a végleges szövegbe már nem került be. 

6. Epilógus 

Az 1960-as, 1970-es évektől, amikor a Kádár-rendszer felhagyott a direkt megtorló politikával és 

a többi szocialista országhoz képest nagyobb mértékű tudományos szabadságot engedett, a lehetséges 

keretek között újjáéledtek a jogtudomány tradíciói. Egyre kevesebbet hivatkoztak a marxizmus 

klasszikusaira, annál többet valódi jogtudományi művekre. A magyar jogtudósok még nyugat-európai 

tanulmányutakra is elutazhattak és egyre inkább támaszkodhattak az ún. burzsoá jogtudományra és az 

1945 előtti korszak tudományos eredményeire. Ekkortól a tudományos fokozatok odaítélése is komoly 

kutatási eredmények elismeréseként történt. Felpezsdült a tudományos közélet, még szakmai vitákra is 

sor kerülhetett. A jogi karokon tudományos diákköri konferenciákat szerveztek, az eredményes 

joghallgatókból biztosíthatták a jogtudomány utánpótlását. De bizonyos játékszabályokat továbbra is be 

kellett tartani. Nem lehetett megkérdőjelezni a hivatalos marxista jogelméletet, nem lehetett írni bizonyos 

témákról, például a szovjet megszállásról, de a szorosan vett tudomány védőbástyái között komoly 

kutatásokat lehetett végezni, műhelymunkákat készíteni. Csak így érthető, hogy a magyar jogtudósok 

miért tudtak a rendszerváltozás meghatározó tényezőjévé válni és egyben jelentős szerepet vállalni a 

jogállam intézményeinek kimunkálásában, visszaszerezve ezzel is a jogtudomány hazai elismertségét, 

presztízsét. 

 

 

Aczél-Partos Adrienn 

Jogi könyvtárak és jogi adatbázisok
*
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény preambuluma az információs társadalom és a demokratikus jogállam működési 

alapfeltételeként jelöli meg magát a könyvtári rendszert. A törvény értelmében a könyvtári ellátás 

fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges. A törvény 

III. része szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, amelyen a nyilvános könyvtárak által nyújtott 

szolgáltatások és az ezeket elősegítő központi szolgáltatások összességét értjük -- ezek biztosítják az 

információhoz való szabad hozzáférést. A nyilvános könyvtár alapkövetelményei közé tartozik többek 

között, hogy mindenki által használható és megközelíthető legyen, könyvtári szakembert alkalmazzon, 

rendelkezzen kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, rendszeresen, a 

felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tartson nyitva, helyben nyújtott alapszolgáltatásai 

ingyenesek legyenek, statisztikai adatokat szolgáltasson. A nyilvános könyvtárnak folyamatosan kell 

fejlesztenie, feltárnia és a használók rendelkezésére bocsátania a gyűjteményét, biztosítania kell más 

könyvtárak szolgáltatásainak elérését, valamint részt kell vennie a könyvtári dokumentum- és 

információcserében. 
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A nyilvános könyvtárakról a minisztérium jegyzéket vezet;
2320

 állami költségvetési támogatás 

csak az ebben szereplő nyilvános könyvtárakat (fenntartóikat) illeti meg. Az alábbiakban ismertetendő 

könyvtárak egy része azonban nem nyilvános, hanem a tudományos és szakkönyvtári ellátást végzi. Az 

erre vonatkozó rendelkezéseket a törvény II. rész V. fejezete tartalmazza. A tudományos és szakkönyvtári 

ellátás az Országos Széchényi Könyvtár, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, az 

országos szakkönyvtárak, az állami egyetemek könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtári ellátást vállaló 

egyéb szak- és felsőoktatási könyvtárak feladata. 

Ez az írás a könyvtári rendszerben való eligazodást igyekszik elősegíteni: egy rövid 

összefoglalást követően részletesen ismerteti a jogi könyvtárakat könyvtártípusok szerint. Külön fejezet 

tárgyalja a tudományos szakkönyvtárakat, az igazságügyi és a minisztériumi könyvtárakat, valamint a 

jogi egyetemek könyvtárait. A tanulmány második részében olyan jogi adatbázisokról lesz szó, amelyeket 

a jogi könyvtárak nagy része használ, több könyvtárban is elérhetnek a kutatók és hasznos segítői a jogi 

tájékoztatásnak. A terjedelem szabta határok és a szolgáltatások folyamatos bővülése miatt az áttekintés 

természetesen nem lehet teljes körű. A felmérés jellemzően 2011 áprilisában és májusában zajlott, így a 

könyvtárak itt szereplő adatai, szolgáltatásai az akkori állapotot tükrözik. 

1. Tudományos szakkönyvtárak
2321

 

A mai szakkönyvtár az általános gyűjtőkörű tudományos könyvtárakból alakult ki a XIX. század 

végén. A szakkönyvtár legfőbb szerepe, hogy egy-egy tudományterület, szakma ismereteinek 

gyűjtőhelyeként szolgáljon. Ezek a könyvtárak az adott tudományterülettel kapcsolatos tartalmak 

gyűjtésére és reprezentálására hivatottak, és ennek alapján adnak a felhasználók igényeinek megfelelő 

teljes, azonnali és pontos tájékoztatást. Ma a szakkönyvtárak egy-egy diszciplína információs 

központjaként működnek. 

A következő könyvtártípusokat különböztetjük meg: 

1. Országos, nyilvános szakkönyvtárak: jellemzően kormányzati szervek, minisztériumok vagy 

egyéb intézmények a fenntartói, feladatuk az adott szakterület országos információellátásának biztosítása. 

2. Kutatóintézeti könyvtárak: fenntartójuk a kutatóintézet, annak szerves részeként működnek, 

használói az intézet munkatársai, feladatuk a kutatás információs bázisának megteremtése és 

működtetése. Ezek általában zárt könyvtárak, csak az intézmény munkatársai használhatják az állományt. 

A kutatókönyvtár feladata, hogy mindig naprakész anyaggal álljon rendelkezésre az adott kutatási 

témákhoz, prezentálja a kutatóknak a tudomány legfrissebb újdonságait. Kutatással foglalkozó 

szervezetek csak úgy funkcionálhatnak hatékonyan, ha egy jól működő szakkönyvtár áll mögöttük. 

3. Vállalati szakkönyvtárak: ezeket az üzleti szükséglet hívja életre, a fenntartó kizárólagos 

döntése, hogy létrehoz-e szakkönyvtárat vagy sem. A vállalati könyvtár sokkal inkább információs 

rendszer, mint hagyományos értelemben vett könyvtár. A tudománynak a termelést, a fejlesztést vagy a 

döntéshozatalt befolyásoló új eredményei követésén kívül gondoskodni kell a belső információk, hírek 

terjesztéséről is. A vállalati könyvtár gyűjteményében minden olyan dokumentumnak helye van, amely az 

adott gazdálkodó szervezet számára információs értékkel bír (anyagminták, kimutatások, mintadarabok, 

portrék stb.). Az ilyen jellegű könyvtárak általában információbrókert
2322

 alkalmaznak. 

4. Egyéb szakkönyvtárak: egyházak, múzeumok, bíróságok és levéltárak könyvtárai. Általában 

zárt könyvtárak, nagyon speciális gyűjtőkörrel, többnyire kisebb gyűjteménnyel. 

A szakkönyvtárak a teljességre törekedve gyűjtik az adott szakterület minden anyagát, nagy 

hangsúlyt fektetve az elektronikus dokumentumokra; időszaki kiadványokat elektronikus és nyomtatott 

formában is kiadnak, jellemzően a magfolyóiratokra fókuszálnak, a tartalmi feltárásnál a mélyfeltárás a 

jellemző. A minőség, pontosság, naprakészség és gyorsaság itt érvényesül a leginkább. 

A szakkönyvtárak használói szempontjából az alábbiakat kell figyelembe venni: A kutatók az 

újdonságokról és az eredeti művekről igénylik leginkább a tájékoztatást, valamint elmélyült 

szakirodalom-olvasási igényüket kell kielégíteni. A gyakorlati szakembereknek inkább praktikus 

információkra van szükségük. A döntéshozók számára átcsomagolt, szintetikus információk azonnali 

                                                           
2320 A 64/1999. (IV. 28.) Korm. rend. alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári Osztálya megbízásából 

a Könyvtári Intézet gyűjti össze. A listát lásd http://ki.oszk.hu/content/nyilvanos-konyvtarak-jegyzeke. 
2321 A könyvtártípusokra vonatkozó információk jellemzően az alábbi könyvtári rendszerelméletet követik: HORVÁTH 

Tibor -- PAPP István: Könyvtárosok kézikönyve 3. (Budapest: Osiris 2003). 
2322 Angol nyelvterületen független információs szakembernek (independent information professional) nevezik, 

hazánkban, főként német hatásra, az információbróker kifejezés terjedt el. Rövid definíciója szerint a döntés-

előkészítést támogató, testreszabott információt kínáló szakember, aki képes az információt felderíteni, megszerezni, 

és azt tudássá alakítani. 
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szolgáltatására van szükség, ők inkább a szemléket, tömörítvényeket részesítik előnyben, nem az eredeti 

dokumentumokat. A hallgatók, diákok nem a gyors információt keresik, inkább a tömörítvényeket és 

szemléket kedvelik, de igénylik az eredeti dokumentumokat is, valamint nagyon fontos megtanítani 

számukra a könyvtárhasználatot. 

A szakkönyvtárak legtöbbjére jellemző, hogy zárt könyvtárként működnek. 

1.1 Az Országgyűlési Könyvtár
2323

 

Hazánk legnagyobb jogi szakkönyvtárát a törvényhozó munka támogatására az 1860-as évek 

végén a magyar Országgyűlés alsóháza hozta létre. Az 1868-as képviselőházi házszabály már leszögezte: 

„A Ház, tagjainak használatára, könyvtárt állít, melybe azon könyvek, nyomtatványok, vagy egyéb 

kiadványok szereztetnek meg, melyek a törvényhozási munkálkodásnál szükséges adatokat 

tartalmaznak.”
2324

 Működését 1870-ben kezdte meg: először a Nemzeti Múzeumban kapott egy szobát, 

majd további ideiglenes elhelyezését követően a Sándor utcai (mai Bródy Sándor utca 8.) régi pesti 

képviselőházban folytatta tevékenységét. Az akkor Képviselőházi Könyvtárnak nevezett 50 ezer kötetes 

gyűjtemény 1902-ben költözött új otthonába, a frissen felépült Országház épületébe. A könyvtár 

megalapításától kezdve 1952-ig a magyar parlament szervezeti egységeként, belső, zárt intézményi 

szakkönyvtárként működött. Mint a törvényhozás dokumentációs és információs intézménye hármas 

felügyelet alá tartozott: politikai és szakirányítását a képviselőház könyvtári bizottsága, fölötte pedig a 

ház elnöke és végső fokon a képviselőház plenáris ülése látta el. 1952. május 14-én a könyvtárügy 

fejlesztéséről szóló 2042/13/1952. számú minisztertanácsi határozat a könyvtárat mint önálló 

költségvetési intézményt a Népművelési Minisztérium felügyelete alá vonta, és kimondta, hogy ki kell 

alakítani az Országgyűlési Könyvtár nyilvános könyvtári tevékenységét.
2325

 A magyar politikai élet 

demokratikus változásai és reformja, a politikai rendszerváltozás nyomán a könyvtár 1991-től újra a 

törvényhozás könyvtára lett, ugyanakkor nyilvános közkönyvtári és országos tudományos szakkönyvtári 

feladatait is ellátja. Az intézmény felügyeletét az Országgyűlés elnöke látja el, jogi helyzetét 1994-től a 

Házszabály rendezi. 

Az Országgyűlési Könyvtár nyilvános, országos feladatkörű szakkönyvtár, amelybe minden 18 

éven felüli magyar és külföldi állampolgár beiratkozhat. 

A könyvtár fő gyűjtőkörei: az állam- és jogtudomány, a politikatudomány, a modern kori magyar 

és egyetemes történelem, valamint az Országgyűlés dokumentumai. A könyvtár e szakterületeken a hazai 

szakirodalmat teljes körűen, a külföldi szakirodalmat válogatva gyűjti és dolgozza fel. E 

tudományterületeken kívül válogatva gyűjti az újkori magyar és egyetemes történelem, a közgazdaságtan, 

a szociológia, valamint a statisztika szakirodalmát, továbbá a külföldi parlamentek, az ENSZ és 

szakosított szervezetei, valamint az Európai Unió hivatalos kiadványait is. A könyvtár kezdetben -- a 

Házszabály rendelkezése alapján -- mindent beszerzett a képviselőknek, amire szükségük volt, a 

filozófiától a földrajzon át a szépirodalomig. A könyvtárnak kötelespéldány juttatását előíró 

törvényjavaslatot
2326

 Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter terjesztette elő az 

Országgyűlésben 1922-ben -- a kötelespéldányokkal az állomány jelentős gyarapodásnak indult. 1958-

ban a művelődésügyi miniszter az Országgyűlési Könyvtárat országos tudományos szakkönyvtárnak 

minősítette,
2327

 és kijelölte azt a három fő szakterületet, mely a fő gyűjtőkör jelenleg is: legújabb kori 

egyetemes történelem, állam- és jogtudomány, politika. 

A jogi szakirodalom jelentős részét a magyar és külföldi jogszabályok teszik ki, a magyar 

joganyag Szent István uralkodásától kezdve megtalálható. A különböző országok jogszabályainak 

gyűjteményét a XIX. századtól gyarapítja tervszerűen a könyvtár. Az Országgyűlés dokumentumait a 

teljességre törekedve, a külföldi parlamentek anyagait a nemzetközi cserekapcsolatok keretein belül 

gyűjtik. Ezeket a dokumentumokat a Magyar Parlamenti Gyűjtemény és a Külföldi Parlamenti 

Gyűjtemény kezeli. A könyvtár az ENSZ és az Európai Unió letéti könyvtára,
2328

 így gyűjti az ENSZ és 

                                                           
2323 http://www.ogyk.hu. Az Országgyűlési Könyvtár történetéhez lásd JÓNÁS Károly -- VEREDY Katalin -- SZÁVA-

KOVÁTS Endre: Az Országgyűlési Könyvtár története, 1870--1995 (Budapest: Magyar Országgyűlés 1995); JÓNÁS 

Károly: „Ötven éve nyilvános az Országgyűlési Könyvtár” Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2002/12. 17--21. 
2324 A képviselőház rendszabályai, 1868. VIII. fejezet, A ház könyvtára, 215. §; http://www.ogyk.hu/e-

konyvt/mpgy/hsz/1868kepvrend/index.htm. 
2325 Népművelési Közlöny, 1952. május 14., 58--59. 
2326 1922. évi XX. tc. a nyomdatermékek tudományos célokra szolgáló köteles példányainak beszolgáltatásáról szóló 

1897. évi XLI. tc. kiegészítéséről. 
2327 164/1958. M. M. utasítás az általános tudományos és tudományos szakkönyvtárakról. 
2328 Egy-egy nemzetközi szervezet az adott tagországában kijelöl -- jellemzően -- egy könyvtárat, ahová 

térítésmentesen megküldi a dokumentumait. Bizonyos feltételeket szab(hat) a szervezet a letéti funkció kapcsán, pl. 
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egyes szakosított szervezetei (ILO, Unesco, WTO), valamint az Európai Unió hivatalos kiadványait is. Az 

évszázados állományépítési, -gyarapítási és állományvédő tevékenység eredményeként a könyvtár gazdag 

társadalomtudományi gyűjteményt mondhat magáénak, amelyet képviselők, tudósok is gyarapítottak 

magángyűjteményükkel, de árverésekből is kerültek ide értékes dokumentumok. Az állományba mintegy 

1 millió kötet tartozik, az éves gyarapodás 10 ezer kötet. 

Az eddig felsoroltak mellett teljes körűen gyűjtik a magyar országgyűlési dokumentumokat is: itt 

található ezek legteljesebb, nyilvános kollekciója, amelyet 1991 óta Magyar Parlamenti Gyűjteménynek 

nevezünk.
2329

 A magyar parlamenti állományt a könyvtári bizottság
2330

 parlamenti előterjesztése alapozta 

meg 1893-ban, amelyben az országgyűlésekre vonatkozó iratok összegyűjtésére tettek javaslatot. Ennek 

eredményeképpen indult el a tervszerű gyűjtés és jött létre a mai gyűjtemény, amelyben megtalálhatók 

Gyurikovits György
2331

 hagyatékából az 1580-tól 1790-ig terjedő időszakra vonatkozó kéziratos 

országgyűlési iratok, a reformkori és az 1848--49. évi ún. népképviseleti országgyűlés dokumentumai és a 

Kossuth-féle kéziratos Országgyűlési Tudósítások is 1833-tól. A hivatalos magyar nyomtatott parlamenti 

dokumentumokat (naplók, irományok, költségvetések stb.) 1861-től egészen a legfrissebb anyagokig 

szolgáltatja a gyűjtemény. 

Az Országgyűlési Könyvtárnak kiemelkedően gazdag a régi hírlap- és folyóirat-állománya, a 

kurrens sajtótermékekből pedig jelenleg mintegy kétezer érhető el a könyvtárban, amelyeknek majdnem a 

fele idegen nyelvű. A 2009-ben felújított, klimatizált Nagyolvasóterem és a 2013–2014-ben újonnan 

kialakított kézikönyvtárak összesen 130 férőhellyel várják a látogatókat. 

A külföldi parlamenti gyűjtemény dokumentumai 1878 óta folyamatosan érkeznek a könyvtárba, 

1962-től kezelik önálló gyűjteményként ezt az állományrészt. A dokumentumokat kezdettől fogva 

cserekapcsolatok útján szerzi be a könyvtár -- ma mintegy 30 országgal áll cserekapcsolatban. 

Megtalálhatók itt az Interparlamentáris Unió hivatalos dokumentumai és online adatbázisai is. 

Ugyanebben a kézikönyvtárban működik az ENSZ Letéti Gyűjteménye is, amely ingyenes hozzáférést 

biztosít a nemzetközi szervezet fő szerveinek
2332

 és szakosított szervezeteinek
2333

 angol és francia nyelvű 

kiadványaihoz; az ENSZ elődjének számító Népszövetség dokumentumaihoz, az OECD kiadványaihoz, 

valamint -- számos szakadatbázishoz. 

Az ENSZ központi könyvtárának igazgatója 1956 júliusában jelölte ki az Országgyűlési 

Könyvtárat Magyarország hivatalos ENSZ letéti könyvtárának. A könyvtár 1975-től teljes letétként kapja 

az ENSZ kiadványait angol és francia nyelven. 

                                                                                                                                                                          
ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni a szervezet anyagait vagy meghatározott terjedelemig ingyenesen lehet belőle 

másolni. 
2329 A magyar parlamenti kiadványok gyűjtése nehezen indult. Az 1848 előtti országgyűlések hiányzó irományaihoz a 

képviselők nem tudtak hozzájutni, ezért a könyvtári bizottság 1892. december 17-i ülésén megvitatta a probléma 

megoldásának lehetőségeit. Erre reagálva a képviselőház 1893. január 21-i ülésén UGRON Gábor képviselő felszólalt: 

„Mit érünk egy könyvtárral, amelyben a világ minden létező jelentékeny és számottevő munkái vannak beszerezve, 

de éppen a magyar törvényhozásnak régebbi múltjára és történelmére vonatkozó forrásmunkák hiányoznak belőle?” 

UGRON határozati javaslatot nyújtott be: „A könyvtári bizottságot utasítja a ház, hogy a régi magyar törvényhozások 

forrásmunkáit eredetiben vagy másolatban a képviselőház részére beszerezni igyekezzék.” Képviselőházi Napló, 

1893. január 21. Ennek alapján még aznap egyhangú határozat született a törvényhozás forrásmunkáinak eredetiben 

vagy másolatban történő beszerzésére, majd -- bizonyos előkészítő munkálatok után -- a visszamenőleges gyűjtés 

felső időhatárát 1861-ben állapították meg, akkortól ugyanis a parlamenti dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre 

álltak. A gyűjtésre, beszerzésre az Országgyűlés költségvetésében külön -- változó összegű -- keretet biztosítottak 

1894-től kezdve. 
2330 A Képviselőházi Könyvtár irányítására az Országgyűlés könyvtári bizottságot létesített, amely több mint nyolc 

évtizeden át látta el tevékenységét. A bizottságnak a könyvtár minden jelentősebb tevékenységébe beleszólási joga 

volt. A könyvtár feladatait, kötelességeit a házszabályok és könyvtári ügyrendek írták elő. A bizottság rendszeres 

ülésein a képviselők megvizsgálták a könyvtár helyzetét, a tervezett és ad hoc jellegű feladatok végrehajtását, 

meghatározták a következő időszak tennivalóit és költségvetési-pénzügyi kereteit. Folyamatosan figyelemmel 

kísérték és ellenőrizték a könyvtár munkáját, állást foglaltak és határozatot hoztak a jelentősebb szakmai, politikai és 

gazdasági kérdésekben. A bizottság előbb ülésszakonként, később évenként köteles volt az Országgyűlésnek jelentést 

tenni a könyvtár tevékenységéről. 
2331 GYURIKOVITS György (1783--1848), pozsonyi táblabíró, a reformkori országgyűléseken Pozsony város 

képviselője. 
2332 ENSZ Közgyűlés, Biztonsági Tanács, Gazdasági és Szociális Tanács, Gyámsági Tanács, Nemzetközi Bíróság, 

Titkárság. 
2333 World Trade Organization (WTO), International Atomic Energy Agency (IAEA), International Labour Office 

(ILO), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO). 
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Napjaink ENSZ-gyűjteménye nélkülözhetetlen nemzetközi politikai, jogi, gazdasági, oktatási, 

kulturális kérdésekkel foglalkozó szakanyagot tud hagyományos formában és elektronikusan is 

szolgáltatni az érdeklődőknek. 

A könyvtár alapfeladatai közé tartozik az állam- és jogtudományok szakirodalmának gyűjtése, 

feldolgozása és szolgáltatása. Alapfeladata beszerezni a parlament, annak szervei, a bizottságok és a 

közjogi alapintézmények jogi szabályozásával összefüggő műveket. A jogi szakirodalom gyarapításánál 

irányadóak az aktuális gazdasági, társadalmi témák. Fontos gyűjteni a Magyarországról szóló idegen 

nyelvű szakirodalmat, valamint hézagpótló jellege miatt a szomszédos országok jogi szakirodalmát, 

elsősorban jogszabályokat és monográfiákat angol, német, francia nyelven. A beérkező dokumentumokat 

(könyveket, folyóiratokat) feldolgozzák és adatbázis formájában elérhetővé teszik. Ezek közül a 

legrégebbi a kezdetben Állam- és jogtudományi bibliográfia néven megjelenő szolgáltatás, mely ma 

Magyar jogi adatbázis néven érhető el, s egészen 1817-től kezdődően tartalmaz rekordokat magyar 

szakfolyóiratok és tanulmánykötetek cikkeiről. Hasonló módon dolgozzák fel a frissen beérkező magyar 

napilapokat, hetilapokat és folyóiratokat is: az ezekben közzétett fontosabb politikai, 

társadalomtudományi cikkek, hírek adatait a PRESSDOK adatbázis rögzíti, amely naprakészen, könnyen 

kezelhető módon teszi elérhetővé a sajtóban megjelent friss információkat. A harmadik fontos adatbázis 

az 1991-ben létrejött HUNDOK. Ez kezdetben a külföldi sajtóban Magyarországról megjelent cikkeket 

dolgozta fel, mára pedig kiegészült a közép-kelet-európai és a szomszédos országokról szóló cikkekkel is.   

A Világpolitikai adatbázis (VPI) az elmúlt 35 év legfontosabb nemzetközi politikai, gazdasági, 

biztonság-politikai folyamatainak, a terrorizmus, a fenntartható fejlődés és a nemzetközi szervezetek, 

Európa és Kelet-Közép-Európa társadalmi-gazdasági átalakulásának témakörében kutatást végzőknek 

lehet segítségére. A könyvtárban az 1970-es évek közepén indult meg a rendszeres nemzetközi politikai, 

gazdasági információgyűjtés és -szolgáltatás. A 2011-ig épített szakirodalmi adatbázis több száz 

kiemelkedő szakmai jelentőségű külföldi – főként angol, német, francia és orosz nyelvű – 

társadalomtudományi szakfolyóiratban valamint tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent 

tudományos igényű tanulmány formai és tartalmi feltárásával készült. Jelenleg mintegy 85 ezer elemzés 

adatait kereshetik az érdeklődők. 

Az Országgyűlési Könyvtár 1999-ben kapta meg az Európai Uniótól a letéti könyvtári státuszt -- 

ez először fordult elő nem tagállam esetében. Letéti könyvtárként teljes, ingyenes sorozatot kap az 

Európai Unió kiadványterméséből és ingyenesen hozzáfér az Európai Unió hivatalos adatbázisaihoz. A 

dokumentumok Magyarország 2004-es uniós csatlakozásáig kizárólag angolul érkeztek, azóta -- lévén a 

magyar az EU egyik hivatalos nyelve -- már magyar nyelven is kereshetők dokumentumok, igaz, kis 

számban. A gyűjtemény nemcsak az EU hivatalos kiadványaihoz biztosít hozzáférést, hanem tervszerű 

állományfejlesztéssel igyekszik beszerezni az uniós szakirodalom hazai és nemzetközi legjavát, 

monográfiákat, gyűjteményes kiadványokat éppúgy, mint folyóiratokat, CD-ROM-okat vagy éppen 

online adatbázisokat. Az EU-gyűjteményt az olvasók ingyenesen használhatják.  

Az országgyűlési képviselők és szakértőik számára külön olvasóterem áll rendelkezésre a 

Parlamentben és a Képviselői Irodaházban is, amelyeket a Képviselői Információs Szolgálat működtet. A 

könyvtár a képviselők számára egyéni megrendelésre könyvtári és információs szolgáltatásokat biztosít; 

az ún. bizottsági referensi rendszer keretében háttéranyagok, sajtó és médiaszemlék, elemzések 

készítésével támogatja az országgyűlési bizottságok szakmai munkáját, ünnepi beszédek megírásához 

felhasználható háttéranyagokat állít össze, s elemzéseket készít az egyes törvényjavaslatokhoz, illetve 

aktuális szakpolitikai témákban. 

Az Országgyűlési Könyvtárban az alábbi előfizetett hazai és külföldi adatbázisokat használhatják 

az olvasók: Arcanum Digitális Tudománytár, Complex DVD jogtár, Corpus Juris, EBSCO, EISZ, 

Elektronikus Cégközlöny, HeinOnline, Jstor, Keesing’s Online, Külföldi jogi adatbázis, Magyar jogi 

adatbázis, Magyar Parlamenti Gyűjtemény adatbázisa, Rendeletek tára, The Times Digital Archive, 

WBIS Online, Web of Science. 

A könyvtárban az ALEPH elektronikus katalógusban kereshetnek irodalmat az olvasók, kutatók. 

A könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár által szervezett Magyar Internetes Tájékoztatás, a LibInfo 

rendszerén keresztül ad választ elsősorban jogtudományi témájú kérdésekre. 

2010-ben elindult a Digitalizált Törvényhozási Tudástár (EKOP-2.1.5-09-2009-0001) elnevezésű 

projekt
2334

 az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával. 

A könyvtár kétmillió -- főként jogi könyvekből, folyóiratokból, közlönyökből és döntvénytárakból 

származó -- oldalt digitalizált a 2012. november 30-ig tartó projekt keretében. 

                                                           
2334 http://dtt.ogyk.hu/hu.  



428 

 

1.2 Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Könyvtára
2335

 

A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének elődjét gróf Teleki Pál alapította 

1926-ban Államtudományi Intézet néven. 1941-től már Teleki Intézet a neve, és más tudományos 

intézetekkel is kibővül. A második világháború után, 1948-tól Kelet-Európai Tudományos Intézet, majd 

az 1949. évi teljes átszervezés során megkapta az Állam- és Jogtudományi Intézet nevet. 2000-től, 

elsősorban a kutatási irányok változása miatt, Jogtudományi Intézet néven működik, 2012. január 1-jétől 

pedig a Társadalomtudományi Kutatóközpont egyik intézeteként tevékenykedik. 

Az integrált könyvtár jogtudományi gyűjteményének régi anyaga még a Teleki Intézet 

állománya, amely szerencsésen fenn is maradt a történelem során, jellegéből és múltjából következően 

pedig igen sokrétű anyag. A könyvtár jelenleg a jogtudományok második országos tudományos 

szakkönyvtárának tekinthető az Országgyűlési Könyvtár mellett, hiszen a többi jogi könyvtár jellemzően 

egyetemek vagy bíróságok keretében működik.
2336

 

Az intézmény zárt tudományos szakkönyvtár, tehát elsősorban a Társadalomtudományi 

Kutatóközpont munkatársait fogadja, csak ők kölcsönözhetnek, de könyvtárközi kölcsönzés keretében 

bárki kérhet könyvet innen is. Helyben olvasásra csak tudományos kutatók, egyetemi oktatók 

látogathatják, egyéni kérelemre, igazgatói engedéllyel pedig bárki. 

Jelenleg 41.000 kötet könyv alkotja az állományt, bár az utóbbi években a beszerzést 

csökkenteni kellett pénzügyi okokból. Elsősorban a kutatói pályázatok könyvekre fordítható részéből 

tudnak vásárolni. Ez a folyóiratokra is vonatkozik, és értelemszerűen meghatározza a beszerzési irányt, 

hiszen csak az adott pályázat témájának megfelelő könyvet vagy folyóiratot, dokumentumot lehet 

beszerezni. A könyvtár zárt jellegéből következik, hogy a könyvtár önállóan nem pályázhat, hiszen 

könyvtári pályázatot az utóbbi években szinte kizárólag nyilvános könyvtárak részére írtak ki. A 

könyvbeszerzés emiatt a legszükségesebb szakirodalomra, kézikönyvekre korlátozódik, külföldi könyvet 

szinte kizárólag OTKA- vagy más pályázat keretében tudnak vásárolni. Sokat kapnak cserébe, illetve 

ajándékba egyetemektől, más intézményektől, intézményi és személyes kapcsolatok révén. A hagyatékok 

szerepe is jelentős: elhunyt kollégák, professzorok, kutatók könyv- és folyóirat-hagyatékát dolgozzák fel 

vagy kezelik különgyűjteményben. Így került a birtokukba Eörsi Gyula, Peschka Vilmos és Lőrincz Lajos 

hagyatéka, de jelentős könyvhagyatékot kaptak a külföldön élő, Münchenben dolgozó Rupp László 

jogászprofesszortól is. 

A kül- és belföldi folyóirat-állományt is sikerült kisebb veszteségekkel megőrizniük. 

Megtalálhatók itt a jelentősebb magyar jogi folyóiratok; részben vásárolják azokat, de itt is nagy szerepe 

van a cserének és az ajándékoknak. Sokáig előfizették a különböző ágazati közlönyöket, de 2011-től 

papíralapon már csak a Magyar Közlöny jár, amit az archiválás miatt is fontosnak tartanak ebben a 

formájában. A külföldi folyóiratoknál szintén nagy jelentősége van a pályázatoknak, de a legfontosabb 

előfizetéseket itt is sikerült megőrizni. 

Az MTA minden intézete számára előfizeti az EISZ-adatbázist és az EBSCO folyóirat-

adatbázist, 2012-től pedig az azt igénylő intézetek számára a Jstor folyóirat-adatbázis egy részét is. Ezek 

minden kutató gépén az IP cím alapján elérhetők. A Complex CDjogtárat jelenleg egy példányban, a 

könyvtár olvasói gépén lehet használni, megfelelő frissítésekkel. 

A könyvtár mintegy 140 négyzetméter alapterületen működik; a könyvraktár az olvasóterem 

mellett, tömörített raktárformában, a magyar folyóiratok a pincében kialakított raktárban, a külföldi 

folyóiratok pedig az intézet folyosóján erre a célra speciálisan kialakított, zárható szekrényekben 

találhatók. 

Kutatóik számára külföldről is bonyolítanak könyvtárközi kölcsönzést az Országos Széchényi 

Könyvtáron keresztül, és kérésre ők is teljesítenek kölcsönzést. 

A hagyományos és betűrendes szakkatalógus mellett a könyvtárban 1997-ben indult el a 

számítógépes feldolgozás. A SZIKLA integrált könyvtári rendszert használja az intézet könyvtára, amely 

még sokáig elegendő lesz, tekintettel az állomány nagyságrendjére. A katalógus az intézet honlapjáról 

nyilvánosan is elérhető, a kurrens anyag naprakész, a retrospektív feldolgozás pedig folyamatban van. A 

papíralapú katalógust 1989-től kezdődően már feldolgozták, így az már gépen, nyilvánosan is kereshető. 

Jelenleg még folytatják a cédulakatalógus készítését, abban is lehet keresni szerző és cím szerint. 

                                                           
2335 http://hunteka.titkarsag.mta.hu/etk. 
2336 A Társadalomtudományi Kutatóközpont a Jogtudományi, a Szociológiai, a Politikatudományi és a 

Kisebbségkutató Intézet összevonásával alakult 2012. január 1-jén. Az utóbbi három intézet könyvtára már korábban, 

1999-ben egyesült Egyesített Társadalomtudományi Könyvtár néven, és hozzá tartozott még a Világgazdasági 

Kutatóintézet Könyvtára is. Az intézetek 2012-es összevonásával párhuzamosan került sor az Egyesített 

Társadalomtudományi Könyvtár és a Jogtudományi Intézet Könyvtára egyesítésére, így jött létre a kutatóközpont 

jelenlegi könyvtára. 
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A könyvtár feladata még az intézeti kiadványok terjesztése: az Állam- és Jogtudomány és az 

Acta Juridica Hungarica című folyóiratokat kiküldik az előfizetőknek, illetve cserébe, ajándékba adják, 

valamint a kutatók könyveinek a terjesztését is a könyvtár vállalta magára. A könyvtár készíti a kutatók 

publikációs adatbázisát, amely a központi MTMT-adatbázisba is bekerül.
2337

 

1.3 A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Szakkönyvtára
2338

 

A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Szakkönyvtára tudományos, zárt szakkönyvtár, melynek 

irányító szerve a Belügyminisztérium. Elsősorban az intézet bűnügyi, igazságügyi szakértői, kutatói, 

valamint a bűnügyi technikusok (helyszínelők) tudományos és szakmai munkáját segíti. A szakértőkön és 

a bűnügyi technika dolgozóin kívül a könyvtár használatára jogosultak még a szolgálati igazolvánnyal 

rendelkező rendészeti dolgozók (BM, ORFK, BRFK, Vám- és Pénzügyőrség, katasztrófa-védelem, 

Tűzoltóság) hivatásos, köztisztviselői, közalkalmazotti állományú tagjai, a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Rendészettudományi Kara és a rendőr-szakközépiskolák tanárai, hallgatói, dolgozói, valamint 

azok a személyek, akik a főigazgatóság által aláírt külön kutatói engedéllyel rendelkeznek. 

A könyvtár profiljába tartozik a kriminalisztikai szakirodalom és a rendőrségre vonatkozó 

jogforrások, dokumentumok gyűjtése. A könyvtár több mint 36.000 kötetnyi anyagát a kurrens 

szakirodalom mellett a múlt század közepétől megjelentetett számos ritka szakkönyv és folyóirat-

évfolyam teszi gazdaggá. A könyvtár fő gyűjtőkörébe tartozik a természet- és műszaki tudományok 

bűnügyi szakértői irodalma, a rendőrségről szóló szakkönyvek, dokumentumok, periodikák, szabályzatok, 

az intézet profiljába tartozó kutatási jelentések, jog- és természettudományi kézikönyvek. A mellék-

gyűjtőkör részét képezi a magyar és idegen nyelvű kriminológiai, kriminalisztikai szakirodalom, a 

magyar és idegen nyelvű természettudományi és műszaki szakirodalom, az állam- és jogtörténeti művek, 

a hazai és nemzetközi szabványok, szabadalmi leírások, a nemzetközi bűnügyi szakértői irodalom ún. 

nyersfordítások formájában, hazai és külföldi szakirodalmi rezümék és absztraktok. A speciális 

szakanyagok körébe tartoznak a hazai és nemzetközi bűnügyi, rendőrségi kongresszusok, konferenciák, 

előadások anyagai, a tudományos disszertációk, speciális szakdolgozatok, tézisek, az intézet történetére 

vonatkozó anyagok és az intézet munkatársainak szakirodalmi munkássága. 

A könyvtár szolgáltatásai között említhetjük a tájékoztató és bibliográfiai szolgáltatást, 

kölcsönzést a beiratkozott olvasók részére, a hazai és nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítását, 

a helyben olvasást (referensz könyvek, fokozottan védett régi rendőrségi anyagok, bekötött folyóirat-

évfolyamok), a katalógus használatát (betűrendes keresztkatalógus, szakkatalógus, folyóiratok cím és év 

szerinti katalógusa), a szakirodalmi témakeresés biztosítását, segítését, továbbá könyvtárszakmai segítség 

nyújtását szakirányú továbbképzéshez, évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok, tudományos disszertációk 

készítéséhez; fénymásolási, szkennelési lehetőséget, elektronikus formában való megjelenítést. 

1.4 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Frecskay János Szakkönyvtára
2339

 

Az 1896-ban alapított -- és a nemrég bekövetkezett névváltozásig Magyar Szabadalmi Hivatal 

néven működő -- kormányhivatal könyvtára 2011 májusában vette fel egykori segédhivatali 

főigazgatójának, a Szabadalmi Közlöny első felelős szerkesztőjének a nevét. Az 1949-ben alapított 

könyvtár jogelődje a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal, valamint a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság 

könyvtára volt. Kezdetben csak gyűjtői és nyilvántartói funkciókat látott el, a nyilvánosság számára 

állománya nem volt elérhető. A tudatos állományalakításnak és a korszerű infrastruktúrának 

köszönhetően a könyvtár 1994 óta nyilvános szolgáltatásokkal áll az érdeklődők rendelkezésére. 

Teljességre törekvően gyűjti, rendszerezi, tárolja és szolgáltatja a szellemitulajdon-védelemmel és 

határterületeivel kapcsolatos dokumentumokat. A szabadalmi és használatiminta-oltalmi 

dokumentumokra vonatkozóan kötelespéldányokat gyűjt és őriz. Küldetésnyilatkozatával összhangban 

hatékony információközvetítéssel járul hozzá a szellemitulajdon-védelmi kultúra terjesztéséhez. 

A könyvtári rendszerben elfoglalt helyét, jellegét, gyűjtőkörét és feladatkörét tekintve országos 

hatáskörű nyilvános szakkönyvtár. Tagja az Európai Szabadalmi Hivatal által koordinált PATLIB 

(PATent LIBrary) hálózatnak és az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek. A könyvtár fenntartója a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, amely a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatalként -- 

többek között -- iparjogvédelmi hatósági vizsgálatokat és eljárásokat folytat le, ellátja a szerzői és az 

                                                           
2337 Magyar Tudományos Művek Tára publikációs adatbázis. Ez az első hazai tudományos bibliográfiai adatbázis, 

amely a nemzeti tudományos kutatás nyilvántartását és bemutatását hivatott megvalósítani. Az idézettség 

nyilvántartása révén segíti a tudományos kutatás hatástanulmányait, elemzéseit, és átjárást biztosít a 

repozitóriumokhoz. Lásd https://www.mtmt.hu. 
2338 http://www.bszki.hu/page.php?15. 
2339 http://www.sztnh.gov.hu/szolgaltatasok/ipszak.html. 
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ahhoz kapcsolódó jogokkal összefüggő feladatokat, állami dokumentációs és információs tevékenységet 

folytat, valamint részt vesz jogszabályok előkészítésében is. A könyvtár a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala szervezeti keretei között, az Információs és Oktatási Központ önálló osztályaként működik. 

A könyvtár rendeltetése és feladatai összetettek: a szellemitulajdon-védelem területén 

egyedülálló gyűjteménye segítségével nyilvános könyvtári szolgáltatásokat biztosít, ezen túlmenően a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatósági tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt, 

valamint gyűjti, feldolgozza, rendszerezi és megőrzi a nemzeti és nemzetközi iparjogvédelmi 

dokumentumokat, különös tekintettel a magyar szabadalmi és használatiminta-oltalmi dokumentumokra. 

Integrált könyvtári rendszere segítségével folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja gyűjteményét. Szellemitulajdon-védelmi tárgyú dokumentumait -- beleértve a 

magyar és külföldi iparjogvédelmi és szerzői jogi tárgyú időszaki kiadványokat is -- speciális szempontok 

szerint dolgozza fel, így az online olvasói katalógusban nemcsak a bibliográfiai adatok alapján, hanem a 

tárgyszavak és a folyamatosan aktualizált, szellemitulajdon-védelmi tárgyú szakcikkek osztályozására 

alkalmas osztályjelzetek szintjén is jól behatárolható irodalomkutatás végezhető. 

A könyvtár nemcsak külföldi szakkönyvtárakkal és információs intézményekkel tart szoros 

kapcsolatot, hanem a hivatallal együttműködő hazai felsőoktatási intézmények könyvtáraival, oktatóival 

és kutatóival is. A könyvtárhasználókat ingyenesen megillető szolgáltatások: általános tájékoztatás a 

dokumentumgyűjteményről, dokumentumok helyben használata; különböző iparjogvédelmi 

gyűjtemények, adatbázisok, valamint az online katalógus igénybevétele; meghatározott helyi, helyi 

hálózati, online és egyéb elektronikus tájékoztatási eszközökben, adatbázisokban való kutatás; 

szaktájékoztatás szabadalmi, használatiminta-oltalmi, formatervezésiminta-oltalmi dokumentumokból; 

valamint irodalomkutatás kérése. 

A kölcsönzéshez be kell iratkozni. Jellemzően nem kölcsönözhetők azonban a kézikönyvtárban 

elhelyezett kötetek, a muzeális értéket képviselő restaurált dokumentumok, a szak-, évfolyam- és 

záródolgozatok, az időszaki kiadványok, a folyamatosan aktualizált kötetek, az egypéldányos 

pótolhatatlan művek és a jogszabálygyűjtemények. A dokumentumok másolása, nyomtatása, szkennelése, 

valamint a digitális fényképkészítés és a dokumentumküldés térítésköteles. 

2. Igazságügyi könyvtárak
2340

 

A szakkönyvtárak másik csoportját a jogászi munkát támogató bírósági, ügyészségi, 

ombudsmani és ügyvédi könyvtárak alkotják. A bírósági könyvtárak nem nyilvános jogi szakkönyvtárak, 

a bírósági intézményrendszeren belül működnek, a bírósági szervezet részei. Ezeket elsősorban az adott 

bíróság, továbbá engedéllyel az igazságügyi szervek dolgozói, ügyvédek, kutatók, más bíróságok 

dolgozói, valamint egyetemi hallgatók használhatják. 

2.1 Az Alkotmánybíróság Könyvtára 

Az Alkotmánybíróság és hivatala részeként a könyvtár 1990. január 1-jén kezdte meg 

működését. A könyvtár az AB épületén belül kapott helyet 260 négyzetméteren. Az olvasótermet, a 

dolgozószobát és a raktárakat egy nagy teremben helyezték el, az egyes részlegeket könyvespolcok 

választják el egymástól. Hozzáférhetőség szempontjából zárt, vagyis nyilvános szolgáltatást nem nyújt, 

kizárólag az alkotmánybírák és az intézmény munkatársai használhatják. Gyűjtőkörébe tartoznak az 

állam- és jogtudományi, kisebb részben a társadalomtudományi szakkönyvek és folyóiratok, 

kézikönyvek, törvénytárak, az Európai Unióra vonatkozó szakirodalom stb. magyar és idegen nyelven. 

Állománya mintegy 8000 kötet könyv és 3000 kötet bekötött, illetve tékázott időszaki kiadvány. Évente 

80-100 folyóiratra fizetnek elő. A 26 külföldi társintézmény kiadványait (határozatgyűjtemények, 

konferenciaanyagok és folyóiratok) különgyűjteményben kezelik. A könyvtár állománya vétel, ajándék és 

csere útján gyarapszik. Az elmúlt húsz év folyamán többször kaptak jelentős értéket képező 

könyvajándékot az Amerikai Egyesült Államok Legfelső Bíróságától, a francia és az angol kulturális 

intézettől és néhány német alapítványtól. Cserekapcsolatban állnak két német jogtudományi 

kutatóintézettel és 12 magyar jogi kari könyvtárral és bírósági könyvtárral. A könyvek feldolgozását 

egyedi fejlesztésű könyvtári rendszer segítségével végzik. A katalógus minden munkatárs terminálján 

hozzáférhető.  

                                                           
2340 A bírósági könyvtárak helyzetéről, működéséről általában lásd PATAKI Gábor előadása a magyar bírósági 

könyvtári rendszerről a Magyar Bíróképző Akadémián (jelenleg Magyar Igazságügyi Akadémia): 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/718,Magyar_Birosagi_Konyvtari_Rendszer; SÁNDOR Gertrud: „Adatok 

és tények a bírósági jogi szakkönyvtárakról” Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 1998/8. 3--7; 

http://ki.oszk.hu/3k/19972006/valcikkek/valcikkek9808/sandor.html. 
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A könyvtár az információellátást a saját állománya mellett elsősorban az Országgyűlési 

Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével biztosítja (könyvkölcsönzés, magyar és külföldi 

folyóiratcikkek másolása, külföldi folyóiratok tartalomjegyzékének folyamatos figyelése -- évi kb. 200-

250 cím --, irodalomkeresés külföldi jogi adatbázisokból). Évente kb. 80-100 könyvtárközi kérést 

küldenek külföldre az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül, kb. 20-30 kérést magyar 

könyvtáraknak. Évente átlagosan 4500-5000 oldal másolatot készíttetnek. 

A könyvtár negyedévente küld az alkotmánybíróknak, valamint a törzskaroknak gyarapodási 

jegyzéket az új könyvekről, évente egy alkalommal pedig a tárgyévre megrendelt folyóiratok és napilapok 

listáját. Az olvasóteremben folyóiratok, dokumentumok másolására fénymásoló gép áll rendelkezésre és 

olvasótermi számítógépet is használhatnak a munkatársak a könyvkatalógus elérésére, CD-olvasásra és 

csak a könyvtárnak előfizetett jogi adatbázisokhoz való hozzáférésre. A könyvtárban egy főfoglalkozású 

könyvtáros dolgozik. 

2.2 A Kúria Könyvtára
2341

 

A Kúria (korábban Legfelsőbb Bíróság) Könyvtára nem nyilvános szakkönyvtárként elsősorban 

a fővárosi igazságügyi dolgozókat szolgálja ki, vagyis a bírákat, bírósági titkárokat, fogalmazókat, és a 

jogi szakterületen dolgozók a könyvtár vezetőjének külön engedélyével szintén igénybe vehetik a 

könyvtár szolgáltatásait. Mindenekelőtt az ítélkező munkát és egyéb kutatási tevékenységet hivatott 

elősegíteni az igazságügy területén a könyvtár, amely a hazai bírósági könyvtári rendszer egyik 

meghatározó intézménye. 

A jogtudományok és a jogi határterületek szakkönyvtára, amely elsősorban magyar nyelvű 

könyvek és időszaki kiadványok gyűjteményét foglalja magában. Gyűjtőkörébe tartoznak az állam- és 

jogtudományok, kisebb részben a társadalomtudományok területén megjelenő szakkönyvek és 

folyóiratok, kézikönyvek, törvénytárak. Az állomány hozzávetőleg 60.000 dokumentumot tartalmaz, 

amely vétel, ajándék és csere útján gyarapszik. 

2007-től a bírósági könyvtárakban az E-corvina Integrált Könyvtári Rendszert vezették be. A 

Kúria Könyvtára is ezt a rendszert használja 2011-től a betűrendes katalógus mellett a dokumentumok 

feltárásához. Az új program lehetővé teszi a könyvtári munkafolyamatok támogatása mellett a bírósági 

könyvtárak egymás közötti, országos szintű együttműködési formáit. A bírósági könyvtárak 

szempontjából nagyon fontos az erők összpontosítása a feladatokra, a rendelkezésre álló források 

összeadása, a bírósági könyvtárak közötti kommunikáció kialakítása. Ennek érdekében szükséges a 

könyvtárosok közötti folyamatos kapcsolattartás, tanácskozások, továbbképzések megszervezése, az 

információs technológiák megismerése a tapasztalatok megosztása céljából. 

A könyvtár szolgáltatásai közé tartozik többek között a helyben használat, a kölcsönzés, a 

könyvtárközi kölcsönzés, a katalógushasználat, a szakirodalmi jogi tájékoztatás, irodalomkutatás, 

témafigyelés adott jogi témakörben, másolás, valamint az online jogi adatbázisokban való keresés. A 

Kúria Könyvtárának előfizetett jogi adatbázisai: Complex Jogtár Plusz, Justicia Online,
2342

 Bírósági 

Határozatok, Hivatalos jogszabálytár, valamint a Corvina Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer online 

katalógusa. 

A Kúria Könyvtárának együttműködő partnere többek között az Országos Bírósági Hivatal 

Magyar Bíróképző Akadémiája és annak könyvtára, a bírósági könyvtárak, az Alkotmánybíróság 

Könyvtára, az Országgyűlési Könyvtár, a Legfőbb Ügyészség Könyvtára, a hazai jogi karok könyvtárai és 

a jogi területen publikáló könyvkiadók. 

2.3 A Fővárosi Törvényszék Könyvtára
2343

 

A Fővárosi Törvényszék (korábban Fővárosi Bíróság) Könyvtára a Budapesti Királyi Büntető 

Törvényszék és a polgári ügyekkel foglalkozó Budapesti Királyi Törvényszék utódaként 1954-ben kezdte 

meg működését. Azóta egyre szélesebb körű dokumentumállománnyal és állandóan bővülő 

szolgáltatásokkal valósítja meg az ítélkező munka, a kutatói tevékenység segítését. Az 1992-től 

korlátozottan zárt Központi Könyvtár és a nyolc letéti könyvtár összehangolt állományalakítási 

stratégiával biztosítja a bírák és az igazságügy különböző területein dolgozó szakemberek információhoz 

jutását és a korszerű információs technológiák használatát. 

                                                           
2341 http://konyvtar.hu/konyvtar/282. 
2342 Az OITH Magyar Bíróképző Akadémia Tájékoztatási és Dokumentációs Központja közreműködésével a HVG--

ORAC Kiadó elektronikus úton elérhetővé tette számos szakkiadványát a bírósági intézmények számára egy speciális 

elektronikus csomag formájában Justicia Online néven. A speciális adatbáziscsomag a bírósági intézmények 

többségében hozzáférhető és használható.  
2343 http://konyvtar.hu/konyvtar/274. 
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A könyvtár fő gyűjtőköre: alkotmányjog, államjog, állam- és jogelmélet, állam- és jogtörténet, 

államigazgatás, közigazgatás, állam- és jogtudomány, pénzügyi jog, polgári jog, munkajog, 

mezőgazdasági jog, családjog, büntetőjog, büntető eljárásjog, polgári eljárásjog. A könyvtári állomány 

2010-ben -- a kerületi bíróságok könyvtári állományát is beleértve -- kb. 55.000 könyvtári egység, ebből a 

központi könyvtár állománya kb. 37.000 dokumentum, amely 2009-ben a Wiener A. Imre özvegye által 

adományozott jogi könyvekkel, dokumentumokkal gazdagodott. 

A különgyűjteményhez tartozó archív gyűjtemény magában foglalja mindazokat a könyveket, 

amelyek az 1800-as évektől az 1950-ig terjedő időszakban jelentek meg, és azokat a jogtörténeti 

értékekkel bíró műveket is, amelyek a XX. század előtti igazságügy eredményeit reprezentálják. A 

könyvtár talán legszebb kötete A Pesti Királyi Törvényszék, Járásbíróságok s a Királyi Ügyészség összes 

személyzete című 1873-as, aranyozott bőrkötésben, tűzzománc díszítéssel, a tetején aranyozott címerrel, 

belső borítóján kézi selyemfestéssel kiadott, „Méltóságos Sárkány József Úrnak, a Pesti Királyi 

Törvényszék Elnökének ajánlott” évkönyv, amely az „összes személyzet” fényképét tartalmazza. 

Több mint egy évtizede, a Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Titkárságával együttműködve 

kezdte meg működését a Nemzetközi Dokumentációs Könyvtár, amely saját fejlesztésű adatbázisban 

dolgoz fel európai uniós jogi szakkönyveket, szakcikkeket, tanulmányokat, magyarra fordított uniós 

jogszabályokat, a kapcsolódó esetjogot, az emberi jogokra vonatkozó szakkönyveket, szakcikkeket, 

valamint nemzetközi jogi szakirodalmat. A jogszabályok, az esetjog és a tanulmányok a legtöbb esetben 

teljes szöveggel kereshetők. 

Az 1990-es évek elején kezdtek bele a könyvtári jogszabályoknak megfelelő nyilvántartások 

elkészítésébe, így egyedi címleltárkönyvek készültek, átleltározták és sokoldalúan feltárták a könyvtári 

állományt, korszerűsítették a cédulakatalógust. 2000-től a volt Fővárosi Bíróság könyvtáraiban jelentős 

feladattá vált a könyvtári állomány összetételének korszerűsítése, a tartalmilag elavult dokumentumok 

kivonása és a soron következő leltározások lebonyolítása. A könyvtár az elmúlt tíz évben a racionális 

takarékosság jegyében gazdálkodott. Bővült a megvásárolt dokumentumok köre, ugyanakkor a tartós 

kölcsönzésre szánt kiadványok példányszáma csökkent. Az intézmény szintén a bírósági könyvtárakban 

bevezetett E-corvina Integrált Könyvtári Rendszert használja. A könyvtárat a bírák és az igazságügyi 

alkalmazottak látogathatják, továbbá -- a felügyeletet gyakorló vezető vagy felhatalmazása alapján a 

könyvtárvezető engedélyével -- más igazságügyi társszervek, kamarák, egyesületek szakemberei, 

tudományos kutatók, valamint az egyetemek állam- és jogtudományi karainak hallgatói az ítélkezési 

szünet kivételével. A könyvtár használatához nincs szükség beiratkozásra, a látogatásra való jogosultságot 

azonban felkérésre igazolni kell. A könyvtárból dokumentumot kölcsönözhetnek a Fővárosi Törvényszék 

és a kerületi bíróságok, továbbá a Fővárosi Munkaügyi Bíróság bírái és igazságügyi alkalmazottai. A 

látogatók a könyvtár olvasótermében elhelyezett könyveket, folyóiratokat, jogi adatbázisokat (Complex 

Jogtár, Justicia Online, egyéb internetes források) helyben használhatják. A Complex Jogtárhoz és a 

HVG-ORAC Kiadó Justicia Online adatbázisához (Prémium – elektronikus kapcsos könyvek, 

kézikönyvek; Szakcikk Adatbázis, BH+ Nagy Döntvénytár, Jogkódex, Adó/számvitel, 

Minták/nyomtatványok, Bisnode Cégkódex modulok) korlátlan felhasználó számára biztosít hozzáférést a 

bíróság, valamint a Justicia Online otthoni elérésére is lehetőséget nyújt. A bírósági könyvtári rendszer 

egységes katalógusa, az Országos Bírósági Katalógus, webes felületen is kereshetővé teszi a könyvtár 

állományát. 

A könyvtár a hagyományos szolgáltatásait 2005-ben újabb lehetőséggel gazdagította. Intraneten 

hozzáférhetővé tette a Bírósági Határozatok és a Közigazgatási Gazdasági Döntvénytár 

tartalomjegyzékét, majd bővítette tartalomjegyzék-szolgáltatását, mely a könyvtárban megtalálható jogi 

és gazdasági folyóiratok jelentős részét átfogja. 2009-től a legjelentősebb jogi folyóiratok 

tartalomjegyzékét e-mailben is megkapják a bírák. 

A Fővárosi Törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó járási bíróságok dolgozói részére 

kiadott Kisbíró című folyóiratban 2006-óta folyamatosan, havi rendszerességgel tájékoztat a könyvtár az 

újonnan megjelent szakkönyvekről. Félévente megjelentetett gyarapodási jegyzékét kezdetben 

papíralapon, ma pedig már elektronikus formában juttatja el az olvasókhoz. 2008-tól havonta elkészítik az 

új könyvek bibliográfiáját, amelyet az OITH MBA Tájékoztató és Dokumentációs Központja jelentet meg 

a bírósági könyvtárak közös bibliográfiájában, az MBA honlapján. 

A rendszeresen összeállított bibliográfiákkal, témafigyeléssel a könyvtár folyamatosan támogatja 

az ítélkező munkát és hozzájárul a kutatást végzők szakmai tevékenységéhez. 2010-től a belső hálózaton 

elérhető honlapján a könyvtár folyamatosan közli a legfontosabb információkat, és hasznos linkek 

összegyűjtésével is törekszik a legjelentősebb jogi források megismertetésére. 

A könyvtár kölcsönzési politikája folyamatosan változik. A tartós használatú kölcsönzést 

felváltotta a rövid távú, és a könyvtárközi kölcsönzések száma is jelentősen növekedett. A 

szolgáltatásokat ezen a téren komoly partneri szinten támogatja az Országgyűlési Könyvtár, az MTA 
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Jogtudományi Intézet Könyvtára, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, valamint a bírósági könyvtári 

hálózat. 

A 2006-tól működő Magyar Bíróképző Akadémia Tájékoztatási és Dokumentációs Központja 

rendszeresen szervez továbbképzéseket könyvtárosok számára, amelyek célja elsősorban az e-CORVINA 

integrált könyvtári rendszer megismertetése a feladat. 

2.4 A Legfőbb Ügyészség Könyvtára
2344

 

A könyvtár a Legfőbb Ügyészség létrejöttével egy időben, 1953-ban alakult. Létrehozatalának fő 

célja az ügyészség szakmai munkájának támogatása volt; olyan jogi és jogi vonatkozású műveket 

gyűjtöttek és tettek hozzáférhetővé, amelyekre az ügyészeknek szükségük lehetett. Zárt könyvtárként 

funkcionált, csak a szervezet munkatársainak volt szabad bejárásuk a könyvtárba. Ma sem nyilvános 

szakkönyvtárként működik, feladata az ügyészek és az ügyészségi dolgozók munkájának segítése, 

szakirodalommal való ellátása. Külső olvasóknak helyben olvasási szolgáltatást nyújt, külön engedély 

alapján. Az ügyészség hivatali munkaidejében tart nyitva, két munkatárs látja el a könyvtári feladatokat. 

A könyvtár rendelkezik internetelérési lehetőséggel, faxkészülékkel és fénymásolóval. Mint hálózati 

központ segíti a többi ügyészségi könyvtár és könyvgyűjtemény munkáját. A könyvtári állomány mintegy 

30 ezer egység, ebből periodikum 60 sorozat. Az állomány jelentős része gyorsan avuló jogi 

kiadványokból áll. A jog, a jogtudomány és a rokon tudományszakok mellett a gyűjtőkör részét képezi a 

társadalomtudományok némely területe, többek között a szociológia, a politológia, valamint a történelem. 

Jelentősebb könyvészeti értéket képviselő kiadvánnyal nem rendelkeznek. 

Az állomány nyilvántartására saját fejlesztésű szoftvert használnak, a szakkatalógus alapja az 

Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO). Rendszeres témafigyelést nem végeznek, de egyedi kérésre 

vállalják szakirodalom összeállítását. Az új szerzeményezésekről alkalmanként összefoglaló tájékoztató 

készül. Online adatbázisokat a könyvtár nem fizet elő. 

Az intézmény a kilencvenes években kötelespéldányos könyvtár volt, de az így kapott 

kiadványok jórészt átkerültek az Országos Széchényi Könyvtárba. Könyvtárközi kölcsönzésben részt vesz 

a könyvtár. 

2.5 Az Országos Kriminológiai Intézet Könyvtára
2345

 

Az intézet 1960-ban alakult Országos Kriminalisztikai Intézet néven. A könyvtár 

leltárkönyvének első bejegyzései is ebből az időszakból valók. Akkoriban elsősorban ideológiai, illetve 

gyakorlati kriminalisztikai dokumentumokat gyűjtöttek. Az ideológiai korlátok lazulásával azonban 

előtérbe került a kriminológia, azon belül is elsősorban a bűnügyi statisztika. A kutatóhely ettől kezdve 

fokozatosan vált a bűnözés társadalmi feltárásának fellegvárává, így a hetvenes évek kezdetétől a 

kriminológiai kutatások mind minőségben, mind mennyiségben meghaladták a kriminalisztikában elért 

eredményeket, ennek megfelelően a kutatások súlypontjai is eltolódtak. Ezt jelzi a névváltoztatás is: 

1971-től Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet néven működött tovább a kutatóhely. 

Ekkoriban kiemelt szerephez jutottak a vagyon elleni, az erőszakos jellegű, a gondatlanságból elkövetett 

bűncselekményekkel, a közlekedési bűnözéssel, a fiatalkorúak, a visszaesők, a nők bűnözésével 

kapcsolatos kutatások. A kriminalisztika körén belül a helyszíni szemle, a bizonyítás és bizonyítékok 

értékelése, a krimináltechnika témája emelkedett ki. A könyvtár gyűjtőköre -- mint ahogy az egy 

kutatóintézet könyvtárától elvárható -- a kutatási témáknak megfelelően alakult, gyarapodott, miközben 

saját kiadványok is születtek. 

Az alapító igazgató, Gödöny József létesítette és szerkesztette az intézet évente megjelenő 

tudományos periodikáját, a Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányokat (ez ma Kriminológiai 

Tanulmányok címen jelenik meg), az OKKrI Tudományos Kiadványai elnevezésű monográfiasorozatot, 

valamint OKKrI Tájékoztató néven a bűnüldöző és büntető igazságszolgáltatási hatóságok belső 

használatára szánt sorozatot. Az igazgató a korszak lehetőségeihez képest széles körű nemzetközi 

kapcsolatrendszert alakított ki. Vezetése alatt az intézet az ország legnagyobb bűnügyi kutatóintézetévé 

fejlődött, amely a kriminológia és a kriminalisztika tudományának művelése mellett komoly 

eredményeket mutatott és mutat fel ma is a bűnügyi tudományok egyéb területein. 1999 óta az intézet 

Országos Kriminológiai Intézet néven működik, a Legfőbb Ügyészség tudományos kutató szerveként. 

Feladata a bűnözés kutatása, a kriminológia, a kriminalisztika és a büntetőjog-tudományok elméletének és 

gyakorlatának fejlesztése, a kutatási eredmények hasznosítása a szakmai alap- és továbbképzésben. 

Az Országos Kriminológiai Intézet Könyvtára nem nyilvános szakkönyvtár, célja elsősorban az 

intézeti kutatók és ügyészségi dolgozók kiszolgálása, de előzetes bejelentkezés alapján fogadják a 
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kriminológia iránt érdeklődő más szakembereket is. A könyvek beszerzése teljes mértékben az intézetben 

folyó kutatásokhoz, a kutatói igényekhez igazodik. A könyvtár állománya 2010 végén 8300 egység volt, 

ennek nagy része Magyarországon kizárólag itt fellelhető külföldi szakirodalom. Gyűjtőköre az elméleti 

és empirikus kriminológiai szakirodalmon túl az alábbi speciális témakörökre terjed ki: erőszakos 

bűnözés, gyermekek és fiatalok a kriminalitásban, társadalomvédelem és bűnözéskontroll, reakciók 

bűnelkövetésre, globalizált bűnelkövetés, kockázatok és prevenció, gazdasági és vagyon elleni bűnözés. 

Az intézet kis méretéből adódóan 17 kurrens folyóiratra fizetnek elő, ezek egy része angol vagy német 

nyelvű szaklap (például The British Journal of Criminology, European Journal of Criminology, 

Kriminalistik, Kriminologisches Journal, Monatschrift für Kriminologie und Schraftrechtsreform, 

European Journal of Mental Health). 

A könyvtár az intézet központjában helyezkedik el, az olvasói terület 95 négyzetméter. A 

dokumentumok zárt üvegszekrényben találhatók, csak könyvtáros segítségével hozzáférhetők. Az 

állomány a KisTéka könyvtári rendszeren keresztül közvetlenül kereshető. 

2.6 A Budapesti Ügyvédi Kamara Könyvtára
2346

 

A könyvtárat eredetileg a Buda-Pesti Ügyvédi Egylettel együtt alapították 1866-ban. Az egylet 

alapszabálya külön kitért a könyvtárra mint az ügyvédség egyik fontos tájékozódási pontjára. 

Megtartották ezt az intézményt az 1875-ös átalakulással is, amikor az igazságügy-miniszter törvényben 

írta elő a kamarák megalakítását, így a Budapesti Ügyvédi Kamara már kész könyvtárral indulhatott el. 

Az első könyvtárnoknak Friedmann Bélát, a kamara egyik elnökségi tagját nevezték ki, akinek a 

vezetésével, tudatos állományfejlesztési politikájának köszönhetően, óriási fejlődésnek indult a 

gyűjtemény. Mindennek a XX. század elejére ért be a gyümölcse: az ország legnagyobb és legteljesebb 

magánjogi szakkönyvtárává vált, amely a magyar anyag mellett igyekezett a legfontosabb idegen nyelvű 

munkákat is begyűjteni. A két világháború erősen megviselte az ügyvédi kart is; mindez nyomot hagyott 

az állományon: az egykori gyűjtemény a lopások, a gondatlan kezelés miatt erősen lecsökkent, állaga 

rettenetesen leromlott. A többszöri költözés, a székház sorozatos átalakítása, renoválása teljes káoszt 

idézett elő az állományban, amely a megfelelő szakmai gondoskodás híján teljesen áttekinthetetlen és 

kezelhetetlen állapotba került. 

Jelenleg a könyvtár állományát mintegy 500 kötet 1850 előtti kiadvány, 8000 darab 1990 előtti 

és 2000 kurrens kiadvány képezi. A folyóiratok állománya rendkívül változatos, jelenleg 41 címet 

fizetnek elő. Nagyarányú digitalizációs munkát terveznek, amelynek eredményeképpen teljesen 

elektronizált dokumentumállománnyal és információs szolgáltatással kívánnak az ügyvédség 

rendelkezésére állni. A könyvtárnak egyelőre nincs saját elektronikus adatbázisa, az ügyvédek 

rendelkezésére a JogTudor program keretében az Opten és a HVG-ORAC által szolgáltatott adatbázisok 

állnak: az Opten OptiJus és a HVG-ORAC Jogkódex, amely tartalmazza az ún. kapcsos kommentárokat 

is. A könyvtár informatikai felszerelése szkennerből, hálózati nyomtatóból, fénymásolóból és öt 

munkaállomásból áll, de a vezeték nélküli internet saját számítógép teljes értékű használatát is lehetővé 

teszi. 

2.7 Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala – Könyvtár
2347

 

A könyvtár felállítása szinte egybeesett az ombudsmani hivatal alapításával. Az akkori nevén 

Országgyűlési Biztos Hivatala 1995-ben alakult meg és költözött be az V. kerületi Tüköry utca 3. szám 

alatti épületbe, akkor még könyvtári helyiség nélkül. 1996 februárjában úgy döntöttek az akkori vezetők, 

hogy szükség van a hivatalt és a munkatársak munkáját segítő belső könyvtárra. Még abban a hónapban 

felvették a hivatal első könyvtárosát, Franta Mária Teréziát, aki 2009 szeptemberéig töltötte be ezt a 

posztot. A jelenlegi állományt és szerkezeti struktúrát ő építette fel egészen az alapoktól, hiszen az 

újonnan felállított hivatal nem rendelkezett semmilyen állománnyal. 2002-ig két irodányi területen 

helyezkedett el a könyvtár mindenestül, az egyik a „könyvtárszoba” volt, a másik pedig a raktár. 

2002 januárjában az egész intézmény átköltözött jelenlegi székhelyére, a szomszédos Nádor utca 

egyik műemlék jellegű épületébe. Itt kapott egy önálló részt a könyvtár, amely már mérete, elhelyezése és 

stílusa alapján is méltó lett az elnevezésére. Az új helyiségek mintegy 180 négyzetméteren helyezkednek 

el, az olvasóteremben asztali számítógépek, egy fénymásoló, egy televízió és nyomtatók állnak 

rendelkezésre. 

A gyűjtemény főleg általános és szakjogi dokumentumokat gyűjt és szolgáltat, elsősorban a 

jelenlegi ombudsmani tevékenységekre, feladatokra figyelemmel (emberi, állampolgári és alapjogok; 

adatvédelem és információs jogok; nemzeti és etnikai jogok; környezetvédelem), kiegészítve 
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kézikönyvtárral és a társadalomtudományok -- főleg a joghoz kapcsolódó -- néhány területével (politika, 

pszichológia, pedagógia, filozófia, etika, történelem). Nem hiányoznak a gyűjteményből a 

könyvtártudományi művek sem, de fellelhetők még statisztikák, számvevőszéki jelentések és térképek is. 

A könyvtár elsődleges célja, működési és szolgáltatási alapja a kezdetektől fogva a mindenkori 

ombudsmanok és a hivatalban dolgozók munkájának segítése. Ezért nem nyilvános könyvtárként végzi 

tevékenységét, hanem belső szervezeti egységként lát el feladatokat, , de helyben olvasásra külön 

engedéllyel szívesen látnak az országgyűlési biztosok sokrétű tevékenységét kutató magánszemélyeket, 

egyetemi hallgatókat, , a jog iránt érdeklődő személyeket. A látogatók a könyvtár minden szolgáltatását 

használhatják, a kölcsönzés kivételével. Általánossá vált, hogy végzős diákoknak helyet biztosítanak, ha 

szakdolgozatukat, évfolyamdolgozatukat ott a könyvtárban szeretnék megírni az állomány által kínált 

lehetőségek felhasználásával. 

Az állomány legnagyobb része szabadpolcon hozzáférhető az olvasóteremben. Itt találhatók az 

internetkapcsolattal ellátott, CompLex DVDjogtárral felszerelt számítógépek is, amelyekről nyomtatni is 

lehet. A gyűjtemény fontos részét képezik a folyóiratok. A periodikák gyűjtőköre mindig a hivatali és 

egyéb olvasói igényekhez igazodik, így az idők során elég sokféle folyóirat fordult meg a gyűjteményben, 

de a fő profilba tartoznak a közlönyök, a jogi és társadalomtudományi szaklapok és az országgyűlési 

biztosok saját speciális jogterületével kapcsolatos témák. Emellett mindenki számára elérhető a napi- és 

hetilapokból álló folyóirat-olvasó. 

Raktáraikban a hivatal által összeállított saját kiadványokat, az éves ombudsmani beszámolókat, 

a különböző projekttémákat feldolgozó füzeteket tárolják. A gyűjtemény kisebb részét képzik a régi 

dokumentumok, CD-k és DVD-k. Az állomány könyvrészlege számítógéppel feldolgozott, mely 

kereshető is, de jövőbeni céljuk egy komolyabb integrált könyvtári rendszer bevezetése, mely lehetővé 

tenné a belső kölcsönzések egyszerűsítését, a folyóiratok szélesebb körű feldolgozását és kereshetőségét, 

a vonalkód előnyeinek kihasználását, az OPAC (Online Public Access Catalog) internetes katalógus 

bevezetését és a munkafolyamatok gördülékenyebbé tételét. 

3. Minisztériumi könyvtárak
2348

 

A zárt kormányzati könyvtárak is részét képezik a nagy nemzeti könyvtári rendszernek. A 

minisztériumi könyvtárak legfőbb feladata a kormányzat munkájának támogatása, emiatt is kellene 

tudatos kormányzati könyvtárépítést véghezvinni a jövőben. Célszerű lenne a minisztériumi 

gyűjtemények anyagait együttesen, egy közös felületen közzétenni, hogy egy keresett műről azonnal meg 

lehessen állapítani, hogy megvan-e és melyik intézményben található. A már ma is működő hálózati 

katalógusok (OPAC) lehetővé teszik a könyvkatalógusok összekapcsolását, akár ALEPH, TINLIB, akár 

HunTéka vagy egyéb rendszert használnak a könyvtárak. 

Jelenleg a minisztériumoknak csak egy része tart fenn tulajdonképpeni könyvtárat, ezeket veszi 

számba az alábbi összeállítás. 

3.1 A Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvtára
2349

 

A kiegyezés után a pénzügyi kormányzat azonnal felismerte a hazai és külföldi szakirodalom 

ismeretének szükségességét és létrehozta könyvtárát. A pénzügyminiszter 1870. évi költségvetési 

indokolásában azt olvashatjuk, hogy a pénzügyi kormányzatban dolgozó szakembereknek lépést kell 

tartaniuk a szakirodalommal, mert ha a tudományos képzettségben elmaradnak, hivatalukat nem tudják 

megfelelően ellátni és nem tudnak megfelelő reformokat javasolni. Ezt a szellemiséget hosszú távon 

sikerült megőrizni. 

Az állományból és a körülményekből arra következtethetünk, hogy a jogelőd 

Pénzügyminisztérium Könyvtárának is volt előzménye, feltehetően a kamara könyvtárát örökölte meg. 

Ezt az értékes alapkönyvtárat kellett tovább gyarapítani és fejleszteni. A nyilvántartásokon lemérhető, 

mennyire komolyan vették ezt a munkát. Szerencsére fennmaradt néhány kéziratos címjegyzék, ún. 

leltárkönyv az első évekből is, így az 1874., az 1876. és az 1886. évi. Tíz év alatt a Pénzügyminisztérium 

15 ezer koronát költött a könyvállomány fejlesztésére. 1910-ben nyomtatott katalógust is kiadtak. 

Talán egyedülálló gyűjteménnyel rendelkeznek az adókkal kapcsolatos könyvekből, az állami 

költségvetésekből és zárszámadásokból, amelyek az 1868--1949 közötti időszakból hiánytalanul, 1950-től 

napjainkig pedig csaknem teljességgel sorakoznak a polcokon. Nem egyedülálló, de jelentős az 
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országgyűlési naplók, jegyzőkönyvek, irományok sorozata 1865-től 1944-ig, compassok, statisztikák és 

jogszabálygyűjtemények társaságában. Állományuk immár 210 évet ölel fel. 

A háborúk, a költözések és később a kötelező selejtezések szerencsére nem okoztak súlyos 

veszteséget az állományban. A háború után a könyvtár funkciója továbbra is megmaradt, és 1968-ban 

kibővült, amikor a Pénzügyminisztérium tudományos-elméleti műhelye, a Pénzügykutatási Intézet lett a 

közvetlen felügyelője. Ekkortól a minisztérium szakmai munkája mellett a tudományos kutatómunkát is 

szolgálta a könyvtár. Emiatt az 1970-es évektől gyorsabb ütemben fejlődött, mint a háború utáni 

évtizedekben. Hozzájárultak ehhez természetesen a megjavult anyagi feltételek is. Az intézetet ugyan 

felszámolták 1987-ben, a könyvtár azonban igyekezett tartani az akkor elért és megszokott szintet. 

Természetesen a múlt század második felétől megtalálhatók a számvitel elméleti és gyakorlati munkái is, 

a legújabb kézikönyvekig és jogszabálygyűjteményekig, valamint a pénzügyi lehetőségek függvényében a 

tárcát érintő témakörben az Európai Unió és az OECD dokumentumai. 

A könyvtár fenntartója 2010 májusától a Pénzügyminisztérium jogutódja, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium. A könyvtár nyitottan és felkészülten alkalmazkodik a minisztérium kibővült feladatkörének 

és létszámának megfelelő ellátáshoz, a fenntartó által biztosított lehetőségek függvényében. Nagy a 

fenntartó felelőssége abban, hogy a nemzeti kulturális örökségként tekintett könyvtári kincseit ne csak 

múzeumi megőrzésre szánják, hanem élő és bővülő könyvtári gyűjteményként kezeljék. 

A könyvtár tevékenységi köre szerint a minisztérium elméleti és gyakorlati munkáját segítő 

közgazdasági-gazdasági-pénzügyi szakkönyvtár és szépirodalmi könyvtár, feladatköre szerint helyi 

intézmény, de mint a könyvtári rendszer része, más könyvtáraknak, a témára specializálódott kutatóknak 

és szakdolgozóknak is a rendelkezésére áll. A könyvtár tagjai lehetnek a Nemzetgazdasági Minisztérium 

dolgozói (kölcsönzési joggal) és nyugdíjasai, valamint az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

(EUTAF) munkatársai külön engedéllyel. Más minisztériumok és a Nemzetgazdasági Minisztérium 

felügyelete alá tartozó intézmények munkatársai helyben és könyvtárközi kölcsönzés útján használhatják, 

míg külsős kutatók könyvtárvezetői engedéllyel, a kutatási téma pontos megjelölésével, helyben 

használhatják az állományt. A könyvtár fő gyűjtőkörébe tartozik a közgazdaság-tudomány, gazdaság, 

pénzügy, adó, számvitel, jog, közigazgatás, foglalkoztatás stb. elméleti és gyakorlati szakirodalma, a 

gazdaságpolitikai jelentőségű összegző, elemző szakirodalom, az államigazgatási, gazdaságjogi, 

kutatáselméleti szakirodalom és minisztériumi kiadványok. A különgyűjtemény részét képezi az 1946 

előtt kiadott könyvekből és időszaki kiadványokból álló történelmi gyűjtemény, az állami költségvetési, 

uniós és OECD-kiadványok, periodikák, a kézikönyvtár és a szépirodalmi gyűjtemény. Az állomány kb. 

68.000 könyv, 20.000 egység folyóirat, 130 CD/DVD-ROM. 

A könyvtár a QTÉKA integrált könyvtár-automatizálási rendszert használja. Az 1946 után 

kiadott teljes állomány feldolgozását befejezték, jelenleg a régi könyvek feldolgozása zajlik. Online 

katalógusuk (OPAC) a minisztérium Intranet-rendszerében érhető el. Az olvasóteremben a könyvtár 

katalógusának használatához egy intranetes számítógép áll a könyvtárhasználók rendelkezésére. 

Nyitvatartási időben a 18 férőhelyes olvasóteremben 104 féle újsággal és folyóirattal, 

elektronikus adatbázisokkal, mintegy 3000 kötetes kézikönyvtárral és hat internetkapcsolattal ellátott 

számítógéppel várják olvasóikat. Tájékoztatást adnak a náluk található könyvekről, folyóiratokról, 

elektronikus információforrásokról, valamint a könyvtári katalógusokban és szakirodalmi, jogi és 

cégadatbázisokban való hatékony keresésről. Segítséget adnak anyaggyűjtéshez, szakdolgozat írásához az 

irodalomkutatásban és vállalják kötelező irodalom keresését. A könyvtárban megtalálható 

dokumentumokról fotómásolat készíthető, és lehetőség van szkennelt dokumentum küldésére 

elektronikus levél mellékleteként. 

3.2 A Külügyminisztérium Könyvtára
2350

 

A könyvtár története szorosan összefügg az önálló magyar Külügyminisztérium történetével. 

Kialakításában és fejlesztésében 1919-től kezdve komoly szerepet játszott Veress Endre történész, a 

kolozsvári egyetemi könyvtár osztályvezetője, aki megteremtette a tudományos gyűjtemény alapjait, 

valamint Gross Géza, az Egyetemi Könyvtár könyvtárőre és Sikabonyi Antal, a Nemzeti Múzeum 

főkönyvtárnoka. A tudós könyvtárosok munkáját külügyi tisztviselők segítették a minisztériumban. A 

könyvtár több tízezer kötete a második világháború alatt a Külügyminisztérium Dísz téri épületének 

lebombázásakor szinte teljesen megsemmisült. A háború után Radisics Elemér történész vezetésével 

sikerült újra megvetni egy komoly tudományos szakgyűjtemény alapjait. A következő húsz esztendőben 

az általa kialakított elvek szerint folyt a gyarapítás. 1968-ban egyesítették a könyvtár részlegeit és 

kialakították a jelenlegi szabadpolcos szakrendi elrendezést. 

                                                           
2350 http://konyvtar.hu/konyvtar/2748. 
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1996 októberében költözött a könyvtár a felújított Bem téri épület földszintjére a számára 

kialakított helyiségekbe. Az állomány kb. tíz százaléka szabadpolcon található, a többi pedig 

tömörraktárban. A Külügyminisztérium Könyvtára ma 70.000 kötetes, korlátozottan nyilvános 

szakkönyvtár, gyűjteménye főként a diplomácia, a diplomáciatörténet, a nemzetközi kapcsolatok, illetve 

érintőlegesen a politika, a politikatudomány témájának irodalmát öleli fel. Jelentős a nyelvekkel 

kapcsolatos dokumentumok száma (szótárak, nyelvkönyvek). Elsősorban a Külügyminisztérium 

munkatársai használhatják, külsősök számára külön kutatói engedéllyel az állomány helyben használható. 

A könyvtár a Külügyminisztérium munkaidejében tart nyitva, jelenleg négy szakkönyvtáros 

munkatárssal. A könyvtár elsődleges feladata a hazai és a külképviseleteken folyó diplomáciai munka 

segítése, a szakmai informáltság biztosítása. Ahhoz, hogy magas szintű tájékoztató információs 

szolgáltatást lehessen nyújtani, széles körű, komoly szakmai háttérmunka szükséges. A külpolitikai 

munka jellegéből adódóan az állomány 60 százaléka idegen nyelvű dokumentum. Az 1960--70-es 

években beszerzett külföldi szakirodalom nagy része valószínűleg csak itt található meg Magyarországon. 

A gyűjtemény része Ustor Endre nemzetközi jogász hagyatéka is. 

A könyvtár 1999 óta épít bibliográfiai adatbázist, jelenleg a HunTéka rendszer működik integrált 

könyvtári szoftverként. A könyvtári elektronikus adatbázisban jelenleg 23.267 rekord található, könyvek, 

cikkek és elektronikus dokumentumok bibliográfiai adatai. A 2000 előtti dokumentumok betűrendes és 

ETO szerinti cédulakatalógusokban kereshetők. A könyvtárban mindig nagy hangsúlyt helyeztek a 

külügyi szakirodalmon belül a folyóiratokra: a gyűjteményben közel 110 féle folyóirat található meg 

részben vagy teljesen. Körülbelül 30 féle szakfolyóiratot dolgoznak fel a könyvtár munkatársai. Az 

integrált rendszer elektronikus könyvtári moduljában 72 dokumentum található. A könyvtárban a 

következő elektronikus adatbázisok érhetők el: EBSCO, MTI, elektronikus szótárak, CompLex CDjogtár, 

előfizetéses online folyóiratok (például Economist, Világgazdaság). A könyvtár katalógusa a 

Külügyminisztérium belső hálózatán és a HunKat közös katalógusban is hozzáférhető. Az olvasók 

tájékoztatására kéthetente-havonta tájékoztatást adnak az új szerzeményekről a minisztériumi intraneten. 

A könyvtára belépett az Országos Széchényi Könyvtár által szervezett Magyar Internetes Tájékoztatás, a 

LibInfo konzorciumba. Szakkönyvtári forrásokra támaszkodva elsősorban diplomáciai és 

diplomáciatörténeti témájú kérdésekre adnak választ a rendszeren keresztül. 

Dokinfo néven működik tájékoztatási szolgáltatásuk a külképviseletek számára. Ennek keretében 

olyan témákban ad felvilágosítást a könyvtár, amelyet a külképviseletek továbbítanak Budapestre. A 

könyvtár munkatársai gyarapítják a külképviseletek alapkönyvtárait, működtetésükhöz módszertani 

segítséget nyújtanak. A Magyar külpolitikai évkönyv szerkesztése és kiadása is a könyvtár feladata. A 

külügyi munka tárgyi dokumentumait a Külügyi Emléktár keretében őrzi a könyvtár. A fejlesztési célok 

közt szerepel a régi külügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzése. A könyvtár teljes 

állományának retrospektív feldolgozása is elkezdődött. 2011-től a Visegrádi Alap kiadványait 

különgyűjteményben őrzik. 

2012 novemberétől Bánffy Miklós író, külügyminiszter nevét viseli a könyvtár. 

4. A jogi karok könyvtárai 

A jogi könyvtárak másik nagy csoportja a tudományos szakkönyvtárak mellett a hazai 

egyetemek jogi karain működik. A felsőoktatási könyvtárak a legnagyobb múlttal rendelkező 

könyvtártípust testesítik meg. Az első középkori egyetemet 1088-ban alapították Bolognában, amelynek 

már volt könyvtára.
2351

 Magyarországon az első 1467-ben alakult a pozsonyi egyetemen. A felsőoktatási 

könyvtárak fő feladata az oktató- és kutatómunka támogatása, tananyag biztosítása a hallgatóknak, 

szakirodalom gyűjtése. Vannak olyan felsőoktatási könyvtárak, amelyek szakkönyvtári feladatokat is 

ellátnak, ha egy bizonyos szakterületnek nincs megfelelő szakkönyvtára. Az alábbiakban az 

anyaintézmények elnevezésének ábécérendjében vesszük számba a jogtudomány szempontjából releváns 

felsőoktatási könyvtárakat. 

4.1 Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Könyvtára
2352

 

A 2001-ben alakult, több mint 25 európai országból hallgatókat fogadó Andrássy Egyetem 

legfontosabb feladata a németnyelvűség hagyományának megőrzése és átadása. Célja a külügyi szolgálat 

vezetőinek képzése, hozzájárulva a közép-európai térségnek az Európai Unióba való integrálódásába. 

A második tanév kezdetén, 2003. szeptember 1-jén adták át a könyvtárat, amely a Festetics-

palota műemlék épületének egykori istállójában kapott helyet. A könyvtára nem nyilvános, az Andrássy 

                                                           
2351 HORVÁTH--PAPP (2. lj.) 136. 
2352 http://www.andrassyuni.eu/hu/konyvtar. 
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Egyetem dolgozói és hallgatói használhatják az állományát, külső használók pedig kérelem útján vehetik 

igénybe szolgáltatásait. A könyvtárnak mint az egyetem információs háttérbázisának legfontosabb 

feladata az egyetemen folyó oktató- és kutatómunka támogatása. Az állománya szorosan kapcsolódik az 

egyetemen folyó képzésekhez, igyekszik beszerezni az oktatók és a hallgatók számára nélkülözhetetlen 

könyveket és folyóiratokat. Olvasóterme 150 négyzetméteren terül el, ahol nyolc számítógép kapott 

helyet. Az olvasók az ALEPH-katalógusban kereshetnek, böngészhetnek. Oktatási időben hétfőtől 

csütörtökig 10 órától 18 óráig, pénteken 10 órától 15 óráig tart nyitva. 

2010 elején az Osztrák Kulturális Fórum Könyvtára
2353

 átköltözött az Andrássy Egyetemre. A 

gyűjtemény jelenleg 7500 kötetet ölel föl, történelmi, országismereti, nyelvészeti, földrajzi, 

jogtudományi, gazdasági, bölcsészettudományi, szépirodalmi és más osztrák vonatkozású témákban. A 

folyóirat-olvasóban a Der Standard és a Die Presse napilap is megtalálható. 

4.2 CEU (Central European University) Könyvtár
2354

 

A budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) Könyvtára az egyetemi oktatás megindulásával 

szinte egy időben kezdte meg működését. Ideiglenesen 1992. augusztus 3-án nyílt meg a könyvtár a CEU 

joghallgatóinak kiszolgálására a Hűvösvölgyben, akkor még csak mintegy 1000 kötetes, szótárakból és 

néhány alapvető jogi kézikönyvből és tankönyvből álló gyűjteménnyel. Ekkoriban többek között azért is 

volt népszerű, mert a legújabb, haladó szellemű, angol nyelvű társadalomtudományi, történelmi, filozófiai 

irodalomhoz itt lehetett hozzáférni, ezért az idelátogatók köre sohasem korlátozódott csupán az egyetem 

oktatóira, hallgatóira. A CEU Könyvtár ma a legjelentősebb angol nyelvű társadalomtudományi 

gyűjteménynek tekinthető Közép-Európában. 

1995 nyarára készült el a CEU új épülete a Nádor utcában. A nagy olvasóteremben helyezték el 

az általános gyűjteményt, a két kisebb helyiségben pedig kialakították a Jogi Könyvtárat és a 

Környezetvédelmi Könyvtárat. A harmadik különgyűjtemény, a Középkortudomány Könyvtár 5000 

kötete letétként az ELTE Pesti Barnabás utcai épületében maradt. Az új központi könyvtárban mintegy 

25.000 könyv kapott helyet szabadpolcokon, valamint a legfrissebb folyóiratszámok és néhány egyéb 

dokumentum. Ma a könyvtár 2200 négyzetméter alapterületen 205 olvasói hellyel, 45 számítógéppel, hét 

másoló-szkennelő-nyomtató géppel áll az olvasók rendelkezésére. 

A könyvtár az egyetem szervezetén belül az oktató tanszékeken kívüli összes egységet összefogó 

és irányító Chief Operating Officerhez tartozik. Munkáját az egyetemi szenátus által kinevezett Library 

Committee segíti, hagyja jóvá és ellenőrzi. Jelenleg 15 teljes munkaidejű és egy félidős munkatárs, 

valamint hat diákasszisztens látja el a könyvtári feladatokat. 

A költségvetés átlagosan évi közel ezer folyóirat és hatvan adatbázis előfizetését és évente kb. 

6000 új könyv vásárlását teszi lehetővé. A könyvtár az elmúlt két évtizedben évente átlagosan közel 

11.000 dokumentummal gyarapodott, a szerzeményezésen (vásárláson) kívül értékes adományok és 

könyvtárösszevonások útján is. 

Az állomány mintegy 60 százalékát teszi ki az Általános Gyűjtemény. Ide tartoznak a Dewey 

100--900 jelzetnek
2355

 megfelelő művek: filozófia, vallás, társadalomtudomány, szociológia, politika, 

nemzetközi kapcsolatok, közgazdaságtan, nyelvészet, matematika, alkalmazott tudományok, 

menedzsment, művészetek, irodalom, történelem. Mintegy 75.000 kötet, azaz 58 százalék érhető el 

szabadpolcokon, Dewey-szakozás szerint, 11,3 százalék nyitott és csupán 30,7 százalék zárt raktárban. 

A CEU Könyvtár folyóirat-gyűjteménye méreteiben és összetételében is rendkívül jelentős. 

Jelenleg 2100 címet tartalmaz, 981 a kurrens előfizetések és közel 31.000 a retrospektív (zárt raktárban 

tárolt) folyóiratkötetek száma. Kezdetben szinte kizárólag nyomtatott lapokat fizettek elő, mára azonban 

páratlanul gazdag gyűjteményt kínálnak az olvasóknak elektronikus formában is. Törekvésük, hogy 

fokozatosan teljes mértékben áttérjenek az elektronikus előfizetésekre. 

A Multimédia Könyvtár különgyűjtemény széles választékát nyújtja a különböző audiovizuális 

CD-ROM, DVD és egyéb anyagoknak. Szép számmal találhatók az OPAC-ban kereshető gyűjteményben 

nyelvi oktató és gyakorló anyagok, a tananyagot kiegészítő filmek és előadások, dokumentumfilmek, sőt 

úgynevezett művészfilmek is. 

A Curriculum Research Center (CRC) különgyűjtemény a könyvtár speciális felsőoktatási 

gyűjteménye: a tantervfejlesztést és a reformoktatást tárgyaló irodalmat, valamint különböző egyetemi 

                                                           
2353 http://www.okfbudapest.hu/library. 
2354 http://www.library.ceu.hu. A könyvtárról részletesen lásd SZLATKY Mária: „A Közép-európai Egyetem (KEE) 

Könyvtára, azaz a Central European University (CEU) Library” Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 2011/11--12. 

464--496. 
2355 A Dewey-féle tizedes osztályozás (DDC) Melvil DEWEY (1851--1931) amerikai könyvtáros nevéhez fűződik. 

Jellemzően az angolszász nyelvterületen terjedt el a nyilvános és az iskolai könyvtárak körében. 
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tanterveket és a CEU kurzusaihoz készített szöveggyűjteményeket foglal magában. Ez az állományrész 

páratlanul gazdag, a kezdetek óta a CEU szinte minden kurzusához tartozik egy ilyen, a kurzust vezető 

tanárok által összeállított szöveggyűjtemény, amely egy kötetbe foglalja a téma legfontosabb angol 

nyelvű irodalmát. Az itt elérhető anyagok száma meghaladja az ötezret. 

Az egyetem minden MA- és PhD-dolgozatból, -disszertációból egy gépelt példányt őriz az 

Electronic Theses and Dissertations (ETDs) gyűjteményben. A könyvtár kötteti be a gépelt kéziratokat, 

tanszékek szerint eltérő kötéssel; a disszertációkat is tanszékek, ezen belül évek, majd név szerint 

rendezik el. A gyűjtemény több mint 5000 katalogizált tételt tartalmaz. 2007-től a dolgozatokat 

elektronikus formában is kötelező benyújtaniuk a hallgatóknak. Az ETDs adatbázis a digitális 

állományépítés első fontos állomása, amely jelenleg 1576 tételt tartalmaz. 

A különböző kutatóintézetek, egyetemi tanszékek belső kiadású esszéit, dolgozatait, legfrissebb 

kutatásai eredményeit tartalmazza a Working Papers gyűjtemény, több mint 10.000 tétellel. A 

legfontosabbnak tartott intézmények kiadványait az olvasóteremben szabadpolcon tárolják, nagyobb 

részüket a raktárban. 

A CEU Könyvtár talán legértékesebb különgyűjteménye a 2006-ban létrehozott Jogi Könyvtár, 

melynek kb. 13.000-es gyűjteménye rendkívül gazdag alkotmányjogi, üzleti és kereskedelmi jogi, 

munkajogi és emberi jogi témában. A CEU jogi gyűjteménye nem egy nemzet jogrendszerére helyezi a 

hangsúlyt, hanem az összehasonlító szempont érvényesülését tartja szem előtt a gyarapításnál. Náluk 

található a legtöbb olyan mű, amelyből Magyarországon az itt őrzött példány az egyetlen. Az értékes 

gyűjtemény nem jöhetett volna létre Sajó András akadémikus segítsége és fáradságos munkája nélkül. 

Ebben a különgyűjteményben kaptak helyet a jogi folyóiratok (167 kurrens lap) és a jogi disszertációk is. 

A jogi adatbázisokat ugyanakkor nemcsak az itteni olvasóteremben, hanem a kampusz területéről 

bárhonnan el lehet érni. 

Önálló különgyűjteményt hoztak létre a környezetvédelmi témájú anyagoknak is (könyvek, 

folyóiratok, disszertációk), amely mintegy 6000 tételt számlál. A gyűjtemény középpontjában az 

ökológia, a környezetvédelem és az energiapolitika áll, valamint gazdag anyagot tartalmaz a környező 

országok környezetvédelmi problémáit feltáró művekből. 

Önálló részleg az egyetem Középkortudományi Könyvtára, amely az ELTE Történeti 

Intézetében kapott helyet. A régi és ritka könyvanyag az ELTE Középkori és Kora Újkori Egyetemes 

Történeti Tanszéke könyvtárából származik, az új, frissebb, vásárolt irodalmat (letétként) pedig a CEU 

Könyvtár több mint 15.000 kötete képezi. A gyűjtőkör a középkori európai történelem szakirodalma, ezen 

belül is igen gazdag Közép-Kelet Európára vonatkozóan. Különböző forráskiadványokban, középkori 

szövegek fordításaiban, a bizánci civilizációra vonatkozó anyagokban mind kivételesen gazdag a 

gyűjtemény, amelyet nagy és változatos elektronikus adatbázis egészít ki. 

Akkoriban, amikor a CEU Könyvtár elkezdte építeni angol nyelvű gyűjteményét, számos helyről 

szinte száműzték az orosz nyelvű irodalmat. Így részben szükségből, részben pedig az adódó alkalom 

okán mind több és több orosz nyelvű mű került a könyvtárba, amelyeket eleinte az általános gyűjtemény 

részeként kezeltek, majd különgyűjteményt hoztak létre belőlük. 

A CEU Könyvtár legdinamikusabban fejlődő és mára talán az egyik leggazdagabb része az 

elektronikus adatbázis-gyűjtemény. Több mint nyolcvan adatbázis és egyéb online szolgáltatás érhető el. 

Többségük angol nyelvű, de van köztük latin, görög, orosz és más nyelvű is. A könyvtár adatbázis-

használati statisztikái kiemelkedően magas értékeket mutatnak. A CEU Millennium OPAC a könyvtár 

online katalógusa, amely a legfontosabb eszköz a könyvtári anyag feltárásában, a keresési lehetőségek 

biztosításában. 

A CEU Könyvtár legfontosabb feladatának a magas szintű és lehető legszélesebb körű könyvtári 

szolgáltatások biztosítását tekinti. Nyitvatartási ideje Közép-Európában szokatlanul hosszú, 

Magyarországon a leghosszabb: hétfőtől péntekig reggel 8-tól este 10-ig, hétvégenként délután 1-től este 

7-ig, amelyet vizsgaidőszakokban hat héten keresztül meghosszabbítanak. 

Kölcsönzési joggal elsősorban a CEU oktatói, hallgatói, alkalmazottai rendelkeznek, más-más 

jogokkal a kikölcsönözhető dokumentumok számát és idejét illetően. Külsős tagok csak kivételesen, 

kérésre és (általában intézeti) jótállás ellenében kölcsönözhetnek. A könyvtár igen aktívan részt vesz a 

könyvtárközi kölcsönzésben is. 

4.3 A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Társadalomtudományi 

Könyvtára
2356
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A Társadalomtudományi Könyvtár 2002. november 25-én kezdte meg működését. Az épület egy 

új egyetemi beruházás keretében épült a Társadalomtudományi Oktatási Központtal együtt. Alapterülete 

1750 négyzetméter, s mintegy 300.000 kötet befogadására alkalmas. 

A könyvtár fő feladata elsősorban az egyetem Kassai úti campusán lévő karok 

(Közgazdaságtudományi Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Informatikai Kar) oktatási, kutatási 

igényeinek segítése, de mint nyilvános könyvtár, városi és regionális feladatokat is ellát, részt vesz az 

Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben. 

A jelenleg közel 82.000 kötetet tartalmazó állomány nagyobb része a Debreceni Egyetem 

Egyetemi és Nemzeti Könyvtár állományából került ki, kiegészülve a Közgazdaságtudományi Kar 

könyvtárának mintegy 5-6 ezer kötetével,a korábban az Egyetemi Könyvtár különgyűjteményeként 

működő Jog- és Államtudományi Szakkönyvtárral és 

2012 szeptemberétől az Informatikai Kar 4300 tételt számláló gyűjteményével. A 

könyvállomány kétharmada érhető el szabadpolcon, a kevésbé használt állományrészt, mintegy 20.000 

kötetet tömör raktárban tárolnak. A több mint 600 féle időszaki kiadvány túlnyomó többsége szintén 

szabadpolcon kapott helyet. 

A tájékoztató munkát egy erre a célra elkülönített, folyamatosan bővülő referenszgyűjtemény 

segíti. Az állomány évi 5-6000 kötettel gyarapszik új könyvek vásárlása, ajándékozás és a raktári 

állományból a gyűjtőkör szerint ide tartozó, de számítógéppel még fel nem dolgozott dokumentumok 

folyamatos feldolgozása révén. 

A gyűjteményt a közgazdaságtudománnyal és határterületeivel, az állam- és jogtudománnyal és 

határterületeivel, az informatikával, programozással, könyvtártudománnyal foglalkozó könyvek, az 

idegennyelvi képzést segítő nyelvkönyvek, általános kézikönyvek, a napi- és hetilapok, szakfolyóiratok és 

egyéb dokumentumok alkotják. A könyvtár 3. emeletén találhatók az állam-és jogtudománnyal foglalkozó 

dokumentumok. A könyvtár gyűjti és szolgáltatja az egyetem Állam-és Jogtudományi Karán folyó 

oktatáshoz, kutatáshoz, tanuláshoz szükséges irodalmat. 

Az egyetem oktatóinak, dolgozóinak, PhD-hallgatóinak lehetőségük van dokumentumok 

kölcsönzésére és könyvtárközi kölcsönzésre. A könyvtárban 37 számítógép áll az olvasók rendelkezésére, 

amelyeken keresztül elérhető számos adatbázis, elektronikus folyóirat-gyűjtemény, online katalógus a és 

a kizárólag az intézmény területén hozzáférhető CITRIX CD-ROM adatbázis áll, valamint 

kezdeményezhető hálózati nyomtatás. A könyvtár a Corvina központi katalógust használja. Emellett 

működik az egyetem elektronikus archívuma (DEA), amely az egyetemen létrehozott dokumentumok 

digitális tárhelye. A Debreceni Egyetem szervezeti egységei (centrumok, karok) kategóriáin belül 

gyűjteményekbe szervezve kereshetők, böngészhetők a szakdolgozatok, PhD-disszertációk, oktatási 

anyagok, digitalizált dokumentumok, egyéb publikációk. Az Open Access elveinek megfelelően a 

dokumentumok egy része mindenki számára hozzáférhető, mások kizárólag a Debreceni Egyetem 

számítógépein olvashatók. 

4.4 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Könyvtára
2357

 

A kari könyvtár története nem tekint vissza hosszú múltra. Az egyetem alapításától, 1635-től jó 

két és fél évszázadig az Egyetemi Könyvtár látta el a szolgáltató feladatokat az oktatott tudományok 

minden területén. 1957-ben határozott a Kari Tanács arról, hogy az oktatóknak és a hallgatóknak létre kell 

hozni egy gyűjteményt. A tanszéki -- egykori szemináriumi -- könyvtári állományból, az Országos 

Széchényi Könyvtár által kezelt ún. nemzeti könyvanyagból, antikvár beszerzésekből és új könyvek 

vásárlásából indult el a könyvtár építése. Egykori tantermekből 54 férőhelyes olvasótermet alakítottak ki 

a kar földszintjén, majd 1993-ban döntöttek a bővítéséről. A gyűjtemény felköltözött az első emeletre a 

18 férőhelyes szükség-olvasóteremmel, a könyvállomány pedig zömében a törökbálinti raktárvárosba 

került, s megkezdődött az építkezés a földszinten és a csatlakozó pinceraktárban. 1998 nyarára készült el 

véglegesen az olvasóterem a kiegészítő és munkahelyiségekkel és a raktárral. A könyvtár gyűjtőköre: 

állam- és jogtudományok, társadalomtudományok, általános kézikönyvek, társadalomtudományi és 

jogtudományi folyóiratok külföldről és belföldről, speciálisan pedig az európai jogrendszerhez tartozó 

államok jogelméleti és jogtörténeti monográfiái és kézikönyvei, törvénytárai és időszaki kiadványai a 

nálunk legelterjedtebb nyelveken (angolul, németül, franciául). Gyűjti és feltárja történetileg és aktuálisan 

a magyar állam- és jogtudomány, az állam- és közigazgatás-tudomány kézikönyveit, monográfiáit, 

tankönyveit és időszaki kiadványait. Törekszenek a fő gyűjtőkörhöz kapcsolódó társtudományok -- 

filozófia, szociológia, statisztika, politológia, a magyar és egyetemes történelem -- összefoglaló és 

forrásértékű műveinek beszerzésére is. A kézikönyvtár bibliográfiái, enciklopédiái, lexikonjai és szótárai 
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segítik a kutatást és biztosítják az általános tájékozódást is. 2010-ben kezdődött meg a könyvtár kutató 

szakkönyvtárrá fejlesztése, ebből kifolyólag kissé átalakult a beszerzési politika, előtérbe került az ún. 

research guide-ok és az idegen nyelvű jogi szakszótárak gyűjtése.  

A könyvtár 150 férőhelyes olvasótermében biztosítja az oktatók és a hallgatók számára a 

tájékozódási, olvasási, kutatási és tanulási lehetőséget. . A könyvtár nyilvános, de kölcsönzésre csak a kar 

oktatóinak van lehetőségük. Az állomány nagysága a tanszékek 70.000-es gyűjteményével együtt 2010-

ben: 154.671 dokumentum volt. Összesen 294 féle hazai és külföldi folyóirat jár a karra, és az alábbi jogi 

vagy részben jogi adatbázisok: CompLex DVDjogtár, Europa Szerver, Westlaw International, Max 

Planck Encyclopedia of Public International Law, Jstor, Beck-Online. A 2008-ban a fogyatékkal élők 

számára beszerzett modern, Optibook típusú könyvszkenner nagymértékben segíti a már főként 

elektronikus formában intézett könyvtárközi kölcsönzést is. 

A betűrendes teljes alapkatalógus a magyar címfelvételi szabvány szerint szerzők, szerkesztők, 

összeállítók név szerinti ábécérendjében vagy a kiadó testület betűrendjében, míg a tematikus 

(szak)katalógus ETO-rendszerben tárja fel a könyvtár és a tanszéki gyűjtemények állományát. A 

szakdolgozatok és disszertációk katalógusa a feldolgozott témák tárgyszavas rendjében és a szerzők 

szerinti ábécérendben segíti a keresést. Az olvasóterem szabadpolcos állományáról (amely a teljes anyag 

40 százaléka) külön szerző szerinti betűrendes katalógus tájékoztat. 1998-ban befejeződött a könyvtárban 

a hagyományos feldolgozás, a cédulakatalógusokat lezárták. Az 1999-től megjelenő kiadványok adatai 

már a számítógépes katalógusban kereshetők. 

A számítógépes feltárási és tájékoztatási rendszer 1996 óta épül. Az egyetemi könyvtárhálózat 

tagjainak közös adatbázisa a Horizon, 2011-től pedig az ALEPH-rendszer, amely tájékoztat az ELTE 

hálózatba kapcsolt könyvtárai által beszerzett dokumentumokról (azaz ebben az Egyetemi Könyvtár és a 

kari, intézeti és tanszéki könyvtárak dokumentumai is kereshetők). 

4.5 A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Könyvtára
2358

 

Az oktatási munka megkezdésével csaknem egy időben, 1999-ben indult a képzési és kutatási 

szempontoknak megfelelő könyvtár kialakítása. Az induló könyvtári állomány jórészt ajándékokból, 

hagyatékokból, az Országos Széchényi Könyvtár Fölöspéldány Központja által rendelkezésre bocsátott 

dokumentumokból tevődött össze. Komoly segítséget kaptak többek között az Országos Idegennyelvű 

Könyvtártól, az Államigazgatási Főiskola Veszprémi Intézet Könyvtárától és az Országgyűlési 

Könyvtártól is. A könyvtár állományát gazdagította Toldi Ferenc és Takács Imre professzor, valamint 

Viski László akadémikus hagyatéka, a kanadai Magyar Ház ajándéka és a jogászképzés prominens 

személyiségeinek könyvadományai. Külön említésre méltó a bibliofil jogász, Balogh Zoltán adománya, 

amelyben több értékes régi jogi könyv is megtalálható. 

Az új, alapvető jogi szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek, periodikumok már saját beszerzésből 

kerültek az állományba, amely 14.000 könyvtári egységből áll. Az olvasóteremben szabadpolcon 3000 

kötet szakanyag található tematikus rendben, valamint kézikönyvtári részleg és szakfolyóiratok. 

Feldolgozzák és megőrzik a karon készült szakdolgozatokat, PhD-értekezéseket. A tájékozódást szerző-

cím szerinti katalógus segíti. Ezt 2003 júliusától kiegészíti és fokozatosan felváltja az OPAC-katalógus, 

amelyet az Egyetemi Könyvtári Szövetség tagkönyvtáraival összehangoltan építenek a CORVINA 

integrált könyvtári rendszerbe. A könyvtár fejlesztésénél igen nagy hangsúlyt kap a számítógépesítés, a 

digitális állomány növelése. 

Az olvasóteremben hét számítógép áll a felhasználók rendelkezésére, amelyeken elérhető az 

EISZ-és az EBSCO-adatbázis, valamint a Complex DVDjogtár Plusz. 

4.6 A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára
2359

 

A könyvtárat a kar fennállásának 15. évfordulóján, 1996-ban hozták létre mint a Miskolci 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának munkáját segítő, korlátozottan nyilvános szakkönyvtárként 

működő tudományos intézményt. A kari könyvtár 155 négyzetméteren, jól felszerelt olvasótermével várja 

olvasóit. 

A könyvtár fő feladatai közé tartozik az egyetem oktató- és kutatómunkájának szakirodalommal, 

szakirodalmi és általános információval való támogatása, az oktatói-kutatói tevékenységhez, valamint a 

hallgatók tanulmányaihoz szükséges dokumentumok biztosítása. Az az új képzési irányok (például 

európai jogi szakjogász, társasági szakjogász stb.) megjelenésével és az egyetemen belüli kiterjedt 
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áthallgatási lehetőségek miatt egyre bővülő körű szakirodalomra van igény, amelyet igyekszik követni a 

könyvtár.  

Gyűjti a tudományos és az oktatói munkához szükséges kézikönyveket, az állam- és 

jogtudományi kutatás igényelte szakirodalmi munkákat, a legalapvetőbb jogszabálygyűjteményeket, az 

oktatáshoz kötelezően előírt tankönyveket és jegyzeteket, a bel- és külföldi állam- és jogtudományi 

időszaki kiadványokat, a kar kiadványait és a történetére vonatkozó dokumentumokat, az intézet 

hallgatóinak munkáit (például TDK- és doktoranduszkiadványok) és a karon megvédett doktori 

értekezéseket. Az állománygyarapítás elsősorban saját bevételből történik (új megjelenésű, alapvető jogi 

szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek, periodikumok, jogtárak), de nagy a különféle intézményektől, 

minisztériumoktól ajándékba kapott szakkönyvek, dokumentumok száma is. A könyvtárban közel 7000 

szakkönyv, 68 belföldi és 14 külföldi folyóirat található. Az állomány 90 százaléka szabadpolcos: 

szakrend szerinti elrendezésben szakanyag, kézikönyvtár, valamint magyar és idegen nyelvű 

szakfolyóiratok találhatók az olvasóteremben. A könyvtár helyben használható, oktatók és 

doktoranduszok kölcsönözhetnek is, valamint más könyvtárak használói számára is rendelkezésre áll 

könyvtárközi kölcsönzés útján. Lehetőség van másolásra, nyomtatásra, másolatok megrendelésére, saját 

számítógép használatára és internetelérésre. 

A tájékozódást online katalógus és a 2006. december 31. napjával lezárt cédulakatalógus segíti. 

A könyvtár fennállása óta beszerzett könyveket a Horizon könyvtári rendszerben dolgozták fel. 2010 

januárjában váltott a könyvtár a HunTéka integrált rendszerre. A katalógus webes böngészőprogrammal 

használható. A számítógépteremben 12 számítógép áll a felhasználók rendelkezésére, amelyeken 

elérhetők a HeinOnline és az Elektronische Zeitschriftenbibliothek elektronikus folyóiratkönyvtár 

adatbázisai, valamint a Complex CDjogtár. 

4.7 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Kar Könyvtára
2360

 

A magyar közigazgatási szakemberképzés számára már a XX. század első felében szisztematikus 

könyvtári gyűjtést folytattak. Az így létrehozott gyűjteményt megteremtője, Magyary Zoltán a Pázmány 

Péter Tudományegyetem Jogi Karán felállított Közigazgatástudományi Intézetben helyezte el. Ez a 

könyvtár is, több más értékes magyar könyvtárhoz hasonlóan, csak töredékesen vészelte át a második 

világháború pusztításait. 

A jelenlegi könyvtár jogelődje, az államigazgatási szakemberképzésre 1952-ben létesített 

Tanácsakadémia intézménye, a Tanácsigazgatási Szervezési Intézet (TISZI) Könyvtár és Dokumentáció 

1970-ben kezdte meg működését ún. kutatóintézeti könyvtárként. A tanácsakadémiákon a falusi 

könyvtártípus mintájára megszervezett kis könyvtárak legfőbb feladata a képzésben részt vevők számára 

megfelelő szakirodalom és háttér-információk szolgáltatása volt. 

A Tanácsakadémia továbbfejlesztésével 1977-ben létesített Államigazgatási Főiskola Könyvtár 

és Dokumentációs Központja korlátozottan nyilvános felsőoktatási könyvtárként 144 négyzetméter 

alapterületen 1978-ban nyílt meg, majd a 90-es években jelentősen átépítették és bővítették. Az 

anyaintézmény 2000. január 1-jével a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 

(BKÁE) lett. A közigazgatási szakemberképzés 2005. december 1-jétől önálló egyetemi karon folyik; 

először a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán, majd 2012. január 1-jétől jogutód 

intézményként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán. 

A 2000. évi integráció után a könyvtár az egyetemi könyvtári hálózat szolgáltató tagjaként a 

BKÁE Államigazgatási Kar Könyvtára, majd a BCE Közigazgatástudományi Kar Könyvtára -- 

Bibliotheca Publica néven működött. (A latin elnevezés sokaknak a közkönyvtárat juttatja eszébe, de 

valójában a közjóra, közjóért fogalomra utal, hasonlóan az Államigazgatási Főiskola jelmondatához: pro 

publico bono.) 2012. január 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Kar 

Könyvtára, mely közigazgatási szakkönyvtárként a teljességre törekedve gyűjti a hazai, válogatva pedig a 

külföldi közigazgatás-tudományi szakirodalmat, az ahhoz kapcsolódó jogtudományi, politikatudományi 

szakirodalmat, az Európai Unió és az európai integráció válogatott szakirodalmát, valamint a karon 

művelt és oktatott egyéb tudományokhoz kapcsolódó publikációkat. Szakkönyvtárként többletfeladatot 

jelent a gyűjtemény építése, fejlesztése szempontjából az, hogy egyrészt (tanszéki könyvtárak hiányában) 

a kar összes hallgatójának, oktatójának és kutatójának az igényeit kielégítse több szakágban is, másrészt a 

csak helyben olvasás lehetősége miatt ezt nagy példányszámban kell tennie. 

Az állomány nagysága 2010. december 31-én közel 72.000 könyvtári egység. A magyar és 

idegen nyelvű periodikák száma 154 cím, 176 példányban. A szabadpolcos könyvállomány a 120 fő 

befogadására alkalmas olvasótermekben tematikus rendben található. A leggyakrabban használt 

periodikák évfolyamai, a kurrens magyar és külföldi szakmai folyóirat- és közlönyszámok, hetilapok a 
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folyóirat-olvasóban férhetők hozzá. A tájékoztató szolgálat közelében helyezkedik el a több mint 3000 

kötetes magyar és idegen nyelvű kézikönyvtár. 

1997 óta a szakkönyvtár de jure nem nyilvános, a szolgáltatásokat elsősorban a kar oktatói, 

beiratkozott hallgatói és a tudománnyal foglalkozó kutatók vehetik igénybe, de facto (férőhely 

függvényében) bárki látogathatja, aki elmúlt 18 éves. A könyvtár hagyományos és számítógépes 

szolgáltatásai -- a fénymásolást, a CD-írást és a nyomtatást kivéve -- ingyenesek. 

A hallgatóknak nyújtott hagyományos könyvtári szolgáltatások: könyvtárlátogatás, beiratkozás, 

az állomány helyben használata, másolatszolgáltatás, információk a könyvtárról és a könyvtári 

rendszerről, szaktájékoztatás, katalógusok használata. A hallgatói kölcsönzés (állományvédelmi és 

pénzügyi okokból) és a szakdolgozatokban való kutatás lehetősége 1993ben megszűnt. A kar oktatói 

részére a könyvtár a fentieken túl biztosítja a kölcsönzést, a könyvtárközi kölcsönzést, irodalomjegyzékek 

összeállítását, jogszabályok, jogszabályhelyek kikeresését és kinyomtatását, esetenként külföldi 

folyóiratcikkek másolatának megrendelését és szakszövegek fordíttatását. A könyvtár gyűjteményében 

való tájékozódást -- a lezárt hagyományos cédulakatalógusokon kívül -- a HunTéka integrált könyvtári 

rendszer segíti. A könyvtári OPAC-gépeken kívül online katalógusban is lehet keresni. A hálózatba kötött 

29 gépből az olvasók a könyvtár számítógépes szolgáltatásaihoz 18 számítógépen férnek hozzá. A kari 

hallgatók önálló tanulmányi munkáját a munkaállomásokra telepített programok támogatják. A hallgatók 

a számítógépen szerkesztett dolgozatokat, diplomamunkákat stb. az egyetem által biztosított központi 

tárhelyre menthetik. Lehetőség van -- térítés ellenében -- a vonatkozó szerzői jogi, könyvtári szabályok 

megtartása mellett dokumentumok szkennelésére, (a könyvtárban vásárolt) CD-k megírására és 

nyomtatásra is a kijelölt gépeken. A könyvtár által előfizetett online adatbázisok, e-folyóiratok mellett 

számottevő a kereshető magyar és idegen nyelvű adatbázisok, multimédiás jogi, közigazgatási, politikai, 

statisztikai, informatikai, levéltári, könyvészeti, nyelvoktató stb. CD-k köre is. Néhány előfizetéses online 

információforrás: CompLex Jogtár, Jogtár Plusz és Céghírek, EISZ, EuroLaw online (EU hivatalos jogtár, 

Official Journal L+C), Európa Szerver. 

4.8 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Könyvtára
2361

 

A könyvtár a Rendőrtiszti Főiskola Könyvtárának jogutódja, mely a kar oktató-, nevelő-, 

tudományos, valamint tanulmányi munkáját segíti szakirodalmi információs központként. A könyvtári 

szolgáltatások fejlesztésének célja a karon folyó képzés és kutatás szakirodalmi, információs igényeinek 

színvonalas kielégítése és felhasználóinak minőségi kiszolgálása. Ennek érdekében törekszik a karon 

oktatott és kutatott tudományok hazai és nemzetközi irodalmát egyedülálló gyűjteménnyé rendezni, 

feltárni és rendelkezésre bocsátani a kar hallgatói, oktatói, munkatársai és az érdeklődők számára. 

A kar könyvtárát az intézménnyel együtt 1971-ben alapították. A kezdetektől a rendszerváltásig 

belügyi, zárt közművelődési-felsőoktatási könyvtárként működött. A rendszerváltást követően változtak a 

könyvtárral szemben támasztott igények, melynek következtében elkerülhetetlenné vált a könyvtár 

típusának és állományának felülvizsgálata, a gyűjtőkör szűkítése, az ennek megfelelő állománygyarapítás 

és a feldolgozó, tartalmi feltáró rendszer kiépítése. A kor követelményeinek megfelelő modern, minden 

könyvtári folyamatot támogató számítógépes könyvtári rendszer 1990-től működik. A könyvtár 2002-től 

nyilvános könyvtár minősítéssel szerepel az országos dokumentációs rendszerben, így nemcsak a karon 

folyó oktatói és hallgatói igényeket szolgálja, hanem országosan ismert gyűjtőhelye a rendészeti, bűnügyi 

tudományok kutatásához szükséges kriminológiai, kriminalisztikai szakirodalomnak. Az 

állománygyarapítás a társadalomtudományi szakirodalom, főként a jogtudományi, rendvédelmi, 

szociológiai, pszichológiai, pedagógiai, vezetéstudományi és katasztrófavédelmi, biztonsági szakirodalom 

gyűjtésére törekszik. A fő gyűjtőkörbe (rendészet, jogtudomány) tartozó dokumentumok teljességére 

törekvő gyűjtése mellett továbbra is gondot fordítanak a mellékgyűjtőkörbe sorolható és a tantárgyakhoz 

illeszkedő tudományágak területén megjelenő szakirodalom és az elektronikus adathordozókon elérhető 

adatbázisok beszerzésére. 

45.000 kötetes dokumentumbázisából 19.000 kötetet az ISIS feldolgozó rendszerben 

katalogizáltak a tansegédletekkel és az 1945 előtt megjelent kiadványokkal együtt. Az ISIS-t felváltotta a 

Szirén integrált rendszer, amelyben 2006 óta 6000 kötet analitikusan, valamint ezer szakmai folyóiratcikk 

van feldolgozva. A tanulás és a kutatás lehetőségeit gazdagítják olyan elektronikus információs 

adatbázisok, mint a Complex CDjogtár, az EISZ és az EBSCO. A kar nemzetközi kapcsolatainak 

köszönhetően jelentős mennyiségben kapnak kiadványokat -- főként periodikumokat -- külföldi 

társintézményektől, amelyek jól kiegészítik az állományt. Ezek bepillantást nyújtanak a 

társintézményekben folyó szakmai munkába, sokszor szolgálnak referenciaként. 
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A könyvtár olvasótermi használatot és korlátozott időtartamú kölcsönzést biztosít. A helyben 

használható dokumentumok köre igen széles, az alapvető kézikönyvektől kezdve a nagy értékű, ritka 

dokumentumokon, muzeális könyveken, szakdolgozatokon át a bekötött folyóiratokig és éves szinten 75 

féle magyar és idegen nyelvű folyóiratig. Szolgáltatásaik kiterjednek a könyvtárközi kölcsönzésre, az 

egyéni igényeknek megfelelő irodalomkutatásra, témafigyelésre, fénymásolásra és egyes dokumentumok 

nyomtatására is. A könyvtárban több számítógépes keresőrendszer üzemel, elősegítve a kiadványok gyors 

felkutatását. Az állománygyarapítás keretében beszerzett könyvekről a könyvtár tájékoztatást ad a kar 

oktatói és munkatársai részére a belső levelezőrendszeren keresztül és a kar honlapján. 

4.9 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 

Könyvtára
2362

 

A könyvtár gyűjteménye 1996-ban jött létre, és eleinte a Díszterem jobb oldali karzatán kapott 

helyet. Törzsállományát a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadótól, a Budapesti Ügyvédi Kamara egykori 

könyvtárából, az Országos Széchényi Könyvtár duplumpéldányaiból, valamint különböző hagyatékokból 

származó könyvek adták. A könyvtár gyűjtőkörét a karon folyó alapképzés, szakirányú továbbképzés, 

doktori képzés, a tudományos kutatómunka és a vallásos szellemiség szabja meg. 2000 októberében 

költözött a könyvtár a jelenlegi helyére, a Szentkirályi utcai épület első emeletére. A Nagyolvasóterem 80 

olvasói hellyel és galériával, a 2008-ban megnyílt Kisolvasó 15 olvasói hellyel rendelkezik. Az 

informatikai laborban tíz számítógépes munkaállomás található, a könyvraktár kb. 50 ezer kötet tárolására 

alkalmas. 

Az állomány nagysága 2010-ben 42.078 kötet könyv és bekötött folyóirat (a tanszéki, intézeti 

könyvtárak állományával együtt). Az előfizetett folyóiratok száma 145, ebből 36 külföldi. A folyóiratokat 

hagyományos módon, kardexen tartják nyilván. A CD-állomány közel 700 tételt számlál. Digitalizált 

állománya még nincs a könyvtárnak. Itt végzik a tanszéki könyvtárak számára is a könyvbeszerzést és -

nyilvántartást. A szakkönyvek 70 százaléka, a tankönyvek összes példánya, valamint a folyóiratok 

mindegyike szabadpolcon található. Az állomány 90 százaléka a HunTéka integrált könyvtári rendszerben 

van feltárva 2005-től, korábban a TINLIB-rendszert használták. Online katalógusuk megtalálható a kari 

honlapon, a hallgatói és a könyvtári weboldalon is. Adatbázisaikat (HeinOnline és WestLaw) is 

közvetlenül elérhetik a kari honlapról az oktatók és a hallgatók. 

A könyvtárban nem lehet kölcsönözni, az állomány csak helyben használható, de másolni lehet a 

könyvtári és a kari másológépen. A könyvtárban munkatársai könyvkiállításokat is rendeznek a Kar 

fontos eseményeivel kapcsolatosan. 

Különgyűjteményként kezelik az Országgyűlés kiadványai 1861--2006 2583 kötetét, amelyeket 

2009-ben kaptak ajándékba az Országgyűlés Hivatalától. Különgyűjteménynek számít, és ezért 

elkülönítve tárolják és kezelik a karon készült szakdolgozatok jelenleg közel 7300 darabos, évente bővülő 

gyűjteményét és Péterfi Vilmos tudományos és kulturális szempontból jelentős könyvhagyatékát. Ez 

utóbbi kollekció minden példányában szerepel, az adományozó végakaratának megfelelően, az Ex Libris 

Péterfi Vilmos bélyegzőnyomat. A könyvadományt 2005-ben elektronikusan is feldolgozták. 

4.10 A Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és 

Közgazdaságtudományi Szakkönyvtára
2363

 

Az intézmény mint nyilvános állami felsőoktatási szakkönyvtár szakmai tevékenységével a Pécsi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Karán folyó képzést és 

kutatómunkát szolgálja, valamint tevékenyen részt vesz az információs kultúra elsajátíttatásában. A két 

kar közös könyvtára -- a Rákóczi úti épületegyüttes rekonstrukciójával -- 2003 szeptemberében nyílt meg. 

Jelenlegi nevét Benedek Ferenc professzor, az ismert római jogász halála után vette fel 2007 

márciusában. 

A könyvtár 2010-ben beköltözött a Pécs Európa Kulturális Fővárosa program keretében 

megépült Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont impozáns épületének 3. emeleti részébe, 

ahol jelenleg is ellátja tudományos felsőoktatási szakkönyvtári feladatait. A könyvtár által birtokolt 

épületrész közel 1400 négyzetméteres alapterületén 107 olvasói helyet, két kutatófülkét és egy csoportos 

tanulószobát, valamint 17 állóterminált alakítottak ki. Heti 84 órán át van nyitva, a hét minden napján 8 és 

20 óra között. A jelenlegi állomány több mint 138.000 dokumentumból áll, ebből 57.000 kötet 

szabadpolcon (kölcsönözhető és nem kölcsönözhető állomány összesorolva), 27.000 raktárban, 40.000 a 
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jogi kar tanszéki könyvtáraiban, 14.000 a különgyűjteményekben. 127 belföldi és 105 külföldi 

szakfolyóiratot fizetnek elő. 

A könyvtár elsősorban az olvasószolgálathoz köthető tevékenységeket lát el, melyek közül a 

tájékoztató, szaktájékoztató munka élvez elsőbbséget és a könyvtár legfontosabb feladatai is e köré 

szerveződnek. A szakkönyvtár a hagyományos szolgáltatások mellett -- kölcsönzés, tájékoztatás, 

könyvtárközi kölcsönzés, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés stb. -- nagy figyelmet fordít a 

tartalomszolgáltatásra, szaktájékoztatásra. Felkészült szakemberek (két jogász és egy közgazdász 

végzettségű szakreferens munkatárs) végzik a beszerzést, a tartalmi feltáró munkát és a szaktájékoztatást. 

Munkájuk eredményeképpen elkészültek az ún. szakirodalmi útmutatók. Ezek célja az egyes 

szakterületekhez kapcsolódó könyvtári dokumentumok, valamint a könyvtáron keresztül és online módon 

fellelhető szakmai információk elérésének könnyebbé tétele. Honlapjukon összegyűjtötték a könyvtárban 

található tanulmánykötetek, ünnepi kötetek, konferenciakiadványok digitalizált tartalomjegyzékét, hogy 

ezzel is segítsék a szakdolgozatírók, PhD-hallgatók, oktatók kutatómunkáját. A Tudásközpontba költözés 

után a könyvtár új szolgáltatással hívja fel az oktatók figyelmét a könyvtár frissen beérkezett 

folyóirataira: létrehoztak egy tárhelyet a Tudásközpont szerverén, ahová heti rendszerességgel feltöltik az 

újonnan érkezett folyóiratok tartalomjegyzékét és erről e-mailben értesítést küldenek az oktatóknak. 

A könyvtár legfontosabb, legtöbbször használt jogi és általános adatbázisai: HeinOnline, Európa 

Szerver, Jstor, Springer Link, EBSCOhost, Web of Science, Science Direct. 1995 óta működik a jogi kar 

Nemzetközi és Európa-jogi Tanszéke keretében az Európai Dokumentációs Központ, mely 2003 óta a 

szakkönyvtárban nyert elhelyezést mintegy 9000 dokumentumával és szakembereivel együtt. A 

gyűjtemény magját az Európai Unió Hivatalos Lapja és az Európai Bizottság hivatalos dokumentumai 

alkotják. Az Official Journal L (EC Legislation) és C (Information and Notices) sorozata nyomtatott, az S 

(Supplement) sorozata pedig CD-ROM formájában áll a felhasználók rendelkezésére. 2004. május 1-je 

óta a Hivatalos Lap nyomtatott formátumban, magyar nyelven is hozzáférhető. Szintén a gyűjtemény 

részét képezik az Európai Unió egyéb kiadványai (az Unió Kiadóhivatala által publikált statisztikák, 

jelentések, ismeretterjesztő füzetek), amelyek a dokumentációs központi státusz révén ingyenesen 

kerülnek az EDK-ba, angol és/vagy magyar nyelven. A Dokumentációs Központ négy olvasói 

számítógépén hozzáférhető az EU hivatalos honlapja és a jogi kar által előfizetett adatbázisok is. Az EDK 

állománya eddig csak helyben olvasható volt, de egy jelentős állományrészt már kölcsönözni is lehet. 

A washingtoni székhelyű Világbank 1996--2008 között küldte kiadványait ajándékként a 

könyvtár számára. A gyűjtemény rendkívül sokféle témát ölel fel, elsősorban azonban a nemzetközi 

gazdasági kapcsolatokkal, a gazdasági fejlődéssel, gazdaságszociológiával, a fejlődő országokkal, a 

pénzüggyel kapcsolatos könyveket, különböző jelentéseket, tanulmányokat tartalmaz. Az állomány 

értékét növeli, hogy a könyvtáron kívül csak egyetlen magyarországi intézmény, a Magyar Nemzeti Bank 

Könyvtára rendelkezik ilyen letéti gyűjteménnyel. Az angol nyelvű dokumentumok három nagy 

csoportban (könyvek, jelentések; tanulmányok; CD-k; minden példány kölcsönözhető) a szakkönyvtár 

szabadpolcos részén találhatók elkülönítve.  

Georg Brunner 1998 óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora. A professzor 5000 kötetes 

kézikönyvtárát özvegye, Ursula Brunner 2003 szeptemberében a jogi karnak adományozta. Georg 

Brunner könyvtára tükrözi főbb jogtudományi és politikatudományi vonatkozású kutatási területeit: a 

könyvek a kelet-európai országok jogrendszereit, a jogbölcselet és az alkotmányjog keretein belül az 

alkotmányfogalom, a hatalommegosztás tana kérdéseit elemzik. A kutatók hasznos anyagokat találhatnak 

itt az európai politikai rendszerek, a kelet-európai rendszerváltás, a kisebbségi kérdések vagy a német--

német kapcsolatok vizsgálatához. A könyvek elsősorban német, angol, magyar nyelvűek, de megtalálható 

itt Európa számos más nyelve is. Brunner professzor könyvtára számos kollégája, tanítványa -- ajándékba 

adott, dedikált -- műveit is tartalmazza. Ezen a hagyatékon kívül egy érdekes folyóirat-gyűjtemény is a 

kar tulajdonába került: a Szabad Európa Rádió angol nyelvű kiadványa, a Report Eastern Europe 1970--

1990 között megjelent, gondosan összegyűjtött számai. 

A könyvtár egyik különgyűjteménye 2010 nyara óta a Jogi Kutató, amely a XVIII. század 

közepétől 1945-ig megjelent jogtudományi kiadványokat gyűjt. A gyűjtemény jelenleg kb. 1500 kötetből 

áll, elsősorban magyar és német, de francia, olasz és angol nyelvű munkákat is tartalmaz. A Jogi Kutató 

létrehozásának célja egy olyan kompakt, jogtörténeti szempontból értékes állomány kialakítása, amely a 

tudományos kutatást szolgálja. A szerzői jog védelme alatt már nem álló kiadványokat az 

elkövetkezendőkben digitalizálják és feltöltik a könyvtár digitális állományába. 

A könyvtárban működik a Terminológiai Dokumentációs Központ, mely 2009-ben 

Magyarországon elsőként jött létre. Itt gyűjtik a fordítástudományhoz kapcsolódó szótárakat, szaknyelvi 

kiadványokat, a témával foglalkozó szakdolgozatokat, szakfolyóiratokat és egyéb dokumentumokat. A 

szintén itt működő Európa Központot 1996-ban alapította az Egyetem Szenátusa, főként az Európai 
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Unióval összefüggő tanulmányok, konferenciák szervezése, képzések fenntartása céljából. Hatályos 

szabályzata értelmében összegyetemi feladatokat köteles ellátni. 

A szakkönyvtár a két kar dékáni vezetésével egyetértve kiemelten fontosnak tartja, hogy a karok 

hallgatói és oktatói az egyetemi oktatás és kutatás követelményeinek megfelelő magas színvonalú 

könyvtári ellátást kapjanak. Ennek érdekében a könyvtár és a karok közös munkájának eredményeképpen 

minden elsőéves hallgató kötelezően részt vesz a tanévkezdés első napjaiban könyvtárlátogatáson, ahol 

tájékoztatást kap a könyvtár működéséről, szolgáltatásairól. Rendszeresen szerveznek hallgatók, oktatók 

és doktoranduszok számára adatbázis-kezelési foglalkozásokat, tréningeket. 

4.11 A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

Könyvtára
2364

 

Az intézménynek egyetemi könyvtárként feladata az egyetem hallgatóinak, oktatóinak, 

kutatóinak szakirodalommal, korszerű információval való ellátása, az általános műveltség elmélyítése. 

Folyamatosan felkészíti az egyetem munkatársait, hallgatóit a könyvtár és az információs források 

használatára. Nyilvános könyvtárként mindenki számára szabadon, korlátozás nélkül biztosítja a 

hozzáférést a dokumentumokhoz, az információkhoz. Az Egyetemi Könyvtár nyilvános felsőoktatási 

szakkönyvtár. A központi könyvtáron kívül működik a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari 

Könyvtára és 14 tanszéki letét, ahol az oktatáshoz szükséges kézi- és segédkönyvek találhatók. 

A könyvtár állománya 270.000 könyv és egyéb dokumentum. 2010-ben 604 folyóiratra fizettek 

elő közel 700 példányban. Közülük 211 idegen nyelvű, 12 csak online érhető el. A könyvtárban az EISZ-

en és az EBSCO-n kívül elérhető még közgazdasági területen a Proquest, a Datamonitor360, az IMF-

adatbázis, jogi területen az EBSCO-n belül a Legal Collection és a Public Administration Abstracts teljes 

körű letöltéssel.  

A könyvtár történetében 2011. március 1-jén új korszak kezdődött, amikor az Egyetemi 

Könyvtár negyven év után egy új, modern épületbe költözhetett. A könyvtár kb. 4500 négyzetméteren, 

négy szinten fogadja az olvasókat, akik összesen 700 olvasói helyet, mintegy 250 számítógépes 

munkaállomást, csoportmunkára, közös tanulásra alkalmas tereket, szobákat és vezeték nélküli 

internetkapcsolatot vehetnek igénybe. Az első emelet szolgálja a hagyományos értelemben vett könyvtári 

funkciókat (könyvkiválasztás, olvasóterem, folyóirat-olvasó, helyben használat). Szakítottak a 

hagyományos könyvtári terek kialakításával: nincs külön kézikönyvtári állomány. A nagy, teljesen nyitott 

terekben a könyvtárhasználó egy helyen, egymás mellett találja meg a kötelező és az ajánlott irodalmat, a 

kézikönyvet és a kölcsönözhető példányokat. Eddigi tapasztalataik azt mutatják, hogy az elrendezés nem 

okoz nehézséget az olvasónak. Bár a régi egyetemi könyvtár mérete a jelenleginek az egyharmada volt, a 

szabadpolcos könyvtári rész az új épületben jóval kisebb. Így nagyon körültekintően kellett kiválasztani 

azokat az állományrészeket, amelyek a szabadpolcon kapnak helyet. A raktári állomány ugyanakkor 

jelentősen megnövekedett. A második emeleten található a multimédiás rész hat ún. multimédiás boksszal 

és 12 egyéni kutatóhellyel.  

Az új könyvtár jóval szélesebb körű szolgáltatást nyújt, mint amilyet akár a könyvtári, akár a 

felsőoktatási törvény előír az egyetemi nyilvános könyvtárakra vonatkozóan. Ezt mutatja az is, hogy a 

könyvtár, szoros együttműködésben a Tudásmenedzsment Központtal, új szolgáltatásokat alakít ki az 

információk széles körű átadására. Dolgoznak az információs bróker szolgáltatás kialakításán, kapcsolatot 

építenek a megye iparkamarájával, az egyetem potenciális üzleti, üzemi partnereivel, átveszik a 

szabadalmi tájékoztatás feladatát is. Az aula és egy kb. 16 fős oktatóterem lehetőséget ad arra, hogy 

rendezvényeket, könyvtári programokat, tanórákat rendezett, szép környezetben bonyolíthassanak le úgy, 

hogy az olvasókat ne zavarják vele. 

4.12 A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtára
2365

 

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára, amelyet 1974-ben 

hoztak létre, 2004-ben szervezetileg megszűnt. Az intézmény az egyetem többi kari, intézeti és tanszéki 

könyvtárával együtt integrálódott az Egyetemi Könyvtárba, amelynek az új Tanulmányi és Információs 

Központ ad otthont. Az új épületben a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett korszerű tartalom- 

és információszolgáltatások támogatják a tanulást, valamint az oktató- és kutatómunkát. 

A kari könyvtár, mint a dél-alföldi régió egyetlen jogi szakkönyvtára, fennállásának harminc éve 

alatt hatalmas fejlődésen ment át, a jogi szakirodalom jelentős gyűjtőjévé és szolgáltatójává vált. Az 

integráció során mintegy 80.000 kötettel (köztük értékes XVIII--XIX. századi magánjogi és jogtörténeti 

                                                           
2364 http://dfk.sze.hu/jogi-konyvtar. 
2365 http://ww2.bibl.u-szeged.hu. 
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irodalommal) és 7000 kötetnyi retrospektív folyóirattal gazdagította az Egyetemi Könyvtár gyűjteményét. 

A tanszékeken pedig ún. letétként maradtak szakkönyvek és olyan szakfolyóiratok, amelyek az ott folyó 

mindennapi oktató- és kutatómunkához szükségesek. 

Az egykori jogi kari könyvtár feladatait tehát az új Egyetemi Könyvtár vette át, azaz gyűjti és 

szolgáltatja az Állam- és Jogtudományi Karon folyó oktatáshoz és kutatáshoz a szakirodalmat, a 

szolgáltatást hagyományos és nem hagyományos, a legmodernebb számítástechnikai eszközökkel segítve, 

valamint nyilvános könyvtár lévén a város és a régió jogásztársadalmának szakirodalmi információs 

igényeit is igyekszik kielégíteni. A személyre és szakterületre szabott szolgáltatást a szakreferensi 

rendszer biztosítja. A szakterületért felelős jogi szakreferens több éves szakkönyvtári tapasztalattal 

rendelkezik. Feladatkörébe tartozik többek között a kapcsolattartás a könyvtár és a kar szervezeti 

egységei között, a velük való együttműködés, személyre szabott kommunikáció (például e-mailben 

küldött hírlevelek), speciális szakterületi tájékoztatás és részvétel a felhasználóképzésben. 

Az Egyetemi Könyvtár gyűjtőkörébe szinte minden tudományterület beletartozik. Szakkönyvtári 

igényességgel és lehetőség szerinti a teljességre törekedve gyűjti az állam- és jogtudományok magyar 

nyelvű irodalmát, folyóiratait. Válogatva szerzi be a külföldi jogi irodalmat, időszaki kiadványokat főleg 

angol, francia és német nyelven. Gyűjteményébe tartoznak többek között a karon folyó oktatáshoz 

szükséges tankönyvek, tananyagok, különböző törvénytárak, magyarázatok, bírósági határozatok, 

döntések stb.; a jogi karon folyó tudományos munkához szükséges jogtörténeti és aktuális szakirodalom 

és kar kiadványai (Acta Juridica et Politica sorozat, a Pólay Elemér Alapítvány kiadványai). 

A könyvtár jogi állományának keresett, kurrens része (mintegy 6000 kötet) az első emeleti 

általános és társadalomtudományi szakolvasói térben kapott helyet, a többi a zárt rendszerű raktárakba 

került. A szabadpolcokra kihelyezett könyvek jelentős része kölcsönözhető, de az egyetemi hallgatók a 

helyben olvasható állomány egy részét is hazavihetik éjszakára vagy hétvégére. A polcokon való 

böngészést és válogatást a könyvek tematikus elrendezése segíti. 

Fontos részei a szabadpolcos anyagnak a tankönyveken és szakkönyveken kívül a különböző 

jogi szótárak és lexikonok; a Corpus Juris Hungarici (Magyar törvénytár) sorozat, a kari Acta Juridica et 

Politica kötetei, a Kódexpress; a HVG-ORAC kiadó különböző jogterületeket érintő és folyamatosan 

frissített gyakorlati kommentárjai. A külföldi jogi szakirodalom területén külön állományrészt képeznek a 

francia joggal kapcsolatos francia nyelvű könyvek. Ezt a karon 15 éve folyó francia nyelvű jogi képzés 

indokolja, amelyhez a tankönyveket, szakkönyveket a francia partneregyetem ajándékozta. A kurrens jogi 

folyóiratok és a különböző közlönyök, értesítők is ebbe az olvasói térbe kerültek a többi 

társadalomtudományi folyóirattal együtt betűrendes elrendezésben. 

Az adatbázisok közül használják az olvasók a CompLex CDjogtárat, a Corpus Juris Hungarici 

CD-t és a Cégközlöny CD-t is az olvasótérekben erre a célra elhelyezett 32 olvasói terminálon. Az 

Egyetemi Könyvtár által szolgáltatott multidiszciplináris adatbázisok között bibliográfiai és szöveges 

adatbázisok is szerepelnek. Ezek közül kiemelendő a Web of Science bibliográfiai adatbáziscsomag és 

hivatkozási indexszolgáltatás Social Sciences Citation Index & Social SciSearch adatbázisa (főbb 

szakterületei között a jog is szerepel) és az EBSCO Academic Search Complete teljes szövegű adatbázisa. 

A könyvtár anyagának csak egy része szabadpolcos, ezért a könyvtárosok és a látogatók is a 

könyvtár számítógépes katalógusát, a Corvina integrált rendszer OPAC modulját használják keresésre. A 

könyvtárban harminc intranetes számítógép érhetők el a könyvtár honlapján lévő információk és az 

OPAC. Ezen keresztül lehet a raktárakban lévő dokumentumokat is kikérni. Az 1965 előtti művekről a 

cédulakatalógus ad tájékoztatást. 

Az Egyetemi Könyvtár általános, minden beiratkozott olvasója számára elérhető szolgáltatása a 

helyben olvasás, a kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, az általános és szaktájékoztatás, fénymásolás, 

digitális másolat készítése. Az egyetemi hallgatók igénybe vehetik a Digitális Másolat Igénylés (DMI) 

szolgáltatást elektronikusan is, wifit, távoli elérést (adatbázisok elérése otthonról is proxy szerveren 

keresztül), az elektronikus kölcsönzési rendszert, kutatófülkéket, az egyetem oktatóinak, kutatóinak 

publikációit 1981-től tartalmazó adatbázist; „Contenta” Doktori Repozitóriumot (amely a doktori 

értekezések online tárhelye) és a RefWorks hivatkozásgyűjtő és -kezelő online szolgáltatást. 

Az Európai Unió hivatalos dokumentációs központja 1993-ban kezdte meg működését a 

könyvtárban azzal a céllal, hogy támogassa az Európai Unióval kapcsolatos oktatást, kutatást. Ehhez napi 

rendszerességgel érkeznek közvetlenül Luxembourgból az Európai Unió intézményei által szerkesztett 

hivatalos, főként angol nyelvű kiadványok (nyomtatott és elektronikus egyaránt). A könyvtár az egyetem 

hallgatóin kívül minden érdeklődő állampolgár rendelkezésére áll az alábbi fontos uniós anyagokkal: az 

EU hatályos jogszabályai, hivatalos jogi adatbázis közvetlen online eléréssel, az Európai Bizottság 

határozatai, az EU intézményeinek nyilvános szerződései, közbeszerzési pályázatok, jogszabály-

tervezetek, az európai integráció, az uniós szakpolitikák (agrár-, szociál-, versenypolitika stb.) 

dokumentumai, valamint az uniós országok és csatlakozó országok statisztikai adatai. 
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A dokumentációs központ állományát a könyvtár folyamatosan gyarapítja -- a teljesség 

igényével -- a Magyarországon megjelenő uniós szakirodalommal, válogatottan angol és francia nyelvű 

szakkönyvekkel. A könyvtár által előfizetett európai uniós magyar és külföldi folyóiratok is itt találhatók. 

Lehetőség van helyben olvasásra, kölcsönzésre, könyvtárközi kölcsönzésre, fénymásolásra, tájékoztatás 

kérésére az itt található dokumentumtár és adatbázisok alapján. 

 

Jogi könyvtárak Magyarországon -- összefoglalás 
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-- egyetemi 

kiadványok 

-- kánonjog 

Pécsi 

Tudományegye

tem Benedek 

Ferenc 

Jogtudományi 

és 

Közgazdaságtu

dományi 

Szakkönyvtár 

felsőok

tatási 

könyvt

ár 

nyilván

os 

-- jogtörténeti 

dokumentumo

k 

-- a Világbank 

kiadványai 

-- uniós 

joganyagok, 

dokumentumo

k 

Széchenyi 

István Egyetem 

Deák Ferenc 

Állam- és 

Jogtudományi 

Kar Könyvtára 

felsőok

tatási 

könyvt

ár 

nyilván

os 

-- általános 

jogi irodalom 

-- kurrens jogi 

folyóiratok, 

könyvek 

-- egyetemi 

kiadványok 

Szegedi 

Tudományegye

tem 

Klebelsberg 

Könyvtára 

felsőok

tatási 

könyvt

ár 

nyilván

os 

-- magánjogi 

történeti 

munkák 

-- jogtörténeti 
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kutatások 

-- francia 

nyelvű jogi 

könyvek 

-- francia jogi 

dokumentumo

k 

5. Jogi adatbázisok 

Adatbázison általában az adattárolás olyan formáját értjük, amelyből a betöltött adatokat 

tetszőleges sorrendben, valamint a keresési igényeknek megfelelő csoportosításban nyerhetjük vissza. Az 

adatok az adatbázisba rendszerezve kerülnek be, és ezért gyorsan el lehet igazodni közöttük. 

A jogi adatbázisok, jogi tartalomszolgáltatások legfőbb célja, hogy a jogászok munkáját 

támogassa, segítse, adott esetben megkönnyítse.
2366

 Az utóbbi években nemzetközi szinten elterjedt a 

különböző állami jogszabály-szolgáltatások széles körben való hozzáférhetővé tétele. Elsősorban állami 

érdek fűződik ahhoz, hogy az állampolgárok számára naprakészen elérhetők legyenek a jogszabályok, 

hiszen a jog hatékonyságát ez segíti elő. A fent bemutatott könyvtárak legtöbbje ismeri és használja az 

alábbi adatbázisokat, elektronikus portálokat. 

Az adatbázisok között megkülönböztethetünk magyarokat és külföldieket, bibliográfiai és 

szöveges, horizontális és vertikális adatbázisokat, valamint normatív erejük szerint elsődleges és 

másodlagos forrásokat. Az elsődleges források jellemzően jogszabályokat tartalmaznak, míg a 

másodlagosak háttér-információkat, cikkeket, tanulmányokat. A bibliográfiai adatbázisok az adott témára 

vonatkozó cikkek, tanulmányok bibliográfiai adatait tartalmazzák. 

A szöveges jogi adatbázisok jellemzően jogi dokumentumokból állnak. E jogi dokumentumok 

négyféle felosztását ismeri a szakirodalom.
2367

 Az első a jogi szövegeket normatív erejük alapján sorolja 

be; ennek alapján vannak elsődleges (primary) és másodlagos (secondary) dokumentumtípusok. Az 

elsődleges dokumentumok közé az amerikai adatbázisok az esetjogot és a törvényi jogot, a magyarok a 

jogszabályokat sorolják be. A normativitás kérdését illetően több probléma is felvetődik. Egyrészt például 

a bírósági ítéletek kapcsán, amelyek nem bírnak ugyan kötelező erővel, azonban a jogi munkában, 

bírósági ítélkezésben hangsúlyos szerepük van. Szintén a normativitáshoz kapcsolódik a széles címzetti 

kör, mely megkülönbözteti egymástól az egyedi és a szélesebb igényeket szabályozó döntéseket. A 

második felosztás alapján statikus és dinamikus szövegek csoportjáról beszélhetünk. A statikus jogi 

dokumentumok példái a bírósági ítéletek, döntések, míg a dinamikusaké a jogszabályok. A harmadik fajta 

csoportosítás alapján lehetnek a jogi szövegek ún. alapdokumentumok vagy frissítő dokumentumok. 

Alapdokumentumok alatt dinamikus alapjogszabályokat értünk, frissítő jogi szövegek alatt pedig statikus 

módosító jogszabályokat, amelyek a dinamikus jogszabályokat változtatják meg. A negyedik felosztás 

elsősorban kiadói szempontokat helyez előtérbe, és a szerzői jogi védettség, valamint a hivatalos-hatósági 

eredet alapján különbözteti meg a dokumentumokat. A hivatalos jogi szövegek többek között a 

jogszabályok, a végrehajtási utasítás, irányelv, egyéb jogi dokumentum, valamint döntés; szerzői jogi 

dokumentum pedig a kommentár, magyarázat, szakcikk, minta, ügyleírás, ellenőrző lista, válasz és a hír. 

5.1 Bibliográfiai adatbázisok 

5.1.1 Magyar jogi adatbázis 

Az adatbázist az Országgyűlési Könyvtár építi a Szakirodalmi Adatbázis részeként.
2368

 1811-től 

napjainkig tartalmazza a Magyarországon megjelenő magyar és idegen nyelvű jogi könyvek, 

tanulmánykötetek, a jogi szakfolyóiratok, valamint egyéb társadalomtudományi művek és folyóiratok jogi 

tárgyú cikkei bibliográfiai adatait. Meghatározott adatokra (szerző, cím, megjelenési adatok, forrás, 

tárgyszavak stb.) lehet keresni, és a találati lista is ezeket az adatokat tartalmazza, mivel ez egy ún. 

bibliográfiai adatbázis. A teljes feldolgozott anyagot az adatbázishoz való hozzáférést biztosító 

                                                           
2366 A jogi adatbázisok általános, elméleti hátteréről lásd ZŐDI Zsolt: Jogi adatbázisok és jogi forráskutatás [PhD-

disszertáció] (Pécsi Tudományegyetem 2011); http://doktori-

iskola.law.pte.hu/files/tiny_mce/File/Archiv2/zodi/zodi_ertekezes_nyilv.pdf.  
2367 A témáról lásd ZŐDI Zsolt: Jogi adatbázisok és jogi forráskutatás. Gépek a jogban (Budapest: Gondolat 2012). 
2368 A Szakirodalmi Adatbázisban több mint 500 ezer tétel található, és tartalmazza a folyamatosan bővülő Magyar 

Jogi Adatbázist, valamint a lezárt Külföldi Jogi és a Világpolitikai Információk Adatbázisokat is. 
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könyvtárakban lehet használni. Ez négy részből áll, de a keresőfelületet megnyitva egyszerre lehet bennük 

keresni. Az egyes adatbázisrészek tartalma és feldolgozottsága meglehetősen eltérő. 

1. Tartalmazza az 1990. január 1-je óta Magyarországon megjelent, az Országgyűlési 

Könyvtárba beérkezett magyar és idegen nyelvű jogi szakirodalomra és az önálló kötetben megjelenő 

jogszabályokra és jogszabálygyűjteményekre vonatkozó adatokat. Nem tartalmazza a külföldön megjelent 

állam- és jogtudományi tárgyú hungarica, azaz magyar vonatkozású (magyar nyelvű, magyar szerzőjű 

vagy Magyarországra vonatkozó) anyagot és a napi- vagy hetilapokban megjelenő jogi tárgyú cikkeket 

(ezek az Országgyűlési Könyvtár Pressdok adatbázisában szerepelnek). 

2. 1977-től 1989-ig tartalmazza a magyar jogi szakirodalom tételeit az Országgyűlési Könyvtár 

által összeállított, A magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiája 1980--1989. évi kötetei 

alapján, kiegészítve válogatott 1977--1979. évi tételekkel. 

3. 1945-től 1976-ig tartalmazza a magyar jogi szakirodalom tételeit az Állam- és jogtudományi 

bibliográfia 1945--1976. évi kötetei alapján, a külföldön megjelent állam- és jogtudományi tárgyú 

hungarica anyagot is beleértve. Ennek az adatbázisnak a feldolgozottsági foka a legalacsonyabb: jelenleg 

csak a bibliográfiai adatok találhatók meg benne, a tárgyszavakra nem terjed ki. Az egyes tételek 

kiegészítése folyamatosan zajlik. 

4. 1811-től 1944-ig válogatva tartalmazza az adott időszakban Magyarországon megjelent, az 

Országgyűlési Könyvtár állományában megtalálható könyvek, folyóiratcikkek, tanulmánykötetek 

bibliográfiai adatait. A rekordok túlnyomó része tárgyszavakkal ellátott. 

A teljes anyag ingyenesen hozzáférhető az Országgyűlési Könyvtár honlapján.
2369

 Az 1990-től 

napjainkig terjedő szakirodalom válogatott tételei megtalálhatók a CompLex Jogtár jogi szakirodalmi 

részében is. 

5.1.2 Külföldi jogi adatbázis 

Ez is az Országgyűlési Könyvtár bibliográfiai adatbázisa, amely a külföldi jog szakirodalmat 

válogatva tartalmazza.
2370

 A könyvtár állományából kiválasztott több mint 300 külföldi jogi szakfolyóirat, 

valamint évkönyv és tanulmánykötet válogatott cikkeit és tanulmányait tárja fel, kiegészítve néhány 

jogszabály és nemzetközi egyezmény feldolgozásával. 

Az adatbázis kezdő évének 1976 tekinthető, de folyamatosan kiegészül korábbi tételekkel. 

Elsősorban az évkönyveket, valamint néhány büntetőjogi és közjogi tárgyú folyóiratot korábbra 

visszamenően is feldolgoztak, így akár 1911-ig is visszanyúlhatunk a keresésben. A feldolgozott tételek 

közel negyven százaléka csak bibliográfiai adatokat tartalmaz, ezért érdemes a címek szavaira is keresni. 

A többi tétel viszont -- ezeken kívül -- tartalmazza az eredeti cím magyar fordítását, valamint a keresést 

könnyítő tárgyszavakat is. Egyes tételeknél a cikk rövid ismertetése is megtalálható. Legnagyobb részben 

angol, német és francia nyelvű anyagokat tartalmaz, de emellett például olasz, orosz és spanyol nyelvű 

irodalom is kereshető benne. Az adatbázis 2011 novemberében lezárásra került.  

5.1.3 Matarka 

A magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa magyar kiadású 

szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel.
2371

 Könyvtári konzorcium keretében működik a Miskolci 

Egyetem könyvtára vezetésével, 34 könyvtár és 30 szerkesztőség részvételével. A felvett adatok több 

szempont szerint visszakereshetők és az egyes tartalomjegyzékek önállóan is böngészhetők. Egy-egy 

tanulmányt a szerzője, a címe vagy kulcsszó szerint lehet keresni, folyóiratokat szakterület, 

tartalomjegyzékeket pedig a folyóirat neve alapján, azon belül évfolyamok és számok szerint. A 

kiválasztott adatokat el lehet menteni többféle formátumban. Ha egy szövegnek van online olvasható 

változata, közvetlen link kapcsolódik a tételhez (a teljes gyűjtemény 15 százaléka ilyen). Az interneten a 

keresés idején teljes szöveggel nem fellelhető anyagok többségéről rendelhető másolat egy online űrlap 

beküldésével, térítés ellenében. (Néhány folyóirat kiadója azonban szerzői jogi okokból ehhez nem járul 

hozzá, így például a Büntetőjogi Kodifikáció, Családi Jog, Európai Jog, Gazdaság és Jog, 

Infokommunikáció és Jog, Közjogi Szemle, Magyar Jog, Munkaügyi Szemle, Polgári Jogi Kodifikáció 

számaiból nem kérhető ilyen módon másolat.) Az Országos Széchényi Könyvtár reprográfiai csoportja 

teljesíti a megrendelést, a másolatot futárszolgálattal küldik ki, de személyesen is átvehető az OSZK-ban. 

Az adatbázis 1400 folyóirat adatait tartalmazza, ami közel kétmillió folyóiratcikket jelent 

csaknem háromszázezer szerzőtől, teljes szöveggel pedig 370.238 tétel érhető el. A tartalomjegyzékekben 

                                                           
2369 http://www.ogyk.hu. 
2370 http://opac.ogyk.hu. 
2371 http://www.matarka.hu. 
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a cikk címén és szerzőjének nevén kívül megtaláljuk a rovatbeosztást és az oldalszámot is. A gyűjtemény 

megkerülhetetlen szakirodalom keresésekor, bibliográfia összeállításakor és ellenőrzésekor. 

A Miskolci Egyetem kifejlesztette a magyar vonatkozású irodalmat hozzáférhetővé tévő EPA 

(Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis), HUMANUS (Humántudományi Tanulmányok és 

Cikkek) és MATARKA (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa) közös keresőjét. 

A közös felületen a használó a keresett dokumentumok mellett több mint kétmillió cikk bibliográfiai 

leírásához is hozzáférhet, melyeknek legalább 20 százaléka teljes szöveggel is elérhető. Az EPA a magyar 

vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes 

folyóiratok archiválására szolgál. A HUMANUS az Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésében a 

humántudományok magyar vonatkozású irodalmának és cikkeinek bibliográfiai adatait teszi 

hozzáférhetővé, míg a MATARKA a magyar szakfolyóiratok tartalomjegyzékeit dolgozza fel. Az EHM 

közös kereső három keresési lehetőséget kínál, vagyis a három adatbázist egyszerre kérdezi le. Az 

egyszerű keresésnél csak egy keresőmező jelenik meg (mint a Google-nél), és a beírt keresőkifejezést a 

rekord minden adatában (szerző, cím stb.) lekérdezi a program. Az összetett keresésnél kombinált 

keresések hajthatók végre. A szakértői keresés szakembereknek (például könyvtárosoknak) való. 

5.1.3 International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) 

Az adatbázis a London School of Economics and Political Science terméke, nemzetközi 

társadalomtudományi adatbázis.
2372

 Folyóiratcikkek, szakkönyvek, ismertetések és kiválasztott fejezetek 

bibliográfiai adatait és tartalmi összefoglalóit tartalmazza 1951-ig visszamenően, összesen több mint 2,5 

millió rekordot. A szolgáltató különösen nagy súlyt fektet az antropológia, a közgazdaság-tudomány, a 

politológia és a szociológia és újabban az európai uniós témák szakirodalmi feltárására. Az IBSS erőssége 

a tartalom nemzetközi jellege, mivel a folyóiratok több mint fele az Egyesült Államokon és az Egyesült 

Királyságon kívülről származik. Több mint 2800 folyóiratot rendszeresen indexel, és évente körülbelül 

7000 könyvvel bővül. Az adatbázis elsősorban tudományos kutatáshoz, szakirodalom kereséséhez 

ajánlható. Az IBSS hetente frissül. 

5.2 Idegen nyelvű szöveges adatbázisok 

5.2.1 HeinOnline 

Angol nyelvű jogi dokumentumok kurrens és történeti adatbázisa teljes szöveggel, mely több 

önálló részből áll.
2373

 

A Law Journal Library a legtöbbet hivatkozott több mint 1100 jogi folyóirat gyűjteménye, 

amely elsősorban amerikai és brit lapok teljes szövegét tartalmazza a kezdetektől, azaz az első 

évfolyamoktól kezdve egészen a legfrissebb számokig táblázatokkal, grafikonokkal, képekkel együtt. 

A Legal Classics Library a klasszikus jogi szakirodalmat, az egyetemes jogtörténet alapműveit 

foglalja magában Arisztotelésztől a XX. század első feléig. Csak könyveket tartalmaz, eredeti nyelven, 

angol fordításban és latinul is. 

Az English Reports, Full Reprint (1220--1867) a legfontosabb, legmeghatározóbb, a 

jogfejlődésre jelentős hatást gyakorló korai angol jogesetekből több mint 100.000-nek az anyagához 

biztosít online hozzáférést. Az eredeti kiadvány 178 kötetben jelent meg. A jogeseteket bíróságok szerint 

rendezi. Két kötetnyi index egészíti ki, amelyekben a jogesetek és a hivatkozások alapján kereshetünk. 

A Code of Federal Regulations naponta megjelenő amerikai hivatalos lap, amelyben az amerikai 

jogalkotó által 1938-tól 2010-ig hozott jogszabályok és egyéb jogi aktusok kereshetők . A Federal 

Register szintén egy hivatalos lap, amely 1936-tól 2011-ig tartalmaz anyagokat. 

A U.S. Statutes at Large a 1789 és 2007 között a Kongresszus által hozott jogszabályok, 

határozatok hivatalos forrása. Minden hazai és nemzetközi egyezmény megtalálható benne, amelyet a 

Szenátus 1948-ig elfogadott. Tartalmazza többek között a Függetlenségi Nyilatkozat, az alkotmány és 

kiegészítései, valamint az indiánokkal kötött egyezmények szövegét. 

A United States Code a szövetségi jogszabályok gyűjteménye; 1926-tól kezdődően minden 

hatodik évben jelenik meg. 

A Manual of patent examining procedure (MPEP) adatbázis magában foglalja az USA 

szabadalmi hivatalának (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) kiadványát, amely a szabadalmi 

ügyekkel foglalkozó ügyvédek és a hivatalban dolgozó, a szabadalmakat és a szabadalmi beadványokat 

megvizsgáló szakemberek gyakorlati kézkönyve. A szabadalmi eljárás során alkalmazandó jogszabályok, 
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rendelkezések, az eljárással kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalók teljes körű összefoglalása. Az 

első kiadása 1949-ben jelent meg, a jelenleg elérhető legfrissebb pedig 2010 júliusában. 

A Treaties and Agreements Library tartalmazza az összes amerikai szerződést és megállapodást 

teljes szöveggel; a hatályosakon túl a hatályon kívül helyezetteket és hatálybalépés előttieket egyaránt. 

Egyezmények szövege is kereshető benne 1776-tól. 

A U.S. Attorneys General Opinions az Egyesült Államok igazságügy-minisztere 

állásfoglalásainak gyűjteménye. Az attorney general képviseli jogi ügyekben az országot, tanácsokat és 

állásfoglalásokat fogalmaz meg az elnök és az egyes minisztériumok vezetői számára. Tagja a 

kormánynak, vezeti az igazságügyi minisztériumot és a kormány legfőbb jogásza. A jogérvényesítés és 

végrehajtás területén is vannak feladatai. 

A U.S. Federal Legislative History Library adatbázisban napjaink legfontosabb és történelmileg 

jelentős jogalkotási folyamatait, egy-egy törvény megszületését követhetjük nyomon. A U.S. Presidential 

Library az amerikai elnökök véleményét, álláspontját tartalmazza jelentős nemzetpolitikai és egyéb olyan 

kérdésekben, amelyek foglalkoztatják az embereket és nagy érdeklődésre tartanak számot. Nyilatkozatok, 

beszédek, levelezések kereshetők benne. A U.S. Supreme Court Library jogeseteket tartalmaz 1754-től 

kezdődően. A U.S. Reports a Legfelső Bíróság döntéseinek hivatalos megjelenési forrása. Az adatbázis a 

nyomtatott kiadvány digitalizált változata. Az USA Legfelső Bíróságáról szóló könyvek is találhatók 

benne teljes szöveggel. 

Az American Association of Law Libraries (AALL) a jogi könyvtárak amerikai szövetségének 

adatbázisa, a szövetség által kiadott folyóiratok, hírlevelek kereshetők benne. Az Association of American 

Law Schools (AALS) az amerikai jogi egyetemek szövetségének kiadványait, folyóiratait foglalja 

magában. A Trends in Law Library Management and Technology folyóirat jogi könyvtárosok és jogi 

információs szakemberek számára könyvtárvezetéssel, -szervezéssel, technikai berendezésekkel, jogi 

információs rendszerekkel, adatbázisokkal kapcsolatos cikkeket, tanulmányokat tartalmaz 1987-tól 2010-

ig. A European Center for Minority Issues (ECMI) adatbázisban az európai kisebbségkutató központ 

dokumentumai (jelentések, munkaanyagok -- például ECMI Reports, 1997--2006) kereshetők. 

A World Constitutions Illustrated a világ összes alkotmányát felöleli eredeti nyelven és angol 

fordításban. Nemcsak a hatályos szöveg kereshető, hanem a korábbi, történeti verziók, valamint az 

alkotmányhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok, rendelkezések is. Az alkotmányokon kívül több ezer 

alkotmánnyal és alkotmánytörténettel foglalkozó és ahhoz kapcsolódó jogi tárgyú könyvet, valamint 

alkotmányjogi időszaki kiadványokat és egyéb dokumentumokat tartalmaz. Az adatbázisban navigálni 

lehet az ott feldolgozott kiadványok és a Law Journal Library, valamint más HeinOnline-adatbázisok 

(például Legal Classics) között. A magyar alkotmány kapcsán az adatbázis szerkesztői leválogatták a Law 

Journal Library cikkei közül a vonatkozó tételeket. 

5.2.2 WestLaw 

Hatályos angolszász jogi adatbázis.
2374

 Az amerikai jog teljes spektrumát lefedi, valamint 

tartalmazza más angolszász országok, illetve területek joganyagát is, például Egyesült Királyság, 

Ausztrália, Kanada, Új-Zéland, Hongkong, továbbá az Európai Unió joganyaga. Csak angol nyelvű 

anyagok kereshetők az adatbázisban, és minden dokumentum teljes szöveggel érhető el. Tartalmaz 

jogeseteket (Westlaw International vagy US research, Westlaw UK, Westlaw Australia, Westlaw 

Canada), jogszabályokat, kommentárokat, magyarázatokat (Westlaw International vagy US Research, 

Westlaw UK, Westlaw Australia, Westlaw Canada), iratmintákat (Formfinder), jogi szakfolyóiratokat 

teljes szöveggel (csak cikkeket, World Journals), újságokat, hetilapokat, magazinokat (NewsRoom with 

Reuters). 

A jogesetek az összes hivatalos idézési mód szerint szerepelnek a Westlaw-ban, kereshetők a 

gyorskeresővel, az idézés szerint, az ügyben szereplő nevek alapján, valamint szöveg szerinti kereséssel. 

A Legfelső Bíróság döntéseit 1790-től kezdve tartalmazza. 

Találhatunk még az adatbázisban szövetségi és tagállami szintű jogszabályokat, kommentárokat, 

magyarázatokat teljes szöveggel. Az iratmintatár szövetségi és tagállami nyomtatványokat, jogi és üzleti 

tárgyú dokumentumokat, védőbeszédeket, valamint kitölthető pdf-fájlokat foglal magában. A jogi 

szakfolyóiratok (jellemzően amerikai, kanadai és brit lapok) 1950 utáni számai is szerepelnek a 

gyűjteményben. 

A Westlaw összesen több mint 1500 adatbázist és több millió dokumentumot tartalmaz. 

5.2.3 Beck Online 
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Német nyelvű, teljes szövegű adatbázis, amely elsősorban civiljogi, munkajogi és adójogi 

információkat tartalmaz.
2375

 Jogi könyvek, kommentárok és folyóiratok keresését segíti. 

5.2.4 Oxford Scholarship Online 

Az adatbázis az Oxford University Press több mint 3000 kiadványának (könyvének) teljes 

szövegét tartalmazza.
2376

 A gyűjtőkörébe tartozik többek között a jogtudomány, politikatudomány, 

történelem, gazdaság és a pénzügyek. 

5.2.5 Jstor (Journal Storage) 

A Jstor teljes szövegű retrospektív folyóirat-archívum.
2377

 Angol nyelvű szakfolyóiratok 

digitalizált állományát tartalmazza a természet-, bölcsészet- és társadalomtudományok, művészetek, üzlet, 

közgazdaságtan, orvostudomány stb. köréből. Külön előfizetéssel 2012 novemberétől könyvek is 

találhatók az adatbázisban teljes szöveggel. Az anyagbőséget jellemzi, hogy csak a jogtudomány körében 

jelenleg 719 tétel érhető el. 

A folyóiratok az első évfolyamtól kezdve megtalálhatók, az utolsó néhány évfolyam azonban 

csak 1-5 évvel a megjelenés után válik kereshetővé, mivel a kiadók rendszerint ennyi idő múlva adják ki 

évfolyamaikat az archívumnak. Többek között az alábbi jogi lapok érhetők el teljes szöveggel: The 

American Journal of International Law (1907--2012), Foreign Affairs (1922--2009), Foreign Policy 

(1970--2009), Harvard Law Review (1887--2009), Human Rights Quarterly (1981--2007), Political 

Science Quarterly (1886--2007), The World Today (1945--2009). 

5.2.6 Lexis-Nexis 

A Lexis-Nexis egy elsősorban angol nyelvű adatbázis, amely német, francia, olasz és holland 

nyelvű dokumentumokat is feldolgoz.
2378

 Összesen 3,5 milliárd kereshető dokumentumot tartalmaz 

10.200 adatbázisba rendezve, 26 évre visszamenőleg lehet benne keresni. Rendkívül népszerű a jogi és 

üzleti szférában. Tulajdonképpen az elődje, az 1973-ban elindított Lexis adatbázis volt az első teljes 

szövegű információs szolgáltatás, amely a jogi gyakorlatot segítette. Másik eleme, a Nexis, 1979-ben 

indult útjára mint az első hír- és üzletiinformációs adatbázis. A két nagy adatbázis webes változata, a 

Lexis-Nexis Academic Universe 1998-ban kezdte meg működését. 

Többek között az alábbi tartalomcsoportokban lehet keresni: az USA szövetségi és állami 

jogesetei, az USA alkotmánya, törvényhozás, törvényismertetés és egyéb jogi információk; hírek, vállalati 

és nemzetközi információk; vállalati és pénzügyi szolgáltatások, hírforrások és pénzügyi információs 

források; tranzakciókra, tulajdonra, adókra stb. vonatkozó információk államok és megyék szerint az 

USA-ban; üzleti és lakossági tudakozó; adózási és könyvviteli tudnivalók szövetségi és állami szinten; 

orvosi információk: teljes szövegű orvosi folyóiratok, hírlevelek, az Országos Orvosi Könyvtár Medline-

adatbázisa; politikai szabályozás, események, közjogi törvények, törvényjavaslatok; jogi áttekintő 

dokumentumok: mintegy 220 jogi folyóirat teljes szövege; fontosabb napilapok a világ minden tájáról, 

napi frissítéssel. 

5.2.7 EBSCO 

Multidiszciplináris, naponta frissített folyóirat- -gyűjtemény, amelyben több mint 15.000 angol 

nyelvű amerikai és európai folyóirat, napi- és hetilap kereshető, ebből mintegy 8000 teljes szöveggel.
2379

 

Kereshető adatbázisai közül kiemelendő az Academic Search Premier: a világ legnagyobb tudományos, 

multidiszciplináris, teljes szöveget is tartalmazó adatbázisa. Különösen nagy számban találhatók benne 

szakértői bírálattal készülő (peer-reviewed) folyóiratok, sok esetben olyan forrásokból, amelyek más 

adatbázisokban nem érhetők el. A gyűjtemény a legkülönfélébb tudományterületeket fedi le: humán- és 

társadalomtudományok, oktatás, informatika, fizika, kémia, orvostudomány stb. Mintegy 8200 folyóirat 

cikkeinek referátuma és indexe található meg, ebből a teljes szöveggel szolgáltatott folyóiratok száma 

csaknem 4700. Száznál több folyóirat feldolgozottsága 1975-ig vagy ennél is korábbra megy vissza. 

Az alábbi jogi folyóiratok teljes szöveggel kereshetők az adatbázisban: California Law Review 

(1912--2005), European Law Journal (1995--2005), Harvard Law Review (1964--2005), International 

Journal of Children’s Rights (1997--2005), International Journal of Human Rights (2000--2005), Journal 
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of Criminal Law (2003--2005), Review of Central and East European Law (2002--2005), Studies in 

Conflict and Terrorism (1995--2005). 

5.3 Magyar nyelvű szöveges adatbázisok 

5.3.1 Corpus Juris CD 

A Corpus Juris CD a Corpus Juris Hungarici című kiadvány millenniumi emlékkiadásának CD-

változata.
2380

 A Corpus Juris Hungarici Magyarország legfontosabb (nem hivatalos) törvénytára volt a 

XVII. századtól 1948-ig. A millenniumi emlékkiadást a Franklin Társulat jelentette meg 1896-tól. 

Kezdetben Márkus Dezső szerkesztette, majd Térfy Gyula, aztán Degré Miklós és Várady-Brenner 

Alajos. A CD-változat alapvetően nem különbözik a millenniumi kiadástól. A törzsanyag Szent István 

1000-ben megfogalmazott törvényeitől kezdődően az 1949. évi XX. törvényig terjed, és csak a magyar 

nyelvű szövegváltozatot közli. A törvények mellett 1901-től kezdve a miniszteri indokolások is 

megtalálhatók. Kereshetők a tárnokjogi cikkek, a Praxis Criminalis és a Hármaskönyv is. A millenniumi 

kiadáshoz képest a CD-t rendeleteket is tartalmazó függelékkel és tárgyszó-adatbázissal egészítették ki.  

A kapcsolódó mellékletek között találjuk hazánk uralkodóinak, kormányzóinak, kormányainak, 

miniszterelnökeinek, ellenkormányainak, városainak és vármegyéinek, az erdélyi fejedelmeknek, 

főkormányzóknak, nádoroknak, udvarispánoknak, tárnokmestereknek, az esztergomi érsekeknek és a 

közösügyi minisztereknek a felsorolását is. A joganyagok kereshetők egy konkrét jogszabályra 

vonatkozóan vagy címszavasan is, továbbá tárgyszavak alapján. 

A CompLex Kiadó ingyenesen hozzáférhető online adatbázisa az 1000 év törvényei, amely Szent 

István király törvényeitől kezdve tartalmazza a magyar törvényeket egészen 2003-ig.
2381

 

5.3.2 Rendeletek tára 

Az 1867 és 1945 között megjelent nyomtatott kiadvány digitalizált változata.
2382

 Tartalmazza az 

adott időszakban kiadott királyi (kormányzói), miniszterelnöki, kormány- (összminisztériumi, 

összminiszteri) és miniszteri rendeleteket és egyéb, a jogszabályok körébe nem tartozó rendelkezéseket 

(átirat, felszólítás, körlevél, hirdetmény). A Magyarországi rendeletek tára a kormányszintű jogszabályok 

nem hivatalos gyűjteménye volt, tehát a tartalmát semmi nem szabályozta, így csak a fontosabb és 

általánosabb érvényű jogszabályokat közölte. A gyűjtemény összeállítását 1883-ig a Budapesti Közlöny, 

majd az Országos Törvénytár szerkesztősége végezte. Az online adatbázis ingyenesen hozzáférhető és 

használható. 

5.3.3 Elektronikus cégközlöny 

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2004-től 2008-ig CD-n, majd 2008-tól online elérhető 

kiadványa.
2383

 A cégközlönyök 2008 utáni anyagban tehát bárki ingyenesen kereshet a weboldalon. Az 

elektronikus cégközlöny a papíralapú közlöny nyomdahű mását tartalmazza, keresési és másolási 

funkciókkal kiegészítve. Keresni lehet cégnévre, cégjegyzékszámra vagy adott közlönyoldalra. A CD 

2005-től tartalmazza a Közbeszerzési Értesítőt, valamint 2006-tól a Versenytanácsi Határozatokat is. 

5.3.4 Hivatalos jogszabálytár 

A hatályos jogszabályok hivatalos gyűjteménye, amely a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 

egyik szolgáltatása, előfizethető adatbázisa.
2384

 A Magyar Közlöny 1991 óta megjelent szövegek 

számítógépes nyomdai tőpéldánya felhasználásával folyamatosan, havonta frissítik. A keresési lehetőség 

teljes körű: címre, számra, kibocsátóra, tárgyszóra, bármely kifejezésre. 1998-tól online tartalmazza a 

Magyar Közlöny előző havi számait, a Bírósági Határozatokat, az Adó- és Ellenőrzési Értesítőt, az 

Alkotmánybíróság Határozatait, a KSH jelzőszámait, a Vámtarifajegyzéket, a Gyógyszerjegyzéket, 

valamint iratmintatár, változásfigyelő, időgép található rajta. 

5.3.5 HVG-ORAC Jogkódex
2385

 

Teljes körű jogi adatbázis: a központi jogszabályokat időállapotokkal és lábjegyzetekkel, 

továbbá a kapcsolódó jogszabályok és jogesetek jelölésével tartalmazza. Széleskörű döntvénytárat is 
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biztosít a termék, ebben a körben egyedi tartalma a BH Plusz döntvények, melyeket a HVG-ORAC Kiadó 

2000 óta gyűjt a Legfelsőbb Bíróság, majd a Kúria joggyakorlatából, és kizárólag a Jogkódexen, valamint 

a Kúriai Döntések (Bírósági Határozatok) folyóirat honlapján érhetőek el.
2386

 A Jogkódex termékcsalád 

legelterjedtebb tagja a Jogkódex Prémium, melyben – a jogrendszeren, döntvényeken és bírósági 

iránymutatásokon túl – a kiadó zászlóshajó kiadványait online tette közzé, így többek között a polgári 

jogi, a polgári eljárásjogi, a büntetőjogi, a büntető eljárásjogi nagykommentárjait (eredetileg kapcsos 

kommentárjait), számos kézikönyvét, valamint iratmintáit és formanyomtatványait. A HVG-ORAC a 

Bisnode Magyarország Kft.-vel (másik nevén Dun & Bradstreet) együttműködve szolgáltatja a 

cégadatokat tartalmazó Cégkódexet, mely szintén a Jogkódexből érhető el. 

A Jogkódex termékcsalád online, egy Java szoftver segítségével használható. A Java alkalmazás 

letöltését és telepítését követően az „Ingyenes” gombot választva a joganyagokat időállapotokkal azok is 

használhatják, akik nem előfizetők, azaz a Jogkódex ingyenes üzemmódban is alkalmas jogi 

munkavégzésre.
2387

 A szerzői jogilag védett tartalmakhoz (döntvények, folyóiratcikkek, kommentárok, 

kézikönyvek stb.) viszont előfizetés szükséges.  

A budapesti ügyvédek számára 2013 és 2015 között a Jogkódex Prémium egy kissé átstrukturált 

változatát teszi elérhetővé a HVG-ORAC Kiadó a Budapesti Ügyvédi Kamara JogTudor programjának 

keretében. A Jogkódex Prémiummal szinte azonos tartalmú adatbázist a kiadó a bíróságoknak Justicia 

néven érékesíti.  

A Jogkódex Prémium tartalmazza a Szakcikk Adatbázist, mely könyvünk lezárásakor több mint 

hatezer szakcikket tartalmaz tizenhat jogi folyóiratból. Ezek a következők: Magyar Jog, 

Alkotmánybírósági Szemle, Gazdaság és Jog, Céghírnök, Európai Jog, Családi Jog, Infokommunikáció és 

Jog, Polgári Jogi Kodifikáció, Büntetőjogi Kodifikáció, Közjogi Szemle, Büntetőjogi Szemle, a Kúriai 

Döntések – Bírósági Határozatok Fórum rovata, Közjegyzők Közlönye, Állam- és Jogtudomány, 

Debreceni Jogi Műhely és Iustum Aequum Salutare. A Kiadó tervei között szerepel, hogy további 

tudományos lapokat integrál a termékbe. A cikkek és tanulmányok 2000-ig visszamenően kerültek az 

adatbázisba, bizonyos lapok publikációi már megjelenésükkel egyidejűleg olvashatóak (például az Állam- 

és Jogtudomány), más tartalmak némileg késleltetve érhetőek el (például a Magyar Jog). A Szakcikk 

Adatbázis főszerkesztője Nagy Csongor István (aki egyúttal maga is jogtudósként dolgozik, mind a MTA 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében, mind a Szegedi Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Karán), akinek a gyűjtemény tervezésekor a Westlaw folyóirat-adatbázisa 

lebegett a szeme előtt. A publikációk között keresni lehet a címekben vagy a cikkek szövegében, 

szerzőkre és jogterületekre, valamint év és folyóirat szerint. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a 

szerzőkre mások által való hivatkozásokat is megtekinthessük. A cikkek szövegében található jogszabályi 

és bírósági iránymutatási hivatkozások linkek segítségével érhetőek el. 

5.3.6 CompLex DVD-jogtár 

A legnagyobb és legsikeresebb elektronikus jogi gyűjtemény, amely negyven adatbázist 

tartalmaz.
2388

 A törvényalkotást 1867-től öleli fel, a bírósági határozatok 1975-től, a Magyar Közlöny 

tartalomjegyzéke 1952-től, a tárcalapok tartalomjegyzéke 1990-től található meg benne. 

1. CompLex Jogtár: elsősorban a magyar és az európai jog jogszabályait tartalmazza hatályos 

vagy kihirdetéskori állapot szerint. Az időgép funkció segítségével a jogszabályok korábbi 

szövegváltozatai is olvashatók. 

2. CompLex Jogtár Plusz: a törvényalkotás különleges dokumentumait tartalmazza, 

törvényjavaslatokat, a törvényhozás a vitáit, képviselői hozzászólásokat, expozékat, valamint a törvények 

indokolását. 

3. Jogtár kiegészítések: kártérítési és szerződési jog, házassági vagyonjog, ingatlan-nyilvántartás, 

cégjog, fizetési meghagyás, ügyvédi hivatás, büntetőjog, végrehajtási jog. 

4. CompLex határozatok, törvénykezés: az európai és magyar jogalkalmazó szervek ítéleteit 

tartalmazza, például alkotmánybírósági döntéseket és az Európai Unió Bírósága ítéleteit, a Kúria 

jogegységi és elvi határozatait, rendes és választottbírósági határozatokat, a Versenytanács és az Országos 

Választási Bizottság döntéseit stb. 

5. Iratmintatár kb. 300 kitölthető irat- és nyomtatványmintát tartalmaz. 

6. CompLex szakadatbázisok: adó-TB, számvitel, EU normák, jogszabályok angolul és németül, 

közalkalmazotti iránytű, közbeszerzés, közoktatási iránytű, közigazgatás, környezetvédelem, HR-

munkajog, önkormányzati normák, jogi szakszótár stb. 
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7. Magyar és európai jogi bibliográfia: a magyar és az európai joggal foglalkozó könyvek, 

könyvekben és folyóiratokban megjelent magyar és idegen nyelvű publikációk adatait tartalmazza. 

8. Nagykommentárok: 15 törvény kommentárja. 

9. Változásmutatók: 2002-től tartalmazzák az új, a módosított és a hatályon kívül helyezett 

jogszabályokat. 

5.3.7 OptiJus 

Az OptiJus jogi adatbázisa elérhető DVD-n és online felületeken is.
2389

 Az alapszolgáltatás 

tartalmazza a Magyar Közlönyben és 32 ágazati közlönyben megjelent joganyagokat 1996-ig visszamenő 

időállapotokkal. Az új jogszabályok a közlöny megjelenését követő egy munkanapon belül, a 

módosítások a megjelenést követő maximum három munkanapon belül kerülnek be a rendszerbe. 

A teljes adatbázis összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi 

eszközt, az európai uniós joganyagból 53 ezer tételt, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, 

ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. A gyűjteményben 27 

jogszabályi nagykommentár, mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó található, 

amelyek köre folyamatosan bővül. 

Segédanyagokként, a szolgáltatás részeként lekérhetők: TEÁOR- és FEOR-jegyzék; új, módosult 

és hatályon kívül helyezett jogszabályok mutatói; a NAV által költségelszámoláshoz kiadott 

üzemanyagárak; költségvetési tranzakciók lebonyolításánál alkalmazandó számlaszámok, jegybanki 

alapkamatok; jogi bibliográfia; törvényjavaslatok és törvényindokolások; a Calendarius 

keresőrendszerben szereplő címlisták, elérhetőségek (bíróságok, bírósági végrehajtók, büntetés-

végrehajtási intézmények, NAV központi iroda és kirendeltségei, ügyvédi kamarák, közjegyzők, rendőr-

főkapitányságok, ügyészségek, állami intézmények, okmányirodák, önkormányzatok, földhivatalok, 

igazságügyi szakértők, kormányhivatalok, ügyvédek, regionális és területi fejlesztési tanácsok és az 

Országgyűlés elérhetőségei). 

5.3.8 Bírósági Határozatok Gyűjteménye 

A bíróságok központi honlapján található, ingyenesen elérhető online adatbázis.
2390

 

Megtalálhatók benne az egyedi érdemi határozatok, jogegységi határozatok, elvi bírósági határozatok, 

kollégiumi vélemények, elvi döntések és kollégiumi állásfoglalások. Az anyag kereshető a szöveg szavai 

szerint, a bíróságok vagy kollégiumok alapján, jogterületenként, dátum vagy azonosító szerint. 

5.3.9 Nemzeti jogszabálytár 

Ingyenesen igénybe vehető online jogszabálykereső szolgáltatás, amelyet a Magyar Közlöny 

Lap- és Könyvkiadó üzemeltet.
2391

 Jogszabályokat és nemzetközi szerződéseket kereshetünk benne. 

Külön kiemelt helyen találjuk a napi gyakorlatban gyakran használt fontosabb jogszabályokat, valamint 

az adott napon hatályba lépő és hatályukat vesztő jogszabályokat. A jogszabályok öt évre 

visszamenőleges időállapottal is kereshetők. 

5.3.10 Magyar Közlöny Online 

A Lap- és Közlönykiadó által működtetett online felületről ingyenesen letölthetők a Magyar 

Közlöny 2006 utáni számai,
2392

 a 2003 és 2006 közötti időszakból pedig csak a tartalomjegyzékek érhetők 

el. A közlönyök tartalomjegyzékében a szöveg szavai alapján kereshetünk egy adott éven belül. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ennél jóval több anyag közvetlen elérhetőségét 

biztosítja: 1998-tól teljes körűen letölthetők a honlapról a Magyar Közlöny számai.
2393

 

5.4 Bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok egyben 

5.4.1 EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás)
2394

 

Az EISZ az elektronikus tartalmak elérhetőségének fenntartására, a legszélesebb körben 

használt, nagy értékű nemzetközi tudományos információkat tartalmazó adatbázisok elérhetővé tételére 

jött létre. A nemzeti program célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen 

                                                           
2389 http://optijus.hu. 
2390 http://www.birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara. 
2391 http://www.mhk.hu/njt/njt.php?kereses. 
2392 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php. A hivatalos lapok online változatai: www.kozlonyok.hu. 
2393 http://magyarkozlony.hu. 
2394 http://www.eisz.hu. 
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elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, így az eddigieknél 

lényegesen több információt tud biztosítani. Az EISZ fontos része a felsőoktatási fejlesztési programnak.  

Az EISZ Alapprogramhoz intézmények csatlakozhatnak önrész fizetése ellenében, s így az 

igényelt adatbázisokat (amelyek kurrens folyóiratok, szakcikkek, tudományos kiadványok bibliográfiai 

adatait és teljes szövegű verzióit is tartalmazza) központilag támogatottan, azaz kedvezményesen tudják 

igénybe venni. Az intézmények ezt követően saját maguk gondoskodnak az adatbázisok tartalmához való 

hozzájutásról munkatársaik, hallgatóik körében. 

Az EISZ keretében igényelhető adatbázisok: ACM Digital Library, Akadémiai Journals 

Collection, Akadémiai Szótárak, Cab Abstract, Econlit, FSTA, Grove Art Online, Grove Music Online, 

Jstor, MathSciNet, MLA + LRC, Nature, Reaxys, Science Magazine, ScienceDirect, Springerlink, Web of 

Science, Zoological Records. 

Az EISZ keretében elérhető az Arcanum Digitális Tudástár is, amely 33 teljes sorozatot és 

1.500.000 oldal szakirodalmi forrást kínál egyben, egységes felületen.
2395

 Többek között megtalálható itt 

az Aetas (1985--2009), a Belügyi Közlöny (1896--1953), a Jogtudományi Közlöny (1866--1992), a 

Közgazdasági Szemle (1877--2009) anyaga teljes szöveggel. 

5.4.2 EUR-Lex 

Ingyenes hozzáférést biztosít az Európai Unió dokumentumaihoz, joganyagához.
2396

 A 

felhasználók az összes hivatalos nyelven kereshetnek a kb. 2.815.000 dokumentumot magában foglaló 

gyűjteményben. Az EUR-Lex adatbázis fő forrását az Európai Unió Hivatalos Lapja jelenti, amelynek 

elérhető itt naponta megjelenő online változata. A lap L sorozata jogszabályokat, a C sorozat 

tájékoztatásokat és közleményeket tartalmaz. Az A és E sorozat a C sorozat mellékleteként jelenik meg. 

Az adatbázisban kereshetők szerződések, nemzetközi megállapodások, hatályos jogszabályok, előkészítő 

dokumentumok, jogesetek és parlamenti kérdések is. Emellett az uniós jogról, a jogalkotás folyamatáról, 

valamint az uniós intézményekről is informálódhatnak a felhasználók. A dokumentumok egységes 

szerkezetbe foglalt változata is elérhető, ezek azonban csak dokumentációs célokat szolgálnak. Az adott 

dokumentumokról további háttérinformációk, bibliográfiai adatok is megtalálhatók. 

5.4.3 Digitalizált Törvényhozási Tudástár 

A portál hozzáférést enged a kurrens és történeti országgyűlési dokumentumokhoz, 

jogszabályokhoz, közigazgatási, jogi, politikai és történettudományi szakirodalomhoz.
2397

 Jellemzően 

1945 előtti jogi folyóiratok, jogi könyvek, közlönyök és döntvények találhatók meg itt. A Digitalizált 

Törvényhozási Tudástár 5272 kötetnyi könyvtári dokumentumhoz kínál hozzáférést, egységes felületen, a 

legmodernebb keresési lehetőségekkel. 

A portálon elérhető tartalmak a következők: 

-- A legfontosabb jog-, politika- és történettudományi szakkönyvek, adattárak, valamint az 

Országgyűlés történetére, működésére vonatkozó könyvek -- 2248 kötet, 1864 mű, mintegy 700 ezer 

oldal. 

-- 73 neves jogtudományi és politikatudományi folyóirat a XIX. és XX. századból -- 90 ezer 

cikk, 20 ezer füzetszám.
2398

 

-- Jogforrások: hivatalos közlönyök 1848-tól napjainkig; ágazati közlönyök; döntvénytárak az 

1872--1990 közötti időszakból. 

-- Országgyűlési naplók és irományok, házszabályok és ügyrendek; országgyűlési almanachok és 

költségvetések -- több mint 900 ezer oldalnyi történeti országgyűlési dokumentum. 

A könyvek és a folyóiratokban lévő cikkek nagy része szerzői jogi védelem alatt áll, ezért 

azoknak csak a bibliográfiai adatait tartalmazza a nyilvános honlap. Digitalizált tartalmuk teljes szöveggel 

zárt hálózaton, az Országgyűlési Könyvtár helyiségeiben található számítógépeken jeleníthetők meg, 

                                                           
2395 http://arcanum.hu. 
2396 http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm. 
2397 http://dtt.ogyk.hu. 
2398 Többek között az alábbi jogi folyóiratok digitalizálását vállalta a könyvtár: Acta Juris Hungarici, Állam és 

Igazgatás, Állam- és Jogtudomány, Békejog és Békegazdaság, Bűnügyi Szemle, Erdélyi Jogélet, Erdélyrészi Jogi 

Közlöny, Gazdasági Jog, Hitel, Jog, Jog- és Államtudományi Folyóirat, Jogállam, Jogi Szemle, Jogtudományi 

Törvénykezési Tár, Jogtudományi Közlöny (1866--1934), Jogtudományi Közlöny , Jogtudományi Szemle, 

Kereskedelmi Jog, Királyi Közjegyzők Közlönye, Kisebbségvédelem, Külügyi Szemle, Magyar Igazságügy, Magyar 

Jog, Magyar Jogász-Ujság, Magyar Jogászegyleti Értekezések, Magyar Jogi Szemle, Magyar Kisebbség, Magyar 

Szemle, Magyar Themis, Miskolci Jogászélet, Nemzetközi Jog Tára, Polgári Jog, Századunk, Társadalomtudomány, 

Törvényhozók Lapja, Törvénykezési Lapok, Törvényszéki Csarnok, Ügyvédek Lapja. 

http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/85-acta-juris-hungarici
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/87-allam-es-igazgatas
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/87-allam-es-igazgatas
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/88-allam-es-jogtudomany
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/89-bekejog-es-bekegazdasag
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/90-bunugyi-szemle
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/92-erdelyi-jogelet
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/93-erdelyreszi-jogi-kozlony
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/93-erdelyreszi-jogi-kozlony
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/94-gazdasagi-jog
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/95-hitel
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/420-jog
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/97-jog-es-allamtudomanyi-folyoirat
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/98-jogallam
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/99-jogi-szemle
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/101-jogtudomanyi-s-torvenykezesi-tar
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/101-jogtudomanyi-s-torvenykezesi-tar
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/427-jogtudomanyi-kozlony-1946
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/102-jogtudomanyi-szemle
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/422-kereskedelmi-jog
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/104-kiralyi-kozjegyzok-kozlonye
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/105-kisebbsegvedelem
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/108-kulugyi-szemle
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/111-magyar-igazsagugy
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/112-magyar-jog
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/112-magyar-jog
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/423-magyar-jogasz-ujsag
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/447-magyar-jogaszegyleti-ertekezesek
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/424-magyar-jogi-szemle
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/116-magyar-kisebbseg
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/119-magyar-szemle
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/119-magyar-szemle
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/120-magyar-themis
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/122-miskolci-jogaszelet
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/124-nemzetkozi-jog-tara
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/425-polgari-jog
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/130-szazadunk
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/131-tarsadalomtudomany
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/426-torvenyhozok-lapja
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/135-torvenykezesi-lapok
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/136-torvenyszeki-csarnok
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok/item/137-ugyvedek-lapja
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egyidejűleg egy példányban. A szerzői jogvédelem alá nem tartozó művek az interneten szabadon 

hozzáférhetők, menthetők, letölthetők és nyomtathatók. 

A digitális gyűjtemény az Európai Digitális Könyvtáron keresztül is elérhető.
2399

 

5.4.4 Általános társadalomtudományi adatbázisok 

A fentieken kívül említésre érdemesek még bizonyos általános társadalomtudományi 

adatbázisok, amelyekből általában le lehet tölteni magukat a szövegeket is: Scopus (előfizetéses),
2400

 

ProQuest (bibliográfiai adatbázis),
2401

 Web of Knowledge (előfizetéses),
2402

 Social Science Research 

Network (ingyenes, fulltext, linkkel idézhető írások)
2403

 és egy francia társadalomtudományi és jogi 

folyóiratokat is tartalmazó adatbázis: Persee (ingyenes, fulltext, az eredeti szövegek szkennelése révén 

idézhető írások).
2404

 

5.5 Webes tartalomszolgáltatás
2405

 

A tudás, az információ megosztható a világhálón keresztül is. Az internet megjelenésével 

nemcsak az emberiség történetének új korszaka kezdődött el, de a kutatás is teljesen új testet öltött. Az 

ismeretek, az információ mindenfajta ellenőrzés nélkül megjeleníthető és tanulmányozható.
2406

 Ez a 

szabadság azonban bizonytalan helyzetet idéz elő a tudományos kutatás esetében. A kutató sok esetben 

magára van utalva a bizonyosság és a megbízhatóság kérdésében, amennyiben a világhálón keres. 

Azonban gyorsan és kényelmesen szerezhet információt, kaphat válaszokat a kérdéseire, feloldva az 

időbeli és térbeli korlátokat. A Gutenberg-galaxisban a nyomtatott könyv egyfajta megbízhatóságot 

jelentett, hiszen többen is átolvasták a művet a megjelenése előtt, valamint a könyvkiadásnak voltak 

feltételei is. Ezzel szemben a web új technikai lehetőségek kapuit nyitotta meg, bárki bármit feltölthet. 

Felhasználói tartalomnak nevezzük az interneten található médiatartalmakat, amelyeket 

valamilyen ingyen vagy előfizetéses rendszerben működő webes szolgáltatással állítanak elő. Az 

interneten sokszor anonim szerzők által feltöltött tartalmakat találunk. Többek között az anonimitás az, 

ami ingatag érzéseket kelthet bennünk. Másrészt pedig a források jelölése/jelöletlensége a bizalmatlanság 

forrása. 

Elsősorban a fenti tényezők azok, amik óvatosságra intik a világhálón kutakodókat. A webes 

információkat fenntartásokkal kell kezelni, mindenekelőtt a józan belátásunk segíthet abban, mit 

használhatunk fel és mit nem. 

Magyarországon a legnagyobb internetes tartalomszolgáltatók a Magyar Tartalomszolgáltatók 

Egyesületébe
2407

 tömörülve tesznek kísérletet minden internetes tartalomszolgáltató szabályozására. 

Küldetésnyilatkozatuk szerint céljuk, „hogy a hazai [internetre vonatkozó törvényi] szabályok 

megalkotását kiérlelt, az internet szakmai közege által elfogadott, a közönség által megvitatott és 

megismert koncepcióval segítse elő” tevékenységük, valamint hogy egyesületük „általában befolyást 

gyakoroljon az internetes kultúra fejlődésére”. 

A felhasználói tartalom jellemzően szöveges formában jelenik meg, mely tovább 

csoportosítható. Megkülönböztethetünk fórumokat, blogokat, önkéntesek tudásbázisait, képeket, 

videómegosztást, zenét, ingyenes tárhelyeket, közösségi kapcsolatokat, valamint programokat. A 

felhasználói tartalmak egyik közös jegye a közvetlen, informális stílus. 

5.5.1 Keresőportálok 

A különböző keresőprogramok segítenek az internet információs rengetegében való keresésben. 

Minden keresőportál vagy keresőmotor elsődleges feladata a felhasználó által megadott feltételeknek 

                                                           
2399 http://www.europeana.eu. 
2400 www.scopus.com. 
2401 www.lse.ac.uk/collections/IBSS/about/about_IBSS.htm. 
2402 http://wok.mimas.ac.uk. 
2403 www.ssrn.com. 
2404 www.persee.fr. 
2405 A témáról lásd CHRISTIÁN László (szerk.): Az információs társadalom jogi vetületei. Alkalmazott jogi informatika 

(Budapest: Szent István Társulat 2011); Don TAPSCOTT -- Anthony D. WILLIAMS: Wikinómia. Hogyan változtat meg 

mindent a tömeges együttműködés? [ford. GARAMVÖLGYI Andrea] (Budapest: HVG 2007); GERÉNYI Gábor: 

Internetes tartalomszolgáltatás (Budapest: Elektromédia 2009); HEPP Nóra: „Keresőmotor: egy újabb fejezet a 

szerzői jog szabályozásán belül?” Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2009/2. 60--73.  
2406 Kivételt képeznek természetesen a referált folyóiratok és a szakmailag lektorált egyéb szövegek. 
2407 http://www.mte.hu. 
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megfelelő információk összegyűjtése az internetről. Jól megfogalmazott kérdésekre van szükség ahhoz, 

hogy a releváns válaszokat megkapjuk. 

A Google a leggyakrabban használt, legnépszerűbb keresőrendszer. A Google-nemzedékre a 

leginkább jellemző, hogy egyszerű kérdésekre egyszerű válaszokat vár. A Google-ban a találatok 

megjelenítési sorrendje a weboldalakra mutató linkek súlyozott értéke szerint történik. Egyfajta rangsor 

alapján mutatja a weboldalakat, feltételezve, hogy a jobb lapokra több link mutat. 

Azt a tényt azonban soha nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy amit a keresőportálok 

felajánlanak, az csak egy szelete a kutatott témának. 

A StatCounter 2012. júniusi adatai alapján Európában a Google a globális átlagnál is 

dominánsabb: a keresések mintegy 95 százaléka a Google-on, 2--2 százaléka a Yahoon és a Bingen 

történik.
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 A keresőmotorok két alrendszerből állnak, az egyik összegyűjti, a másik pedig kereshetővé 

teszi az internetes weboldalakon elérhető szöveges információkat. A gyűjtést keresőrobot végzi. A robot 

linkek mentén járja be az internetet úgy, hogy a lehívott oldalakat le is menti. A lementett oldalakból 

aztán a második alrendszer tárgymutatókat, indexeket készít, amelyek segítségével gyorsan megtalálhatók 

a kulcsszavakat tartalmazó weboldalak. A keresők működésének alapvető problémája az adott 

kulcsszavakat tartalmazó oldalak nagy száma és ezek rangsorolása. A különféle keresők különböző 

módszereket alkalmaznak a találatok rangsorának megállapítására. 

Egy keresőmotor attól lesz népszerű, valamint attól ér egyre többet, ha a felhasználók 

hasznosnak ítélik és egyre nagyobb számban használják is. Ehhez viszont fontos, hogy valóban a hasznos, 

releváns oldalakat adja ki találatnak egy-egy keresőkifejezésre. Ezért a fejlesztők rengeteg energiát 

fektetnek abba, hogy kiszűrjék, egy weboldal mennyire hasznos az adott témában, azaz mennyi releváns 

információt tartalmaz. Ehhez a keresők egyre több szempontot vesznek figyelembe, hiszen céljuk éppen 

az, hogy nehéz legyen mesterségesen az élre kerülni anélkül, hogy valóban fontos lenne az adott honlap 

és tartalma. 

Hatékonyabb a keresés, ha több keresőkifejezést írunk be a keresőkbe. Ajánlott két vagy több 

szót használni, amelyekkel a keresést specifikálni tudjuk. A megfelelő keresőkifejezések megtalálása 

azonban nehéz feladat, és a pontos válaszokat csak akkor kapjuk meg, ha jól tettük fel a kérdést. 

Magyarországon a felhasználók több mint 90 százaléka a Google keresőjét használja. A Google 

motorja úgy lett kialakítva, hogy a felhasználók minél gyorsabban találják meg az általuk beírt 

kulcsszavakra a legrelevánsabb találatokat. A Google sikeressége abban áll, hogy megbízható segítséget 

nyújt a keresők számára. Több száz ismérv alapján hozza létre a relevancia szerinti rangsort a honlapok 

között. Egyértelműen kijelenthetjük, hogy csak a technikai szempontok és az oldalak tartalma együttes 

figyelembevételével alakíthat ki megfelelő rangsort a Google keresőmotorja. Amennyiben két versenytárs 

honlapja nagyjából egy időben indult, de az egyik nagyságrendekkel jobb helyezést ér el a Google-ban, 

úgy nagy valószínűséggel állítható, hogy a másiknál hiányosak a technikai feltételek és nem megfelelő a 

tartalom. 

5.5.2 Blogok 

A szöveges felhasználói tartalmak közül a legismertebb és legelterjedtebb a blog műfaja. A blog 

olyan publikációs felület, amely lehetővé teszi bármilyen tartalom azonnali, közvetlen online 

megjelenítését és elérhetővé tételét. A szerző módot adhat rá, hogy a közzétett tartalomhoz az olvasók 

hozzászóljanak, kommentálják azt. A reflexiók értékes visszajelzés gyanánt szolgálhatnak, eszmecsere 

alakulhat ki így az olvasók között, és akár az esetleges pontatlanságokra, téves információkra is 

felhívhatják a figyelmet. 

A teljesség igénye nélkül néhány hazai és külföldi szakmai blog elérhetősége: 

http://jog.tk.mta.hu/blog -- a Jogtudományi Intézet blogja 

http://bojtarok.tumblr.com -- általános jogi témakörök 

http://ataszjelenti.blog.hu -- a Társaság a Szabadságjogokért blogja 

http://munkaugyiblog.hu -- munkajog 

http://caracallablog.blog.hu -- informatikai jog, internetszabályozás, szoftverfejlesztés 

http://www.internet-ugyved.com/index.html -- informatikai jog, elektronikus kereskedelem, 

szerzői jog, szoftverjog, adatvédelmi jog, cégjog, facebookjog 

http://www.drszabotibor.hu/blog társasági jog, cégjog, adójog 

http://eszerint.blog.hu -- a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület és a Magyar Iparjogvédelmi és 

Szerzői Jogi Egyesület blogja; elektronikus kereskedelem, szerzői jog, internetszabályozás 

http://www.jogiforum.hu/versenyjog/blog -- versenyjog 

http://jogiq.com -- közlekedési jog 
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http://legaleagles.blog.hu -- általános jogi témakörök 

http://www.versenyjog.com/index.php/hu/blog -- versenyjog 

http://zugugyved.blog.hu -- általános jogi témakörök 

http://nemzetkozi-jog.blogspot.hu -- nemzetközi jog 

http:// http://igyirnankmi.atlatszo.hu -- közigazgatási jog és alkotmányjog 

http://copyrightinthexxicentury.blogspot.hu -- szerzői jog 

http://www.szerzoijog.com/vedjegy_domain_internet_jogi_blog -- szerzői jog 

http://lexhungarorum.blog.hu -- alkotmánybíróság határozatok összefoglalása, magyarázata 

http://www.echrblog.blogspot.hu -- emberi jog, alapvető szabadságjogok 

http://www.ejiltalk.org -- uniós jog 

http://eulaw.typepad.com uniós jog 

http://www.ipkitten.blogspot.hu -- szerzői jogi, szabadalmi jogi, védjegyjog 

http://www.intlawgrrls.com -- nemzetközi jog 

http://opiniojuris.org -- nemzetközi jog 

http://www.scotusblog.com -- az Egyesült Államok Legfelső Bíróságának esetjoga 

5.5.3 Wikipédia 

A közösségi tudásbázisok közül a legelterjedtebb és a leggazdagabb anyagú a Wikipédia, amely 

mint szabad lexikon ismeretes. A Wikipédia a világ legnagyobb, ingyenesen hozzáférhető ismerettára, 

olyan webes enciklopédia, amelyet önkéntesek szerkesztenek meghatározott irányelvek alapján. Ennek az 

önkéntes, ingyenes tartalomépítésnek, amelye angolul open contentnek neveznek, a legismertebb példája 

a Wikipédia. Gyenge pontját éppen az önkéntesség jelenti: azon túl, hogy maga a szerkesztői közösség 

törekszik a megbízhatóságra és az érdemi visszajelzések nyomán folyamatosan javítják az anyagot, 

valójában kontrollálhatatlan a létrehozott szócikkek szakmai színvonala, így nem kizárt, hogy téves 

információk látnak napvilágot. Természetesen találhatunk jó minőségű, pontos szövegeket is a 

Wikipédián. 

A közösség megbízhatóságra való törekvését, a belső kontrollmechanizmus működési módját jól 

példázza a jog szócikknél olvasható figyelmeztetés:
2409

 

 

 
Tehát jelzik, ha pontatlanságot, bizonytalanságot tapasztalnak egy bejegyzésnél (szomorú, hogy 

ez a szócikk ilyen állapotú), de a teljes -- különösen éppen a kifejezetten szakmai kompetenciát igénylő -- 

tartalomnál nem számíthatunk mindenre kiterjedő belső ellenőrzésre. A hitelességre az egyes szócikkek 

végén feltüntetett források, felhasznált irodalmak sem jelentenek garanciát. A Wikipédiáról szerzett 

információkat mindezek miatt inkább tájékoztató jellegűnek kell tekintenünk, az adatokat pedig érdemes 

ellenőrizni más forrásból. Éppen ezért tudományos munkákban a Wikipédiára nem hivatkozunk 

forrásként. 

5.6 További információforrások 

Egyéb hasznos honlapok: Országgyűlés: http://parlament.hu; Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium: http://kim.gov.hu; Alkotmánybíróság: http://mkab.hu; Kúria: http://www.lb.hu; Legfőbb 

Ügyészség: http://www.mklu.hu; az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala: http://www.ajbh.hu; Magyar 

Közlöny: http://magyarkozlony.hu; Törvények 1000--2003: http://1000ev.hu; adójogszabályok, adózási 

kérdések: http://ado.hu; jogszabálykeresés: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso; 
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országgyűlési dokumentumok: http://mpgy.ogyk.hu; Európai Unió: http://europa.eu; az Európai Unió 

joganyaga: http://eur-lex.europa.eu; nemzetközi szerződések: http://treaties.un.org; bírósági döntések: 

http://birosag.hu; ENSZ-dokumentumok: http://documents.un.org; Jogi Fórum (friss jogi hírek): 

www.jogiforum,hu.  

Folyóiratok, egyetemi kiadványok: 

Jogesetek Magyarázata: www.jema.hu; Iustum Aequum Salutare (PPKE): 

http://www.jak.ppke.hu/ias; Jogelméleti Szemle (ELTE): http://jesz.ajk.elte.hu; Debreceni Jogi Műhely 

(DE): http://www.law.klte.hu/jogimuhely; Miskolci Jogi Szemle (Miskolci Egyetem): 

http://www.mjsz.uni-miskolc.hu; De Iurisprudentia et Iure Publico (SZTE): http://www.dieip.hu; Jura 

(PTE): http://jura.ajk.pte.hu; Themis (ELTE): http://www.ajk.elte.hu/Themis; Ügyészek Lapja (1993--

2011): 

http://www.ugyeszek.hu/ugyeszek+lapja/ugyeszek+lapja+megjelent+szamai/ugyeszek+lapja+megjelent+

szamai.html; Közjogi Szemle (2008--2012/2.): http://kozjogiszemle.hu/korabbiszamok.html; Ügyvédvilág 

(I. évfolyam 1. szám -- III. évfolyam 9. szám): http://www.complex.hu/termekek.php?kat=95&idx=750; 

Infokommunikáció és Jog (csak válogatás érhető el): http://www.infojog.hu/archivum; Pro Futuro (2011--

2012): http://profuturo.lib.unideb.hu/index.php?kint=1&oldal=archivum; Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi 

Szemle: http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/ipsz; Agrár- és Környezetjog (2006--2013): http://www.uni-

miskolc.hu/~agrarjog/ujsag/agrielozo.htm; Börtönügyi Szemle (csak válogatás): 

http://www.bvop.hu/?mid=16&lang=hu; De iurisprudentia et iure publico (2007--2012): 

http://www.dieip.hu; Első Magyar Végrehajtási Szaklap Online: 

http://vhszaklap.eu/kategoria/cimlap/;Miskolc Journal of International Law: 

http://vhszaklap.eu/kategoria/cimlap; Önadózó: http://www.onadozo.hu; Res Immoblies 

http://www.resimmobiles.hu/archivum.html. 

 

 

 

 

Pap András László 

A jogtudományi életút
*
 

1. A legelső döntés: a tudományos pálya választása 

Mi a sikeres tudományos karrier titka? Ehhez elsőként a siker fogalmát kell definiálnunk. A 

következő oldalakon részletesen bemutatjuk a jogtudományi életpálya lépcsőfokait. Előrebocsátjuk: 

szorgalommal, kitartással, kellő előrelátással és kemény munkával mindenki el tud jutni az akadémiai 

doktori címig, és ezzel a tudományos tanácsadói vagy az egyetemi tanári beosztásig. A tudományos 

karrier ugyanis tervezhető, és ezt tekintve nem különbözik például az ügyvédi vagy a bírói pályától. 

Különleges képességekre, zsenialitásra sincs szükség. Persze, a tehetség és a szerencse nagy szerepet 

játszik: ezek birtokában gyorsabban, magasabbra ível az életút -- és még a „csúcson túlra”, az akadémiai 

tagságig is el lehet jutni. 

Annak ellenére, hogy a tudományos pozíciók leginkább a közszférához és a közalkalmazotti 

bértáblához kötődnek (a magánegyetemek többsége is ezt figyelembe véve működik), az akadémiai 

karrierút -- az „akadémiai” jelzőt a „tudományos” szinonimájaként használjuk, nem pusztán az MTA-ra 

vagy kutatóhelyeire szűkítve -- nem feltétlenül egyenes. A pálya gyakran (szakma)politikai döntések, 

esetenként véletlen, a tudós hatáskörén kívül álló intézményfinanszírozási vagy pályázati döntések 

eredményeként alakul. Nem mindig könnyű viszonyítási pontot találni annak megállapításához sem, hogy 
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éppen hol állunk: parkolópályán veszteglünk-e -- kitéve a velünk egyidős kollégák lesajnáló 

megjegyzéseinek --, vagy pillanatnyilag talán elégedettek lehetünk ugyan egy rangos folyóiratban 

megjelent írásunk miatt, de vajon elég-e ez a következő tudományos cím vagy egy vonzóbb munkahely 

megszerzéséhez? További célok, újabb állomások ugyanis mindig lesznek előttünk. Az igazi kutató kicsit 

olyan, mint a művész: munkál benne a felfedezőkedv és a kifejezésvágy (nevezzük nevén: 

exhibicionizmus), és éhezi az elismerést (nem mond igazat az, aki ezt tagadja). Az „elismerés” persze 

lehet a becsült, tisztelt pályatársak, mentorok kedvező véleménye is; nem feltétlenül a formális, az 

egzisztenciális dimenzióban is jelentkező „sikert” vagy a publikációk számszerűsített sikermutatóit (mint 

például az impakt faktort vagy a Hirsch-indexet) értjük alatta. 

A tudományos pályán folyamatos a teljesítménykényszer, és a verseny sosem ér véget. Ezért is 

kiemelten fontos hangsúlyozni a „siker” szubjektív elemét: az élhető kutatói élet(pálya) szempontjából 

elengedhetetlenül fontos ugyanis az elégedettségre való képesség, a folyamatos reflexió arra, hogy amit 

elértünk, az az általunk megtervezett pálya szempontjából értékelendő. Ugyanakkor a keretek rugalmasan 

alakíthatók, a célok módosíthatók. Nagyon fontos tehát a reális célkitűzések, a megvalósítható kutatói 

életpálya meghatározása, és a mindenkori teljesítmények ezekhez viszonyított értékelése. A hübrisz, 

amely nem azonos a kevélységgel, a tudományos kutató fontos társa, de vele szinte mindig együtt jár a 

frusztráció is: ez utóbbi távol tartása talán a legnagyobb kihívás. Ahogyan értelmetlen és káros a 

hollywoodi sztárokhoz hasonlítania magát egy pályakezdő magyar (anyanyelvű) színésznek, úgy a 

harvardi professzorok életminősége és státusa sem reális rövid távú célkitűzés egy magyar doktorandusz 

számára -- amellett, hogy lehet és érdemes merész, nagyratörő terveket szőni, hiszen bárki zsebében ott 

lehet a marsallbot, ha tudományról (vagy művészetről) van szó. Szembe kell nézni ugyanakkor annak 

esélyével, hogy látni fogunk nálunk elismertebb, jobb körülmények között élő kollégákat, akik nem ritkán 

nálunk könnyebben értek el sikereket, és adott esetben érdemtelenül szereztek elismerést, miközben 

szinte garantált, hogy pályánk során fel kell dolgoznunk egynémely igazságtalan elutasítást, méltánytalan 

kudarcot. Vigasztalásul: ez előfordul bármely szakma, bármely foglalkozás esetében. 

Az első és legfontosabb feltétele a sikeres tudományos karriernek a jól megalapozott döntés arra 

vonatkozóan, hogy tényleg tudományos pályára kívánunk-e lépni.
2410

 Ehhez érdemes feltérképezni annak 

előnyeit és hátrányait. Az alábbi néhány szempont megkönnyítheti a döntést, de önmagában az, hogy a 

„pro-kontra” lista melyik hasábja hosszabb, még nem alapozhatja meg a helyes döntést: az egyes 

szempontok személyre szabottan, egyéni preferenciák függvényében értékelhetőek csupán. A tudományos 

pálya ugyanis nem való mindenkinek. Sokak számára éppen az nem tud örömforrássá válni, ami más 

számára e karrier előnyét jelenti, és ami miatt viszont a jogi pályán egyébként könnyen megszerezhető 

előnyökről le kell mondania.  

Elsőként tehát az alább (a teljesség igénye nélküli) felsorolt szempontokat kell mérlegelni -- a 

tudományos pálya hátrányaira vonatkozóan: 

a) az egyéb jogi pályákon várható jövedelmekkel összevetve tartósan szerényebb bevételre kell 

számítani -- e kérdésre hamarosan még visszatérünk; 

b) a tudományos életpálya, bár tervezhető, de a közszolgálathoz, bírósághoz, ügyészséghez vagy 

egy multicéghez képest lényegesen bizonytalanabb; a szektor forráshiányos, a munkaerőpiac pedig 

kaotikus: számolni kell az ebből fakadó bizonytalansággal és stresszel; 

c) nincs egyensúly a munka és a magánélet között (work-life-balance); a kutató folyamatosan 

szolgálatban van: hétvégén, este is konferenciát szervez; nyaralás közben, a Balatonban úszva is a soros 

publikáció egyik gondolatmenetén töpreng; a repülőn is disszertációt széljegyzetel; 

d) a kutató életében kevés a formális struktúrából fakadó, külső ösztönző: aki nem kellően 

fegyelmezett vagy asszertív, az lemarad a lehetőségekről, a pályán való előrejutásban elakad, és egyre 

inkább peremre szorul; 

e) a jogtudományi karrier a jelenlegi Magyarországon fizikailag és idegileg is igen megterhelő 

lehet, mivel gyakori az, hogy a kutatók, oktatók több állásban dolgoznak: akár egyazon napon több 

munkahelyen is jelen kell lenniük; folyamatos kihívást jelent számukra az ütköző időpontok 

menedzselése; „intercity-professzorokként” ingáznak a lakóhelyük és az egyetemi város között, ahol 

tanítanak (de ahol csupán néhány órát töltenek) stb. 

Emellett viszont számos előnye van a tudományos pályának:  

a) a munkaidő kötetlen; aki megteheti, későig alhat, nem kell meghatározott időre a 

munkahelyén lennie, hiszen könyvtárban, de akár otthon vagy egy kávézóban is dolgozhat; 

b) emellett többnyire önállóan -- nem az egyéb munkahelyeken megszokott hierarchiában, 

főnöknek alárendelten -- dolgozhat; 
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c) a szabadság nem csak a munkavégzés technikai aspektusaiban jelentkezik: a jogtudós 

többnyire nagy mértékben alakíthatja az általa kutatott témát, az általa oktatott tárgy súlypontjait; 

d) más jogi pályákhoz képest a formális szabadidő aránya is összehasonlíthatatlanul nagyobb: a 

felsőoktatásban dolgozók számára ott a nyári szünet, az akadémiai kutatóhelyeken pedig általában nincs 

heti ötnapos jelenléti kötelezettség; 

e) a tudományos kutató élete érdekes, pezsgő, ritkán egyformák a mindennapok 

(Magyarországon már csak azért sem, mert a kutatók közül sokan több munkahely között osztják meg 

idejüket, kapacitásukat); 

f) az ember többnyire rokonszenves, érdekes, inspiráló emberekkel -- kollégákkal és egyetemi 

hallgatókkal -- tölti az életét; ez segít abban, hogy az ember szellemileg és lelkileg fitt és fiatal maradjon; 

g) a konferenciák, tanulmányutak a munkavégzés keretében biztosítanak lehetőséget utazásra -- 

ha valaki ügyes, ingyen bejárhatja az egész világot, és még akár rekreációs lehetőségeket is találhat az 

utazások során; 

h) a tudományos életpálya nagyfokú mobilitást tesz lehetővé; a készségek egy része még a 

valamelyest államokhoz kötött jogtudomány területén is csereszabatos; adott esetben más országban is 

folytatható az eltervezett akadémiai karrier; emellett elterjedtek a rövid távra, néhány hónapra, 

szemeszterre szóló vendégstátuszok is (amelyek adott esetben lehetőséget jelentenek a kutatók 

gyermekeinek a nyelvtanulásra, más országok kultúrájával történő ismerkedésre); 

i) a tudományos munkáról a nyugdíjazást követően sem kell lemondania a kutatónak, 

amennyiben erre igénye van: emeritusként oktathat, kutathat, részese maradhat a tudományos életnek 

(ezzel csökken az időskori depresszió esélye -- ahogyan mondani szokták: „lassabban öregszik, később 

hal meg az, akinek dolga van, és úgy érzi, érdemes élnie”); 

j) sokak számára az is fontos szempont, hogy a tudományos pálya társadalmi presztízse magas 

(az anyagi elismertség hiánya mellett is); a professzori cím tiszteletet ébreszt; 

k) ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy amennyiben igaz a tétel, mely szerint tartósan 

munkanélküli jogász nincs -- a munkaerőpiac minden bizonytalansága mellett sem --, tudományos 

fokozat birtokában ez még inkább igaz lehet: a kitartó és szorgalmas jogtudós -- minden bukkanó, 

kerülőút vagy kitérő ellenére -- előbb vagy utóbb nagy valószínűséggel álláshoz vagy tartós bevételi 

forráshoz jut;  

l) ezt illetően megkockáztathatjuk, hogy a munkaerőpiac minden szegmensében különös 

kihívásokkal küszködő, diszkriminációnak és marginalizációnak kitett nők (főként a gyermeket nevelők) 

számára e pálya talán még azok közé tartozik, ahol a hátrányok kevésbé jelentkeznek; 

m) a tudományos pálya (erre később még visszatérünk) könnyen átjárható: kutatóból vagy 

egyetemi oktatóból gyakran válik politikus (miniszter, országgyűlési képviselő), közigazgatási vezető 

(államtitkár, főosztályvezető), szakértő, tanácsadó a versenyszférában, szakmai feladatot ellátó közjogi 

méltóság (alkotmánybíró, ombudsman), tudományos vagy egyetemi vezető (dékán, rektor, 

intézetigazgató), nemzetközi szervezet vagy civilszervezet vezetője, diplomata stb. -- miközben a kutatói 

pályára való visszatérés sem kizárt; 

n) ritka kincs, ajándék az életben, ha valaki azzal foglalkozhat a napjainak nagy részét kitöltő 

munkaidejében, ami élvezetet nyújt számára; ha elmondhatja magáról, hogy „a szenvedélyem a munkám” 

(ha a kutató erre kellő gyakorisággal emlékezteti magát, és internalizálja e tényt, máris sikeres); 

o) a tudományos pálya azt a boldogító tudatot is megadja művelőjének (a jogtudomány terén 

különösen), hogy hasznos közszolgálatot végez; tevékenysége a haza vagy az emberiség számára 

jótékony hatású. 

Az informált döntéshez fontos szempont a tudományos pályán elérhető jövedelem kérdése. 

Ahogyan ismert módon a parlamenti képviselők sem pusztán az alapilletményükből élnek, érdemes reális 

képet kapni arról, hogy mennyit hozhat a konyhára a tudományos munka. A közalkalmazotti bértábla 

megismerhető a hivatalos forrásokból, ám a tényleges értelmezéshez szükségesek az alábbi kiegészítések: 

a) minden valamirevaló közgazdasági elemzés megköveteli a szabadidő „beárazását”, azaz 

például az egyetemi oktatók hosszú szabadsága ehelyütt számításba veendő; 

b) a munkaviszony keretében finanszírozott külföldi konferenciák, tanulmányutak ugyancsak a 

nettó bér egyfajta növekményét jelentik (adott esetben, ha lehetőség van néhány nappal meghosszabbítani 

a tartózkodást, barátokká lett külföldi kollegáknál szállás is juthat); 

c) a rugalmas munkaidő és a jelenlegi munkaerőpiac lehetővé teszi a többes foglalkoztatást: egy 

sikeres jogtudós számolhat két -- például egy kutatóintézeti és egy egyetemi -- teljes állással, és ezt, 

legalábbis a jogtudomány területén, a legtöbb munkáltató engedélyezi is (a többes foglalkoztatás a 

jogtudomány sajátossága; a természettudományok és a bölcsészettudomány területén igen ritka); 

d) a jogtudományi kutatók többsége olyan, a szélesebb piacon is hasznosítható ismeretekkel 

rendelkezik (ez megint csak a tudományterület specialitása), hogy gyakran kap -- esetenként igen 
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bőkezűen díjazott -- felkéréseket a hazai kormányzati, civil-, illetve versenyszféra részéről, illetve 

nemzetközi szervezetektől szakértői anyagok, szakvélemények elkészítésére; nem ritka a választott bírói, 

tanácsadói megkeresés sem; 

e) nem ritkák a jól fizetett lektorálási felkérések; 

f) többletbevételt jelenthetnek a rendkívüli előadói-oktatói felkérések (például nyári 

egyetemeken, speciális képzési programokban meghívott vagy vendégoktatóként való részvétel); 

g) az akadémiai doktori és az akadémikusi cím önmagában élethosszig tartó tiszteletdíjra jogosít. 

Összességében elmondható, hogy egy sikeres, nagy munkabírású kutató bevétele végül mégsem 

feltétlenül marad el sok más, gyakorlati pályát választó jogászétól (noha ez a közalkalmazotti bértáblából 

nem így tűnik első pillantásra). 

2. A kezdetek 

A tudományos karrier már az alapképzés ideje alatt elkezdődik. Ösztöndíjas doktori helyre szinte 

bizonyosan, de még levelező képzésre is csak az kerül be jó eséllyel, aki korábban demonstrátorként 

dolgozott a választott tanszéken, illetve OTDK-n (Országos Tudományos Diákköri Konferencia). A 

demonstrátori munka -- nyilván az adott tanszék szokásainak és az érintett oktató szerepfelfogásának 

megfelelően -- lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók személyes tapasztalatokat szerezzenek az oktatás 

fortélyai, illetve a tudományos munka vagy a tudományszervezés mindennapjai terén (még a kevésbé 

stimuláló feladatok -- például lábjegyzet-bogarászás, fénymásolás -- révén is). Jó indikátor a tudományos 

karrier iránti vonzalom megállapítására, ha valaki elégedett és lelkes már attól is, hogy ingyen végzett 

munkájáért mindössze egy kulcsot kap a tanszékhez -- miközben évfolyamtársai (adott esetben jó pénzért) 

ügyvédjelöltként építik a kapcsolatrendszerüket. Ha ettől a kulcstól otthonának érzi az egyetemet, 

személyes ismerőseinek az oktatókat -- miközben esetleg még a tanszéki adminisztrátorok sem veszik 

emberszámba --, akkor feltehetően jó helyen jár. További jel, ha kifejezett kedvet érez ahhoz, hogy egy 

hosszabb, OTDK-ra benevezhető dolgozatot készítsen. 

Innentől kezdve a tudományos pálya iránt érdeklődő diáknak érdemes törekednie arra, hogy 

erőfeszítései minél fókuszáltabbak legyenek: célszerű, ha hasonló a szakdolgozati és az OTDK-témája és 

ha azonos a témavezető -- hiszen az ő ajánlása, támogatása elengedhetetlen lesz a PhD-felvételinél. 

A témavezető, a mentor kiválasztása korántsem egyszerű. Előfordulhat, hogy a híres, befolyásos 

professzor túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy a figyelmét és érdemi támogatását megnyerjük. Egy fiatal, 

lelkes oktató jobb választás lehet -- bár ebben az esetben felmerülhet, hogy nem lesz elég tekintélye 

abban, hogy kiharcoljon egy demonstrátori vagy doktori helyet. 

Az OTDK-, a szakdolgozati és a doktori téma -- illetve témavezető -- kiválasztása nagyon 

sokban hasonlít egymásra. Az alábbiakban részletezett szempontok mindegyik esetben relevánsak -- bár 

leginkább a PhD-disszertáció elkészítésénél hangsúlyosak.
2411

 

2.1 A témavezető 

Nagyon fontos a konzulens (témavezető) kiválasztása. Az általa adott ajánlás -- adott esetben az 

általa nyújtott, tevékeny mentorálás -- döntő lehet a karrier következő lépéséhez, de akár egészen hosszú 

távon is. Ne feledjük: a doktori témavezetés -- akárcsak a szakdolgozati és az OTDK-témavezetés -- az 

oktató számára is fontos. (Magyarországon nem, de Németországban és Ausztriában a habilitáció során is 

van konzulens: a Habilitationsvater, illetve Habilitationsmutter.) Nemcsak munkaköri kötelesség (és jó 

esetben a hivatás része), de a szakmai előmenetel, teljesítmény fokmérője is: a nagydoktori vagy a 

habilitációs eljárás részét képező habitusmérés fontos indikátora, hogy a jelölt témavezetőként hány PhD-

hallgató fokozatszerzésében vett részt (a PhD-védésen sikerrel túljutók száma az egyetemi 

akkreditációnál is fontos szempont). Egy elégedett témavezető pályánk során sokáig kísérőnk lehet; 

pályázatokhoz, állásokhoz -- volt témavezetőként -- adott ajánlólevele igen értékes, hiszen ő ismerhet 

minket a legjobban. A kapcsolat tehát nem hűbéri, hanem valamelyest szimbiotikus: a mi sikerünk az övé 

is. Idővel kollegiális együttműködés -- vagy akár barátság -- is kialakulhat közöttünk. 

A belső (tanszéki) témavezető mellett külsős konzulensek felkérésére is van lehetőség; akár az 

egyetemi, akadémiai szférán kívülről is. Ez páratlan lehetőséget teremt szakmai kapcsolatok kialakítására: 

a konzulensi felkérésnek ugyanis többnyire örömest tesznek eleget -- presztízsokokból, hiúságból -- az 

elfoglalt, fontos emberek is. 
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Ha nem jönnek be a számításaink, mindig lehet témavezetőt, tanszéket vagy doktori iskolát 

váltani -- de, tekintettel a súlyos diplomáciai kockázatokra, csak legvégső esetben folyamodjunk 

ilyesmihez. 

A témavezető/konzulens sokféle lehet. Van, aki a dolgozatot csak annak elkészültekor olvassa el; 

akad, aki fejezetenként, más pedig oldalról oldalra haladva ad megjegyzéseket, és folyamatosan küldözget 

szakirodalmat (például akkor, ha egy olvasmányélménye kapcsán eszébe jut a hallgatója/szakdolgozója). 

Van, aki heti rendszerességgel leül beszélgetni, de akad olyan is, aki teljesen szabadjára engedi a 

hallgatóit. Számos oktató sörözni jár a hallgatóival, miközben van, aki távolságtartóan magázódik, és 

folyamatosan figyelmeztet a belső határidőkre. Egy biztos: az a jó témavezető/konzulens, aki szívén viseli 

a hallgatók sorsát a tekintetben, hogy haladjon, és időben elkészüljön a dolgozat, illetve az, aki 

szakirodalommal, rendszeres szakmai visszajelzéssel segíti a munkát, és aki adott esetben kemény 

kritikával is él. Aki mindig csak bólogat, és nem ad szakirodalmat, szerkezeti javaslatokat vagy 

feldolgozandó kérdést, ellenvetést, arról nehezen képzelhető el, hogy jó konzulens. Érdemes előre 

tájékozódni, hiszen a hallgató, illetve ifjú tudós személyiségétől is függ, hogy kire -- milyen 

témavezetőre/konzulensre -- van szüksége. 

Fontos tudni, hogy a témavezető/konzulens felbosszantásának több egyszerű módja is létezik, ám 

célszerű mindegyik kerülése: 

a) ilyen az, ha a hallgató nem törődik a témavezető/konzulens megjegyzéseivel, nem reagál 

azokra: ha nem is ért egyet a megjegyzésekkel, akkor is érdemes megbeszélni, hogy mit érez 

problematikusnak a visszajelzésekben; 

b) hasonlóan irritáló az is, ha a hallgató túl gyorsan akar visszajelzést -- mégoly jogos 

türelmetlenségtől vezérelve is --, és nem veszi figyelembe a témavezető/konzulens egyéb szakmai 

kötelezettségeit, esetleg ismert magánéleti elfoglaltságait; 

c) ugyancsak kontraproduktív, ha a hallgató állandóan kifogásokkal hozakodik elő, hogy miért 

nem tartja be a határidőket; 

d) bosszantó, ha a hallgató infantilis módon önállótlan a kutatásban (például ha egy 

folyóiratcikket sem talál meg magától, és ilyen problémái megoldásához is a témavezető segítségét kéri); 

e) akárcsak az, ha ugyan nagyon lelkes, de semmit nem csinál meg a gyakorlatban; 

f) vagy nem válaszol a témavezető/konzulens e-mailjeire. 

2.2 A kutatási téma 

A következő kardinális kérdés a kutatási téma kiválasztása. Fontos, hogy aktuális, érdekes kérdés 

legyen, de kellően körülhatárolható is. (Szinte mindig igaz, hogy „a kevesebb több”.) Egy 

szakdolgozatnál ugyanúgy, mint a doktorinál jó indikátor a „lift teszt”: Képzeljük el, hogy a felvonóban 

beszáll mellénk egy híres, befolyásos professzor, és megkérdezi, hogy mivel foglalkozunk. Harminc 

másodpercünk van arra, hogy érthetően -- és optimális esetben érdeklődést felkeltő módon -- 

összefoglaljuk és ismertessük a kutatási kérdést.
2412

 Örök dilemma ehhez kapcsolódóan az, hogy valami 

egészen újszerű, egyedi kérdésfelvetést válasszunk, vagy tiszteletet parancsoló alapossággal 

összefoglaljunk egy területet. Mindkét elképzelés mellett és ellen is felhozhatók érvek. Ugyanolyan nehéz 

szakdolgozati, mint PhD-szinten világrengetően eredetinek lenni, még ha úgy is tűnhet, hogy ezzel be 

lehet robbanni a tudományos közéletbe. Sokan azt vallják, hogy egy PhD-disszertáció valójában nem 

más, mint egy magas színvonalon -- és jelentős terjedelemben -- kivitelezett, adott esetben összehasonlító 

elemzésekre alapozott mestermunka, amelynek révén a jelölt bizonyítja, hogy elsajátította mestersége 

alapjait; képes rendszerben gondolkodni, kitartóan és összegzően írni. Fontos általánosságban 

hangsúlyozni: a tudomány nem izolált tevékenység, hanem minden szinten és minden esetben közösségi 

produktum: emberi interakciók, viták, beszélgetések eredményeként jön létre, amely által a mentorok, 

munkatársak alkotó- és pályatárssá (gyakran barátokká) válnak.
2413

 

2.3 Terhelhetőség, nehézségek, szakmai krízis 

Fontos előre tisztában lenni egy nagy horderejű munka várható nehézségeivel, de azzal is, hogy 

terhelhetőségünk a pályánk előrehaladtával nő: egy szakdolgozat elkészítése gyakran ugyanannyira 

megviseli a szerzőt, mint egy tízszer nagyobb terjedelmű doktori értekezésé. Az egyik probléma az 

időhatárokkal kapcsolatban szokott jelentkezni. Segíthet, ha pontos időtervünk van, ha a fejezeteket 
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bemutatjuk másoknak, ha naplót vezetünk a kutatás és a fejezetek ütemezéséről. Noha a PhD-fokozat 

megszerzésének idejét években mérjük, szinte sosem elég az idő, és egyszer csak már nem lehet 

hosszabbítani: ilyenkor a munkát nem befejezni, hanem abbahagyni kell. Pusztán az is átlendíthet a 

holtponton, ha áttesszük a munkavégzés helyszínét -- például otthonról a könyvtárba vagy fordítva. 

Szinte elkerülhetetlen egy bizonyos ponton az unalom, a -- kezdetben rajongott -- témával 

szembeni elidegenedés is. Az sem ritka, hogy tényleges szakmai krízishez érkezünk: valamilyen előre 

nem látható okból a kutatási projekt nem megvalósítható az elvárt minőségben. Egy jó témavezető 

ilyenkor átsegít a gondon; valahogyan biztosan meg lehet oldani a helyzetet. Ugyancsak gyakori 

(elsősorban a többéves doktori kutatás során) a pszichés válság. Személyesen voltam tanúja egy esetnek, 

amikor a világ legjobbjai közé sorolt amerikai egyetem ünnepelt professzorai arról tartottak 

válságértekezletet, hogyan beszéljék le az újbóli félévhalasztásról a tanszék ígéretes doktoranduszát, aki 

az írás átmeneti nehézségeiből fakadó stressz kezelésére a kocsmai felszolgálást választotta.
2414

 

Az a helyzet is előállhat egy adott ponton (leginkább doktori értekezések esetében), hogy a 

dolgozat készítője már mindenkinél -- még a konzulensnél is -- jobban ért a témához: erre is fel kell 

készülni. 

3. Cím- és ranglétra: az LLM-től az akadémiai doktorságig 

Nótári Tamás e kötetben közreadott munkája alapos összefoglalást nyújt a jogtudományi karrier 

lépcsőiről. Jelen pont tanulsága -- amint azt látni fogjuk -- annyiban foglalható össze, hogy minden 

döntésünk következményekkel jár. Az életkor előrehaladtával egyetlen dolog változik: ha elméletben nem 

is feltétlenül, de a gyakorlatban mégis szűkül az előttünk álló lehetőségek köre. Huszonöt évesen könnyen 

belevágunk egy többéves külföldi ösztöndíjba; tíz év múlva már nem biztos, hogy belefér: magánéleti, 

családi kötelezettségek miatt, vagy azért, mert már „futunk a pénzünk után” egy hazai karrierre fordított 

(nem minden elemében konvertibilis) energia- és időbefektetés kapcsán. Ne feledjük: életünkben 

általában csak egy Erasmus-, LLM, PhD- vagy posztdoktori ösztöndíjjal tudunk élni; az elmulasztott 

lehetőségek nemigen térnek vissza. Nem mindegy tehát, hogy az Erasmus-ösztöndíjra történő 

jelentkezéskor az egyetem színvonala alapján döntünk-e, vagy csak azt vesszük figyelembe, hogy melyik 

városban pezsgőbb a diákélet -- mint ahogyan az sem mindegy, hogy a karrierünket alapvetően 

meghatározó doktori tanulmányokért nekivágunk-e a tengerentúlnak is, hogy a lehető legmagasabb szintű 

képzésben részesüljünk, vagy megelégszünk az alma materünk, illetve az ismert hazai közeg nyújtotta 

lehetőségekkel. Néhány szempontot érdemes ezzel kapcsolatban figyelembe venni. 

Nem szorul különösebb magyarázatra, hogy miért javasolt külföldi ösztöndíjra pályázni. 

Nemcsak Magyarország, de minden más ország esetében elmondható, hogy a tudósok mindig is a külföldi 

kollégákkal való kapcsolattartásból, a külföldi módszerekkel történő megismerkedésből merítettek 

inspirációt. Ugyanakkor számolnunk kell azzal, hogy ha külföldre megyünk PhD-ösztöndíjjal, akkor jó 

eséllyel nem térünk haza egyhamar -- az alábbiak miatt: 

a) Ugyan átalakulóban van a hazai felsőoktatási és akadémiai munkaerőpiac rekrutációs 

mechanizmusa, illetve a rekrutációt végzők szerepfelfogása, de még mindig számítani lehet arra, hogy a 

döntési pozícióban lévők jelentős része a rendszerváltás előtti időszakban szocializálódott (amikor 

külföldi tanulmányokra kevés lehetőség volt), és közülük a kevésbé progresszív hozzáállású kollégák 

irigységgel vegyes idegenkedéssel fogadják a hazatérni vágyókat. 

b) A hazai jogi felsőoktatás és akadémiai szféra sajátosságait ismerve erős csáberőt jelent az 

anyagi biztonságot és életminőséget tekintve jobb kilátásokat biztosító nyugat-európai vagy angolszász 

munkaerőpiac. 

c) A jog államokhoz kötött jellege még elméleti vagy összehasonlító jogi kutatások esetén is a 

tanulmányok helyén való maradást erősítheti. 

d) A tudományos előmenetel szempontjából rendkívül fontos networképítés is valamelyest 

helyhez, országhoz kötött. 

e) Ugyancsak jó eséllyel a doktori kutatások ideje alatt következhetnek be olyan magánéleti 

változások, amelyek döntően befolyásolják a lakó- és munkahely megválasztását. 

Amennyiben külföldi pályázatok mellett döntünk: 

f) Mindig több helyre pályázzunk, még ha ez jelentős energiabefektetéssel is jár: bármi 

megtörténhet, még akkor is, ha a kedvező előzetes visszajelzések alapján befutónak érezzük magunkat. 

                                                           
2414

 David A. RASCH -- Meehan RASCH: „Overcoming Writer’s Block and Procrastination for Attorneys, 

Law Students, and Law Professors” New Mexico Law Review 2013/1. 193; 

lawschool.unm.edu/nmlr/volumes/43/v43-no1.php. 
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g) Legyünk minél ambiciózusabbak: ha lehetőségünk van rá, próbálkozzunk a szóba jöhető 

legjobb programokkal. 

h) Nemcsak a program szakmai paraméterei, de az ország és a város jellemzői (például az 

időjárás, kultúra) is fontos szempontot jelentenek -- elvégre adott esetben közel fél évtizedre tervezünk. 

Nagy dilemma, hogy pezsgő nagyvárosba vagy elszigetelt, de szakmailag kiemelkedő kutatóhelyre 

jelentkezzünk; a mérlegelés során a vérmérséklet is szerepet játszhat. Egy biztos: érdemes olyan országot, 

intézményt választani, amely a világ fejlődésének fősodrában van. Gondoljunk bele: ha kétezer évvel 

ezelőtt választhattunk volna, hogy Rómába megyünk, vagy valamelyik szép, érdekes és egzotikus 

provinciát választjuk úti célul, hol kötünk ki?! E sorok szerzője szerint a társadalomtudományok és a 

felsőoktatás központját ez idő tájt az Amerikai Egyesült Államok, másodsorban további angol 

nyelvterületek (Kanada, Anglia, Ausztrália és az ide sorolható skandináv országok, valamint Hollandia) 

jelentik, és személy szerint ezen országok választását javasolja -- de természetesen lehetnek ettől eltérő 

vélemények is. A diploma munkaerő-piaci értéke (és persze a disszertáció nyelve) is fontos mérlegelési 

szempont. 

i) Tudni kell, hogy az Egyesült Államokban és több nyugat-európai országban -- eltérően a hazai 

gyakorlattól -- nagyon ritka az, hogy valaki abban az intézményben kapjon állást, ahol a doktori 

tanulmányait folytatta (bár a legtehetségesebb hallgatók, illetve második, harmadik állás esetében 

előfordul az alma materhez való visszatérés az USA-ban is). 

j) Néhány éves külföldi posztdoktori ösztöndíjhoz hozzá lehet jutni, de a frissen végzett 

doktorandusznak előbb-utóbb a globalizált akadémiai munkaerőpiac kihívásaival kell szembesülnie: 

sokszor hosszú éveken át határozott idejű szerződéssel, nem feltétlenül vonzó helyeken kell dolgoznia, 

hogy azután szép lassan -- kellő kitartás és (elismert publikációk vagy megnyert pályázatok formáját öltő) 

eredmények mellett -- egyre jobb körülmények között dolgozhasson. 

Bárhogy is döntsünk, ne feledjük: a hazai, magyarországi háttér nemcsak fontos szakmai 

karakterjegy (a régió ismerete önmagában piacképes szakmai kompetenciát jelenthet), de a 

kapcsolattartás a hazai kutatóintézetekkel (például pályázatok, kutatói partnerség formájában), valamint 

egyetemekkel (például vendégoktatóként) lehetőségeket is jelenthet. 

Ha valaki a hazai doktori képzés mellett dönt, az alábbi szempontokat érdemes figyelembe 

vennie:  

a) A hazai jogi doktori programok többsége nem tartozik a világ élvonalába, a konzulensek 

elhivatottsága, szakmai hozzáállása pedig igen változatos képet mutat. Amennyire hullámzó az oktatás 

színvonala, annyira ritka az alapos revíziónak kitett vagy visszautasított doktori értekezés: szinte 

bármilyen, a terjedelmi minimumot teljesítő dolgozat átmegy a rostán. Ha a konzulens rábólint az eljárás 

megindítására, a következő lépés a kötelező kutatóhelyi vita, amely szinte minden esetben teljesen 

súlytalan rituálét jelent. Időzítése szerint ugyanis már nem alkalmas érdemi észrevételek megtételére, és a 

befejezett disszertáció szerzője többnyire meg is sértődik, ha alapvető kritikai észrevételeket kap. A 

kutatóhelyi vitát követően gyakorlatilag elkerülhetetlen a felvétel a tudományosan minősítettek céhébe. 

(És akkor még nem is beszéltünk a titkosított, zárt bizottság előtt lefolytatott fokozatszerzési eljárásokról, 

amelyek például a rendészeti képzés esetében divatosak.) Mindenesetre, ha már egyszer így áll a helyzet, 

érdemes kihasználni a sajátosságait, és minél hamarabb túlesni a védésen: minél hamarabb letudni az 

abszolutóriumot, illetve még a képzés ideje alatt elkészíteni a disszertációt. (A vezető amerikai 

egyetemeken hat-nyolc évig tart a fokozat megszerzése: komoly érdemi kurzusmunkával, és rendszeres, a 

dolgozatírás különböző -- a vázlattól az első néhány fejezet elkészítéséig terjedő -- fázisaiba iktatott, 

szigorú bizottsági megmérettetésekkel.) 

b) Bár e helyzetkép kiábrándító, ne csüggedjünk, hiszen a doktoranduszi státusz számos 

privilégiumot hordoz: különböző konferenciákra jelentkezhetünk, szabadon élvezhetjük a kutatómunka 

örömeit. (Érdemes már ekkor tudatosítani magunkban e szabadság jelentőségét. Sokan csak utólag -- 

oktatási, adminisztratív, családi kötelezettségek terhei alatt -- látják át, hogy micsoda lehetőségeket 

biztosítottak a doktori képzés évei az önfejlesztésre: olvasásra, kutatásra, írásra.) 

c) Fontos tudni, hogy általában könnyebb külföldi doktori ösztöndíjat kapni, mint LLM-

támogatást (ez utóbbi alapvetően a gyakorló jogászok szakmai továbbképzését, specializációját szolgáló 

képzés; erről bővebben lásd jelen kötetben Nótári Tamás írását), de ha például magyar doktori 

hallgatóként jelentkezik valaki (teljes vagy részleges) LLM-finanszírozásra, jobbak lehetnek az esélyei. 

Az USA esetében például Fulbright-ösztöndíj keretében is van lehetőség ilyen támogatásra. Nem 

feltétlenül kell tehát a doktori képzés előtt LLM-fokozatot szerezni: a kettőt -- legalábbis a magyar PhD-

képzés mellett -- egyszerre is el lehet végezni. 

d) Fontos technikai tudnivaló, hogy a hazai doktori eljárás során gyakorlatilag a jelölt 

felelőssége, hogy az eljárás haladjon: neki kell felügyelnie és elősegítenie az adminisztrátorok munkáját 

(akik elviekben munkaköri kötelességként bonyolítanák az eljárást); gondoskodnia kell a védés 
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szervezéséről; elérni, hogy az opponensek határidőre elkészítsék a véleményüket; lebonyolítani és 

finanszírozni a védést követő fogadást stb. Nehéz és kényes feladat ez, hiszen nem etikus, ha maga a 

jelölt közvetlenül kommunikál a doktori eljárás szereplőivel. Azzal is tisztában kell lenni, hogy miután 

Magyarország kis ország, a jogi tudományos közösség is csak néhány száz emberből áll: nemcsak azzal 

kell számolni, hogy mindenki ismer mindenkit, de tekintve a különböző (természetes) szakmai és 

személyes érdekellentéteket és összefonódásokat, már a doktori védés is erősen átpolitizált (elsősorban 

szakmapolitikára gondoljunk, bár nyilván ideológiai, pártpolitikai viszonyok is játszhatnak némi 

szerepet). Nem mindegy, hogy kik az opponensek, a bizottság tagjai (ugyanez a nagydoktorinál még 

hangsúlyosabb) -- és ez ugyanígy jellemzi a különböző (OTKA-, Bolyai- stb.) pályázatok bírálatát is. 

Tűnjön bár farizeus magatartásnak: a dolgozatban nemcsak a témavezetőt/konzulenst, de a szóba jöhető 

opponenseket, bizottsági tagokat is érdemes idézni. Emlékezzünk: nagy hiba lebecsülni a tudományos 

életpálya alakulását illetően a hiúság szerepét. A védés kapcsán érdemes figyelembe venni azt is, hogy 

tulajdonképpen beavatási rítusról van szó: a kérdések nem feltétlenül jelentenek támadást. 

e) Ugyancsak érdemes szem előtt tartani, hogy Magyarországon a doktori képzésben töltött idő 

csak kis részben számít bele a szakvizsga idejébe. Természetesen lehet levelezőn végezni a PhD-t, 

azonban kérdéses, hogy gyakorlati munka mellett -- még a magyar sajátosságok mellett is -- meg lehet-e 

írni egy disszertációt. A szétforgácsolódás és a túlterheltség egyik karrierútnak sem kedvez. 

f) A disszertáció publikációja ugyancsak fontos kérdés. Amennyiben lehet, érdemes kompakt 

fejezeteket már a dolgozat készítése során publikálni, illetve konferencia-előadásokon megfuttatni a 

tudományos közvélemény előtt. (Lehetőleg a magyar mellett világnyelven is.) Ami a publikáció időzítését 

illet, az opponensek megjegyzéseit és a védés vitáin elhangzottakat érdemes beépíteni a szövegbe, ám ezt 

követően célszerű minél hamarabb lépéseket tenni a monográfia megjelentetésének irányában. A hazai 

tudományos könyvkiadásban bevett gyakorlat a doktori disszertációk megjelentetése -- a szerző által 

előteremtett (többnyire pályázati) pénzből, általában valamilyen könyvsorozat keretében. Tehát számítani 

lehet arra, hogy a megjelenés (két-háromszázezer forintos) költségeinek fedezéséért cserébe a kiadók -- 

többnyire érdemi szerkesztés (és kritika) nélkül -- kiadják a kötetet. A lényeg: nem érdemes sokat várni a 

publikációval; ha az ember nagyon átírja a disszertációt, azaz a kéziratot, akkor az már egy másik, 

következő könyv lesz. 

Nagy kérdés az értekezés nyelve: amennyiben a lehetőségek engedik, érdemes elgondolkodni 

azon, hogy a disszertációt világnyelven írjuk, még ha ez bizonyos nehézségeket (és valamelyest megemelt 

eljárási költségeket) is jelent a hazai védés során. Világnyelven írott értekezésnél érdemes minél nagyobb 

kiadóknál (többnél is) szerencsét próbálni: ha sikerrel járunk, akkor többéves folyamatra kell 

számítanunk, amelynek során jó eséllyel alaposan át kell majd dolgoznunk a beadott kéziratot. 

g) Érdemes kitérni a Magyarországon működő (és akkreditált) külföldi egyetemekre -- Közép-

európai Egyetem (CEU), Andrássy Egyetem --, amelyek a hazainál lényegesen magasabb színvonalú 

képzést, illetve nagyobb értékű fokozatot nyújtanak. A CEU több posztgraduális képzése a világ 

élvonalához közelít; lehetőség van tehát itthon is „külföldön” tanulni. Azt is érdemes megemlíteni, hogy 

az Andrássyn és a CEU-n a doktori ösztöndíj kényelmes (konkrétan az állami egyetemek docensi 

fizetéséhez közelítő) megélhetési lehetőséget biztosít, szemben az állami ösztöndíjjal, amelyhez 

szükséges valamilyen kiegészítő jövedelem. 

Szólni kell annak lehetőségéről is, hogy idősebb (például gyakorlati tapasztalattal rendelkező) 

kollégák pályakorrekciót hajtsanak végre a tudomány irányába. Erre a legtöbb doktori program 

lehetőséget ad; azáltal, hogy doktori képzés hiányában is védésre lehet bocsátani témavezetői 

támogatással elkészített (vagy jóváhagyott) értekezést. 

A doktori fokozat megszerzésével új szakasz nyílik a tudományos kutató -- immár a céh teljes 

jogú tagja -- életében. A nemzetközi tudományos élet számos posztdoktori pályázati lehetőséget kínál. A 

kutatók pályájuk kezdeti szakaszában -- early-stage researcherként, a doktori fokozat megszerzésétől 

számított tíz éven belül -- kiemelten jó lehetőségeket kaphatnak (de a szeniorabb kutatók számára is van 

lehetőség jócskán). 

A posztdoktori kutatás (és ösztöndíjak) témája lehet a disszertáció folytatása, de valami egészen 

más is. Felszabadító érzés, hogy a kutató többféle, rövidebb kifutású projektekkel is foglalkozhat. A 

nemzetközi, európai tudományos együttműködések jelentős inspiratív potenciált hordoznak: ezek révén 

lehet konferenciákra eljutni, kollégákkal eszmét cserélni. Sokszor egy-egy pályázat vagy felkérés új, nem 

várt utakra sodorja a kutatót: ezektől nem kell félni. A jog dinamikusan változó tudományterület; gyakran 

az intézményi donorok érdeklődése, támogatási hajlandósága függvényében alakulnak a súlypontok, az 

innovatív szegmensek. Miközben érdemes engedni a csábításnak, hiszen a divatos témákban publikálni is 

könnyebb és a pályázati pénzszerzés természetesen munkáltatói elvárás is, ugyanakkor óvakodni kell a 

szétforgácsolódástól: ne feledjük, hogy a habilitáció egy második, a nagydoktori pedig ismét egy újabb, 
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koherens monográfia elkészítését igényli.
2415

 Jó diplomáciai érzékkel, kitartó munkával eddig lehet eljutni 

a hazai tudományos karrierben. Az akadémikusi cím (és tiszteletdíj) nagy megtiszteltetés, de olyan 

szövevényes (szakma)politikai játszmák végpontja, hogy csak kevesek erőfeszítéseit koronázza siker a 

megszerzésében. 

4. A tudományos munkaerőpiac 

Amint a bevezetőben említettük, a tudományos pálya számos területre biztosít átjárást -- adott 

esetben a visszatérés vagy a párhuzamos karrierek lehetőségével. Az egyetemi oktatás (értve ez alatt a 

teljes felsőoktatási piacot) némileg megengedőbb a közéleti, szakmai másodállásokat illetően, de 

kutatóintézetekben is látunk alkotmánybírót, ombudsmant, bírót. 

A legfontosabb társterület mindezek mellett az oktatás. Számos országban nem is létezik 

államilag fenntartott kutatóintézeti hálózat; a kutatás az egyetemi oktatói munka természetes része, és 

elvárás az előléptetés során. Ezt persze a munkaidő megfelelő allokációja is segíti: a nagynevű 

elitegyetemek magas színvonalon működő doktori iskoláiknak és az ezekben folyó kutatásoknak 

köszönhetik a hírnevüket, miközben az itt dolgozó sztárprofesszorok gyakran csak idejük kis részét 

fordítják oktatásra, de a fizetett alkotói (és rekreációs) szabadság, a sabbatical is bevett intézmény. Az 

Egyesült Királyságban vannak olyan egyetemi állások is, amelyek elsősorban kutatási tevékenységekre 

irányulnak. Magyarországon egy ifjú tudósnak, még ha abban a privilegizált helyzetben is van, hogy 

állást kap valamely akadémiai vagy a privátszféra által működtetett kutatóintézetben, mindenképp 

érdemes egy felsőoktatási státus megszerzésére is törekednie. Ezt illetően nem szabad finnyásnak lenni: 

bármilyen, nem jogi képzésben felajánlott állásnak is örülni kell. Ugyan a felsőoktatásra vonatkozó 

politika folytonosan változik, e sorok írásakor még léteznek a tudományegyetemeknél kevésbé 

kutatásorientált (szak)egyetemek és főiskolák. Ez annyiban biztató, hogy az akkreditációs előírások 

jelentős számú minősített (tudományos fokozattal rendelkező) főállású oktató meglétét követelik meg 

minden intézményben (akkreditációs nyilatkozatot csak egy helyre lehet leadni). Megismételve a 

tanácsot: ne legyünk túl válogatósak! Már csak azért se, mert rendkívül sokat lehet tanulni -- akár a nem 

jogászok számára meghirdetett jogi tárgyak oktatásából is. (Mellesleg, „nem jogász” közegben egyáltalán 

nem kellemetlen -- és privilégiumokkal is járhat -- „a jogászok” közé tartozni: különlegesnek, érdekesnek, 

kompetensnek számítani.) De általában is: a tanítás a legjobb alkalom a tanulásra; emellett embereket 

inspirálni, mentorálni; a fejlődés útján elindítani (to make a difference): a legnemesebb közszolgálat. 

Noha nem minden egyetemi oktató kutat -- és így is lehet népszerű, fontos tagja az oktatói 

közösségnek --, vagy (megfelelő készségek és hozzáállás hiányában) egy jó kutató is lehet csapnivaló 

előadó vagy oktató, a kutatáson alapuló (research-led) oktatás, illetve az oktatás által inspirált kutatás 

egymást erősítő folyamatok. Ha már az oktatásnál járunk: fontos, hogy a katedra túloldalára kerülve 

emlékezzünk hallgatóként szerzett tapasztalatainkra! Emellett a visszajelzés is esszenciális: enélkül nem 

lehet fejlődni. Vizsgáztatni pedig udvariasan, sosem a hallgató megalázásával, a kárára történő vagy 

öncélú élcelődéssel kell. A helyzetünkkel sosem szabad visszaélni; nem a vizsgázók stresszelése, hanem a 

tudásuk lemérése a cél. Adódhat olyan helyzet, amikor a méltányos, korrekt vizsgáztatónak éppen hogy 

kötelessége megbuktatni a nem megfelelően teljesítő hallgatót -- éppen a többi vizsgázóval szembeni 

egyenlő elbánás kötelezettségéből fakadóan.
2416

 Ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül lágyszívűnek kellene 

lennünk. Azt pedig főként nem jelenti, hogy a hallgatókkal lágyszívű oktatók lennének a népszerűek. Ezt 

a mítoszt néhány éve empirikusan is tesztelték, és arra jutottak, hogy a hallgatók a lelkiismeretes és a 

stabil személyiségű (vagyis nem neurotikus) oktatókat kedvelik leginkább.
2417

 Ha visszaemlékszünk, 

akkor ez saját egyetemi tapasztalatainknak is megfelel. 

Fontos megjegyezni: a munkaerőpiacot tekintve a helyzet külföldön sem könnyű. Amerikában 

például az egyetemeken egyre szűkül a véglegesített alkalmazás előszobáját jelentő, tenure-track állások 

száma, és ezekből a pozíciókból sem mindenki kerül véglegesített, tenured státuszba: az oktatói feladatok 

nagy részét vendégoktatók látják el (fizetett szabadság és egyéb juttatások nélkül). Németországban egy 

                                                           
2415

 Vö. Robert CRYER et al. (1. lj.) 100--108. 
2416

 Az oktatás módszertanához lásd még Jakab András: A magyar jogi oktatás megújításához szükséges 

lépések. 
2417

 Tomas CHAMORRO-PREMUZIC et al.: Birds of a feather: „Students’ preferences for lecturers’ 

personalities as predicted by their own personality and learning approaches” Personality and Individual 

Differences 2008/4. 965--976. A fent említetteken felül a vizsgálat szerint a leginkább a hallgató 

személyiségjegyeinek és az oktató személyiségjegyeinek hasonlósága (a neurotikus vonásokat 

leszámítva) hat pozitívan az oktatók hallgatói megítélésére. 
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oktató számára -- akár a habilitáción túl is -- tizenöt évbe telhet, mire ki tud lépni a professzora árnyéka 

mögül, és önálló státuszhoz jut.
2418

 

Jogi területen az egyetemi karrierhez ugyan nem szükséges szakvizsga vagy gyakorlat -- noha 

általában hasznosnak tekintik --; a PhD-fokozat viszont elengedhetetlen: tudományos fokozat hiányában 

csak a (többnyire fizetéssel nem járó) tiszteletbeli, illetve címzetes docensi vagy egyetemi tanári pozíciók 

érhetők el (lásd erről részletesebben jelen kötetben Nótári Tamás írását). Érdekes kivétel az amerikai jogi 

felsőoktatás: itt nem elvárás a fokozat, az oktatók többségének nincs is; egy (többnyire elképesztően 

magas színvonalat megkövetelő) amerikai jogi szakfolyóiratban megjelent publikáció már kvalifikál a 

munkaerőpiacon. (Igaz, itt a hároméves jogi képzés is posztgraduális; a négyéves alapképzést követi.) 

A bevezetőben említetteket kiegészítendő, fontos megjegyezni, hogy egy PhD-fokozat ma már 

nem pusztán a tudományos, oktatói pályához szükséges belépőt jelent. A felsőoktatásban részt vevők 

körének szélesedésével nagyjából azt a szerepet tölti be, amelyet néhány évtizede egy „általánosabb” 

körben használható -- tehát például nem orvosi, mérnöki -- egyetemi diploma: nemcsak azt bizonyítja 

birtokosáról, hogy jártas valamely tudományágban, hanem azt is, hogy képes az elméleti gondolkodásra. 

Ezért számos nemzetközi (és egyéb) szervezet -- például ENSZ, EU, illetve bizonyos civilszervezetek 

(például Open Society Institute) -- esetében lényegében elvárás, hogy projektvezetői, osztályvezetői 

szinten PhD-val rendelkező munkatársak dolgozzanak, illetve a vonzóbb pozíciók megszerzéséért zajló 

versenyben gyakorlatilag nélkülözhetetlen előny a doktori fokozat. 

A doktori cím a kontinentális Európában általában jól néz ki a névjegyen (Amerikában nem!); 

sok helyen hasznos az ügyvédi pályán is. Emellett a politikai ambíciókat is segíti -- kivéve, ha plágium 

eredményeként szerezték (amint arra a magyar, a román és a német közéletben is volt példa). 

Az is gyakran előfordul, hogy egy idő után a mégoly inspirált oktatók, kutatók is szaturálódnak, 

kiégnek, és -- apróbb pályamódosítást eszközölve -- az oktatás- vagy a tudományszervezés felé fordulnak. 

A dékáni, rektori, intézetigazgatói megbízatások lejártát követően lehetőség nyílik a tudományhoz vagy 

az oktatáshoz történő visszatérésre, illetve a megszerzett tapasztalatok egyéb irányú hasznosítására. Az 

sem ritka, hogy a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, az ombudsmani hivatalok vagy éppen közigazgatási 

szervek, minisztériumok keresnek tudományos fokozattal rendelkező munkatársat, elemzői-tanácsadói 

feladatokra. 

Fontos még megemlíteni a kutatási asszisztencia kérdését is. Valószínűleg a titkár(nő)i 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés is közrejátszik abban, hogy a tanszékvezetői pozíció -- ami például az 

Egyesült Államokban leginkább kínos kötelességnek, lehetőség szerint elkerült bürokratikus ballasztnak 

tekintett szerep -- Magyarországon nemcsak társadalmi presztízst jelent, de a szakmai előmenetelt is 

segíti, hiszen lehetőséget ad bizonyos feladatok delegálására. E ponton megint markánsan jelentkezik a 

hazai kutatók versenyhátránya a nyugati kollégáikkal szemben: a nyugati országokban ugyanis bevett 

gyakorlat szerint, intézményes keretek között vehető igénybe segítség nemcsak háttérkutatásokhoz, de 

akár lábjegyzetek összeállításához is, illetve adott esetben oktatási tevékenységekhez: például 

vizsgáztatáshoz, oktatási segédanyagok összeállításához. 

A hazai akadémiai életpályán említetten gyakori többes munkaviszony mellett különösen élesen 

jelentkezik a research assistant, illetve teaching assistant hiánya. A hazai tapasztalatok azt mutatják, 

hogy még ha van is lehetőség -- például egy kutatási projekt keretében -- külső „segédmunkaerő” 

bevonására, igen ritka az olyan jelölt, aki végzettsége, képességei és munkamorálja szempontjából 

alkalmas a munka érdemi előmozdítására, ugyanakkor nem túlképzett, illetve nem túl szenior egyéb 

tekintetben a mérsékelt díjazással járó asszisztensi feladatokhoz. Ugyanakkor nemcsak nálunk, de a 

nyugati országokban is mindenki tudja a (többnyire fizetetlen) gyakornokokat foglalkoztató cégeknél és 

civilszervezeteknél, hogy még egy motivált, törekvő és értelmes „újonc” betanítása is fáradságos, idő- és 

energiaigényes, valamint hosszadalmas, nem rövid távon megtérülő munka. Mindezek a szempontok 

akkor kaphatnak drámai jelentőséget, ha például (óvatlanul) arra alapoztunk, hogy egy projekt hajrájához 

egyik napról a másikra találunk hatékony és megbízható, azonnal munkába állítható temporary helpet, 

azaz időszakos kisegítőt. Az egyetemi demonstrátorok és a kutatóintézeti gyakornokok érdemi munkára 

fogása nem lehetetlen ugyan, de nagy kihívás: minden esetben jól átgondolt, alaposan megszervezett 

előkészületeket igényel, majd pedig nagyon sok felügyeletet. 

A doktori hallgatók, tanársegédek bevonása professzorok, szenior oktatók vagy kutatók kutatási 

projektjeibe csak olyan keretek között etikus, amelyek a fiatalok karrierjének előmozdítását is segítik -- 

azaz, ha például megjelennek szerzőtársként, és nem pusztán egy lábjegyzetben kapnak köszönetet a 

lelkiismeretes szerkesztői munkáért (vagy, jobb esetben, az intellektuálisan stimuláló eszmecserékért). 

                                                           
2418

 Ha továbbfejlődésünk érdekében esetleg néhány évre külföldön keresnénk oktatói vagy kutatói állást, 

akkor leginkább ezekre a weboldalakra érdemes ellátogatnunk: www.jobs.ac.uk, www.academics.de, 

law.academickeys.com. Ezeken az oldalakon időnként posztdoktori ösztöndíjakat is szoktak hirdetni. 
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Határeset, ha valamilyen pályázati forrásból pénzt kapnak a munkájukért. Egy biztos: jól hasznosítható, 

érdemi munkát ingyen nem várhatunk el egy felnőtt szakembertől, de jó esetben kialakítható valamilyen, 

mindenki számára előnyös kompromisszum. 

E ponton érdemes még kitérni egy kapcsolódó témára: a szakmai ajánlólevelekre. Ami miatt egy 

képzett, tehetséges hallgató vagy fiatal kutató számára érdemes lehet akár „ingyen” is segíteni egy szenior 

kutató munkáját, az a hosszú távon meghatározó jelentőségű szakmai támogatás, ami leggyakrabban 

referencia- vagy támogató levél formájában ölt testet. Noha a hazai gyakorlat, sajnos, még mindig nem 

fektet kellő hangsúlyt a műfajra, a „globalizált tudomány” világában a sajátos metanyelven íródott 

ajánlólevelek minden részlete fontos, pontosan „dekódolható” információkat ad át az olvasónak (például 

egy pályázat bírálójának). Éppen ezért a pusztán általános dicséreteket tartalmazó, személytelen 

panelekből összeállított -- illetve az érezhetően a hallgató/pályázó által megfogalmazott, az ajánló által 

csupán aláírt -- levelek nem sokat érnek. Egy komoly kutató komolyan veszi e műfajt, illetve 

megválogatja, hogy kinek ad ajánlást (hiszen az rá is visszavetülhet; magát is minősíti az ajánlás révén). 

A hallgató vagy pályázó számára az adott pillanatban nyilván nem kellemes érzés, ha egy befolyásos, 

ismert tudós visszautasítja az ajánlólevélre vonatkozó megkeresését -- többnyire arra hivatkozva, hogy 

nem ismeri elég jól a kérelmező munkáját. Egy ilyen visszautasítás azonban végső soron a pályázó jól 

felfogott érdekét is szolgálja, hiszen a bírálók számára feltűnhet, hogy az ajánlás nem kellően konkrét és 

személyes; és ezáltal világossá válhat, hogy az ajánló nem volt abban a helyzetben, hogy felmérje a jelölt 

kvalitásait -- illetve, hogy nincs meggyőződve a jelölt kvalitásairól. 

5. Végezetül: a pályázatokról 

A pályázatok végigkísérik a kutatók életét, mint keselyűk a karavánt (bár a metafora valójában 

fordítva igaz: a kutatók próbálnak kicsípni egy-egy darabot a koncból). A pályázatok jelentős része 

kifejezetten a kutatói életpálya egy-egy szakaszához igazodik. Magyarországon a posztdoktori OTKA 

vagy a (kiváló minősítés esetén szinte automatikusan újra megítélt) Bolyai-ösztöndíj a nagydoktori 

kutatás elősegítését célozza -- és jó eséllyel minden törekvő, szorgalmas kutató megkaphatja, előbb vagy 

utóbb. 

E fejezetnek nem lehet célja a pályázás mesterségének (illetve művészetének) kifinomult 

részleteibe történő beavatás, de néhány általános érvényű szempontot fontos megemlíteni: fontos a 

határidők és a formai elvárások rigorózus betartása; a jól meghatározott fókusz; a világos kérdésfeltevés, 

amely tudományos szempontból érdekes és/vagy releváns (társadalmi szempontból hasznos); az igényelt 

anyagi források arányossága; az eredményekre vonatkozó ígéretek (és az azokhoz rendelt ütemezési terv) 

számon kérhetősége, valamint a rövid, de nem vázlatos, határozott, de nem lekezelő, eredeti, de a korábbi 

kutatásokhoz kapcsolódó, újszerű, de nem szemfényvesztő, megvalósítható, de nem túl konzervatív 

kutatási terv.
2419

 

A jogtudományi életútról szóló fejezet zárógondolataként, visszautalva az első kérdésre -- hogy 

érdemes-e tudományos pályát választani --, talán nem veszi manipulációnak a tisztelt olvasó, ha a Sötét 

zsaruk című film
2420

 azon párbeszédét idézzük fel,
2421

 amelyben egy a tengerpartra néző padon ülve az 

idősebb ügynök (Kay -- Tommy Lee Jones alakításában) egy ifjú kollégának (Edwards -- Will Smith 

alakításában) másnap reggelig, néhány órás gondolkodási idővel állást ajánl. Kay a beszélgetést 

befejezvén elindul. Edwards a távolodó Kay után kiált: „Megéri?” Kay: „Ó igen, megéri…” -- 

Továbbindul, majd megáll, röviden visszafordul. -- „…ha elég erős vagy!” Edwards egészen napkeltéig a 

manhattani felhőkarcolókra meredve töpreng, majd felkerekedik, hogy időben beérkezzen új 

munkahelyére… 

 

 

 

                                                           
2419

 DAVID--SUTTON (3. lj.) 25. Néhány hasznos link: www.hefce.ac.uk, www.findaphd.com, 

www.ahrc.ac.uk, www.esrc.ac.uk, www.cost.eu, www.otka.hu.  
2420

 Men in Black, rendezte: Barry SONNENFELD, 1997. 
2421

 www.imdb.com/character/ch0002793/quotes. Ha elfáradtunk a kutatásban, és az egyetemi világról 

keresnénk néha kellemetlenül találó karikatúrákat, akkor érdemes ellátogatni erre az oldalra: 

www.phdcomics.com. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Sonnenfeld
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Nótári Tamás 

Magyarországi tudományos fokozatok, 

címek, besorolások a jogtudományban a 

Ratio educationistól napjainkig 

Írásunkban a Magyarországon használatban lévő tudományos fokozatok és fontosabb 

tudományos címek rendszerét tekintjük át -- értelemszerűen a jogtudomány szemszögéből, tehát mellőzve 

az e területen kívül eső tudományos címeket -- történetiségük tükrében. 
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Először a Mária Terézia-féle Ratio educationis megszületésétől, vagyis 1777-től az 1950-ig 

terjedő időszakban vizsgáljuk az egyetemi tanárrá (rendes és rendkívüli egyetemi tanárrá) és egyetemi 

magántanárrá válás követelményeit és jogszabályi feltételeit. Ezt követően az 1950--51-ben szovjet 

mintára bevezetett tudományos fokozatok, a tudományok kandidátusa és a tudományok doktora fokozat 

bevezetését, megszerzésének szabályozását, valamint a tudományos és kutatói besorolás -- elnevezéseit 

tekintve máig használatos -- rendszerét mutatjuk be. 

A történeti áttekintést követően a tudományos fokozatok és címek rendszerváltozás utáni 

szabályozását vizsgáljuk meg a jogszabályi -- törvényi és intézményi -- szabályozás alapján. Ennek 

keretében áttekintjük a doktori (PhD) fokozat megszerzésének követelményrendszerét, a habilitáció mint 

tudományos minősítés követelményeit, a tudományok doktora fokozatot felváltó az MTA doktora cím 

elnyerésének szabályait, valamint az akadémiai rendes és levelező taggá válás feltételeit. Végezetül e 

fokozatok és címek tükrében bemutatjuk az oktatói és kutatói besorolási rendszer aktuális alakulását. 

1. A Ratio educationistól 1950-ig 

1.1 Az egyetemi tanárság 

Az egyetemi tanárok kinevezése, a velük szemben felállított követelmények kapcsán a Mária 

Terézia által kibocsátott 1777-es Ratio educationis 21. §-ából a következők válnak világossá. Az 

egyetemi tanárrá válás előfeltétele a dokumentált tudományos munkásság. Az adott tanszékre -- e 

megfogalmazásból nyilvánvaló, hogy (a későbbi terminológiával élve) nyilvános rendes egyetemi 

tanárokról van szó -- az egyetem tanácsa három jelöltet terjeszthet fel a Helytartótanács közvetítésével az 

uralkodónak. A jelöltek tudományos munkásságuk alapján az akadémiákról vagy a gimnáziumokból 

kerültek meghívásra, illetve lehettek „bárhol élő és kitűnő tanultságukról ismert” férfiak. A 

felterjesztéshez a jelöltek életrajzát, tudományos munkásságuk és személyük leírását, jellemzésüket 

mellékelték, és az uralkodó ezek közül választva nevezte ki az illetőt egyetemi tanárrá. Abból, hogy a 

rendelet „az egyetemi előadások ellátásáról” beszél, egyértelmű, hogy ebben az időben -- amint látni 

fogjuk, egészen a XIX. század második feléig -- csak ún. rendes egyetemi tanárok taníthattak az 

egyetemen.
2422

 A nyilvános rendes egyetemi tanárok tehát tanszéküket pályázat útján nyerték el, 

rangsorrendjüket a karon kinevezésük dátuma döntötte el, a nyilvános rendkívüli egyetemi tanárok alatt 

pedig olyan professzorokat értettek, akik nem rendelkeztek önálló tanszékkel, vagyis rangban 

mindenképp a rendes egyetemi tanárok mögött helyezkedtek el.
2423

 

A már említett professzorjelölt kiválasztásának szempontjai közül a rendelet 102. §-ában 

kiemelik a szaktudás és az oktatói-előadói képesség fontosságát, valamint ezeknek a közvélemény és a 

megjelent művek által igazolt voltát, a tudományon kívüli szempontként a valláserkölcsi 

feddhetetlenséget. A rendelet kötelező jelleggel írja elő -- úgymond a „tévedés veszedelmét” 

csökkentendő --, hogy az adott kar professzorai véleményezési joggal rendelkeznek a jelölteket illetően. 

Az előadói és tanítási képesség bizonyításának, vagyis dokumentálhatóságának igényét a rendelet szintén 

kívánalomként határozza meg.
2424

 A nyitott meghívás lehetőségét biztosítja a Ratio educationis 116. §-a: 

a rendelet lehetővé tette -- modern kifejezéssel élve -- külföldi állampolgárok egyetemi tanárként történő 

                                                           
2422

 Az 1777-iki Ratio educationis [ford., bev. és jegyz. FRIML Aladár] (Budapest: Katholikus 

Középiskolai Tanáregyesület 1913) 54--55. „Az egyetemi előadások ellátására a tanárok mindig királyi 

jóváhagyással neveztetnek ki. Még pedig vagy az akadémiákról, vagy a gimnáziumokból hívatnak meg, 

ahol tudományos működésüknek kiváló tanújeleit adták, vagy bárhol élő és kitűnő tanultságukról ismert 

férfiakból választatnak. Továbbá a királyi egyetemi tanács bármely üres tanszékre három jelöltet ajánl a 

királyi helytartótanács útján a király őfelségének, miután előbb az illetőknek életrajzát, jellemét, érdemeit, 

tudományosságát stb. pontosan feltárja.” 
2423

 MEZEY Barna: „Nagyszombattól Budapestig. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Kara (1667--2002)” in TAKÁCS Péter (szerk.): A jogászképzés múltja jelene és jövője. 

Ünnepi tanulmányok konferencia-előadások, kerekasztal-beszélgetések (Budapest: ELTE ÁJK 2003) 148.  
2424

 Ratio educationis (1. lj.) 199. „A jelöltek kiszemelésénél főleg azok veendők majd tekintetbe, akik az 

akadémiákon vagy főgimnáziumokon azt a tárgyat, melynek tanítására tanár kerestetik, ajánlásra méltó 

kiválósággal képviselik, úgyszintén azok, kiknek szaktudásáról és tanítási ügyességéről a közvélemény 

vagy megjelent munkáik tanúskodnak. Hogy e tekintetben minél kisebb legyen a tévedés veszedelme, 

mindig megkérdezendők az illető karnak tanárai is, amelyhez a jelölt tartozni fog. Figyelembe veendő 

ezenkívül, hogy e jelölteknek valláserkölcsi feddhetetlenségét, valamint előadó képességét és tanítási 

ügyességét elegendő bizonyítékok igazolják.” 
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alkalmazását is, méghozzá arra hivatkozva, hogy nem jogos az a meggondolás, mely szerint „a tanügy 

kára nélkül egyedül bennszülöttek intézzék a tanulmányok dolgát”. Tehát az egyetemi katedrára történő 

meghívás lehetőségének nem csupán Magyarország és az örökös tartományok állampolgáraira kell 

kiterjednie, hanem „műveltségükről és tudományos előadásaikról híres külföldi emberekre” is.
2425

 

Az 1848. évi 19. törvénycikk a magyar egyetemről az egyetemi tanárokat tekintve meghatározza 

azt az elvet, mely szerint a hallgató szabadon választhat, „mely tant, és melyik tanártól kívánja hallgatni”, 

valamint hogy a rendes egyetemi tanárok mellett más „jeles egyének” taníthassanak az egyetemen.
2426

 A 

törvény egyfelől a közoktatási miniszter fennhatósága alá rendelte az egyetemet,
2427

 megteremtve és 

egyúttal törvényileg garantálva ezzel az egyetemi autonómiát. Ugyanakkor a forradalom és szabadságharc 

idején nem került sor további, az egyetemi és ezzel a tágabb értelemben vett tudományos szférát érintő 

reformra: a tanszabadságon alapuló egyetemi szervezeti szabályozás az 1849. évi 6798. császári és királyi 

miniszteri rendeletben történt, amely Leo von Thun-Hohenstein vallás- és közoktatási miniszter nevéhez 

köthető.
2428

 

1.2 Az egyetemi magántanárság 

Az említett 1848. évi 19. törvénycikk vezette be a rendes és rendkívüli egyetemi tanárok mellett a 

magántanárok -- vagyis a törvény szavaival: „más jeles egyének” -- intézményét, amely egészen 1952-ig 

állt fenn. Az egyetemi magántanárok rangban a professzionális egyetemi tanárok és az egyetemi 

segédszemélyzet között helyezkedtek el.
2429

 Az egyetemi magántanárok nem voltak az egyetem főállású 

alkalmazottai, vagyis nem fizetést kaptak, hanem a tandíjból részesültek az általuk tartott óráknak 

megfelelően.
2430

 Magántanári képesítésüket habilitáció útján nyerték el, amellyel -- az adott kar nyilvános 

rendes és rendkívüli egyetemi tanárainak döntése alapján -- egy adott tantárgyra oktatási jogot, venia 

legendit kaptak. E minősítési eljárást számos korábbi javaslat és jogforrás (így például a báró Eötvös 

Józseftől származó 1848-as egyetemi szabályzattervezet, a bécsi Studien Hof-Commission által 1848. 

december 19-én kiadott 412. számú, a pesti egyetemen 1853-ban kihirdetett, majd 1858-ben hatályba 

lépett magántanári szabályzat, valamint a szintén Eötvös által „A pesti királyi magyar egyetem újbóli 

szervezése tárgyában” megalkotott 1870-es törvényjavaslat
2431

) után az 1871-es Pauler Tivadar-féle 

magántanári képesítő szabályzat,
2432

 majd a gróf Csáky Albin-féle 45. 520/1892. vallás- és közoktatásügyi 

magyar királyi miniszteri rendelet szabályozta.
2433

 

Érdemes röviden szót ejteni arról is, hogy miért a magántanár elnevezés vált bevetté a magyar 

egyetemi terminológiában. A kifejezés a német Privatdozent fordítása, amely egyfelől az intézmény 

fennállásának több mint egy évszázada során változatlan maradt, másfelől azonban számos esetben heves 

bírálat és több eredménytelen módosítási törekvés tárgyát képezte. A bírálatok általában a rendes 

egyetemi tanárok részéről fogalmazódtak meg és öltötték kari szinteken módosítási javaslatok alakját. Így 

például már a Csáky-féle szabályozás hatálybalépése előtt az orvosi és a bölcsészkar is a docens terminus 

mellett foglalt állást, azzal az indokolással, hogy a magántanár megnevezés a társadalmi hierarchiában 

elvileg könnyen összefolyik a tanár megnevezésével, ami az előbbiek számára áhított emelkedést, az 

utóbbiak számára pedig éppenséggel nem kívánt lefokozást jelenthetne, vagyis a javaslat célja a 
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magántanárok súlyának csökkentése volt. A javaslatot a vallás- és közoktatásügyi miniszter elvetette, arra 

hivatkozva, hogy a docens csupán tanárt jelent, így mind rendes, mind magántanár érthető volna alatta.
2434

 

A docens megnevezés -- a módosító javaslatok eredménytelensége miatt -- inkább csak a közbeszédben 

vált bevetté, majd 1923-ban egy rendelet hivatalosan eltiltotta a megnevezés használatát,
2435

 s ennek 

megfelelően a professzori cím sem nyert „törvényesítést”.
2436

 

A magántanári habilitációra legkorábban a doktori oklevél megszerzését követően három évvel 

kerülhetett sor,
2437

 az eljárás pedig akkor kezdődhetett meg, ha a rendes és rendkívüli tanárokból álló 

testület a pályázót titkos szavazással „személyes minősültsége” alapján alkalmasnak ítélte arra.
2438

 Ez az 

utóbbi kritérium, vagyis a személyes minősültség számos tudományon kívüli -- vallási, származási, 

politikai stb. -- momentumot szerephez juttatott a habilitációs eljárás megindításában, ami annál is 

sérelmesebb lehetett, mivel az e tárgyban való titkos szavazás egyszerű többséget kívánó (ám 

szavazategyenlőség esetén a pályázót elutasító) eredménye ellen jogorvoslatnak nem volt helye.
2439

 Az 

eljárás további szakaszaiban a pályázó habilitációs „nyomtatásban megjelent, önálló, szigorúan 

tudományos” dolgozatát
2440

 bírálta el két szakértő, akiknek erre hat hónapos határidőt szabott a 

szabályzat.
2441

 Amennyiben a két vélemény egybehangzóan pozitív volt (véleménykülönbség estén 

harmadik bírálót jelöltek ki
2442

), a kari tanács döntött a pályázó szóbeli vizsgára
2443

 és próbaelőadásra
2444

 

bocsátásáról. Ezek sikeres megtörténte esetén a pályázót a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

magántanárrá nevezte ki -- ellentétben a nyilvános rendes és rendkívüli tanárokkal, akiket a király, utóbb 

a kormányzó, illetve a köztársasági elnök iktatott be.
2445

 Ezt követően a magántanár megkapta a rektor 

által aláírt decretum habilitationist.
2446

 Amennyiben a pályázót valamelyik rostán elutasították -- a 

„személyes minősültség” kapcsán hozott elutasító határozat esetét kivéve --, a miniszterhez 

fellebbezhetett,
2447

 ám ha ez eredménytelennek bizonyult, legkorábban két évvel később próbálkozhatott 

újra a magántanári cím megszerzésével.
2448

 

A magántanárok közül egyesek címzetes vagy címzetes és jelleges nyilvános rendkívüli 

egyetemi tanárokká válhattak a 20.162/1891. vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet szerint. A 

különbség ezen -- az egyetem által a szakirodalmi munkásság alapján adományozott, a minisztérium által 

kontroll alá jóformán egyáltalán nem vont -- cím viselői és a magántanárok között mindössze annyiban 

állt, hogy előbbiek az egyetemen kívül is használhatták titulusukat, ám az egyetemi rendszeren belül a 

magántanárokkal estek egy kategóriába.
2449

 A címzetes vagy jelleges nyilvános rendkívüli tanári cím 

adományozása úgy zajlott, hogy a legalább három éve magántanárként működő jelölt tudományos 

munkásságát elemző dokumentációt két szakértő véleményezte, ez alapján a kar által felállított háromfős 

testület javaslatot készített, s ennek nyomán került sor a döntésre, amelyet a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter rendszerint jóvá is hagyott.
2450

 Kiemelendő ugyanakkor, hogy e címbeli emelkedés nem 

minősült a nyilvános rendes vagy rendkívüli egyetemi tanárrá válás várományának,
2451

 tehát az e 

kategóriába tartozók a magántanárok és a rendes, illetve rendkívüli egyetemi tanárok között helyezkedtek 

el a „protokollrangsorban”.
2452

 

Az 1910-ben bevezetett címzetes és jelleges rendes egyetemi tanári címet egyfelől nyugalmazott 

nyilvános rendes egyetemi tanárok, másfelől kiemelkedő munkássággal rendelkező nyilvános rendkívüli 
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címmel felruházott magántanárok kaphatták meg.
2453

 E kategória a címzetes és jelleges rendkívüli 

egyetemi tanársághoz képest semmiféle többletjogot nem jelentett, vagyis bevezetése csupán egyfajta 

címbeli látszatemelkedésre szolgált.
2454

 

2. A szovjet mintára bevezetett tudományos fokozatok 
rendszere 

A szovjet mintára bevezetett, centralizált tudományos minősítési rendszer az 1950. évi 

44.törvényerejű rendelet és az 1951. évi 26. törvényerejű rendelet rendelkezései nyomán 1952-re 

véglegesen megszűnt, és helyébe a Szovjetunióból átvett -- ott 1934-ben bevezetett
2455

 -- centralizált 

minta lépett, amely az MTA által adományozott tudományok kandidátusa és tudományok doktora 

fokozat, valamint az egyetemek által adományozott egyetemi doktor cím, illetve utóbb fokozat.
2456

 

2.1 A kandidátusi fokozat 

A tudományok kandidátusa (Candidatus Scientiarum, C.Sc.) fokozatot az 1950. november 26-án 

kihirdetett 1950. évi 44. törvényerejű rendelet az újrendszerű tudományos fokozat bevezetése és 

elnyerésének szabályozása tárgyában vezette be, méghozzá -- ahogyan a preambulum fogalmaz -- „a 

tervszerű tudományos és szakmai utánpótlás biztosítása érdekében, a Szovjetunió élenjáró tudományos 

káderképzésének példájára”.
2457

 

A kandidátusi fokozat alapjául szolgáló képzés irányítását a rendelet az MTA irányítására bízta, 

amely e feladatát az Országos Tudományos Képesítő Bizottság (OTKB) -- 1951-től az ezt felváltó 

Tudományos Minősítő Bizottság
2458

 -- útján gyakorolta.
2459

 A fokozat megszerzésének feltétele az 

aspirantúra, vagyis a kandidátusképzés, az önálló tudományos kutatásra való képességet bizonyító 

értekezés és annak az OTKB által kijelölt bizottság előtti megvédése volt.
2460

 Az aspirantúra időtartamát a 

jogszabály három évben maximálta, azonban az egyes konkrét esetekben az OTKB határozta meg az 

időtartamot, méghozzá a tudományágak jellegének és az aspiráns felkészültségének 

figyelembevételével.
2461

 A képzés, vagyis az aspirantúra idejére a jelöltet az OTKB által meghatározott 

tudományos intézetbe kellett beosztani,
2462

 szakmai irányítását az aspiránsvezető végezte.
2463

 A 

kandidátusképzés időtartama alatt az aspiráns állami ösztöndíjban, valamint az aspiránsvezető -- az 

irányítása alatt álló aspiránsok számától függően -- díjazásban részesült
2464

 az MTA költségvetésének 

terhére.
2465

 Az aspiráns legkésőbb az első tanulmányi év végéig a kijelölt vizsgabizottság előtt elővizsgát 

tett a kandidátusi vizsga tárgyaiból,
2466

 valamint a képzési idő végén kandidátusi vizsgát tett, amelyen 

szakmai, ideológiai (a jogszabály szövege szerint „marxista-leninista”) és egy idegen nyelvben való 

képzettségéről adott számot.
2467

 A kandidátusi fokozat az aspiránsképzés nélkül is megszerezhető volt, 

amennyiben a jelölt az OTKB külön engedélye alapján a kandidátusi vizsgát letette, értekezését 
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elkészítette és azt megvédte,
2468

 vagyis a kandidátusi fokozat esetében is lehetőség nyílott az „egyéni 

felkészülésre”. Elnyerhető volt továbbá a kandidátusi fokozat abban az esetben is, ha azt az OTKB „a nép 

javát szolgáló, régebben szerzett tudományos érdemek alapján” az aspiránsi vizsga, valamint az értekezés 

megírása és megvédése nélkül odaítélte
2469

 -- ezzel a megoldással éltek nemegyszer a korábban egyetemi 

tanárrá kinevezett tudósok esetében. 

Az összes tudományágban kandidátusi fokozattal rendelkezők számát tekintve érdemes három 

adatot említeni: míg 1961-ben 2266 kandidátusi fokozattal rendelkező személyt tartottak nyilván, addig e 

szám 1990-ben 9885-re emelkedett, a kandidátusi fokozat fennállása időszakában összesen 17.434 

kandidátusi oklevelet állítottak ki.
2470

 Kandidátusi fokozat elnyerésére utoljára 1997-ben lehetett 

jelentkezni, a folyamatban lévő ügyek a rákövetkező egy-két évben lezárultak. A kandidátusi fokozatot -- 

ellentétben, amint még látni fogjuk, a PhD-val -- negyvenéves kora alatt ritkán szerezte meg a kutató.
2471

 

2.2 A tudományok doktora fokozat 

A kandidátusi fokozat bevezetése utáni évben az 1951. évi 26. törvényerejű rendelet a 

tudományok doktora tudományos fokozat bevezetése és az egyetemi oktatói, valamint kutatóintézeti 

állások, illetőleg fokozatok szabályozása tárgyában gondoskodott a tudományok doktora (Doctor 

Scientiarum, D.Sc.) fokozat felállításáról. A preambulum hivatkozott egyfelől a korábbi, 1950. évi 44. 

törvényerejű rendeletre, valamint leszögezte, hogy „a Szovjetunió tapasztalatai alapján be kell vezetni 

[…] a tudományok doktora tudományos fokozatot”, mivel a korábbi (régi rendszerű doktori és 

magántanári) „fokozatok nem segítik elő kellőképpen tudományos életünk általános színvonalának 

emelését”, illetve „nem ösztönzik eléggé kutatóinkat fokozott tudományos munkára, valamint tudásuk 

növelésére”.
2472

 A jogszabály preambuluma egyúttal leszögezte, hogy szabályozásra szorul az egyetemi 

oktatói és a kutatóintézeti kutatói állások rendszere is, jelezve, hogy egyelőre sem a tudományok 

kandidátusa, sem a tudományok doktora fokozat nem előfeltétel ezeknek az állásoknak a betöltésénél, a 

jövőre nézve azonban elvárás, hogy „a magasabb állásokat betöltők idővel minél nagyobb számban 

lehetőleg kandidátusok vagy doktorok legyenek”.
2473

 

A tudományok doktora fokozat -- vagyis hangsúlyozottan nem cím, hanem a tudományos 

minősítési rendszer legmagasabb grádusa -- „a magasfokú tudományos teljesítmény elismerésének a 

jele”,
2474

 amelyet az nyerhetett el, aki már megszerezte a tudományok kandidátusa fokozatot, 

tudományága adott területén mélyreható és átfogó tudással rendelkezett, önálló kutatásai alapján új 

eredményeket mutatott fel, és doktori értekezését megvédte.
2475

 A tudományok doktora fokozat elérését a 

törvényerejű rendelet kivételként kandidátusi fokozat és disszertáció nélkül is lehetővé tette azok 

számára, akik azt különösen nagy jelentőségű tudományos munkásságukkal kiérdemelték.
2476

 A 

szabályozás szerint az MTA rendes és levelező tagjait a tudományok doktora fokozat megillette,
2477

 ami 

nyilvánvalóan a korábban, még az új típusú fokozatok bevezetése előtt akadémikussá választott tudósok 

fokozattal történő felruházását célozta. A jogszabály elrendelte, hogy mind a kandidátusok, mind a 

tudományok doktorai tudományáguk megjelölésével viseljék címüket,
2478

 valamint 

illetménykiegészítésben részesüljenek.
2479

 Az idézett törvényerejű rendelet mind a kandidátusi, mind a 

tudományok doktora fokozat odaítélését tekintve -- a korábban a kandidátusi fokozat kapcsán felállított 

OTKB-t felváltandó -- elrendelte az MTA-n belül a Tudományos Minősítő Bizottság (TMB) felállítását, 

amelynek tagjait azt MTA javaslatára a minisztertanács nevezte ki.
2480

 

A tudományok doktora fokozat elnyerése kapcsán a törvényerejű rendelet a következő eljárási 

rendet rögzítette: A fokozat elnyeréséért legkorábban a kandidátusi fokozat megszerzését követően három 
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PÁLINKÓ Éva: 
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2472

 1951. évi 26. tvr. preambulum. 
2473

 1951. évi 26. tvr. preambulum. 
2474

 1951. évi 26. tvr. 1. § (1) bek. 
2475

 1951. évi 26. tvr. 1. § (2) bek. 
2476

 1951. évi 26. tvr. 1. § (3) bek. 
2477

 1951. évi 26. tvr. 2. §. 
2478

 1951. évi 26. tvr. 3. § (1) bek. 
2479

 1951. évi 26. tvr. 3. § (2) bek. 
2480

 1951. évi 26. tvr. 4. §. 



484 

 

évvel lehetett folyamodni -- e feltétel alól a TMB kivételesen felmentést adhatott --,
2481

 a folyamodványt a 

TMB-hez címezve az adott egyetemi kar dékánjához kellett benyújtani.
2482

 A folyamodó értekezései vagy 

monográfiái közül egyet doktori disszertációként jelölt meg, s azt a kérelméhez csatolta; a jogszabály 

lehetőséget biztosított kivételként arra is, hogy az a kivételes tudományos eredményt felmutató jelölt is 

megkaphassa a tudományok doktora címet, aki csupán egy értekezéssel rendelkezik.
2483

 A benyújtott 

disszertációt az egyetemi kar dékánja kiadta az adott szakterület tudósainak bírálatra, és az így kialakított 

véleményt a TMB-hez felterjesztette.
2484

 Tekintettel arra, hogy a kandidátusi disszertációt, illetve a 

fokozat elnyerése iránti kérvényt a kar dékánján keresztül kellett eljuttatni a TMB-hez, illetve mivel a 

disszertációról megalkotott előzetes véleményt a dékán által kijelölt két szakember készítette el, 

elkerülhetetlen volt, hogy az értékelést tudományon kívüli, ideológiai, politikai és személyes szempontok 

is befolyásolják.
2485

 

A TMB az értekezés elbírálására három bírálót jelölt ki, s amennyiben ezek közül kettőnek a 

véleménye kedvező volt, a kijelölt akadémiai szakbizottság előtt az értekezést nyilvános vitára lehetett 

bocsátani. A bírálatok, a vita és a szakbizottsági javaslat alapján a TMB titkos szavazással döntött a 

tudományok doktora fokozat odaítéléséről; kedvező döntése esetén került sor az oklevél kiállítására, 

amelyet annak az egyetemnek a tanácsa adott át, amelyhez a kérelem benyújtásra került.
2486

 A 

szabályozás nem tartalmaz utalást arra, hogy a TMB döntésének egyszerű vagy minősített többséggel 

kellett-e megszületnie, ami alapján vélelmezhető, hogy egyszerű többséggel döntöttek a fokozat 

odaítéléséről. 

A korábban kiadott címeket viselők (nyilvános rendes tanárok, nyilvános rendkívüli tanárok, 

intézeti tanárok, címzetes nyilvános rendes és rendkívüli tanárok, klinikai főorvosok, főiskolai tanárok, 

kutatóintézeti vezetők és osztályvezetők, magántanárok és adjunktusok) esetében a jogszabály a 

következőképpen rendelkezett: Ők kérelmet nyújthattak be, amely alapján a TMB 1952. szeptember 30-ig 

megvizsgálta, hogy megkaphatják-e a tudományok doktora vagy a tudományok kandidátusa fokozatot.
2487

 

E köztes időszakban a TMB egyrészt disszertáció benyújtása nélkül megadhatta a kérelmezőnek az új 

fokozatok valamelyikét, másrészt elutasíthatta a kérelmet, harmadrészt pedig megállapíthatta azokat a 

feltételeket, amelyek teljesítése esetén a kérelmező elnyerheti a megfelelő fokozatot.
2488

 Az egyetemi 

címzetes nyilvános rendes vagy rendkívüli tanári és a magántanári címet a felülvizsgálatig, legkésőbb 

pedig a felülvizsgálatnak a rendeletben rögzített határnapjáig lehetett használni.
2489

 A törvényerejű 

rendelet hatálybalépésével eltörölte a diplomával együtt járó doktori cím (dr. jur.) adományozásának 

lehetőségét -- hasonlóképpen 1952. január 1-jével az orvosi egyetemeken is megszüntette a doktori címek 

ilyen formában történő kiadását --, helyette az okl., vagyis okleveles megjelölés használatát (okleveles 

jogász) rendelte el,
2490

 azonban megengedte, hogy a „régi rendszerű doktorok” e titulusukat továbbra is 

használhassák.
2491

 (E rendelkezés nem sokáig maradt hatályban, 1953-tól a jogászok és az orvosok ismét 

doktori címet kaptak a diplomájukkal együtt.) 

2.3 Az egyetemi és kutatóintézeti besorolás 

A jogszabály újraszabályozta az egyetemi oktatói besorolásokat is. Ennek értelmében a 

következő beosztások léptek hatályba: egyetemi tanár, egyetemi docens, egyetemi adjunktus, egyetemi 

tanársegéd, egyetemi gyakornok,
2492

 valamint a legalább egy félévre meghívott mellékállású előadóknak a 

meghívott egyetemi tanár és a meghívott egyetemi oktató kategóriákba történő besorolását tette 

lehetővé.
2493

 Az egyetemi tanszékek és intézetek vezetését a törvényerejű rendelet értelmében lehetőleg 

egyetemi tanárnak, ennek hiányában egyetemi docensnek kellett ellátnia.
2494

 A kutatóintézeteknél a 
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törvényerejű rendelet az intézeti igazgató, intézeti helyettes igazgató, osztályvezető, tudományos 

munkatárs és tudományos segédmunkatárs besorolások rendszerét hívta életre.
2495

 A törvényerejű rendelet 

hatálybalépésével a korábbi nyilvános rendes és rendkívüli egyetemi tanárok egyetemi tanári, az intézeti 

tanárok pedig egyetemi docensi besorolást nyertek.
2496

 Az egyetemi tanárok, a kutatóintézeti és főiskolai 

igazgatók kinevezése -- az MTA véleményezése mellett -- a minisztertanács, a docensek, a helyettes 

igazgatók és az osztályvezetők kinevezése a miniszter hatáskörébe tartozott azzal, hogy az MTA 

intézeteinél a miniszter jogkörét az MTA elnöke gyakorolta.
2497

 

Az MTA által adományozott tudományok kandidátusa és tudományok doktora (közkeletű nevén 

az ún. nagydoktori) fokozatok rendszerét egészítette ki idővel az egyetemek által adományozott, a 

diploma után legkorábban megszerezhető egyetemi doktori (doctor universitatis, dr. univ., közkeletű 

nevén az ún. kisdoktori) cím, illetve 1984 után fokozat. E fokozatot az MTA nem ismerte el tudományos 

fokozatként, és ehhez -- a kandidátusi és nagydoktori fokozattal ellentétben -- tiszteletdíj vagy 

illetménykiegészítés nem járt.
2498

 

3. A tudományos fokozatok és címek rendszere a 
rendszerváltozás után 

Az 1950/51-ben létrejött tudományos minősítési rendszer átalakításának, elsősorban a doktori 

fokozat kiadási jogának az egyetemek számára történő visszaadása iránti igény a rendszerváltozás után 

röviddel nyilvánvaló lett. Ezt két körülmény fokozottan szükségessé tette: egyfelől az Európai Egyetemek 

Konferenciája csak olyan egyetemeket fogadott tagjai közé, amelyeknek -- az ősi egyetemi 

privilégiumoknak megfelelően -- doktori fokozat kiadására is volt joguk, másfelől a tudományok 

kandidátusa fokozat nemzetközi színtéren nem mutatkozott kompatibilisnek, vita tárgyát képezte, hogy 

például a korábbi keletnémet fokozatoknak az újraegyesülés utáni (nyugat-)német átminősítését alapul 

véve a kandidátusi fokozat a promócióval vagy a habilitációval tekintendő-e egyenértékűnek.
2499

 

A rendszerváltás nyomán a tudományos fokozatoknak és címeknek sajátos, nemzetközileg is 

egyedi ötvözete jött létre. Egyrészről elismerték a korábbi -- szovjet mintára bevezetett -- fokozatokat (a 

kandidátusi fokozatot PhD-ként), valamint megmaradt és továbbra is megszerezhető a „nagydoktori” cím 

-- a tudományok doktora fokozat helyett az MTA doktora címként -- és az akadémiai tagsággal járó 

anyagi megbecsülés. Másrészről a második világháború előtti magyar, illetve mind a mai napig a német--

osztrák rendszer egy igen fontos eleme feléledt, nevezetesen a habilitáció. Végül pedig bevezették az 

amerikai eredetű, iskolarendszerű doktori képzést is előfeltételező PhD-fokozatot. 

A következőkben a hazai tudományos életben immáron egyetlen fokozatként jelen lévő doktori, 

azaz PhD-fokozattal, valamint a tudományos minősítési rendszerben bizonyos beosztások (docens, 

egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs, tudományos tanácsadó) előfeltételét képező habilitációval, a 

D.Sc.-t felváltó MTA doktora címmel
2500

 foglalkozunk.
2501

 Ezt követően az akadémiai taggá válás 
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 RÓNA-TAS András: „A magyar doktori iskolák helyzete és jövője” Magyar Tudomány 2003. 1298. 
2500

 A szovjet mintára bevezetett tudományok doktora fokozat, ill. az ezt felváltó MTA doktora cím mint 

az MTA által kiadott titulus, valamint az egyetemek által kiadott doktori fokozat és habilitáció kettőssége 

nem csupán Magyarországon van jelen, ugyanígy megtalálható pl. Csehországban és Szlovákiában, míg 

másutt, így pl. Lengyelországban és Romániában „utódcím” nélkül szüntették meg a tudományok doktora 

fokozatot. 
2501

 Érdemes röviden szólni az LL.M.-titulusról is. A 2011. évi CCIV. tv. ennek kapcsán így fogalmaz: 

„A mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő második jogi mesterszakon oklevelet szerzettek a 

„Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak.” (2011. évi 

CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról 52. § (7) bek.) A megnevezés azért LL.M., mivel a címben a legum 

szó szerepel, vagyis a lex szó pluralis genitivusa, és a latin rövidítésekben (eredetileg elsősorban a 

feliratokon, amelyekkel az epigráfia tudománya foglalkozik) a többes számot betűkettőzéssel jelölik -- így 

pl. a feliratok évszámmegjelöléseinél: cos., azaz consule, ill. coss., azaz consulibus. Ebből egyértelművé 

válik, hogy az LL.M. nem tudományos fokozat, hanem -- tekintettel a hazai osztatlan jogászképzésre -- 

elsősorban nyugat-európai vagy amerikai egyetemen szerezhető cím. A cím posztgraduális kettő-négy 
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szabályaira térünk ki, végezetül pedig a tudományos fokozat (címek) és az egyetemi (kutatói) besorolási, 

alkalmazási rendszer összefüggéseire. 

3.1 A doktori fokozat (PhD) 

A fentebb vázolt törekvés eredményeként jött létre a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvénnyel az a jelenleg is hatályos tudományos minősítési rendszer, amely immáron egyetlen egységes 

tudományos fokozatot ismer, a PhD-t, s amelyben a tudományok doktora fokozatot felváltó, az MTA 

doktora titulus immáron nem fokozatnak, hanem címnek számít. (Megjegyzendő, hogy a jogászok dr. jur. 

és az orvosok dr. med. -- akárcsak a fogorvosok dr. med. dent., a gyógyszerészek dr. pharm. és az 

állatorvosok dr. vet. -- titulusa nem tudományos fokozat, hanem cím, a diplomájuk része.
2502

) A PhD nem 

más, mint a latin philosophiae doctor rövidítése. A fokozat hivatalos rövidítése az angolszász 

országokban is PhD -- olykor DPhil --, német nyelvterületen dr. phil. (Promotion, Doktor der 

Wissenschaften), a PhD megfelelője a művészeti tudományos életben a DLA (Doctor of Liberal Arts, 

Doctor Liberalium Artium).
2503

 

Az 1993. évi LXXX. törvény egyfelől említi már a PhD-fokozatot és a habilitációt, valamint még 

említést tesz a kandidátusi fokozatnak a PhD-hoz való viszonyáról is. A törvény az egyetemek 

alapításának, illetve működésének feltételeként többek között előírja a doktori képzést és a doktori (PhD), 

illetőleg mesterfokozat (DLA) odaítélésére, valamint a habilitációs eljárás lefolytatására való 

alkalmasságot.
2504

 A doktori fokozat kapcsán a törvény 1993-ban így fogalmazott: „Amennyiben e 

törvény alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési előírásként doktori fokozatot említ, illetőleg más 

jogszabály alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési előírásként tudományos fokozatot említ, azon e 

törvény szerinti doktori fokozatot, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a 

külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozatot kell érteni. A tudomány(ok) 

kandidátusa fokozattal rendelkező személyek e törvény hatálybalépésétől a »doktori fokozat« megjelölést 

használhatják.”
2505

 Ebből az utóbbi mondatból egyértelműen látható, hogy a kandidátusi fokozatok 

automatikusan PhD-nek minősültek át. E formai azonosítás ellenére Róna-Tas András a fokozatokról úgy 

fogalmazott, hogy a PhD, vagyis az egyetem által kiadott „doktori fokozat nem a kandidátusi helyébe 

lépett, hanem az utóbbi megszűnésével egy időben egy új rendszerre való áttérést jelzett”.
2506

 

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról a következőket fogalmazza meg a doktori 

fokozat kapcsán: A mesterfokozat (jogászok esetén értelemszerűen, tekintettel az osztatlan 

jogászképzésre, a diploma) megszerzését követően a doktori képzés a doktori fokozatra készíti fel a PhD-

hallgatót. A doktori képzés, melynek során legalább 180 kreditet kell szerezni, hat félév, azaz 36 hónap, 

amely beszámoltatási időszakokra osztható fel. Deklarálja, hogy az egyetem doktori képzésre és doktori 

fokozat odaítélésére azon a tudományterületen -- illetve azon belül tudományágban -- szerez 

jogosultságot, amelyre a működési engedélye kiterjed; a doktori oklevelet a rektor és a doktori tanács 

elnöke írja alá. A törvény meghatározza továbbá, hogy a doktori képzés megszervezése és a doktori 

fokozat odaítélése az egyetem doktori tanácsának joga, valamint hogy az egyetem doktori tanácsa 

tudományterületenként tudományági doktori tanácsot hozhat létre, amelynek valamennyi tagja -- a 

doktorandusz képviselők kivételével -- tudományos fokozattal kell rendelkezzen.
2507

 

A törvény továbbá definiálja a doktori képzést, amely a sajátosságaihoz és a doktorandusz 

igényeihez igazodóan lehet egyéni vagy csoportos képzési, kutatási és beszámolási tevékenység. A 

doktori képzést követően kezdődik meg a doktori fokozatszerzési eljárás. A fokozatra pályázó egykori 

PhD-hallgató megnevezése: doktorjelölt; a doktorjelölti jogviszony a fokozatszerzési eljárásra való 

jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. Az egyetem nem utasíthatja el annak a jelentkezését, aki 

az adott egyetemen a doktori képzést sikeresen abszolválta. A doktori fokozat megszerzésére ugyanakkor 

-- bizonyos feltételek mellett -- lehetőség nyílik doktori képzésben való részvétel nélkül is, ún. egyéni 

                                                                                                                                                                          
féléves, egy adott szakterületre specializálódó képzés sikeres abszolválásával -- vizsgák letételével és 

értekezés megvédésével -- nyerhető el. (Az LL.M.-képzésekről jó összefoglalást nyújt: www.llm-

guide.com.) E címnek a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban csekélyebb a jelentősége, mivel az 

egyetemi és a kutatói besorolási rendszer nem említi egyik beosztásnál sem követelményként, sem 

feltételként, vagyis a magyar tudományos életbe nem integrálódott szervesen. 
2502
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felkészülőként. A doktorjelölti jogviszony megszűnhet -- úgymond rendeltetésszerűen -- a fokozatszerzési 

eljárás lezárultával, és abban az esetben is, ha a doktorjelölt a jogviszony létrejöttétől számított két éven 

belül nem nyújtja be doktori disszertációját. 

A törvény meglehetős részletességgel határozza meg a fokozatszerzés feltételeit is. A doktori 

szabályzatban foglaltakon túl a doktori szigorlat letétele (legalább) háromtagú vizsgabizottság előtt; a 

doktori szabályzatban meghatározott szinten két idegen nyelv ismeretének igazolása; önálló tudományos 

munkásság dokumentálása cikkekkel és tanulmányokkal (vagy -- a jogtudományi fokozatszerzés 

keretében nehezen értelmezhetően -- „más módon”); az értekezés bemutatása és annak nyilvános vitában 

történő megvédése.
2508

 Az értekezés a törvényi definíció szerint „a doktorjelölt által készített írásmű, 

alkotás vagy munka, amellyel a doktorjelölt -- a doktori fokozatszerzési eljárás során -- bizonyítja, hogy a 

fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására képes”.
2509

 A törvény előírja 

továbbá a doktori fokozatokról a központi, bárki számára megtekinthető nyilvántartás vezetését és annak 

elektronikus közzétételét
2510

 -- ezt szolgálja jelenleg a www.doktori.hu adatbázis. A törvény 

értelemszerűen számos kérdés szabályozását az adott egyetem doktori szabályzatára bízza.
2511

 A törvény 

szerint a PhD-fokozattal rendelkezők nevük mellett a PhD és/vagy a dr. rövidítést használhatják.
2512

 

A törvény szabályozza a doktori értelezések és azok tézisei nyilvánosságát is. Ezek elektronikus, 

illetve nyomtatott formában való nyilvántartásáról és teljes terjedelmű nyilvánosságra hozataláról az 

egyetem köteles gondoskodni, vagyis az értekezés és a tézisek egy nyomtatott és egy elektronikus 

adathordozón rögzített példányát az egyetem központi könyvtárában elhelyezni. A nyilvánosságot hivatott 

biztosítani továbbá az a rendelkezés is, amely szerint a doktori értekezést és téziseit elektronikus 

formában a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)
2513

 digitálisobjektum-azonosítóval (DOI) 

ellátva mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.
2514

 

A 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a 

habilitációról a fokozatszerzési eljárás kapcsán -- többek között -- a következőket rögzíti: A doktori 

szigorlati bizottságnak (amelynek elnöke csak egyetemi tanár, professor emeritus vagy habilitált egyetemi 

docens lehet) legalább három tagból állnia, akik közül -- ha a bizottság létszáma nem éri el az öt főt -- egy 

tag nem állhat foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az adott egyetemmel.
2515

 A tézisfüzet kapcsán a 

rendelet meghatározza, hogy az az önálló tudományos munkásság eredményeit összefoglalóan mutatja 

be.
2516

 A doktori értekezést a fokozatszerzési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásával egy 

időben vagy a kérelem elfogadása után két éven belül kell benyújtani.
2517

 A rendelet a határidőket 

tekintve rögzíti, hogy a fokozatszerzési eljárást az értekezés benyújtását követő egy éven belül kell 

befejezni,
2518

 valamint összeférhetetlenségi szabályként kimondja, hogy az eljárásban bírálóként vagy 

bizottsági tagként nem vehet részt az érintett személy közeli hozzátartozója és az, akitől az ügy 

tárgyilagos elbírálása nem várható el.
2519

 

Érdemes röviden egy konkrét példát -- nevezetesen az ELTE mint az ország legrégebbi egyeteme 

2007-es doktori szabályzatát,
2520

 az ÁJK kari szabályzatát,
2521

 valamint az ÁJK Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskolájának szervezeti és működési szabályzatát
2522

 -- megvizsgálva kitérni néhány kérdésre, 

amelyet a törvény az intézmény szabályozási hatáskörébe utal. 

                                                           
2508

 2011. évi CCIV. tv. 53. § (1)--(5) bek. 
2509

 2011. évi CCIV. tv. 108. § 1. 
2510

 2011. évi CCIV. tv. 53. § (6) bek. 
2511

 2011. évi CCIV. tv. 53. § (6) bek. 
2512

 2011. évi CCIV. tv. 53. § (7) bek. 
2513

 www.mtmt.hu. 
2514

 2011. évi CCIV. tv. 53/A. § (1)--(2) bek. 
2515

 387/2012. (XII. 19.) Korm. rend. a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról 

12. § (3) bek. 
2516

 387/2012. (XII. 19.) Korm. rend. 14. § (1) bek. 
2517

 387/2012. (XII. 19.) Korm. rend. 14. § (2) bek. 
2518

 387/2012. (XII. 19.) Korm. rend. 16. § (9) bek. 
2519

 387/2012. (XII. 19.) Korm. rend. 17. §.  
2520

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Szabályzata (ELTE DSZ); 

www.elte.hu/file/elte_szmsz_12mell_edsz.pdf.  
2521

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar -- kari sajátosságokat tartalmazó -

- Kari Szabályzata (ELTE KSZ); www.ajk.elte.hu/file/AJK_KDSZ.pdf.  
2522

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori 

Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (ELTE SZMSZ); www.ajk.elte.hu/file/AJK_DI_SZMSZ.pdf.  

http://www.doktori.hu/
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A doktori képzés megkezdésének feltétele egy hazai egyetem állam- és jogtudományi karán 

szerzett -- legalább -- cum laude minősítésű diploma, valamint egy nagy európai világnyelvből (angol, 

német, francia, orosz, spanyol) szerzett középfokú nyelvvizsga. A doktori téma sajátosságaira tekintettel 

indokolt esetben a Kari Doktori Tanács engedélyezheti más idegen nyelv elismerését is.
2523

 Itt kell 

megjegyeznünk, hogy alapvetően elhibázottnak és az évszázados jogtudományi hagyományokat ignoráló 

rendelkezésnek tekinthető a latin nyelv kizárása az alapnyelvek köréből. Értelemszerűen engedélyezhető 

a latin nyelv a római jogi és jogtörténeti témák esetén, azonban helyesebb lett volna azt eleve felvenni a 

nagy nyugati világnyelvek mellé. 

Az ún. egyéni felkészülésre akkor nyílik lehetőség, ha a jelölt egyfelől teljesíti azokat a 

feltételeket, amelyek a szervezett képzésre jelentkezőkkel szemben is fennállnak, diplomájának 

megszerzése óta legalább három év eltelt, munkaköri feladatai közé tartozik a tudományos kutatás, 

kutatási programját a választott tanszék és a konzulens is támogatja, valamint publikációs 

tevékenységével bizonyítja, hogy tudományos munka végzésére egyénileg is képes.
2524

 Amint látható, 

mind a szervezett képzésben való részvétel, mind az egyéni felkészülés esetén pontosan meghatározott 

témával kell rendelkeznie a jelöltnek, valamint meg kell jelölnie egy konzulenst -- téma- vagy/és 

konzulensváltásra a tanulmányok megkezdéstől számított három féléven belül kerülhet sor.
2525

 

A doktori szigorlatot nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni, amely legalább három főből áll, és 

legalább egy tagja nem áll az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban. A szigorlati bizottság 

elnökének a tudományok doktora fokozattal, az MTA doktora címmel, vagy legalább habilitációval kell 

rendelkeznie; egyetemi tanárnak, professor emeritusnak vagy habilitált egyetemi docensnek kell lennie, a 

tagoknak pedig legalább PhD-fokozattal kell rendelkezniük. A sikeres szigorlat summa cum laude, cum 

laude vagy rite fokozattal minősíthető.
2526

 

A doktori eljárás és az értekezés nyilvános vitája kapcsán -- amelyet megelőzően a 

témavezetőnek nyilatkozatot kell tennie a jelölt publikációs tevékenységéről
2527

 -- az ELTE szabályzata a 

következőkben pontosítja a törvényi előírásokat: A disszertációt két, legalább PhD-fokozattal rendelkező 

opponens bírálja el írásban (a felkéréstől számított két hónapon belül
2528

), akik közül az egyik nem állhat 

közalkalmazotti jogviszonyban az egyetemmel.
2529

 Ők tesznek javaslatot arra, hogy az értekezés 

nyilvános vitára bocsátható.
2530

 A bírálóbizottság tagjainak tudományos (azaz PhD- vagy azzal 

egyenértékű kandidátusi) fokozattal kell rendelkezniük, a bizottság elnöke pedig csak egyetemi tanár 

vagy professor emeritus lehet.
2531

 Amennyiben az egyik bíráló véleménye nemleges, a doktori tanács 

újabb, harmadik bírálót kér fel,
2532

 két nemleges vélemény esetén pedig megszünteti az eljárást.
2533

 Két 

támogató vélemény esetén -- amelyekre a disszerens írásban, illetve a vitán szóban is köteles 

válaszolni
2534

 -- az értekezés nyilvános vitára bocsátandó,
2535

 amelyre a szakma „jeles képviselői” 

meghívandók.
2536

 A doktorjelölt a nyilvános vitán ismerteti értekezése téziseit, majd a bírálók, a 

bizottsági tagok és a jelenlévők észrevételeire, kérdéseire válaszol.
2537

 Sikertelen védés esetén új eljárás 

legkorábban két évvel később indítható, azonban a jelöltnek akkor új témában új dolgozatot kell 

benyújtania.
2538

 A doktori fokozatot a kari doktori tanács előterjesztése alapján az Egyetemi Doktori 

Tanács ítéli oda.
2539
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 ELTE SZMSZ (101. lj.) 8. § (1) bek. a)--b) pont. 
2524
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3.2 A habilitáció 

A hatályos felsőoktatási törvény definíciója szerint a habilitáció „az oktatói és az előadói 

képesség, valamint a tudományos teljesítmény intézményi megítélése”.
2540

 Maga a kifejezés a latin 

habilis, azaz alkalmas szóból ered, és ennek megfelelően idővel a fő kollégiumok, egyetemi tantárgyak 

önálló meghirdetésére, jegyzésére való alkalmasságot jelölte. E jelentés azonban hosszabb folyamat 

eredményeként alakult ki. A XVIII. század végén a német egyetemi világban fogalmazódott meg először 

az igény arra, hogy az egyetemen Privatdozentként oktatók bizonyítsák tudományos és oktatói 

rátermettségüket. Szabályzati szinten a habilitáció előírását először az 1810-ben alapított berlini 

Reformuniversitäten rögzítették az 1812-ben elfogadott és 1816-ban hatályba lépett statútumban -- 

kiemelendő ugyanakkor, hogy a habilitáció ekkoriban nem valamiféle második doktori fokozatot 

(Promotion) akart jelenteni, sem pedig a habilitációs dolgozat (Habilitationsschrift) mint valamiféle nagy 

összegző mű megalkotására vonatkozó követelményt nem tartalmazott.
2541

 Egységes szabályozás a XIX. 

században e tárgyban nem született, a szokásjog azonban -- noha ez kor- és egyetemfüggő, vagyis 

igencsak változó volt -- a promóció, vagyis a doktori fokozat és a habilitáció között rendszerint két év 

elteltét határozta meg. A doktori dolgozatot mind terjedelmében, mind színvonalában jóval meghaladó 

habilitációs dolgozat megírásának követelménye a XX. század elején vált általános követelménnyé.
2542

 

A habilitáció -- amint már láttuk -- az 1950/51-ben bekövetkezett változások előtt is ismert volt a 

magyar egyetemi rendszerben, lévén a magántanári képesítés előfeltétele. A két hivatkozott törvényerejű 

rendelet (az 1950. évi 44. és az 1951. évi 26.) megszüntette a habilitációt mint tudományos minősítési 

eljárást, mivel azok lefolytatása és a cím odaítélése az egyetemek jogkörébe tartozott, és ily módon nem 

illett bele a tudományos fokozatok szovjet mintára központosított rendszerébe. 

A habilitációt az 1993. évi LXXX. törvény hozta vissza a magyar egyetemi rendszerbe, és a 

következő előírásokat rögzítette ennek kapcsán: A habilitáció előfeltétele a doktori fokozat, valamint az, 

hogy a pályázó -- az egyetem habilitációs szabályzatának megfelelő -- meghatározott módon tanúságot 

adjon tudományos, szakmai eredményeiről és a doktori fokozat megszerzése után folytatott oktatói, 

kutatói, gyakorlati, alkotói teljesítményéről. Az előadókészségéről a pályázónak nyilvános, szabad 

előadásokban -- magyar és idegen nyelven -- kellett számot adnia.
2543

 A habilitációs eljárás részletes 

szabályainak kidolgozását a törvény az egyetemek hatáskörébe utalta.
2544

 A törvény úgy rendelkezett 

továbbá, hogy a törvény hatálybalépése előtt kinevezett egyetemi tanárokat habilitáltnak kell tekinteni,
2545

 

vagyis nem utasította az egyetemeket arra, hogy a tudományok doktora (bizonyos esetekben, mivel olykor 

kandidátusi fokozat alapján is sor került az egyetemi tanári kinevezésre) fokozattal rendelkező egyetemi 

tanárok esetében lefolytassák a habilitációs eljárást. 

A hatályos törvény, vagyis a 2011. évi CCIV. törvény a habilitáció szabályairól való rendelkezést 

kormányrendeleti szintre utalja,
2546

 amely felhatalmazásnak -- akárcsak a doktori eljárás esetében -- 

szintén a 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet tett eleget. Ez alapján (ehelyütt csak a jogtudományra 

vonatkozó rendelkezésekről szólva, a műszaki és művészi tevékenységre vonatkozókat mellőzve) a 

habilitációs eljárás megindítása akkor kérhető, ha a jelölt doktori (PhD) fokozatának megszerzése óta, 

legalább öt éve, magas szintű, önálló tudományos tevékenységet folytat; valamely hazai vagy külföldi 

felsőoktatási intézményben legalább nyolc féléven keresztül oktatott; tudományos munkáit rangos 

nemzetközi, lektorált, mértékadó folyóiratokban közölték, és ilyen folyóiratokban (az MTMT adatbázisa 

alapján igazolt) hivatkozásokat kapott; valamint előadóként rendszeresen részt vett nemzetközi és hazai 

tudományos rendezvényeken.
2547

 A jelölt a doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos 

eredményeit tézisekben foglalja össze, ugyanakkor az adott egyetem habilitációs bizottsága -- illetve 

szabályzata -- előírhatja habilitációs értekezés benyújtását is.
2548
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 Rüdiger VOM BRUCH: „Qualifikation und Spezialisierung. Zur Geschichte der Habilitation” 
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A habilitációs eljárás keretében kerül sor az ún. habitusvizsgálatra, vagyis annak vizsgálatára, 

hogy a jelölt mennyiben tett eleget a feltételeknek; ezt a habilitációs tézisek értékelése követi. 

Amennyiben mindkét értékelés pozitív, a jelölt magyar és idegen nyelven habilitációs előadást tart, 

amelyet nyilvános vita követ.
2549

 A téziseket és az értekezést, valamint az előadást és a nyilvános vitát a 

bírálóbizottság értékeli -- ennek összetételét tekintve a doktori fokozatszerzési eljárásnál meghatározott 

kritériumok megfelelően irányadók.
2550

 Az eljárás záróaktusaként -- az előadás és a nyilvános vita pozitív 

minősítése esetén -- a bírálóbizottság jelentése alapján az egyetem habilitációs bizottsága ítéli oda a 

habilitált doktor címet a jelöltnek, és erről habilitációs oklevelet (decretum habilitationis) állít ki,
2551

 

amely a habilitált doktor (rövidítve: dr. habil.) cím viselésére jogosít.
2552

 

3.3 Az MTA doktora cím 

Amint már említettük, az 1951-ben bevezetett a tudományok doktora (D.Sc.) fokozatot 1994-ben 

-- nevezetesen az 1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról -- az MTA doktora címmé 

„változtatta”, vagyis ezzel a fokozat titulussá, ám presztízsében semmivel sem csökkent értékű titulussá 

vált, noha a tudományos minősítési és szakmai előmeneteli rendszerben pontosabban nem definiálták. Az 

MTA-nak az állam- és jogtudomány területén jelenleg (értelemszerűen az MTA rendes és levelező tagjait 

kivéve) 55 doktora van, ideértve a korábban tudományok doktora fokozatot szerzetteket is. 

A törvény úgy fogalmaz, hogy az MTA doktora címet az Akadémia Doktori Tanácsa 

„kiemelkedő tudományos teljesítményt elérő” személyeknek ítélheti oda -- ennek természetesen 

előfeltétele a tudományos fokozat, valamint a cím megszerzése egyéb feltételeinek teljesítése, amelyeket 

az Akadémia doktori szabályzata rögzít.
2553

 A törvény értelemszerűen kimondja, hogy a korábban 

megszerzett tudomány doktora fokozat egyenértékű az MTA doktora címmel.
2554

 Szintén az MTA-ról 

szóló törvény rögzíti, hogy az MTA Magyarországon élő doktorai az Akadémiától életük végéig havi 

tiszteletdíjat kaphatnak, és hogy az MTA összes doktorai tiszteletdíjának éves összege nem haladhatja 

meg az összes akadémikus éves tiszteletdíjának 1,8-szeresét.
2555

 

Az MTA Alapszabálya szerint az MTA doktora cím annak a tudományos fokozattal rendelkező 

személynek ítélhető oda, aki tudományszakát a fokozatszerzés után eredeti eredményekkel gazdagította, 

az adott terület mértékadó hazai és nemzetközi körei előtt ismert és általuk elismert, kiemelkedő 

munkásságot fejt ki, és eredményeit doktori műben foglalja össze.
2556

 Az Alapszabály felhatalmazta az 

Akadémia Doktori Tanácsát, hogy az MTA Doktori Szabályzatát -- valamint a Doktori Tanács Eljárási 

Szabályzatát -- kidolgozza, amely a fenti követelmények mellett továbbiakat határozhat meg.
2557

 A IX. 

akadémiai osztály, vagyis a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya doktori ügyekre vonatkozó speciális 

eljárási és követelményrendszere 2013 szeptemberében lépett hatályba.
2558

 

A IX. osztály ügyrendje, valamint az Állam- és Jogtudományi Bizottság által felállított speciális 

követelményrendszer a doktori mű három formáját különbözteti meg: a cím elnyerése érdekében készített 

-- az előző fokozatszerzés utáni tudományos eredményekre épülő -- értekezés, amelynek terjedelme 

függelékek és irodalomjegyzék nélkül minimum 12, maximum 16 szerzői ív lehet; a legfeljebb három 

évvel korábban megjelent -- döntően az előző fokozatszerzés utáni időszakban elért eredményekre épülő -

- monográfia; valamint az ún. rövid értekezés, amely a kérelmező önálló tudományos tételeit foglalja 

össze.
2559

 A doktori műhöz összefoglaló téziseket kell mellékelni, amely egyfelől követheti a 

disszertációk szokásos struktúráját (célkitűzés, módszer, eredmények, hasznosítás, irodalomjegyzék), 

                                                           
2549

 Vö. 387/2012. (XII. 19.) Korm. rend. 22. § (5) bek. 
2550

 387/2012. (XII. 19.) Korm. rend. 23. § (3) bek. 
2551

 387/2012. (XII. 19.) Korm. rend. 24. § (1) bek. 
2552

 387/2012. (XII. 19.) Korm. rend. 21. § (1) bek. 
2553

 1994. évi XL. tv. 8. § (1) bek. 
2554

 1994. évi XL. tv. 8. § (5) bek. 
2555

 1994. évi XL. tv. 8. § (3) bek. 
2556

 Az MTA Alapszabálya (MTA Alapszab.) 24. § (1) bek.; mta.hu/cikkek/akademiai-szabalyozasok-

119791.  
2557

 MTA Alapszab. 24. § (2)--(3) bek. 
2558

 Ügyrend az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának az MTA doktora tudományos cím 

megszerzéséért indított eljárásban való közreműködéséről (Ügyrend); mta.hu/ix_osztaly_cikkei/doktori-

ugyek-121451.  
2559

 Ügyrend, Követelmények a doktori műre és a tézisekre vonatkozóan (1) bek. 
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másfelől tartalmazhatja csupán -- bevezetővel és a tézisek eredetiségét igazoló publikációs jegyzékkel -- a 

tézispontokat.
2560

 

Az Alapszabály a doktori eljárás hét szakaszát különíti el: a kérelem benyújtását; a 

habitusvizsgálatot (vagyis a kérelmező tudományos tevékenységének, személyi alkalmasságának 

minősítését, amelynek során a tudományos bizottság véleményezi a kérvényezőt, pozitív vélemény esetén 

a tudományos osztály javaslatot fogalmaz meg a döntést hozó Doktori Tanács felé); a bírálatra és védési 

eljárásra bocsátást, amelyre a Doktori Tanács döntése alapján kerül sor; a doktori mű három opponens 

általi bírálatát; a három bíráló javaslata alapján a Doktori Tanács általi vitára bocsátást; a nyilvános vitát 

(amelynek eredményeként a három opponens véleménye alapján a bírálóbizottság javaslatot tesz a 

tudományos osztálynak a cím odaítélésre); valamint a címnek a tudományos osztály javaslata alapján a 

Doktori Tanács általi odaítélését.
2561

 

A kérelmező által benyújtott anyagot a Doktori Tanács elnöke az osztály elnökéhez 

továbbítja,
2562

 aki -- amennyiben az adott osztály illetékes az eljárásra -- kijelöli az ügy előkészítésére az 

illetékes tudományos bizottságot, megküldve az iratokat a bizottság elnökének.
2563

 A tudományos 

bizottság illetékessége esetén a bizottság elnöke elindítja a doktori habitusvizsgálati eljárást.
2564

 A 

bizottság elnöke két előterjesztőt jelöl ki, akik a kérelmező tudományos munkásságát véleményezik -- 

ellenőrzik a publikációs adatlap, a közleményjegyzék és a hivatkozási jegyzék adatait --, valamint 

nyilatkoznak az eljárás lefolytatásának lehetőségéről és a lehetséges hivatalos bírálókról.
2565

 (Az eljárás e 

szakaszában tehát a doktori művet érdemben még nem vizsgálják, csupán annak megállapítására 

szorítkoznak, hogy a szakterület helyesen lett-e megjelölve, és hogy a mű elbírálásra formailag alkalmas-

e, valamint hogy kik azok a kompetens bírálók és bírálóbizottsági tagok, akik a leginkább illetékesek 

lehetnek majd a bírálati eljárásban.
2566

) 

A habitusvizsgálat során alapvető elvárás a kérelmezővel szemben, hogy rendelkezzen legalább 

egy önálló vagy pedig legalább két társszerzős, a PhD- (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése után 

elért új tudományos eredményeit tartalmazó monográfiával.
2567

 A habitusvizsgálat a következő 

szempontokra tér ki: 

A tudományos munkásság eredményességére és a tudományos munkák színvonalára (azon belül 

is hangsúlyosan esnek latba az előző fokozat megszerzése utáni eredmények); a saját tudományterület 

fejlődésére gyakorolt hatásra; valamint a tudományos személyiség „iskolateremtő” voltára. Ez utóbbi 

szempont megítélésénél elsődlegesen a több nyelven és több országban, több kiadást megélt monográfiák 

és az ezekre való hivatkozások, a posztgraduális oktatásban elért eredmények, valamint a terület 

ismeretanyagát kritikailag feldolgozó és új ismeretekkel is gazdagító -- lehetőség szerint több kiadást 

megélt, több, esetlegesen külföldi egyetemeken is használt -- tankönyvek jönnek számításba. A 

habitusvizsgálat további szempontja a kérelmező tudományos eredményeinek gyakorlati hasznossága (így 

például a tudományos ismeretterjesztés, a szakterület gyakorlatában felhasznált eredmények, a hazai és 

nemzetközi szakértői tevékenység stb.).
2568

 

Értékelik ezen kívül a jelölt nemzetközi ismertségét és elismertségét, amelynek megítélése során 

többek között a külföldi hivatkozásokat és idézettséget, a nemzetközileg elismert intézménytől kapott 

díszdoktori címet, akadémiai tagságot, kitüntetést, külföldi tudományos intézményekből kapott 

felkéréseket, vendégprofesszori és kutatói megbízásokat, nemzetközi tudományos társaságokban betöltött 

tisztségeket, nemzetközi tudományos folyóiratok és könyvkiadók szerkesztőbizottságaiban betöltött 

tisztséget, szerkesztési és lektorálási munkát, nemzetközi tudományos pályázatok elnyerését, nemzetközi 

konferenciák szervezését, nemzetközi tanulmánykötetek, konferenciakötetek szerkesztését veszik 

figyelembe.
2569

 

A habitusvizsgálat keretében a hazai tudományos közéletben játszott szerepet tekintve 

elsősorban a következő szempontokat lehet figyelembe venni. Az MTA köztestületi szerveiben betöltött 

tisztségeket, az adott tudományterület országos vagy regionális szövetségeiben és bejegyzett 

társaságaiban betöltött tisztségeket, az intézetek és tanszékek, valamint kutatócsoportok és osztályok 

                                                           
2560

 Ügyrend, Követelmények a doktori műre és a tézisekre vonatkozóan (3)--(4) bek. 
2561

 MTA Alapszab. 24. § (4) bek. 
2562

 Ügyrend 2. §. 
2563

 Ügyrend 3. § (3) bek. 
2564

 Ügyrend 4. §. 
2565

 Ügyrend 6. § (1)--(2) bek. 
2566

 Ügyrend 6. § (3) bek. 
2567

 Ügyrend, A tudományos közéleti követelmények (szakmai habitusvizsgálat) (2) bek. 
2568

 Ügyrend, A tudományos közéleti követelmények (szakmai habitusvizsgálat) (3) bek. a)--d) pont. 
2569

 Ügyrend, A tudományos közéleti követelmények (szakmai habitusvizsgálat) (3) bek. e) pont. 
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vezetését, a pályázat benyújtását megelőző öt évben elnyert kutatói pályázatokat, a tudományos 

minősítési és habilitációs eljárásban tagként, vezetőként, bírálóként vállalt szerepet, valamint a 

tudományos könyvkiadók és folyóiratok szerkesztőbizottságaiban és tanácsadó testületeiben betöltött 

tisztségeket.
2570

 

A habitusvizsgálat során számos tudománymérési (szcientometriai) követelménynek való 

megfelelést értékelnek. Az ügyrendben a tudománymérési adatok értékelésének következő szempontjait 

rögzítették. A habitusvizsgálat során csak széles körben elérhető, szerkesztett és lektorált folyóiratokban, 

valamint elismert kiadóknál megjelent művek vehetők figyelembe, amelyek a kérelem benyújtásakor 

szerepelnek az MTMT-ben.
2571

 A kérelmező tudományos közleményei összességükben képezik vizsgálat 

tárgyát a nemzetközi tudományos standardoknak való megfelelés szempontjából, illetve állást kell 

foglalni annak a 7-10 tudományos közleménynek
2572

 az értékéről, amelyet a kérelmező külön elbírálásra 

megjelölt.
2573

 

Eltérően súlyozandók az egy-, a társ- és a többszerzős művek, valamint a megjelenési hely, 

vagyis az, hogy belföldön vagy külföldön, lektorált vagy lektorálatlan, magasabban vagy alacsonyabban 

rangsorolt folyóiratban/kötetben jelent-e meg a mű, valamint hogy rangos kiadónál megjelent, nagyobb 

szakterületet átfogó monográfiáról van-e szó, továbbá hogy csak egyszer adták-e ki, vagy pedig több 

országban és több nyelven is megjelent-e.
2574

 Súlyozott pontozási rendszer szerint értékelik a kérelmező 

műveire való hivatkozásokat is -- az MTMT-ben szereplő adatok alapján -- aszerint, hogy hazaiak vagy 

külföldiek-e a citációk, milyen rangú folyóiratokban vagy művekben találhatók (a disszertációkban, 

diplomamunkákban és műhelytanulmányokban található hivatkozások nem vehetők figyelembe). Külön 

értékelik a pályázó adott művéről szóló recenziókat, az érdemi hivatkozásokat, amelyek nem csupán 

említik, hanem érdemben tárgyalják, vitatják, továbbfejlesztik a hivatkozott eredményt.
2575

 

Az osztály doktori bizottságai által összegzett tudománymetriai minimumkövetelmények és ezek 

főbb elemei a következők: A pályázó által legfontosabbnak ítélt saját vagy társszerzővel írt 

szakkönyvének (amely lehet monográfia vagy tankönyvként használt kézikönyv) terjedelme és a szerzők 

száma szerinti súlyozott pontértéke; az általa (társ)szerkesztett legfontosabb négy szakkönyv súlyozott 

pontértéke; az ezekre a listás folyóiratokban kapott hivatkozások súlyozott összpontszáma. A listás 

nemzetközi és hazai tudományos folyóiratokban megjelent tanulmányainak súlyozott összpontszáma és 

az ezekre a listás folyóiratokban kapott hivatkozások. (A listás folyóirat kifejezés azt takarja, hogy a IX. 

osztály számos -- értelemszerűen korántsem az összes -- nemzetközi és hazai folyóiratot A,
2576

 B,
2577

 C
2578

 

                                                           
2570

 Ügyrend, A tudományos közéleti követelmények (szakmai habitusvizsgálat) (3) bek. f) pont. 
2571

 Ügyrend, A doktori habitusvizsgálat tudománymérési követelményei (2) bek. a) pont. 
2572  

Ügyrend, Állam- és Jogtudományi Bizottság (ÁJTB) követelményei 8.
 
A legfontosabb tudományos 

eredmények bemutatása. 
2573

 Ügyrend, A doktori habitusvizsgálat tudománymérési követelményei (2) bek. b)--c) pont. 
2574

 Ügyrend, A doktori habitusvizsgálat tudománymérési követelményei (2) bek. d)--e) pont. 
2575

 Ügyrend, A doktori habitusvizsgálat tudománymérési követelményei (2) bek. g)--f) pont. 
2576

 Az „A” kategóriás külföldi jogi folyóiratok: The American Journal of Comparative Law, American 

Journal of International Law, Annuaire Francais de Droit International, Archives de Philosophie du 

Droit, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Arciv für Kriminologie, The Australian Law Journal, 

Austrian Journal of Public and International Law, Cambridge Law Journal, Cardozo Law Review, 

Common Market Law Review, European Journal of International Law, European Law Journal, The 

International and Comparative Law Quarterly, Israel Law Review, Journal du Droit International, 

Journal of Legal Studies, Juristenzeitung, Kritische Justiz, L. Q. Rev., The Modern Law Review, 

Monatschrift für Kriminologie und Staatsrechtsreform, Netherlands International Law Review, Neue 

Juristische Wochenschrift, Oxford Journal of Legal Studies, Public Administration Review, Rabels 

Zeitschrift, Ratio Juris, Recht der internationalen Wirtschaft, Rechtstheorie, Recueil des Cours (La 

Haye), Recueil des Cours de l’Institut des Droits de l’Homme, Review of Penal Law, Revue Generale de 

Droit International Public, Rev. Hist. Dr. Fr. & Etr., Rev. Int. des Droits de l’Ant., Revue Internationale 

de Droit Comparé, Revue Int. de Droit Penal et de Criminologie, Revue Trimestrielle de Droit Européen, 

Scam Studies in Law, Staat, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Zeitschrift der Savigny-

Stiftung (3 Abt.), Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte, Labeo, California Law Review, University of 

Chicago Law Review, Columbia Law Review, Harvard Law Review, New York University Law Review, 

Pennsylvania Law Review, Stanford Law Review, Yale Law Journal, J. Law And Economics. Az „A” 

kategóriás hazai jogi folyóiratok: Fundamentum, Jogtudományi Közlöny. 
2577

 A „B” kategóriás külföldi folyóiratok: AWR Bulletin, Tulane Law Review, Wirtschaft und Recht in 

Osteuropa, Capital University Law Review, Droit Comparé International, East European Constitutional 

Review, Europarecht, Goszudarsztvo i Pravo, International Law, International Review of Law and 
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és D
2579

 kategóriába sorolt be.
2580

 A be nem sorolt folyóiratban megjelent tanulmány esetén a pályázó 

köteles a folyóirat fontosabb paramétereit igazolni, és a besorolásra ez alapján kerül majd sor.
2581

) A 

széles körben elérhető egyéb tudományos közleményekben kapott hivatkozások súlyozott összpontszáma; 

a pályázó egyéb tudományos könyvei és könyvszerkesztései, folyóiratokban, szerkesztett 

szakkönyvekben és konferenciakötetekben megjelent tanulmányainak súlyozott összpontszáma, és az 

ezekre kapott hivatkozások súlyozott összpontszáma. A pályázónak a tudományos utánpótlás képzésében, 

a felsőoktatásban és az alkalmazott kutatásban elért eredményei, valamint a hazai és nemzetközi 

tudományos közéletben betöltött szerepe, ismertsége.
2582

 

A habitusvizsgálatot végző előterjesztők véleménye alapján a bizottság állásfoglalást ad ki arról, 

hogy a kérelmezőnek tudományos munkássága alapján adományozható-e doktori cím; a benyújtott 

doktori mű alkalmas-e az elbírálásra, vagy ha a kérelmező rövid értekezést nyújtott be, az alapján 

lefolytatható-e az eljárás; valamint kiket javasol hivatalos bírálóknak és a bírálóbizottság tagjainak.
2583

 A 

habitusvizsgálat akkor tekinthető pozitívnak, ha a kérelmező a maximális pontszám 70 százalékát 

elérte.
2584

 Ezt követően a tudományos bizottság állásfoglalását az osztály tárgyalja meg, és titkos 

szavazással dönt a tudományos munkásság érdemi megítéléséről.
2585

 

Az eljárás bírálati szakaszában az osztály elnökből, titkárból és rajtuk kívül legalább öt, 

legfeljebb hét tagból álló bírálóbizottságot, három bírálót és két pótopponenst jelöl ki, akik közül 

legfeljebb egy lehet PhD- (illetve kandidátusi) fokozattal rendelkező szakember, a többieknek 

akadémikusnak kell lenniük, vagy az MTA doktora címmel, illetve a tudomány doktora fokozattal kell 

rendelkezniük.
2586

 A bírálók véleményüket három hónapon belül kötelesek írásban benyújtani (e határidő 

három hónappal meghosszabbítható
2587

), amelyre a kérelmezőnek szintén három hónapon belül írásban 

kell válaszolnia.
2588

 A bírálatok alapján a Doktori Tanács dönt a nyilvános vitára bocsátásról: köteles 

nyilvános vitát elrendelni, ha a bírálók többsége a nyilvános vitára bocsátását javasolja; nem 

engedélyezheti, ha egyetlen bíráló sem javasolja azt; illetve mérlegelési jogkörében dönthet a nyilvános 

vitára bocsátásról, ha azt egy bíráló javasolja, kettő pedig elutasítja.
2589

 Amennyiben a nyilvános vitát a 

                                                                                                                                                                          
Economics, International Review of Penal Law, European Law Review, Indian Socio-Legal Journal, 

Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe, Journal of Institutional and Theoretical 

Economics, Journal of Law and Society, Juristische Blätter, Kriminalistik, Lege Artis Medicinae, Legal 

Issues of European Integration, Medicine And Law, Nuclear Law Bulletin, Osteuroparecht, Revue 

d’Études Comparatives Est-Ouest, Revue de Crim. et Police Technique, Saint Louis University Law 

Review, Zeitschrift Für europäisches Privatrecht, Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht, 

Zeitschrift für Rechtssoziologie, Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft, Acta Juridica. A „B” 

kategóriás hazai folyóiratok: Állam- és Jogtudomány, Belügyi Szemle (2004-től), Acta Humana, kari 

Acták (2002. január 1. utáni számok esetében -- ha szerkesztőségük és közlésük „nyitott”, azaz ha a 

szerkesztőbizottság minimum fele nem az egyetem alkalmazottja, ill. ha a tanulmányok több mint 

harmada nem a kar oktatóitól származik), Jogtörténeti Szemle. 
2578

 A „C” kategóriás nemzetközi folyóiratok: Regione e Governo Locale, magyar acták világnyelven és 

kontinentális acták, annalesek (kari kiadványok, évkönyvek világnyelven). A „C” kategóriás hazai 

folyóiratok: kari acták (ha nem a „B” kategóriába tartoznak), Magyar Jog, Bírák Lapja, Börtönügyi 

Szemle, Büntetőjogi Kodifikáció, egyetemi acták, intézeti kiadványok, Belügyi Szemle (2004 előtt), 

Gazdaság és Jog, Emberi Jogi Füzetek, Jogállam, Magyar Közigazgatás, Polgári Jogi Kodifikáció, 

Európai Jog. 
2579

 A „D” kategóriás nemzetközi folyóiratok közé az elektronikus folyóiratok tartoznak, „D” kategóriás 

hazai folyóiratok: Napi Jogász, Cég és Jog, Collega, Családi Jog, Közjegyzők Közlönye, Magyar 

Rendészet, Polgári Jog, Talárra Várva, Új Rendészeti Tanulmányok, Ügyészek Lapja, Ügyvédek Lapja, 

az elektronikus folyóiratok. Az általános társadalomelméleti folyóiratok (pl. Világosság, Valóság, 

Magyar Szemle, Beszélő, Magyar Tudomány stb.) és a doktoranduszkiadványok, ha rendelkeznek 

irodalmi szakapparátussal, általában D kategóriásnak tekintendők. 
2580

 Speciális szempontok: mta.hu/ix_osztaly_cikkei/doktori-ugyek-121451.  
2581  

Ügyrend, Állam- és Jogtudományi Bizottság (ÁJTB) követelményei 1.
 
Publikációs tevékenység. 

2582
 Ügyrend, A doktori habitusvizsgálat tudománymérési követelményei (3) bek. 

2583
 Ügyrend 6. § (5) bek. 

2584
 Ügyrend 6. § (6) bek. 

2585
 Ügyrend 9. § (1)--(3) bek. 

2586
 Ügyrend 10. § (2)--(4) bek. 

2587
 DSz 37. § (2) bek. 

2588
 DSz 37. § (4) bek. 

2589
 DSz 38. § (1) bek. 
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Doktori Tanács nem engedélyezi, úgy a doktori kérelem elutasításra kerül, és e határozattól számított 

három éven belül a kérelmező újabb doktori eljárást nem kezdeményezhet -- ugyanakkor ha öt éven belül 

új kérelmet nyújt be, nem kell új habitusvizsgálatot lefolytatni.
2590

 

A nyilvános vitán a kérelmező téziseit szabad előadásban ismerteti, majd a bírálók ismertetik 

bírálatukat, valamint bárki elmondhatja véleményét a doktori műről és annak tételeiről. A kérelmező 

köteles érdemi választ adni a hivatalos bírálatokra és minden érdemi kérdésre, a hivatalos bírálók pedig a 

vita végén nyilatkoznak arról, hogy javasolják-e a doktori cím odaítélését.
2591

 A nyilvános vita utáni zárt 

ülésen a bírálóbizottság a doktori cím odaítéléséről titkosan, 1-től 5-ig pontozva szavaz. A bírálóbizottság 

a doktori cím odaítélését akkor javasolhatja, ha a kapott pontszám meghaladja az adható összpontszám 70 

százalékát.
2592

 

A bírálóbizottság állásfoglalása ezt követően az illetékes tudományos osztály, vagyis a IX. 

osztály elé kerül, és amennyiben az nem támaszt ügyrendi vagy tudományetikai kifogást, felterjeszti a 

bírálóbizottság döntését a Doktori Tanácshoz elfogadásra. A Doktori Tanács a bírálóbizottság 

javaslatának és az illetékes osztály véleményének mérlegelésével dönt a doktori cím odaítéléséről. Az 

MTA doktora címről szóló oklevelet az MTA elnöke és a Doktori Tanács elnöke adja át.
2593

 

3.4 Az akadémiai tagság 

A 2011-ben módosított 1994. évi XL. törvény úgy rendelkezik, hogy az MTA-t rendes és 

levelező (vagyis hazai), továbbá -- külföldi -- külső és tiszteleti tagok alkotják. A törvény az 

akadémikussá választásról csupán annyit rögzít, hogy az akadémikusokat a hazai tagok választják meg, 

valamint hogy a hetvenévesnél fiatalabb hazai akadémikusok száma nem lehet több kétszáznál, a hazai 

akadémikusok teljes száma pedig maximálisan 365 fő, továbbá rögzíti, hogy a Magyarországon élő hazai 

akadémikusok havi tiszteletdíjban részesülnek.
2594

 Az MTA IX. osztályának jelenleg 30 (25 rendes és öt 

levelező) tagja van, akik közül 11 (kilenc rendes
2595

 és két levelező
2596

) tagot ad az állam- és 

jogtudományok területe. 

Az MTA Közgyűlése 5/2012. számú határozatával szabályozta részletesen az 

akadémikusválasztás eljárási szabályait.
2597

 Akadémikusválasztásra háromévenként, májusban kerül sor, 

amikor a tagokat az Akadémikusok Gyűlése választja meg.
2598

 Az akadémiai tagságra az MTA tagjai 

nyújthatnak be az illetékes tudományos osztályhoz ajánlást, abban értékelve a javasolt személy 

tudományos tevékenységét, kiemelkedő tudományos eredményeit és azok hazai és külföldi elismertségét. 

Az elnökség által megvizsgált és továbbított ajánlásokat a Magyar Tudomány című folyóirat jelenteti 

meg.
2599

 

A tagjelöltséghez -- legyen szó akár rendes, akár levelező, külső vagy tiszteleti tagságra történő 

jelölésről -- legalább három ajánlás szükséges. Rendes tagság esetén minimálisan három rendes tag, 

levelező tagságnál legalább három hazai tag, külső tagságnál legalább három hazai vagy két hazai és egy 

külső tag ajánlására, tiszteleti tagság esetén pedig legalább három hazai tag ajánlására van szükség. A 

határozat szabályozza az egy tag által leadható ajánlások számát is: minden rendes, levelező és külső tag 

két személyt ajánlhat, rendes tag mind a négy kategóriában két-két, levelező és külső tag pedig 

mindhárom kategóriában két-két ajánlást tehet (értelemszerűen rendes tagra nem tehet ajánlást); a 

tiszteleti tag nem tehet ajánlást.
2600

 

Legkorábban négy héttel azt követően, hogy az ajánlások a Magyar Tudományban megjelentek, 

a tudományos osztály ún. tagjelölő osztályülést tart, amelyen szavazati joggal a hazai akadémikusok 

vesznek részt -- a külső és tiszteleti tagoknak értelemszerűen csak tanácskozási joguk van. A tagjelölő 

                                                           
2590

 DSz 38. § (2) bek. 
2591

 DSz 43. § (1)--(5) bek. 
2592

 DSz 44. § (1) bek. 
2593

 DSz 45. § (1)--(5) bek. 
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 1994. évi XL. tv. a Magyar Tudományos Akadémiáról 6. § (1)--(4) bek. 
2595

 ERDŐ Péter, HAMZA Gábor, HARMATHY Attila, KIRÁLY Tibor, KORINEK László, LAMM Vanda (az 

MTA történetében az első jogász akadémikusnő), SAJÓ András, SÓLYOM László és VÉKÁS Lajos.  
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 KECSKÉS László és VÖRÖS Imre. 
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 Az akadémikusválasztás eljárási szabályai: 

mta.hu/data/cikk/13/10/17/cikk_131017/2013_evi_akademikusvalasztas_eljarasi_szabalyzata.pdf 

(AvESz). 
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 AvESz (176. lj.) 2. § (1)--(4) bek. 
2599

 AvESz (176. lj.) 3. § (1)--(5) bek. 
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 AvESz (176. lj.) 4. § (1)--(3) bek. 
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osztályülés az ajánlott személyek jelöléséről titkos szavazással és egyszerű szótöbbséggel határoz, s akik 

megszerezték e szavazati arányt, felkerülnek a közös akadémiai jelöltlistára. A tagjelölő osztályülés 

szavazásának eredménye rangsorolja is a megszavazott jelölteket. A sorrendet az „igen” szavazatok 

csökkenő száma, illetve azonos számú „igen” esetén a „nem” szavazatok növekvő száma határozza meg. 

A szavazás eredményéről az osztályelnök tájékoztatja az elnökséget, amely a jelöltlistákat közös 

jelöltlistává egyesíti, kötődve az osztály által megállapított sorrendhez. A választható új tagok számát és 

azoknak az osztályok közötti elosztását az Akadémikusok Gyűlésének tagválasztó ülése meghatározza 

meg.
2601

 

3.5 Az oktatói és kutatói besorolások 

A 2011. évi CCIV. törvény a következő egyetemi -- felsőoktatási, ám ezúttal értelemszerűen csak 

a jogi felsőoktatásra koncentrálunk -- oktatói munkaköröket határozza meg: tanársegéd, adjunktus, 

egyetemi docens, egyetemi tanár.
2602

 Az egyetemi tanári munkakör feltétele a köztársasági elnök általi 

kinevezés. A kinevezés a munkakör betöltésének szükséges előfeltétele, azonban a cím odaítélése 

önmagában értelemszerűen nem hoz létre jogviszonyt-- azt a munkáltatói jogkört gyakorló rektor létesíti. 

Ugyanakkor az egyetemi tanári jogviszony megszűnésekor a cím használatának joga megmarad 

mindaddig, amíg azt a köztársasági elnök meg nem vonja.
2603

 

A törvény a felsorolt négy beosztáshoz követelményeket fűz, ugyanakkor nyitva hagyja az 

egyetem számára azt a lehetőséget, hogy szigorúbb feltételeket szabjon. A tanársegédi munkakör 

előfeltétele a doktori képzés megkezdése, az adjunktusi munkaköré pedig a doktori fokozat megszerzése. 

A docensi munkakör feltétele egyrészt a doktori fokozat megléte, másrészt az arra való szakmai 

alkalmasság, hogy vezesse a graduális és a PhD-hallgatók tanulmányi és tudományos munkáját, képes 

legyen idegen nyelven előadni, és rendelkezzen legalább tíz év felsőoktatási oktatói tapasztalattal 

(habilitált oktató esetén az oktatói gyakorlat időtartamának követelményétől eltekint a jogszabály). Az 

egyetemi tanárság feltétele a doktori fokozat és a habilitáció (vagy azzal egyenértékű nemzetközi 

felsőoktatási oktatói gyakorlat) megléte, valamint az a követelmény, hogy az illető az adott 

tudományterület olyan nemzetközileg elismert, kiemelt kutatói munkássággal rendelkező képviselője 

legyen, aki alkalmas a hallgatók, a PhD-hallgatók és a tanársegédek tudományos munkájának vezetésére, 

idegen nyelven is publikál és előad.
2604

 

Az egyetemeken -- és az akadémiai kutatóintézetekben -- a kutatói beosztások rendje a 

következő: tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs, tudományos 

tanácsadó, kutatóprofesszor.
2605

 A törvény rendelkezése alapján a tudományos segédmunkatársként 

történő foglalkoztatás követelményei az egyetemi tanársegédének, a munkatársi az adjunktusénak, a 

főmunkatársi a docensének, a tudományos tanácsadói pedig az egyetemi tanárénak felelnek meg,
2606

 

kutatóprofesszorként pedig az MTA levelező, illetve rendes tagjai foglalkoztathatók. 

Az egy évnél hosszabb időre szóló docensi és tanári (tudományos főmunkatársi és tudományos 

tanácsadói) munkaköröket nyilvános pályázat útján kell betölteni.
2607

 Az egyetemi tanárok, 

kutatóprofesszorok és tudományos tanácsadók hetvenéves korukig foglalkoztathatók,
2608

 nekik ezt 

követően a szenátus professor emeritus / professor emerita címet adományozhat.
2609

 A szenátus 

adományozhat további címeket is, így például a doktori fokozattal rendelkező óraadó oktatónak 

magántanári címet, vagy amennyiben a doktori fokozattal rendelkező óraadó „országosan elismert 

szaktekintély”, a címzetes egyetemi docens, illetve a címzetes egyetemi tanár címet.
2610
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 AvESz (176. lj.) 5. § (3)--(7) bek. 
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 2011. évi CCIV. tv. 27. § (1) bek. 
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 2011. évi CCIV. tv. 27. § (3)--(4) bek. 
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 2011. évi CCIV. tv. 32. § (2) bek. 
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Összefoglalás 

Jelen tanulmányban a Magyarországon használatban lévő tudományos fokozatok és címek, 

valamint az ezekhez kapcsolódó egyetemi oktatói és kutatói besorolások rendszerét tekintettük át -- 

értelemszerűen elsősorban az állam- és jogtudomány területéről kiindulva. Tekintettel arra, hogy a 

használatban lévő fokozatok és címek hosszabb-rövidebb történeti előzményekre tekintenek vissza, a 

historikus kitekintés sem látszott elhanyagolhatónak: a habilitáció mint a magántanári képesítés feltétele 

már a XIX. században megjelent a magyar tudományos életben, és máig tartó következménye van annak, 

hogy a szovjet mintára bevezetett tudományok kandidátusa és tudományok doktora fokozatot ugyan már 

nem adják ki, azonban változatlanul viselhetők, és a tudományos minősítési rendszerbe besorolást 

nyertek. 

Időbeli kiindulópontunk az 1777-es esztendő, vagyis a Mária Terézia által kibocsátott Ratio 

educationis volt, amely egy 1950-ig tartó fejlődési ív kezdőpontját jelöli. Ekkor alakult ki a rendes és 

rendkívüli egyetemi tanárság, illetve a XIX. század második felétől az egyetemi magántanárság 

minősítési és feltételrendszere. Ennek az organikus, a nyugat-európai mintáknak megfelelő rendszernek 

vetett véget két, 1950-ben és 1951-ben kibocsátott törvényerejű rendelet. Ez a lépés egyfelől megszüntette 

a korábbi tudományos minősítési és besorolási rendszert, és bevezette helyette a szovjet típusú 

tudományok kandidátusa és tudományok doktora fokozatot, valamint ezzel együtt a máig használatos 

egyetemi (tanársegédi, adjunktusi, docensi és egyetemi tanári munkaköröket ismerő) besorolási rendszert, 

másfelől az egyetemek hatásköréből kivonva a tudományos minősítés jogkörét, központosította a magyar 

tudományos életet. 

A hatályos szabályozás alapjai 1993-ban teremtődtek meg, ekkor kezdődött meg a szovjet 

mintára bevezetett tudományos minősítési rendszer átalakítása. Ekkor vezették be nyugati (amerikai) 

mintára a PhD, vagyis a doktori fokozatot, amely a felsőoktatási törvény szerint immáron az egyetlen 

kiadható tudományos fokozattá vált Magyarországon -- minden egyéb minősítés „csupán” címnek 

minősül.
2611

 A PhD-fokozat kapcsán nemcsak a jogszabályi előírásokat vizsgáltuk meg, hanem példaként 

az intézményi szabályozás lehetőségeit is. Részint a korábbi magyar tradíciók, részint a nyugat-európai 

(elsősorban német nyelvterületen honos) minta nyomán visszakerült a tudományos címek közé a 

habilitáció mint a tudományos karrier PhD-t követő lépcsője. Mind a PhD (doktori) fokozat, mind a dr. 

habil. cím kiadása az egyetemek hatáskörébe került. A tudományok doktora fokozatot az MTA doktora 

cím váltotta fel, amelynek odaítélése -- értelemszerűen -- az MTA hatáskörében maradt, elnyerésének 

feltételei azonban szigorodtak. Legmagasabb tudományos címként megmaradt az akadémiai 

(elsődlegesen a levelező és a rendes) tagság -- az MTA IX. osztálya (Gazdaság- és Jogtudományok 

Osztálya) jelenleg tizenegy jogtudós tagot számlál. 
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 A felsőoktatási törvényben kínosan betartott terminológiai különbség ellenére a tudományos 

„fokozat” és a tudományos „cím” közötti különbségnek érdemi jogkövetkezménye meglepő módon nincs. 

Pontosabban minden egyes címhez vagy fokozathoz más és más jogkövetkezmények fűződnek, de a 

„címek” nem rendelkeznek olyan jellegzetességgel, ami megkülönböztetné őket a „fokozattól”. 
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Fekete Balázs -- Jakab András 

A jogtudományi munka alapjai
*
 

A jogtudományi tevékenységnek is, mint minden szakmának, vannak saját szabályai, belső, 

alapvetően mesterségbeli problémái és az ezekre adott megoldásokból kialakult fogásai és technikái. A 

jogtudomány sikeres művelése ezért nem pusztán a tárgyi tudás és a kreativitás függvénye, hanem 

ugyanígy függ nyilvánvaló vagy éppen ki nem mondott szakmai elvárásoknak és sztenderdeknek való 

megfeleléstől is. Amennyiben ezeknek a diskurzusszabályoknak még csak meg sem próbálunk 

megfelelni, akkor a tevékenységünket nem fogják komolyan venni, bármennyire is eredeti és fontos 

gondolatokon alapul. A tudományos közlésnek tehát megvan a maga technikája, és a következőkben arra 

teszünk kísérletet, hogy ennek legfontosabb elemeit bemutassuk, valamint megosszuk minderről 

személyes tapasztalatainkat és véleményünket az olvasóval. 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az itt kifejtett gondolatok a saját tapasztalatainkon és a munkánk 

során kapott tanácsokon alapulnak, tehát nem arra törekszünk, hogy egyszer és mindenkorra érvényes, a 

szakirodalom teljes feldolgozásán alapuló, mindenre kiterjedő sorvezetőt adjunk a leendő kutató kezébe. 

Minket is értek kudarcok, nem is kevés, és ez jelzi, hogy általános recepteket lehetetlen adni e téren. 

Pusztán felvetni kívánunk bizonyos kérdéseket és megosztani azokról a véleményünket, de ez 

semmiképpen sem pótolhatja a személyes tanácsokat és a publikálás és előadások tartása során szerzett 

tapasztalatokat. Abban reménykedünk, hogy e fejezet kellő segítséget nyújthat a leendő kutatóknak a 

tudományos munka kezdeti buktatóit elkerülni, nehogy elveszítsék alapvetően rajtuk kívül álló okok miatt 

a lelkesedésüket. 

Az egyik legfontosabb és legáltalánosabb, a tudományos tevékenység teljességét átfogó 

tapasztalatunk, hogy ezt csak őszintén érdemes művelni. Az őszinte kérdésfelvetések és álláspontok 

garantálhatják azt, hogy elkerüljük az epigonná válás veszélyét. Amennyiben -- bizonyos vélt előnyök 

érdekében -- egyszerűen megpróbálunk belesimulni a tudományos közbeszédbe az aktuális közhelyek 

kritikátlan elfogadásával, megfosztjuk magunkat a tudományos munkához nélkülözhetetlen két 

legfontosabb készségtől: a kritikai látásmódtól és a kreativitástól. Ezek hiányában pedig alkotó módon 

nem járulhatunk hozzá a tudományos élethez, és így hatásunk is csak igen korlátozott lehet, ha lehet 

egyáltalán. 

Noha közismert megállapításról van szó, mégis a legelején hangsúlyozni kell: a tudományos 

munka lelke és lényege a publikálás, azaz a tudományos eredményeket tartalmazó közlemények 

megjelentetése. A publikálás egyszerre teremti meg magát a tudományt, hiszen a különféle formákban 

megjelenő közlemények biztosítják azt a közeget, amelyben a tudomány fejlődik,
2612

 továbbá azt is 

lehetővé teszi, hogy saját álláspontunkat eljutassuk a tudományos közösséghez és így személyesen is 

szerepet vállaljunk a tudományos életben. Ezt az összefüggést ragadja meg az az Egyesült Államokból 

eredő, napjainkra gyakorlatilag a világon mindenütt elfogadott mondás, mely szerint egy kutató vagy 

publikáljon rendszeresen és ezzel bizonyítsa tehetségét és rátermettségét, vagy pedig jobb, ha más, nem 

kutatói pályát választ (Publish or perish!). Közlemények megjelentetése tehát nem a kutatói munka 

valamiféle esetleges mellékterméke, hanem a lényege és egyben a legitimációja, hiszen csak a szakmai 

közösség által megismerhető eredmények igazolhatják egy kutató tevékenységét és ezáltal a kutatóintézeti 

vagy egyetemi oktatói fizetés jogosultságát. 

A publikálás tehát döntő hatással van egy kutató pályájára és ezért, természetszerűleg, több 

stratégiai jelentőségű kérdésben is döntést kell hoznia egy kutatónak abban az igen hosszú folyamatban, 

                                                           
*
 Köszönettel tartozunk GAJDUSCHEK György, PAP András László és SULYOK Gábor kritikai 

megjegyzéseiért. 
2612

 Thomas KUHN a klasszikus tudományos tevékenységet „rejtvényfejtő kutatásnak” nevezi, jól 

kifejezve annak lényegét, mely az egyes alapvető tételek folyamatos fejlesztésében (és későbbi 

megkérdőjelezésében) áll. Lásd Thomas S. KUHN: A tudományos forradalmak szerkezete [ford. Dániel] 

(Budapest: Osiris 
2
2002) 36--54. 
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amely a témaválasztástól a cikk megjelentetéséig tart. A következőkben e stratégiai kérdések közül 

kívánjuk a legfontosabbakat megvizsgálni. 

1. Előkérdések: téma- és műfajválasztás, a módszertan tisztázása, időterv 

1.1 A téma és a kutatási kérdés lehatárolása 

Minden írásbeli közlés sikerében meghatározó jelentősége van a téma és a műfaj 

megválasztásának.
2613

 E téren nincs különbség a szépirodalom és a tudomány között. A „jó” tudományos 

téma- és műfajválasztáshoz lehetetlen általános receptet adni, azonban több fontos szempontra rá lehet 

világítani. 

A „miről írjunk egy tudományos publikációban?” kérdést nem is olyan egyszerű in abstracto 

megválaszolni, mivel számos tényező játszhat szerepet a döntésben.
2614

 Az első meghatározó faktor 

természetesen a személyes érdeklődés. Minden kutatóban kialakul, már gyakran az egyetemi évek alatt, 

hogy mely területek, milyen problémák érdeklik igazán.
2615

 Az érdeklődési kör olyan intuitív 

megérzéseket, személyes szempontokat tükröz vissza, amelyeket célszerű minden esetben figyelembe 

venni és tiszteletben tartani. Ha egy kutató az érdeklődési körétől távol eső feladatot kap, és lehetősége 

van azt udvariasan visszautasítani, jobb, ha ezt a megoldást választja, mert így több jövőbeli bosszúságtól 

is megkímélheti magát. 

Másodsorban, célszerű olyan témát választani, amelynek a kutatása még nem tekinthető 

befejezettnek, azaz maradt feltárható terület. Természetesen ennek mértéke mindig csak viszonylagos, 

hiszen nincs olyan téma, amelyhez ne lehetné további eredményeket hozzátenni,
2616

 de azt nagy 

általánosságban mindig meg lehet állapítani, hogy egy jogterületen belül milyen problémák számítanak 

viszonylag feltártnak és hol nyílik nagyobb tér az önálló kutatásra és alkotó hozzájárulásra. Ezeket a 

hiányosabban vizsgált -- vagy éppen ellenkezőleg: sokat vizsgált, de téves közhelyekkel elemzett -- 

területeket érdemes célba venni, mert itt nagyobb az esélyünk olyan eredményekre, amelyekre 

felfigyelhet a szakmai közösség. 

A kutatási tárgy természetét illetően általában érdemes az ún. nyitott kérdések felé fordulni. 

Nyitott kérdésnek azokat a problémákat tekintjük, ahol a kutatónak lehetősége van érdemben újat 

mondani a tudományos közösség számára. Ez a kategória nem esik egybe az előbbi bekezdésben taglalt 

szempont szerintivel, mivel részletesen és alaposan megvizsgált problémakörök is tartalmazhatnak nyitott 

kérdéseket. Nagyon gyakran e nyitott kérdések az uralkodó tudományos közhelyekre való rákérdezés 

során válhatnak nyilvánvalóvá. A tudományos közhelyekről ugyanis idővel kiderülhet, hogy széles körű, 

gyakori használatuk miatt annyira erodálódik a jelentésük, hogy gyakorlatilag elveszítik tudományos 

értéküket.
2617

 Érdemes lehet tehát olyan problémákat is vizsgálni, amelyekkel már sokat foglalkoztak, ha 

az eredményeket megalapozottan lehet kritizálni. 
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 A témaválasztást alapjaiban befolyásolhatja, ha egy kutató egy ún. projektállás keretében dolgozik 

(ami fiatal kutatókkal gyakran megesik). Ebben az esetben az itt taglalt témaválasztási szabadság nem áll 

a rendelkezésére, hanem a projekt keretei között, annak céljait elfogadva kell kutatói tevékenységet 

végeznie. 
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 A témaválasztás nehézségeit kiválóan érzékelteti Umberto ECO klasszikus művében, felvetve többek 

között a témaválasztás vertikális és horizontális problémáit (monografikus vagy körképszerű téma), a 

történeti és elméleti dimenzió jelentőségét, valamint a témák politikusságának kérdéskörét. Lásd Umberto 

ECO: Hogyan írjunk szakdolgozatot? [ford. KLUKON Beatrix] (Budapest--Szentendre: Gondolat--Kairosz 
2
1996) 24--64.  

2615
 Vö. CUERDA RIEZU véleményével, aki egyenesen azt javasolja, hogy a témaválasztásnál mindig 

legyünk kíváncsiak, imaginatívak, és ne féljünk a gyermeki miért? kérdésektől sem. Antonio CUERDA 

RIEZU: Cum laude: guía para realizar una tesis doctoral en derecho (Madrid: Tecnos 2008) 23. A kérdés 

általános kontextusáról, a kutatói szabadság kérdésköréről részletesen lásd Eric BARENDT: Academic 

Freedom and the Law (Oxford/Portland: Hart 2010) 15--49. 
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 REZSŐHÁZY Rudolf történész-szociológus igen találóan mutat rá erre a problémára: „A tudományos 

munka és az azt kísérő gondolkodás sosem fejeződik be. Egy válasz mindig új kérdésfelvetéseket teremt, 

és maguk a határok is azért vannak, hogy túllépjünk rajtuk.” Rudolf REZSOHAZY: Sociologie des valeurs 

(Paris: Armand Collin 2006) 172.  
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 Két klasszikus példa napjainkból: mind a globalizáció, mind a globális kormányzás (global 

governance) fogalmát olyan széles körű jelentésrétegekkel ruházták fel napjainkra, hogy gyakorlatilag 

elveszítették tudományos értéküket, mivel ezek alapján gyakorlatilag bármit jelenthetnek. 
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Amikor megvan a kutatás során vizsgálandó probléma, egy konkrét kutatási kérdést kell 

megfogalmazni. Ez egyben a témánk tesztje is, ugyanis ha nem sikerül értelmes kutatási kérdést feltenni, 

akkor az már önmagában jelzi, hogy érdemes még tovább gondolkodnunk a témán. A hazai 

folyóiratokban „Gondolatok a xy kérdéséről…” típusú címmel megjelenő, rendszerint kevéssé koherens 

gondolathalmazok a kutatási kérdés hiányáról árulkodnak. Ha a kutatás témáját sikerül érthető, érdekes és 

releváns kérdésként összegezni, akkor már biztosak lehetünk abban, hogy jó úton járunk a probléma 

lehatárolásában.
2618

 

A témaválasztás kapcsán még egy általános tapasztalatot szeretnénk felvillantani. Sosem szabad 

görcsösen ragaszkodni az eredetileg kijelölt témához, ugyanis a kutatás során gyakran maga a téma is 

„átalakul”. Ahogy előrehaladunk a kutatásban, egyre többet tudunk meg a vizsgált kérdésről, és ez a tudás 

visszahat magára a témaválasztásra is. Elképzelhető, hogy a kutatási kérdésünk leszűkül, mivel több 

olyan problémadimenziót is azonosítunk, amelyet az adott kutatás keretei között nem tudunk vagy 

különféle okokból (határidő, költségvetés, érdeklődés hiánya stb.) nem akarunk kifejteni. Az is 

megtörténhet, hogy olyan új kérdések kerülnek figyelmünk előterébe, amelyekkel eredetileg nem 

foglalkoztunk volna, de rájövünk, hogy mindenképpen vizsgálni kell azokat is ahhoz, hogy megalapozott 

megállapításokat tehessünk. Vagyis az írás és a témaválasztás oda-vissza hat egymásra: először 

választunk egy témát, elkezdünk róla kutatni és írni, majd rájövünk, hogy egész pontosan mi az a kérdés, 

amelyre valami jó és találó választ tudna adni az írásunk, és gyakran ennek fényében írjuk át a címet. 

Összegezve tehát: a kutatás folyamata, természetszerűleg, a témánkat is átformálhatja, szűkítve 

vagy bővítve a problémák körét, ezért célszerű e kérdésben rugalmasnak maradni, nem pedig mereven 

ragaszkodni az előre kigondolt tervhez.
2619

 

1.2 A leggyakoribb műfajok 

Miután a kutatás témáját és kutatási kérdésünket sikerült megfelelően tisztázni és leszűkíteni, a 

következő stratégiai jelentőségű döntés a készülő munka műfajának meghatározása. A műfaj kiválasztása 

kiemelkedő jelentőségű a kutatás egésze szempontjából, a műfaji sajátosságok és a terjedelmi elvárások 

ugyanis a téma feldolgozásának összetettségét, mélységét és stílusát is meghatározzák. 

A bevett gyakorlat szerint a jogtudomány főbb műfajai: 1. monográfia, 2. tanulmánykötet, 3. 

tankönyv, 4. tanulmány (folyóiratban vagy tanulmánykötetben), 5. jogesetelemzés, 6. recenziós 

tanulmány, 7. könyvismertetés. 

Ad 1. A monográfia önálló kötet, amely egy meghatározott témát tárgyal átfogó igénnyel, 

számos részletkérdést exponálva. Célja olyan eredeti kutatási eredmények közreadása, amelyek bővítik és 

előreviszik az adott témával kapcsolatos tudásunkat. Azaz a monográfiáktól minden esetben elvárt, hogy 

egy kérdés megvitatásához -- azaz a tudományos diskurzushoz -- érdemben hozzájáruljanak új és eredeti 

ismeretekkel. A tudományos karrier szempontjából általában elsődleges jelentőségűek, egy kutató 

ugyanis ilyen művekkel igazolhatja képességeit és alkalmasságát a pályára (PhD-disszertáció, igényesebb 

jogi karokon a habilitáció előfeltétele, akadémiai doktori értekezés). Azonban azt is meg kell jegyezni egy 

új tendencia nyomán, hogy a természettudományokban gyakorlatilag eltűntek a monográfiák, mivel a 

tudományos élet centruma a folyóirat-publikációkra helyeződött át. A monográfiáknak többnyire egyetlen 

szerzőjük van, azonban elképzelhető társszerzők bevonása is.
2620

 

Ad 2. A jogtudományi munkák további jelentős részét adják a tanulmánykötetek. Ezek 

sokszerzős munkák, azonban elvárás velük szemben a tartalmi koherencia, azaz az egyes részek egységes 

belső logika szerinti összeállítása. A tanulmánykötetek mellett több érv is felhozható. Egyrészről egy 

téma bonyolult alkérdéseinek kidolgozása széles körű szakértelmet igényelhet, ezért célszerűbb megoldás 

lehet minden fontos problémára egy megfelelő, speciális tudással rendelkező szerzőt felkérni és így 

növelni a készülő kötet színvonalát. Másrészről gyakorlati érvek is szólhatnak az ilyen sokszerzős 

munkák mellett, ugyanis rövidebb idő alatt lehet egy tanulmánykötetet elkészíteni több szerző 

együttműködésével, mintha egyvalaki dolgozná fel a teljes problémakört. Fontos, hogy a 

tanulmánykötetek teljes anyagának valódi (szakmai és nyelvi) szerkesztésére sor kerüljön, és az egyes 
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 Vö. Nicola GREEN: „Formulating and Refining a Research Question” in Nigel GILBERT (szerk.): 

Researching Social Life (London: Sage 
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2619
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 Részletesen lásd FERENCZY Endre: „Jogtudományi művek a klasszikus és modern egyetemeken: a 

monográfia” Állam- és Jogtudomány 2011/2. 263--293. 
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részek lehetőleg menjenek keresztül szakmai vitákon. A beérkezett eredeti szövegek puszta egymás mellé 

állítása még nem tekinthető klasszikus értelemben tanulmánykötetnek.
2621

 

A tanulmánykötetek különleges változata az ún. emlékkötet, emlékkönyv (Festschrift, Liber 

Amicorum). Ilyet az idősebb kort betöltő, pályaívük lezárása felé közeledő kutatók tiszteletére állítanak 

össze tanítványai, pályatársai, hogy reprezentatív módon, sok évtizedes munkásságukat elismerve 

köszöntsék az ünnepeltet. A szerzők körének kiválasztását az ünnepelt szakmai-baráti kapcsolatai 

határozzák meg, a szerkesztők is gyakran a legszűkebb tanítványi körbe tartoznak. Az emlékkötetbe 

bekerülő tanulmányokkal szemben általános elvárás, hogy valamilyen módon kapcsolódjanak az ünnepelt 

munkásságához, akár az eredményeire reflektálva, akár a hozzá közel álló tudományterületet művelve. 

Ad 3. Vitatható, hogy a tankönyv vajon önálló jogtudományi műfajnak tekinthető-e. 

Véleményünk szerint több okból sem lehet e felsorolásból kihagyni. A tankönyvek fő jellemzője -- 

ellentétben a monográfiával és a tanulmánykötettel --, hogy nem eredeti és új tudományos eredményeket 

közvetítenek, hanem már ismert tudományos eredményeket közölnek oktatásra alkalmas formában, a 

rendszerezés igényével. Egy jó tankönyv az ismeretek olyan rendszerezett, szintézis jellegű összességét 

kínálja, amely képes olvasóját bevezetni a témába és elkalauzolni a fontosabb problémák között, továbbá 

kiindulópontokat kínál a további kutatásokhoz, egyfajta szellemi ugródeszkaként. Erre különösen akkor 

lehet szükség, ha a kutató olyan téma tanulmányozásába kezd, amelyről viszonylag kevesebb ismerettel 

rendelkezik. Ez az ugródeszka jelleg teszi a tankönyveket tudományos szempontból értékelhetővé és 

fontossá. Továbbá nagy szerepük lehet a tudományos utánpótlás biztosításában is, mivel a jó tankönyvek 

felkelthetik egy téma iránt az érdeklődést és döntő hatásuk lehet abban, hogy valaki a tudományos pályát 

választja-e. 

Ad 4. A monográfiák mellett a jogtudományi tudományos munka másik súlypontja a 

tanulmányírás. A tanulmány mindig egy pontosan lehatárolt téma részletes kifejtését nyújtja az 

olvasónak. Az átfogóság igénye terjedelmi okokból -- a tanulmányok terjedelme ideális esetben 1–3 

szerzői ív -- itt nem merülhet fel. Egy jól megírt tanulmány eligazítja olvasóját témájában annak elmélyült 

elemzését nyújtva, és kiindulópontokat kínál a téma továbbgondolásához. A tudományos munka 

mindennapjait megalapozó láthatatlan szövetet az egymásra reflektáló tanulmányok alkotják. 

Megjegyzendő, hogy a nemzetközi jogtudományban is érzékelhető a hangsúlyeltolódás a tanulmányok 

irányába a monográfiák és könyvfejezetek felől. A komoly nyugat-európai és észak-amerikai 

szakfolyóiratokban megjelentetett tanulmányok akár ugyanolyan súllyal eshetnek latba egy tudományos 

karrier értékelésénél és megítélésénél, mint az önálló monográfiák. 

Az általános jellemzők mellett azt is meg kell említeni, hogy a tanulmányok eltérő vonásokat 

mutathatnak a megjelenés helye szerint. A folyóiratokban megjelenő tanulmányok általában aktuális 

kérdésekkel foglalkoznak, azaz a jogfejlődés legújabb problémáira koncentrálnak. Ezekkel szemben a 

minőségi követelmények is komolyabbak, mivel az anonim lektorálás (double blind peer review) és az 

érdemi szerkesztés biztosítja, hogy valóban csak a tudományosság legmagasabb sztenderdjeinek 

megfelelő munkák jelenjenek meg. A nyugat-európai és észak-amerikai jogtudományban egyre inkább 

ezeket tekintik -- a monográfiák mellett -- a szakmaiság valódi értékmérőjének. 

A tanulmánykötetekben megjelenő tanulmányok esetében a szakmai szűrő általában nem olyan 

szigorú, mint a folyóiratoknál. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek szakmai követelmények, de e kötetekre 

általában jellemző a „barátságosabb” szerkesztés. Továbbá ezek az írások, a kötet jellegével összhangban, 

nem feltétlenül csak az aktuálisabb kérdésekre fókuszálnak, mivel ez nem kifejezett elvárás velük 

szemben. 

A tanulmányok önálló alfaja az ún. szemlecikk, amely általában kisebb, egy szerzői ív körüli 

terjedelmű, és nagyon gyakran egy kérdéskör szakirodalmának rendszeres bemutatására törekszik, nem 

feltétlenül új kutatási eredmények közreadásával. A szemlecikkek kiválóan alkalmasak egy problémakör 

áttekintésére és a kapcsolódó tudományos eredmények rendszerező megismertetésére. 

Ad 5. A jogesetelemzés (Fallbesprechung, case note, commentaire d’arrêt) a második 

világháborút követően terjedt el a nyugat-európai jogtudományban, mivel általában megnőtt az igény az 

egyre összetettebbé váló ítéletek elemzésére, valamint az alapvetően esetjogi közösségi jogi és európai 
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emberi jogi ítélkezés követése is igényelte a részletes kommentárokat. E műfaj a fontosabb bírósági 

döntések érvelésközpontú kritikai elemzésére tesz kísérletet, így kívánva elérni a jogi munka 

megkönnyítését és a bírói munka folyamatos külső szakmai kontrollját. 

Ad 6. A recenziós tanulmány (review essay, Rezensionsartikel) egy közelmúltban, jellemzően 

egy-három éven belül megjelent kötet elmélyült (5-20 oldalnyi) kritikai ismertetésére törekszik. 

Hangsúlyozni kell, hogy a recenzió nem olvasónapló, azaz a feladata nem egy könyv tartalmának 

ismertetése, tézisszerű megfogalmazása. Egy jó recenzió, mivel több ponton is megkritizálhatja a 

bemutatott kötetet és tovább is gondolhatja azt, jelentősen hozzájárulhat a tudományos diskurzushoz, 

tudományos értéke vitathatatlan. Célszerű egy recenzióban az adott kérdés kutatásának aktuális helyzetét 

(state of the art) bemutatni, az ismertetett kötetet elhelyezni ebben a diskurzusban, ismertetni a kötet 

szerkezetét, a kulcsfogalmakat és főbb téziseit, továbbá rámutatni a kötet újdonságaira és problémáira, 

majd ezek alapján a kötetet árnyaltan kritizálni és értékelni.
2622

 Nem érdemes egy munkáról nagyon 

kritikus, netán az ízléstelenség határát súrolóan „kötözködő” jellegű recenziót közreadni, mert a 

tapasztalat azt mutatja, hogy ezzel szerző -- a vélt szellemi fölény bizonyításának kétes sikere mellett -- 

leginkább ellenségeket szerezhet, illetve kivívhatja a tudományos közösség ellenszenvét. Amennyiben 

egy kötetről nagyon nincs jó véleményünk valamilyen okból, a legjobb megoldás annak recenzeálását 

másra hagyni. Fontos azonban a másik szélsőség elkerülése is: ha csak dicsérünk, az nem recenzió, 

hanem reklám (ennek különösen visszatetsző formája, ha tanszéki kollégák egymásról írnak agyondicsérő 

„recenziókat”). Egy jó recenziónak minden esetben rá kell mutatnia a kritikus pontokra és az ezek mögött 

rejlő hiányosságokra is. 

Ad 7. A könyvismertetés, más néven annotáció, a legkisebb terjedelmű tudományos műfaj. Egy 

rövid, egy-két oldalas közleményben a recenzens röviden ismerteti a kötet főbb állításait, esetleg reflektál 

a legfontosabbakra, valamint elhelyezi a kötetet a kortárs irányzatok és tudományos tendenciák között. 

Hazánkban kevéssé él ez a műfaj, azonban a vezető nyugati folyóiratokban gyakran használják, mivel e 

rövid ismertetések jó áttekintést adhatnak a közelmúlt tudományos eredményeiről és a fejlődési 

tendenciákról. 

1.3 További kérdések: társszerzőség, alapvető módszertani döntések, ütemezés 

A kutatási projekt megtervezésének kezdetén vetődhet fel az esetleges szerzőtársak bevonásának 

kérdése. A társszerzőség mellett szólhat, hogy így bővíthető a kutatás szakmai bázisa. Nem magától 

értetődő ugyanis, hogy egy tudományos problémát egy kutató képes teljes egészében és mélységében 

átlátni; számos olyan szakkérdés létezhet, amelyek együttes ismerete nem minden esetben várható el 

egyvalakitől. Továbbá egy társszerző bevonásával a munkateher is megoszlik, és így lerövidülhet a 

kutatás és a közlemény megírásának időtartama, ami különösen az ütemezésnél lehet lényeges. Azonban 

több probléma is felmerülhet a társszerzőségben írt munkáknál. Egyáltalán nem biztos, hogy két kutató 

személyisége, munkafelfogása, problémalátása, szerzői stílusa -- hogy csak a legfontosabb tényezőket 

említsük -- összeillik, képesek hatékonyan dolgozni együtt. Azaz az emberi dimenziót is bele kell 

kalkulálni a döntésbe, nem lehet ezt a kérdést csak szakmai alapon eldönteni. Ha az együttműködés 

létrejön, az minden bizonnyal értékes tapasztalatokkal gazdagítja majd mindkettőjüket. 

Már a kutatás kezdetén meg kell hozni a legalapvetőbb módszertani döntéseket. Minden 

tudományos munkában nélkülözhetetlen valamiféle módszertani alap meghatározása, anélkül kutatás nem 

képzelhető el.
2623

 A módszertan igazít el ugyanis abban, hogy milyen gondolati keretben és milyen 

eszközökkel vizsgáljuk majd a minket érdeklő problémát, tehát a módszertani választás kínál egy 

kimunkált fogalmi hálót -- és ezen keresztül több lehetséges modellt a problémák kezeléséhez -- a 

valóságról történő gondolkodáshoz.
2624

 A jogtudomány fejlődése során a módszertanok osztályozásának 

számos típusa kialakult, amelyekre jelen keretek között csak utalunk,
2625

 és ehhez kapcsolódva csak 
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egyetlen kérdést szeretnénk érinteni bővebben. A kutatási módszert alapjaiban határozza meg, hogy az 

adott munkával az értékelés-e a célunk, azaz egy jelenséget kritikai kontextusban mutatunk be, vagy 

pedig inkább a leírás és az elemzés.
2626

 Ezt a dilemmát célszerű a kutatás legelején tisztázni, mert az a 

módszertani kérdések jelentős részét rögtön más megvilágításba helyezi, megkönnyíti megválaszolásukat. 

Emellett fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a módszertanok sosem választhatók el egymástól hermetikusan 

egy kutatás során, hanem több ponton is összekapcsolódhatnak (az összehasonlító kutatás például nagyon 

gyakran támaszkodik a történeti módszerre), ezért érdemes ezeket a kapcsolódási pontokat is tudatosan 

kezelni.
2627

 

A kutatómunka ütemezése ismét csak stratégiai jelentőségű döntés, amely gyakran determinálja 

a kutatómunka sikerét. Mindenképpen célszerű előre átgondolnunk és megterveznünk, hogy milyen 

időtáv alatt pontosan mit kívánunk elérni, egy adott időszakban milyen kérdéssel foglalkozunk és milyen 

tevékenységet végzünk (kutatás, írás, tisztázás stb.). Nagyobb és hosszabb projekteknél akár hónapokra és 

hetekre is le lehet bontani a tervezett munkafázisokat.
2628

 Célszerű a munkatervet mindig úgy elkészíteni, 

hogy maradjon benne valamennyi időtartalék, mivel sosem tudhatjuk, milyen váratlan helyzettel kerülünk 

szembe (például nem tervezett meghívás vagy felkérés; egy fontos forrás elérhetetlensége; valamilyen 

okból elakad a kutatómunka; egy új, kapcsolódó probléma kerül a látókörünkbe, amely további kutatást 

igényel stb.). Hatékonyabbá tehetjük a munkánkat, ha az ütemezésbe egy előadást (egyetemi, műhelyvita, 

konferencia) is beillesztünk, mivel ennek közeledése mindenképpen javítani fogja a teljesítményünket -- 

ezt igen találóan fejezi ki ez a mondás: „a határidő a legjobb múzsa.” Az ütemezés egyik speciális 

megoldása lehet az is, ha az írás során egy meghatározott időszakban (a realitásokat figyelembe véve) 

kijelöljük, hogy naponta hány oldalt szeretnénk mindenképpen megírni, ezzel is tervezhetővé téve a 

kézirat első változatának befejezését. 

2. Szakirodalom keresése 

A téma lehatárolását és a további előkérdések tisztázását követő lépés a kutatás szempontjából 

fontos szakirodalom azonosítása. Szűk értelemben ez a valódi kutatómunka, mivel ekkor végezzük a 

valódi, a témánk szempontjából „felfedező” kutatást. Mivel a tudományos közlemények értékelésénél az 

egyik szempont a feldolgozott szakirodalom széleskörűsége, ezért célszerű körültekintően elvégezni ezt a 

feladatot. Nincs annál kellemetlenebb és nehezebben kezelhető helyzet, mint amikor egy hozzászólás a 

műhelyvitán vagy egy reviewer véleménye mutat rá a szakirodalmi tájékozódás alapvető hiányosságaira. 

A szakirodalom keresésének célja, hogy elérjük az információknak azt a „kritikus tömegét”,
2629

 

amelynek birtokában már képesek vagyunk árnyalt képet alkotni a téma kutatásának aktuális állásáról. 

Ennek megismerése teheti lehetővé, hogy a készülő munkánk valóban megalapozott legyen, azaz ne 

valamiféle „légüres térben lebegjen”, a tudományos diskurzustól eltávolodva. 

Két fő módszere van a szakirodalom feltárásának. Az egyik az, hogy áttekintjük a már megjelent 

releváns munkák jegyzeteit (footnote mining).
2630

 Ez a módszer hatékony lehet, ha sikerül jó 

kiindulóponto(ka)t találni, olyan tanulmányt vagy monográfiát, amely átfogóan és elmélyülten 

foglalkozik a kérdéssel. Különösen fontosak lehetnek e téren a recenziók, azok ugyanis kiindulópontként 

gyakran összegyűjtik a state of the art irodalom legfontosabb elemeit. Lényeges, hogy heurisztikus 

módon alkalmazzuk ezt a módszert, azaz az így fellelt írások jegyzeteit is érdemes átnézni, mivel 

valószínűleg újabb szakirodalmakra bukkanhatunk, és így tovább. E megközelítés legnagyobb veszélye, 

ha olyan munkából indulunk ki, amely valamilyen okból -- például személyes motívumok, meghatározott 

tudományos iskolához tartozás -- csak a szakirodalom egy behatárolt részére koncentrál, és így 

féloldalassá teheti a további kutatást. Ez a veszély viszonylag könnyen elkerülhető, amennyiben több, 

egymástól független forrást is figyelembe veszünk kiindulópontként. 

A másik alapvető módszer az adatbázisokban végzett kutatás (database searching). Az elmúlt 

évtizedek lendületes fejlődésének köszönhetően számos jól használható társadalomtudományi vagy 
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kifejezetten jogi jellegű adatbázis áll a kutatók rendelkezésére.
2631

 Ezek jelentősebb része nem ingyenes, 

így csak olyan intézményből férhető hozzá, amely rendelkezik előfizetéssel. A hazai egyetemek 

ellátottsága ebből a szempontból vegyes képet mutat, de a Közép-európai Egyetemen és a szakkönyvtárak 

közül az Országgyűlési Könyvtárban a legtöbb fontos adatbázis hozzáférhető. Az adatbázisok egy 

részében csak bibliográfiai kutatást végezhetünk, míg egy másik részükben -- ezek alapvetően, de nem 

kizárólag folyóirat-adatbázisok -- a források digitalizált formában is hozzáférhetők. Az adatbázisban 

végzett kutatás tehát részben helyettesítheti a könyvtári kutatást, vagy pedig annak előkészítésében kaphat 

komoly szerepet.
2632

 

3. Olvasás 

A tudományos olvasást meg kell különböztetni a hagyományos szépirodalmi olvasástól. Míg az 

utóbbinál a cél egy irodalmi mű élvezete és az ezen keresztül történő élményszerzés, addig a tudományos 

olvasás célja egyértelműen az információszerzés. Ezért kulcskérdés a hatékonyság, és a hatékony 

olvasásnak ugyanúgy megvannak a maga mesterfogásai, mint más emberi tevékenységeknek.
2633

 Nagyon 

fontos, hogy a tudományos szövegekhez soha ne irodalmi igénnyel közelítsünk, ugyanis esztétikai vagy 

irodalmi értelemben valószínűleg kevesebb igazán jó szöveggel fogunk kutatásaink során találkozni,
2634

 

mintha a magyar vagy a világirodalom klasszikusait olvasnánk. 

Amikor egy számunkra új tudományos szöveget kézbe veszünk, a szöveg olvasása előtt érdemes 

áttekinteni a következőket:  

(a) ki a szerző, mikor jelent meg a mű, hol publikálták; (b) a mű címe, alcímek; tartalomjegyzék: 

szerkezet, beosztás, fejezetcímek; (c) előszó, konklúzió, absztrakt, fülszöveg, hátlap; (d) 

kolofón/impresszum: közreműködők (szakmai szerkesztő, esetleg szakmai lektor, fordító); (e) jegyzetek, 

irodalomjegyzék (ebből megtudjuk, hogy milyen művekre hivatkozik, így arra a kérdésre is választ 

kaphatunk, hogy melyik jogtudományi diskurzusban mozog), szó szerinti idézetek forrása, táblázatok, 

illusztrációk; függelékek, mutatók.
2635

 

Ezzel az előkészítő munkával már szerezhetünk annyi információt, hogy többé-kevésbé biztosan 

megítélhessük a megbízhatóságon túl azt, mennyire lényeges a témánk szempontjából, és ezért 

elmélyülten kell-e foglalkoznunk vele. Itt ismét felértékelődhet a recenziók szerepe, egy jó recenzió 

ugyanis sokat segíthet egy kötet főbb téziseinek megismerésében és így annak eldöntésében, hogy vajon 

érdemes-e az adott művel komolyabban foglalkozni.
2636

 

Csak akkor érdemes az alapos olvasáshoz hozzáfogni, ha úgy ítéljük meg, hogy a kiválasztott mű 

hasznos kutatásunk szempontjából. A tudományos olvasás első szabálya, hogy a szöveget érdemes 

először „tudatosan átfutni”, azaz megkeresni és áttekinteni annak főbb téziseit, állításait. Ezt megkönnyíti, 

ha először a szöveg elejét és végét olvassuk el, mert a bevezetésben a szerzők nagy többsége már lefekteti 

kiindulópontjait és a hozzájuk kapcsolódó hipotéziseket, míg a záró részekben összefoglalják a kutatás 

megállapításait. Ha sikerül így képet alkotnunk a szöveg tartalmáról, akkor a legalaposabban a szövegnek 

azokat a részeit kell elolvasnunk, amelyek az általunk vizsgált problémához kifejezetten kapcsolódnak és 

a kutatásunk szempontjából releváns információt tartalmazhatnak.
2637

 

A második szabály a fontosnak tartott szövegrészek olvasásához kapcsolódik. Olvasás közben 

mindig jegyzetelni kell, továbbá a fontos és releváns állításokat érdemes ki is emelni. Azt is 

mondhatnánk, hogy a jegyzetelés és aláhúzás segítségével meg kell a szöveget „emésztenünk”, mivel a 

tudományos olvasás természete ezt szükségessé teszi (feltéve persze, hogy nem könyvtári kötetről van 

szó!). A margóra írt jegyzetek, a külön lapon, füzetben vagy manapság inkább már elektronikus 

dokumentumban vezetett olvasónapló, a különféle szövegközi jelölések és aláhúzások mind-mind abban 

segítenek, hogy valóban megértsük a szerző tételeit és azokat a későbbiekben akár kritikailag, akár a 
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koncepciónkba beépítve fel tudjuk használni.
2638

 Továbbá ha csak „egyszerűen olvasunk”, nagy az esély 

arra, hogy rövid időn belül elfelejtjük az olvasottakat és így kárba vész az olvasásra fordított idő. A 

szöveg kellően alapos kipreparálásának további előnye, hogy az ilyen módon előkészített szövegre a 

későbbiekben elég lesz csak rápillantani egy-egy probléma kapcsán és ezért nem kell újra elmélyednünk 

benne.
2639

 

Azt, hogy vajon megértettünk-e egy szöveget, egyszerűen lehet ellenőrizni. Miután befejeztük az 

olvasását, érdemes pár percet arra fordítani, hogy magunkban vagy írásban összefoglaljuk az 

olvasottakat.
2640

 Ha ezt kizárólag a szöveg szókincsével és terminológiájával tudjuk megtenni, akkor még 

tovább kell dolgoznunk, egészen addig, amíg már alapvetően a saját szavainkkal is képesek leszünk erre. 

Amikor a szöveg fő téziseit önállóan, a szöveg segítsége nélkül is át tudjuk adni, akkor értettük meg 

valójában a szöveget. 

Fontos lehet az olvasás megfelelő körülményeinek megteremtése is. Erre nehéz általánosan 

elfogadható receptet adni, hiszen mindannyiunkat más és más körülmények inspirálnak munka közben. 

Általában megállapítható, hogy a csönd, a jó fényviszonyok, a nyugalom és a kényelmes ülőhely 

elengedhetetlen,
2641

 de ehhez még számos egyéni tényező kapcsolódhat. E fejezet egyik szerzője például 

kifejezetten hatékonyan tud olvasni tömegközlekedési eszközökön és a zenehallgatást sem veti meg, 

másikuk ellenben kizárólag teljes nyugalomban tud dolgozni, és a legkisebb háttérzaj is lehetetlenné teszi 

a munkáját. A legfontosabb az, hogy tudjuk, milyen körülmények fontosak a számunkra, és próbáljuk 

meg ezeket megteremteni! 

4. Írás 

A jogtudományi munka legfontosabb része a tudományos írás. Az írás során öntjük formába 

megállapításainkat, amelyeket a sikeres publikálást követően tudományos eredményként vehet majd 

számba a tudományos közösség. Mint bármilyen más írói tevékenység során, itt is közvetítünk -- azonban 

az ilyen írásbeli közvetítésnek van számos, csak a tudományos világra jellemző specifikuma. 

Bevezető megjegyzésként mindenképpen le kell szögezni, hogy első nekifutásra lehetetlen 

tökéletes szöveget alkotni, és nem is érdemes erre törekedni. Mindaz, amit leírunk, egyszerű alapanyag, 

amely a későbbi munka során folyamatosan fejlődik, alakul. Éppen ezért talán a tudományos írás egyik 

legfontosabb szabálya, hogy rendszeresen és folyamatosan kell írni.
2642

 Amikor írni kezdünk, a legtöbb 

esetben -- azért, hogy ismét belehelyezkedjünk a szerzői pozícióba -- újraolvassuk a korábban elkészült 

részt vagy részeket, és eközben is alakíthatunk rajtuk. Sporthasonlattal élve: a tudományos írás semmi 

esetre sem egy sprintszám, hanem sokkal inkább hasonlít a hosszú távú számokra, mint amilyen a 

maratoni futás vagy a hosszútávúszás. 

Továbbá azt is látni kell, hogy az „íráskészség” nem egy konstans, egyenes vonalú 

összefüggésekkel leírható képesség, azon túl, hogy valakinek eredendően könnyebben, másoknak 

nehezebben megy az írás. Írói potenciálunkat számos külső tényező is befolyásolja, a körülmények néha 

segítenek és támogatnak minket, máskor viszont kifejezetten hátráltathatnak vagy nehezíthetik a 

munkánkat. E külső tényezőket lehetetlen számba venni, de példálózóan rá lehet mutatni a fontosabbakra. 

Mindenképpen hat írói munkánkra aktuális hangulatunk, annak mindig jelentős szerepe van az íráshoz 

nélkülözhetetlen írói ihlet kialakulásában. Egy boldogabb és kiegyensúlyozottabb időszakban 

valószínűleg az írás is könnyebben megy, míg a feszültségektől és frusztrációtól sokkal nehezebb írás 

közben függetleníteni magunkat. Gyakran saját hibáink is döntően befolyásolják eredményeinket, 

gondoljunk például arra, hogy ha rosszul osztjuk be a rendelkezésre álló időt, akkor a határidő felé 

közeledve a növekvő elkeseredettség és lelki nyomás szintén rontani fogja a teljesítményünket. Általában 

megállapítható továbbá, hogy a stressz (kivéve talán a leadási határidőből fakadó feszültséget) nem 

kedvez az írói képességeknek. Mivel -- a közkeletű vélekedések ellenére -- a tudományos munka is igen 

stresszes lehet, célszerű mindenkinek magának kialakítani stresszkezelési stratégiáit, legyen az a sport, a 

repülőgép-modellezés vagy bármilyen más tevékenység. Nagyon fontos, hogy e tényezőktől sosem 

függetleníthetjük magunkat, azonban megtanulhatjuk azokat kezelni, ennek pedig a legfontosabb eleme, 

hogy soha ne vállaljuk túl magunkat, mindig hagyjunk kiskapukat az ütemezésben a váratlan helyzetek és 

hatások feldolgozására.
2643
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Klasszikus meglátás a tudományos írással kapcsolatban, hogy előbb olvasni és gondolkodni kell, 

majd ezt követően lehet csak hozzáfogni az íráshoz. Bármennyire is logikusnak tűnik ez a gondolat, a 

gyakorlatban ez nem így történik. A két munkafázis -- az olvasás és az írás -- között munkánk során 

folyamatos a kölcsönhatás, folytonosan visszatérünk egyiktől a másikhoz. Ez, ha belegondolunk, 

természetes is, mivel ahogy haladunk előre az írásban, úgy formálódnak a téziseink, ez pedig állandó 

összevetést és ellenőrzést igényel. Nem szabad tehát mereven elválasztani a két tevékenységet, hanem 

azokat rugalmasan össze kell kapcsolni.
2644

 

Az olvasás során gyakran elektronikusan készítünk vázlatos jegyzeteket, az olvasott mű 

oldalszámával ellátva (!), amely aztán a készülő szöveg gerincét alkotja. Ha pedig a vázlatból megírt 

szöveg lesz, utána is folytathatjuk a szakirodalmi keresést, és annak fényében tovább csiszolgatjuk a 

szöveget. E tanulmány egy részének eredeti vázlata például így nézett ki: 

 

4.1 Címadás 

Munkánk fogadtatását és lehetséges hatását döntően befolyásolja annak címe. A cím elsődleges 

szerepe az írás tartalmának kommunikálása, azonban figyelemfelhívó és -felkeltő hatása sem 

elhanyagolható. A tudományos világban gyakran alkalmazzák a kettős címadás gyakorlatát, azaz a 

főcímhez egy alcímet is kapcsolnak. Ez a megoldás alkalmas lehet arra, hogy kijelöljük a szöveg témáját 

(főcím) és a tézisünket (alcím). Szintén elterjedt (bár inkább az esszé műfajára emlékeztető) eljárás, hogy 

a főcím a téma megjelölését „feláldozza” a figyelemfelkeltés oltárán azzal, hogy egy hangzatos 

részletinformációt vagy a témával csak metaforikus kapcsolatban lévő, akár provokatív állítást vagy 

kérdést emel ki, és ilyenkor az alcímre marad a közelebbi téma megjelölése. Tudnunk kell, hogy 

túlnyomó része azoknak, akik találkoznak a szövegünkkel, nem fogja elolvasni a tulajdonképpeni 
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szöveget, hanem csak a címet, esetleg (ha van ilyen) a rövid összefoglalót (abstract). A cím ezért igen 

gyakran az egyetlen lehetőségünk a potenciális olvasók megszólítására, amelyet nem érdemes 

elpazarolnunk, hanem meg kell próbálnunk a gondolati tartalmat belesűríteni, ami persze nehéz, hiszen a 

cím természeténél fogva igencsak rövid. 

Egy jó cím sosem túl hosszú, mindig gondolatgazdag és esetleges -- amennyiben a téma 

megengedi -- akár frappáns is (a viccelődéstől azonban érdemes tartózkodnunk). A címadás történhet akár 

egy ismert irodalmi mű vagy film címének újragondolásával, ami adott esetben -- ha jól alkalmazzák -- 

valóban szellemessé (de nem szellemeskedővé) és így az olvasók számára figyelemfelkeltővé teheti az 

adott cikket, mivel szélesebb kör által ismert szövegközi összefüggésekbe (intertextusba) helyezi el. 

Lehetetlen az egyes nagyobb tudományos kultúrák körében a címadási gyakorlatot általánosító 

jelleggel jellemezni, annyit azonban talán megállapíthatunk, hogy az angolszász nyelvterületen -- 

összhangban az általános kultúra mintázatával -- gyakoribbak a figyelemfelkeltő címek, mivel nagy 

„tudományos piacról” van szó, ahol a hatásos cím szinte alapkövetelmény egy cikkel szemben. Érdekes 

módon német nyelvterületen az angolszász címadási gyakorlat nem terjedt el, itt kevésbé találkozhatunk a 

figyelemfelkeltésre hangsúlyosan törekvő címekkel, hanem inkább a témaleírás dominál. Hazánkban 

nincs általános és bevett gyakorlat e téren; az lehet a benyomásunk, hogy a címadás milyenségét az 

egyéni kutatói habitus határozza meg leginkább, amit folyóiratoknál kiegészíthet a szerkesztőség által 

követett gyakorlat (ha van ilyen). 

4.2 Szerkezet és más formai elemek 

Minden jogtudományi munka három nagy egységre -- bevezetés, kifejtés, lezárás
2645

 -- épül, 

amelyek természetesen további tartalmi egységekre oszthatók fel. Azt, hogy a munkánk tartalmi egységeit 

pontosan hogyan nevezzük, a műfaj határozza meg: a monográfiák általában részekre és fejezetekre 

épülnek, míg a tanulmányoknál a pontokra és alpontokra tagolás a bevett, de az egyes részek egyszerű 

számozással vagy belső címekkel történő elkülönítése sem tekinthető szokatlannak. A tartalomjegyzék 

ugyanis a belső címrendszer leképezése, és azért különösen fontos, hogy minél informatívabb legyen, 

mert az „olvasók” egy része csak a tartalomjegyzéket fogja megnézni, és ha az nem modellezi 

kellőképpen a gondolatvezetést, akkor téziseink valószínűleg sokakhoz nem fognak eljutni.
2646

 A tagolás 

jelölése szempontjából sokféle megoldás elképzelhető -- lehet például decimális, arab vagy római 

számmal tagolt, nagybetűs, kisbetűs, duplakisbetűs stb. --, de a legfontosabb, hogy ha kiválasztunk egy 

megoldást, akkor azt következetesen használjuk. (Egy adott folyóiratba vagy tanulmánykötetbe készülő 

írásnál erre nézve egyértelmű eligazítással szolgálhatnak a szerkesztők, ilyenkor természetesen ehhez 

igazodjunk, a szerkesztés során úgyis sor kerül a lapban vagy kötetben használt formátumnak megfelelő 

egységesítésre.) Amennyiben fejezetcímeket illesztünk a szövegbe, akkor lényeges, hogy azok 

egyértelműek legyenek, továbbá be kell mutatniuk a gondolatvezetés szerkezetét is. 

A bevezetések jelentőségét gyakran hajlamosak vagyunk alábecsülni, pedig több szempontból is 

kulcsszerepük van. A legtöbb olvasó ugyanis a szöveg szerkezetét áttekintve és a bevezetést elolvasva 

dönt arról, hogy komolyan kézbe veszi-e az adott munkát. Éppen ezért stratégiai jelentőségű a bevezető 

rész magas színvonalú megírása. Egy jól megírt bevezetés általában a következő elemekből áll: (a) 

témamegjelölés; (b) a kutatási kérdés precíz megfogalmazása és esetlegesen a tézis megelőlegzése vagy a 

hipotézis ismertetése; (c) az alkalmazott módszertan tisztázása; (d) az írás szerkezetének bemutatása; (e) 

viszonyunk a tudományos diskurzushoz, azaz például kiegészíteni, újraírni, esetlegesen újraértékelni 

kívánjuk azt; (f) a kutatás során alkalmazott fogalmak magyarázata, amennyiben szükséges, mert a 

konvencionális fogalomhasználattól eltérünk.
2647

 Mint látható, a bevezetés fő feladata, hogy segítse az 

olvasót abban, hogy megfelelő képet tudjon alkotni a munkánkról, valamint -- munkánk vezérfonalát 

bemutatva -- kedvet csináljon a további olvasáshoz.
2648

 

A jogtudományi munkák legterjedelmesebb része természetesen mindig a kutatási eredmények 

bemutatása és kifejtése. E részben részletesen bemutatjuk téziseinket, megindokoljuk, miért jelentősek 

ezek a kutatás szempontjából, illetve cáfoljuk az esetleges ellenérveket.
2649

 A kifejtés pontos szerkezeti 

felépítése mindig az adott témától és a hozzá kapcsolódó módszertan és diskurzus természetétől függ; a 

legtipikusabb megoldások a következők: (a) esetek szerinti tagolás (amennyiben esetjogi természetű a 

probléma); (b) jogforrások szerinti tagolás (például egyes törvények, jogágak vagy jogterületek) és (c) 
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témák és problémák szerinti tagolás.
2650

 Természetesen ezek kombinálhatók, csak az a fontos, hogy a 

szöveg logikus és koherens maradjon. 

Egy tudományos munka záró része ugyanolyan jelentőségű, mint az azt megelőző szövegrészek. 

A lezárásnál fontos kiindulópont, hogy az nem valamiféle „szemeteskosár”, ahová azokat a gondolatokat 

helyezzük, amelyek fontosnak tűnnek témánk szempontjából, de máshol nem találunk nekik helyet a 

szövegben.
2651

 E rész feladata az összegzés, azaz a kifejtés során bizonyított tézis(ek) praktikus 

összefoglalása. Az eredmények „felmutatása” és megerősítése mellett ki lehet azt is fejteni, hogy 

mennyiben járultunk hozzá a diskurzushoz, és ezek alapján milyen jövőbeli kutatási irányok és 

problémafelvetések képzelhetők el.
2652

 Egy jól sikerült lezárás akár egy következő tanulmány 

kiindulópontjává is válhat. 

A tudományos szövegek alapegységei szövegtani szempontból a bekezdések. Általános szabály, 

hogy egy bekezdésnek meg kell egyeznie egy gondolategységgel.
2653

 Természetesen ezt lehetetlen 

patikamérlegen kiméregetni, de erre nincs is szükség; ami fontos, hogy ne kövessük el az a hibát, hogy 

több divergens gondolatot (például a fő eszmetörténeti összefüggés bemutatása és a kritika felvillantása) 

kényszerítünk egyetlen bekezdésbe, mert ez jelentősen rontja a szöveg magyarázó értékét. Érdemes a 

másik végletet is elkerülni, amikor szinte minden mondatunknak önálló bekezdést szentelünk, mert ez 

szintén rontja a szöveg érthetőségét, mivel túlzottan gyakran szakítja meg az olvasás folyamatosságát.
2654

 

Egy szimpla sorközzel írott szövegben egy A4-es oldalt nagyjából kettő--öt bekezdésre érdemes osztani, a 

gondolati egységek függvényében. 

4.3 A stílus 

Egy jogtudományi szövegnek vannak saját stíluskövetelményei, amelyek mind e szövegek 

céljából -- tudományos eredmények sikeres közvetítése a szakma felé -- következnek. Elsődlegesen ezért 

(és ez a legfontosabb stílusbeli elvárás, minden további ebből fakad) egy jó stílusú tudományos munkában 

a szerzőnek mindig „kézen kell fognia az olvasót”
2655

 és végig kell vezetnie az érvelésen. Olyan stílusban 

kell tehát írni, amely alkalmas arra, hogy az olvasóhoz közelebb hozza az általa kevésbé ismert témát és 

képes felkelteni érdeklődését érveink és téziseink iránt. Ennek során a szerzőnek mindig arra kell 

gondolnia, hogy nem várhatja el az olvasótól ugyanazt az ismeretszintet, mint amellyel ő rendelkezik egy 

kutatással töltött hosszabb időszak után.
2656

 Éppen ezért megértőnek kell lennünk az olvasó iránt, és 

érdemes még a számunkra legnyilvánvalóbb tényeket, összefüggéseket is elmagyarázni -- egyszerűen 

azért, mert egyáltalán nem biztos, hogy amit a szerző ismer, azt más is ismeri. Ez alól az egyetlen kivétel 

a tudományos vitacikk lehet, mivel ott a vitázó felek nyilvánvalóan tisztában vannak a vita alapjául 

szolgáló tézisekkel, tételekkel. Mindezt ugyanakkor túlzott didaktikusság nélkül kell megtenni, kerülve a 

tankönyvízű ismétléseket, rövidebb részek folyamatos összefoglalásait. Magyarul, akkor lesz „jól 

fogyasztható” egy tudományos munka, ha tiszteli az olvasót.
2657

 

A szöveg érthetősége szempontjából kulcsfontosságú, hogy mennyire sikerül a gondolatmenet 

belső logikáját visszaadni. E téren akkor lehetünk sikeresek, ha a szöveg egyes alegységeinek, 

bekezdéseinek tartalma mindig az előzőből következik, és így zárt logikai láncot alkotnak. Ez a belső 

logika a meggyőző erő egyik feltétele is, mivel jelzi, hogy értjük témánkat és magabiztosan mozgunk a 

kapcsolódó problémákban.
2658

 Érdemes tehát elkerülni az exkurzusokat,
2659

 azokat a kitérőket, amelyek 

érdemben nem járulnak hozzá tézisünk kifejtéséhez, azonban az olvasót megzavarhatják érveink 

megértésében. Fontos, hogy a jegyzeteket se használjuk exkurzusokra. Ha van releváns mondanivalónk, 
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akkor az kerüljön a főszövegbe, ellenben ha nem releváns, amit hozzátennénk, akkor annak a 

jegyzetekben sincs helye.
2660

 

Miután megteremtettük a szöveg belső koherenciáját, az érthetőségét tovább javíthatjuk, ha 

figyelünk arra, hogy ne legyenek a szövegben túlzottan hosszú mondatok.
2661

 A rövidebb mondatok 

könnyebben befogadhatók, és a túlzottan hosszú -- hat-hét soros vagy akár fél oldalon keresztül kígyózó -

- mondatoknál nemcsak az a veszély áll fönn, hogy az olvasó nem érti meg, mert nem tudja a 

gondolatmenetet követni, hanem az is, hogy maga a szerző elkalandozik a kiindulópontjától. Noha 

néhány idősebb hazai jogtudós a mondatok hosszúságát és bonyolultságát tekinti a tudományosság egyik 

fő értékmérőjének, mi mégis azt javasoljuk, hogy az érthetőség követelményét fokozottan tartsák szem 

előtt a leendő kutatók. 

Egy tudományos munka szövegének stílusával szemben a következő követelmények 

fogalmazhatók meg: az írásunk mindig legyen precíz, tömör, egyszerű és egyértelműen érthető.
2662

 Azaz a 

tudományos írás nem szépirodalom; itt a cél az eredmények minél közérthetőbb közvetítése, nem pedig 

irodalmi értékű szövegek alkotása az emberei létezés örök kérdéseiről.
2663

 (Az természetesen nem baj, ha 

egy tudományos tanulmánynak irodalmi értéke is van, de hangsúlyoznunk kell, hogy nem ez az 

elsődleges elvárás.) Az előbbi négy általános követelmény alapján további tanácsokat is 

megfogalmazhatunk. Elsőként jelezni kell, hogy egy tudományos szöveg szempontjából sem a nyelvtani 

egyes szám első személy, sem többes szám első személy nem túl szerencsés választás. Az egyes szám 

első személy, amennyiben nem szigorúan vélemény kifejtése történik, fellengzősen, „ex katedra” 

kijelentésként hat, ezért kerülendő. A többes szám első személy, az ún. királyi többes hasonló benyomást 

kelthet, kivéve a társszerzőségben készült munkákban, ott ez a természetes.
2664

 Mindezek miatt 

alapvetően a személytelen szerkezetek használatát javasoljuk, még akkor is, ha a magyar nyelvben ez 

némiképp nehezebben megoldható, mint a neolatin nyelvekben. Például: „E koncepcióval szemben 

fogalmazódott meg…”, „Egyértelműen megállapítható…”, „Mindebből logikusan következik az, 

hogy…”, „Ez a gondolkodásmód ellentétes irányt követ…”stb.  

Továbbá célszerű kerülni a viccelődést és a gúnyolódást, mivel ez nem az a műfaj, ahol sikerre 

vezethet.
2665

 Mindkét „stíluselem” kontraproduktívvá válhat, és inkább taszíthatja az olvasókat, mintsem a 

szövegünk felé fordítja. Hasonlóan érdemes elkerülni az ún. vattázást, azt, hogy felesleges mondatokkal 

és kitérőkkel „hizlaljuk” fel a gondolatainkat, ezzel keltve a tudományosság látszatát.
2666

 Ugyanez 

vonatkozik a körülményeskedő mondatszerkesztésre, ami gyakran abból adódik, hogy élőbeszédszerűen 

fogalmazódik meg bennünk a mondanivaló, de azt még adaptálni kell, le kell hámozni róla az élőbeszédre 

jellemző sallangokat. Minden gondolatból annyit kell kihozni, amennyit lehet és ha egy gondolat kimerül, 

akkor látszatírás helyett rá kell térni a következőre -- a tudományos kutatás során úgyis számos 

felhasználható érvet és gondolatot fogunk találni. 

Szövegünk magyarázó erejét tovább növelhetjük, ha érveinket példákkal illusztráljuk.
2667

 A 

példák segítségével ugyanis lehetővé tesszük az olvasónak, hogy ne csak egy elvont gondolattal, hanem 

annak egyedi megnyilvánulásával is találkozzon, és ez jelentősen javíthatja téziseink befogadásának 

esélyeit. Az „egy kép, ezer szó” mondás e téren is működhet, mivel a példák mindig lehetővé teszik, hogy 

az absztrakt téziseket a konkrétumok világában horgonyozzuk le. Azonban arra érdemes figyelni, hogy 

egy-két jó példa önmagában még sosem jelent általános tendenciát, ezért érdemes a példán alapuló 

általánosításokkal óvatosan bánni.
2668

 

A tudományos munkák szövegében gyakran találkozhatunk idegen szavakkal, azok 

magyarosításával, latin kifejezésekkel vagy germanizmusokkal. Ezek a tudományosság látszatát növelik, 

hiszen egy idegen nyelvű kifejezésektől hemzsegő szöveg felkeltheti az olvasóban azt a benyomást, hogy 

annak komoly tudományos értéke van. Mindezek ellenére mi mégis az ezektől való tartózkodást 
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 Az irodalom természetéről és az irodalmi nyelv tudományos nyelvvel való összevetéséről lásd René 

WELLEK -- Austin WARREN: Az irodalom elmélete [ford. SZILI József] (Budapest: Osiris 2006) 20--28. 

További tájékozódási pont lehet Alekszander SZOLZSENYICIN ars poeticája, mely szerint „az írónak 

egyetemes és örök témákkal kell foglalkoznia”. [sz. n.]: „Alexandre Soljenitsyne, un phénomène nouveau 

de la littérature soviétique” Documentation sur l’Europe Central 1973/3. 249. 
2664

 ACZEL (36. lj.) 106. 
2665

 MÖLLERS (17. lj.) 108. 
2666

 ACZEL (36. lj.) 96. 
2667

 MÖLLERS (17. lj.) 114. 
2668

 ACZEL (36. lj.) 101--102. 
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javasoljuk, ha alkalmazásukra nincs kényszerítő ok.
2669

 Ha mégis úgy döntünk, hogy felhasználunk ilyen 

kifejezéséket, mert a szakmailag indokolt, akkor is meg kell adni a fordításukat zárójelbe téve (például 

Conseil d’État -- Államtanács). A magyarázat egyszerű. Egy német mondást parafrazeálva -- „Man 

spricht Deutsch, nicht Jura”
2670

 (az emberek a német és nem a jogi nyelvet beszélik) -- megállapíthatjuk, 

hogy az olvasók döntő többsége magyar nyelvű eszmefuttatásokat vár el magyar nyelvű szövegtől, és az 

is meglehet, hogy nem járatos az idegen nyelvű terminológiában. A tudományos közvetítés sikerét tehát 

növeli, ha szövegünket nem zsúfoljuk tele hivalkodó idegen nyelvű szakkifejezésekkel.
2671

 Természetesen 

nem tartoznak e körbe a bevett (különösen a latin) szakmai terminusok, amelyeknek viszont éppen a 

mindenáron való „magyarosításától” kell tartózkodni, mert a pontos jelentést az eredeti kifejezés 

hordozza. A kifejezésválasztás fő szabálya mindezeken túl, hogy tisztában legyünk a szó jelentésével, 

amire különösen kell figyelni, ha a saját szakterületünkön terminológiájából vett szavaknál. 

Fontos szem előtt tartani azt is, hogy a törvényi definíciók kötelezik a kutatókat, hiszen maga a 

jog a témájuk. Éppen ezért ezeket mindig tiszteletben kell tartani, nem szabad csak úgy tetszőlegesen 

átértelmezni. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne ezekkel szemben érvelni, amennyiben erős 

érveink vannak, de ilyenkor sem lehet a jogszabályi szintű definíció felett átsiklani és egy mozdulattal 

félretenni.
2672

 

Amennyiben az elkészült szöveget stílus és meggyőző erő szempontjából ellenőrizni szeretnék, 

két egyszerű módszer is a rendelkezésünkre áll. Elsőként érdemes a szöveget bekezdésenként végignézni, 

minden bekezdésnél magunkban rákérdezve arra, hogy pontosan mit kívánunk mondani és hozzáad-e 

érdemben ahhoz valamit a vizsgált szakasz. Ha a válaszunk egyértelmű igen, akkor továbbmehetünk, ha 

bizonytalanok vagyunk, akkor jobb átgondolni az adott bekezdés szerepét a szövegben, végső esetben 

akár törölhetjük is.
2673

 Másrészt az is sokat segíthet, ha felolvassuk magunknak hangosan a szöveget, 

mivel így számos olyan stílushibát észrevehetünk, amelyek felett olvasás közben elsiklanánk.
2674

 

Egy tudományos szöveg a főszövegen kívül a következő járulékos részeket tartalmazhatja: 

mottó, ajánlás, előszó, tartalomjegyzék, rövidítések jegyzéke, irodalomjegyzék, jogszabály-mutató, 

névmutató, tárgymutató.
2675

 Ezek használata műfaj- és akadémiai kultúra specifikus; nyilvánvaló, hogy 

egy komolyan monográfiához össze kell állítani a mutatókat, míg erre tanulmányok esetén nincs szükség. 

Angolszász és német folyóiratokban nem szokatlan, hogy a tanulmányoknak is van saját 

tartalomjegyzékük, hazánkban ez nem bevett gyakorlat. Célszerű az ezekkel kapcsolatos elvárásokról 

tájékozódni a kiadók és folyóiratok formai követelményeket tartalmazó iránymutatásai vagy a korábbi 

kiadványokból megismerhető gyakorlat alapján. 

Amennyiben külön irodalomjegyzéket is össze kell állítani, több stratégia is elképzelhető. 

Lehetséges, hogy azt már az írás közben, folyamatosan készítjük. Ennek előnye, hogy nem kell egy 

forráshoz újra hozzányúlni, hanem a felhasználás pillanatában beilleszthetjük az irodalomjegyzékbe, 

azonban hátránya lehet, hogy az időközben változó jegyzetek (például újak beillesztése, korábbiak 

kihúzása, kiegészítése) átalakulását így nem mindig tudjuk követni. Szerintünk a legjobb megoldás ezért, 

még ha több munkát is igényel, ha a szöveg elkészülte után állítjuk össze a felhasznált irodalom 

jegyzékét. 

4.4 Tartalmi elvárások 

Több összefüggésben is felmerülhet a kérdés, hogy tartalmi értelemben mitől „jó” egy 

tudományos szöveg. E probléma első rétege a szaktudományos dimenzió; az, hogy egy tudományág 

fogalmi keretei között mennyire sikeresen tudjuk az álláspontunkat kommunikálni. Ezt nyilvánvalóan 

csak az adott kontextusban lehet megítélni, jelen keretek között nem lehet általános tanácsokat adni. 

Azonban a további, „meta-szaktudományos” rétegekben már meg lehet általános érvényű javaslatokat is 

fogalmazni. 

A tudományos írások célja mindig a tézisek bemutatása -- általában elvárt, hogy saját, önálló 

álláspontunk legyen
2676

 -- és a mellettük történő meggyőző érvelés, sosem valamiféle „egotrip”, amely 

                                                           
2669

 Vö. MÖLLERS (17. lj.) 114. 
2670

 MÖLLERS (17. lj.) 105. 
2671

 A semmitmondó kifejezésektől és nyelvi fordulatoktól is érdemes tartózkodni. Lásd ACZEL (36. lj.) 

93. 
2672

 Vö. MÖLLERS (17. lj.) 117. 
2673

 MÖLLERS (17. lj.) 123. 
2674

 ACZEL (36. lj.) 96. 
2675

 Vö. MÖLLERS (17. lj.) 142. 
2676

 MÖLLERS (17. lj.) 86. A tézis megfogalmazásánál nagyon fontos, hogy bízzunk az ösztöneinkben. 

Általános tapasztalat, hogy a tudományos tézisek jelentős része először intuitívan, ráérzésszerűen 
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feltételezett szellemi fölényünk demonstrálására irányul.
2677

 Akkor „jó” tehát egy tudományos munka, ha 

képes a benne foglalt gondolatokat világosan rendszerezni és meggyőzően közvetíteni.
2678

 Ahhoz tehát, 

hogy sikeres műveket írjunk, elsősorban érvekre van szükségünk. Ezeket az érveket -- kutatómunka révén 

-- elsőként „meg kell találnunk”, majd bizonyítékokkal alátámasztva meggyőzően kell alkalmaznunk. 

Amikor egy állítás mellett érvelünk, az mindig kétféle gondolati műveletet jelent. Elsőként azt, hogy 

megvizsgáljuk, elmagyarázzuk, pontosan mit is jelent a tézis. Másodsorban pedig azt, hogy a tézis mellett 

érveket hozunk fel.
2679

 E második lépésben kaphat szerepet a tézisünkkel szemben felhozható potenciális 

ellenérvek cáfolata is. Ennek jelentőségét nem szabad lebecsülnünk, ugyanis a tudományos diskurzusban 

előnyre tehetünk szert, ha legalább a legnyilvánvalóbb ellenérveket meggyőzően cáfoljuk, továbbá a tézis 

meggyőző erejét is javítja, ha különféle ellenérvek „kereszttüzében” is teszteljük.
2680

 

Az írásainkat tartalmi értelemben is komolyan fejleszthetjük. Ennek egyik módja, ha már írás 

közben különféle kiemelések vagy betoldások formájában jelezzük a felmerült problémákat vagy a 

megoldatlan kérdéseket a szövegben. E megoldás előnye, hogy egy felmerülő bizonytalanság miatt nem 

szakítjuk meg az írás folyamatát, azonban a későbbiekben visszatérve rá kiegészíthetjük, pontosíthatjuk a 

szöveget. Továbbá azzal is csiszolhatjuk a szövegünket, ha az elkészülte után egy kötekedő szerkesztő 

szemével olvassuk újra. Amennyiben magunkra öltjük a szerkesztő vagy a szakmai lektor szemüvegét, 

rögtön számos olyan tartalmi probléma tűnik fel, amelyeket szerzőként nem vettünk volna észre.
2681

 

Természetesen ehhez nélkülözhetetlen az önkritika képessége és az, hogy némiképp „el tudjunk 

távolodni” a saját szövegünktől. 

4.5 Korábbi tudományos eredmények felhasználása és hivatkozása
2682

 

A tudományos szöveggel szembeni legalapvetőbb követelmény, hogy nem alapulhat egy 

korábban megjelent munka vagy annak egy része szó szerinti átvételén. Más szellemi termékének, 

eredményeinek sajátként való feltüntetése (plágium) a tudományos munka etikájával szembeni 

legsúlyosabb vétség, amely minden esetben kiváltja a szakmai közösség leghatározottabb elítélését. A 

tudományos közösség határozott értékítélete mellett a plágiumot a jogrendszer is szankcionálja.
2683

 

A plágium tilalma azonban természetesen nem jelenti azt, hogy munkánkban ne 

támaszkodhatnánk mások korábbi eredményeire. Sőt, ez nélkülözhetetlen is, hiszen a tudományos 

munkában mindig egy diskurzushoz kapcsolódva fogalmazzuk meg álláspontunkat, annak kialakítása 

pedig feltételezi a korábbi eredményekhez való viszonyulást és az azokkal kapcsolatos állásfoglalást. 

Hogy milyen tudományos eredményeket használtunk fel, hivatkozás formájában jelezzük, amely egyben a 

tudományos szövegek egyik fontos ismertetőjegye is. 

A hivatkozás célja, hogy megjelöljük a munkánkban felhasznált forrásokat. Továbbá a 

hivatkozások azonosíthatóvá teszik munkánk gondolati hátterét, mivel képet adnak arról, hogy az érvelés 

egyes pontjainál mely szerzőkkel és milyen állításokkal halad párhuzamosan gondolatmenetünk, vagy hol 

térünk el ezektől önálló véleményt alkotva vagy eltérő jellegű forrásokat is felhasználva. Azt is 

bizonyítják a hivatkozásaink, hogy mennyire ismerjük a vonatkozó szakirodalmat; egy szöveg 

jegyzetanyaga jól kirajzolja a tájékozódási horizontot. A hivatkozások végső soron tehát lehorgonyozzák 

a vonatkozó szakirodalomban és így az ahhoz kapcsolódó diskurzusban a mondanivalónkat -- s éppen 

ezért nélkülözhetetlenek a tudományos munkában.
2684

 

Amennyiben egy gondolatot szó szerint, idézőjelek között idézünk, akkor mindig oldalszámra 

pontosan meg kell adni a forrást. Amennyiben csak kapcsolódunk egy bizonyos állításhoz vagy egy 

gondolati hagyományhoz, de nincs konkrét, szövegszerű átvétel, akkor is célszerű minden esetben az 

általunk fontosnak tartott és a kutatás során felhasznált forrásokra oldalszámszerűen hivatkozni, ezzel is 

                                                                                                                                                                          
fogalmazódik meg, és csak a rendszeres kutatást követően vagyunk képesek azt bizonyítani. Nem szabad 

tehát azonnal elvetni a legváratlanabb pillanatokban beugró gondolatokat, mivel lehet, hogy későbbi 

munkánk kiindulópontjaivá is válhatnak. CUERDA RIEZU (4. lj.) 19--22. 
2677

 ACZEL (36. lj.) 125. 
2678

 ACZEL (36. lj.) 11. 
2679

 ACZEL (36. lj.) 57. 
2680

 ACZEL (36. lj.) 130. 
2681

 ACZEL (36. lj.) 118. 
2682

 E témáról kimerítően lásd GYURGYÁK János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve (Budapest: Osiris 
2
2005). 

2683
 Vö. Btk. 329. § és 1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról 94. §. 

2684
 Vö. Peter HÄBERLE -- Alexander BLANKENAGEL: „Fußnoten als Instrument der Rechtswissenschaft” 

Rechtstheorie 1988. 116--136. 
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súlyt adva állításunknak és jelezve a kapcsolatot a diskurzussal.
2685

 A közismert tényeket, állításokat 

viszont nem kell meghivatkozni, ez ugyanis jelentősen felduzzasztaná a jegyzetek mennyiségét és 

felesleges is, mivel feltételezhető, hogy az adott tudományterület legalapvetőbb ismeretanyagával 

mindenki tisztában van a szakmai közösségből.
2686

 A szükségtelen jegyzetek akár éppen a kívánttal 

ellentétes hatást is kiválthatnak, arról árulkodva, hogy a szerző nem jól érzékeli, más tudományos 

szövegekből nem szűrte le, hogy milyen közös tudásanyag meglétére apellálhat. 

A hivatkozások formailag láb- vagy végjegyzetben, esetleg szövegközi jegyzetben kaphatnak 

helyet. Lábjegyzeteléskor az egyes oldalak alján, elkülönítve jelenik meg a jegyzetanyag. Ez a 

legelterjedtebb, tudományos szövegek esetében a leginkább olvasóbarát megoldás. A végjegyzetek a kötet 

vagy az egyes fejezetek végére kerülnek folytatólagosan, külön egységként. Ennek a gyakorlati előnye, 

hogy lehetővé teszi a jegyzetanyag egészének könnyebb áttekintését, azonban komoly hátránya az olvasó 

számára, hogy ha egy hivatkozásra kíváncsi, akkor meg kell szakítania az olvasást és hátra kell lapoznia. 

Az angolszász akadémiai kultúrában, különös tekintettel a társadalomtudományokra, használják és az 

európaiban is elterjedőben van (Magyarországon például szinte kizárólagos a szociológiai és a 

nyelvtudományi művekben) az ún. szövegközi hivatkozás (author-date system).
2687

 Ilyenkor a konkrét 

szöveghivatkozásokra az adott gondolati egység mögé illesztett, a szerző családnevéből, a kiadás évéből 

és az oldalszámból álló, zárójelbe tett megjegyzés utal, amelynek feloldását a teljes bibliográfiai 

címleírást tartalmazó, szöveg végi irodalomjegyzékben találjuk meg.
2688

 

Jogtudományi művekben itthon és külföldön is rendszerint lábjegyzetekben találhatók a 

hivatkozások. Minden kiadó és folyóirat előre meghatározott idézési útmutatóval (style sheet vagy 

reference guide) rendelkezik, esetenként be sem fogadják a kéziratot, ha az nem felel ennek. Az amerikai 

jogi folyóiratok abszolút többsége az ún. Bluebook mintát használja,
2689

 amelyet azonban rendszeresen 

kritizálnak monstre méretei (legutóbbi, tizenkilencedik kiadása 500 oldalnál is hosszabb) és kontraintuitív 

megoldásai miatt (nagybetűk és dőlt betűk sajátos használata, oldalszámok elhelyezése a 

hivatkozásban).
2690

 Európában ezért nem is bevett a Bluebook, az idézési minták sokfélék, de relatív 

többséggel bír az OSCOLA, amelynek jelentős előnye a Bluebookkal szemben, hogy ingyenesen 

letölthető, és 500 oldal helyett mindössze 60 oldal terjedelmű.
2691

 A magyarországi angol nyelvű jogi 

folyóiratok közül az OSCOLA-t használja például a (2013 óta létező) ELTE Law Journal és (a 2015-ös, 

56. évfolyamtól kezdve) az Acta Juridica Hungarica is. A magyar nyelvű jogi kiadványok esetében nincs 

egyértelmű minta, de jelenleg relatív többséggel bír a vezetékneveket kiskapitálissal jelölő, a kötet- és 

folyóiratcímet dőltező, a kötetbeli tanulmányt és folyóiratcikket idézőjelbe tevő rendszer (a jelen kötet 

mellett az Állam- és Jogtudomány, a Iustum Aequum Salutare és a Jogesetek Magyarázata is ezt 

használja, honlapjaikról időnként változó linken a minták letölthetők).
2692

 A szakirodalmi hivatkozásokkal 

ellentétben (amelyeket teljesen a saját formátumunkra alakíthatunk), a külföldi jogforrások idézésére -- 

                                                           
2685

 Az idézés részletszabályainak kimerítő -- tíz elemből álló -- felsorolását lásd ECO (3. lj.) 187--195. 
2686

 Vö. MÖLLERS (17. lj.) 131. Hasonló a helyzet azokkal a szerzőkkel, akik nem tesznek mást, mint 

megismételnek egy korábbi gondolatot. 
2687

 Lásd részletesen „Chicago Manual of Style. The author-date system”; 

http://library.williams.edu/citing/styles/chicago2.php.  
2688

 Amennyiben internetes forrásra hivatkozunk offline anyagban, akkor a túl hosszú webcímek (URL) 

lerövidíthetők: decenturl.com, tinyurl.com vagy goo.gl. Érdemes ezt a szolgáltatást igénybe venni, mert 

nemcsak „jobban néz ki”, de könnyebben is megtalálhatók így a honlapok. 
2689

 The Bluebook: A Uniform System of Citation (Cambridge: The Harvard Law Review Association 
19

2010); http://www.legalbluebook.com. Rövidített áttekintés a legfontosabb idézési szabályokhoz 

letölthető a German Law Journal honlapjáról: http://www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=3. 
2690

 Lásd pl. Richard A. POSNER: „Bluebook Blues” The Yale Law Journal 2011. 850--861, további 

hivatkozásokkal. A Bluebookkal szembeni tudatos lázadást jelez, hogy The University of Chicago Law 

Review demonstratíve egy egyszerűbb idézési mintát (Maroonbook) használ, lásd 

http://lawreview.uchicago.edu/page/maroonbook. 
2691

 Sandra MEREDITH -- Donal NOLAN: Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities 

(Oxford: Faculty of Law, University of Oxford 
4
2012); 

http://www.law.ox.ac.uk/published/OSCOLA_2006_citing_international_law.pdf. Az OSCOLA előnyeit 

(főleg egyszerűségét kiemelve) részletesen bemutatja a konkurens amerikai, ausztrál és kanadai idézési 

útmutatókhoz képest John Charles KLEEFELD: „OSCOLA: The Oxford University Standard for Citation 

of Legal Authorities” The Dalhousie Law Journal 2013. 269-280. 
2692

 A különféle hivatkozási formátumok egymásba átalakítását szoftverekkel is segíthetjük, lásd pl. az 

Endnote és a Zotero nevű programot. 
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amennyiben latin betűt használó nyelvről van szó -- a külföldi bevett idézési formátumokat szoktuk 

használni.
2693

 

Hogy melyik jegyzetelési technika valósul meg kiadásra szánt írásunkban, az a konkrét 

publikációs fórum (az adott folyóirat, könyvsorozat vagy kiadó, szerkesztőség) gyakorlatán múlik, amely 

többnyire tekintettel van a szakmai szempontokra és a szerző és az olvasó érdekeire a választáskor. Egy 

folyóiraton, könyvsorozaton vagy köteten belül azonosnak kell lennie a jegyzetelés módszerének. A 

kéziratunk írása közben vagy leadásakor mindegy, hogy a szövegben láb- vagy a végjegyzetet 

használunk-e, mert a nyomdai változat elkészítésekor mindenképpen a kiadványban követett eljárás 

szerinti megoldást fogják alkalmazni. Viszont a munkánk során érdemes kihasználnunk, hogy a 

szövegszerkesztő programokban is egyszerűen át lehet alakítani a lábjegyzetet végjegyzetté és fordítva. 

Szerzőként ennek úgy vehetjük hasznát, hogy a végső ellenőrzéskor végjegyzetként láttatjuk a 

jegyzetanyagot, és így egyben is át tudjuk tekinteni, könnyebben felfedezve az esetleges tautológiákat 

vagy hiányosságokat, sőt így láthatóbbá válik a felhasznált anyag „szövete”. 

Érdekes kérdéseket vet fel a hivatkozásra történő hivatkozás (Blindzitat) problémája. 

Megtörténhet, hogy valamely forrásunk egy másik fontos és a munkánk szempontjából nélkülözhetetlen 

forrásra hivatkozik, és azt idézi is szövegszerűen. Ebben az esetben igen csábító lehet az a megoldás, 

hogy nem keressük ki a más által hivatkozott eredeti forrást, hanem az éppen felhasznált anyagból 

egyszerűen átvesszük a hivatkozást és önálló hivatkozásként a szövegünkbe illesztjük. Amellett, hogy ez 

nem túl etikus, veszélyeket is rejt magában, mivel minden szövegben lehetnek tévedések, elgépelések, 

esetleg a forrásunk által nem jelölt kihagyások. Véleményünk szerint ebben az esetben az a helyes 

megoldás -- amennyiben nincs lehetőségünk vagy időnk hozzáférni az eredeti forráshoz --, ha jelezzük azt 

is, hogy ki idézi az adott munkát, melyik oldalon és hányadik jegyzetben.
2694

 Ez azonban csak a „B-terv” 

lehet, vagyis első körben meg kell próbálnunk beszerezni a hivatkozott munkát, és csak ennek kudarca 

esetén javasoljuk az „idézi xy” típusú hivatkozáskiegészítést. 

Hasonló jellegű kérdéseket vet fel a tankönyvre történő hivatkozás. Érvelésünk egy jelentősebb 

részében kizárólag egy vagy több tankönyvre hivatkozni (amelyek összegző, szintetizáló művek)azért 

nem szerencsés, mivel azt az érzést keltheti az olvasóban, hogy nem fordítottunk kellő energiát az 

elsődleges (szakirodalmi vagy jogforrási) anyagok feltárására. E kedvezőtlen benyomás elkerülése végett 

érdemes mindig kimerítően meghivatkozni az elsődleges forrásokat, és azok értelmezésénél, 

magyarázatánál kaphatnak szerepet a tankönyvi álláspontok. 

Jelezni kell, hogy tudományetikailag kifogásolható az ún. hivatkozási kartellek (citation cartels, 

Zitierkartelle) működése. Ennek lényege, hogy szorosabb -- szakmai vagy baráti -- kapcsolatban álló 

szerzők rendszeresen hivatkoznak egymás műveire, azonban a köreikbe valamilyen okból nem tartozó 

szerzők munkásságát ignorálják.
2695

 Ezzel a fő probléma az, hogy jelentősen torzítja egy adott terület 

szakmai közösségének képét, hiszen azok a szerzők felülhivatkozottá válnak, akik részei e „csoportnak”, 

míg a többiek tevékenysége sokkal kevesebb figyelmet kap. Másrészt e gyakorlat az új impulzusok 

megjelenését is megnehezíti, hiszen a figyelmet a már bevett szerzők írásaira irányítja. Etikusnak tehát az 

tekinthető, ha a vizsgált problémához érdemben hozzászóló összes szerző munkájára hivatkozunk, 

lehetőségeinkhez mérten.
2696

 

4.6 Vélemények és kritikai visszajelzések 

Itt egy fontos, de gyakran sajnos figyelmen kívül hagyott összefüggést szeretnénk tudatosítani: 

ha készen vagyunk az első szövegváltozattal, az nem jelenti azt, hogy a munkánk befejeződött. Az első 

változat elkészítésével valójában egy újabb munkafázis kezdődik el, amely ugyanolyan fontos, mint a 

korábbiak: ez a szövegünk javítása (önellenőrzés) és a visszajelzések gyűjtésének szakasza. 

Ilyenkor az első lépés, ha viszonylag hosszabb időszakon keresztül „pihentetjük” a szöveget és 

utána újraolvassuk. Így már magunk is sok olyan potenciális hibát és problémaforrást kiszűrhetünk, amely 

a publikálás esélyeit rontaná. Az teljesen természetes, hogy az írás során nem veszünk észre minden 
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 A német és francia joganyagok idézésekhez hasznos lehet pl. a következő osztrák és belga kiadvány: 

Léon INGBER (szerk.): Guide des citations, références et abréviations juridiques (Bruxelles: Kluwer 
5
2010) és Gerhard FRIEDL -- Herbert LOEBENSTEIN: Abkürzungs- und Zitierregeln der österreichischen 

Rechtssprache und europarechtlicher Rechtsquellen (Wien: Manz 
7
2012). 

2694
 Vö. MÖLLERS (17. lj.) 127--128. 

2695
 A lábjegyzetekben feltűnő vagy épp fel nem tűnő nevek néha tudományos vagy világnézeti 

csoporthovatartozást is jeleznek, lásd HÄBERLE--BLANKENAGEL (73. lj.) kül. 129. 
2696

 Vö. pl. a Német Államjogászok tudományetikai irányelveinek 14. pontját, amely ezt a gyakorlatot 

ítéli el. Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer -- Leitsätze. Gute wissenschaftliche Praxis im 

Öffentlichen Recht, 2012. október 3.; http://www.staatsrechtslehrer.de. 
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gondolati bukfencet vagy bakugrást, pontatlan fogalomhasználatot vagy elírást, egyszerűen azért, mert az 

alkotás folyamatában ezek felett hajlamosak vagyunk elsiklani a koncentráció miatt. Azonban ha pár hét 

elteltével újraolvassuk a szöveget, számos hibát könnyedén észre vehetünk és kijavíthatunk. Az első 

mozzanat tehát az önellenőrzés, lehetőleg a szöveg hosszabb vagy rövidebb „pihentetését” követően.
2697

 

A következő nélkülözhetetlen lépés a külső kritikai visszajelzések összegyűjtése. Ezek nagyon 

sokat segíthetnek a szöveg csiszolásában, hiszen egy kívülálló, aki először találkozik a szöveggel, számos 

olyan problémára, hiányosságra mutathat rá, amelyek megoldása javíthat szövegünk tudományos értékén. 

A külső visszajelzések becsatornázására két megoldás létezik. Az egyik, ha mi magunk küldjük el a 

szöveget a szakmai közösség olyan tagjainak, akár idősebb, akár fiatalabb kollégáknak, akikről azt 

feltételezzük, hogy érdemben hozzá tudnak szólni témánkhoz. Jó esetben több olyan választ is kapunk, 

amelyeket felhasználhatunk munkánk tökéletesítésére. Nagyon fontos, hogy ezeket a hozzászólásokat 

mindig a legudvariasabban meg kell köszönni, még akkor is, ha nem kifejezetten járulnak hozzá a 

szöveghez, a hozzászólók ugyanis saját idejüket és energiájukat áldozzák arra, hogy nekünk próbáljanak 

segíteni. 

A másik megoldás az intézményesített műhelyvitákban való részvétel, amikor egy intézmény 

(egyetem, kutatóintézet) felvállalja, hogy segítséget nyújt a szövegek előzetes megvitatásához (faculty 

seminar).
2698

 Ez azért kedvező lehetőség, mert ha befogadják a szövegünket, akkor ezt követően a 

szervezők gondoskodnak a hozzászólók felkéréséről és a helyszínről. E műhelyviták kiváló alkalmat 

kínálnak munkánk további tökéletesítésére, az ott szerzett benyomások szubsztantív értelemben is 

hozzájárulhatnak a sikerhez -- többek között azért, mert nem tudhatjuk, ki mindenkinek kelti fel a 

műhelyvitára szóló felhívás az érdeklődését, és akár a témában jártas olyan kollégák is részt vehetnek 

rajta, akinek felkérésére magunk nem is mertünk volna gondolni. 

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy szerintünk az a szerencsés megoldás, ha egy tudományos 

publikáció -- legyen az monográfia vagy tanulmány -- nem kizárólag egyetlen ember önálló munkájával 

készül el. Gondoljunk bele: egy monográfia véglegesítésében ideális esetben részt vesznek a műhelyviták 

során hozzászóló kollégák, az ismeretlen reviewer-ek, a kiadó szakmai szerkesztője és az 

olvasószerkesztő. Azaz az önálló teljesítmények mögött mindig csapatmunka áll, és ennek köszönhetően 

válik az elért eredmény valóban tudományosan értékelhetővé. Éppen ezért kell megbecsülni, ha valaki 

bármilyen módon hozzájárul a munkánkhoz, hiszen enélkül az írásunk minden bizonnyal szegényebb 

maradt volna. Különösen fontos hangsúlyozni, hogy a tudományos munka szempontjából az érdemi 

kritika sokkal hasznosabb, mint a dicséret. Ha kritikát kapunk, annak mindig örülni kell, bármennyire is 

kellemetlen lehet, ugyanis kritizálni valamit mindig sokkal több munkát és energiát igényel, mint 

egyszerűen csak rámondani valamire, hogy jó és rendben van. Valójában a kritika minden esetben 

megtisztelő, mivel jelzi, hogy valaki vitára érdemesnek tartotta a munkánkat. 

5. Publikálás folyóiratokban 

Amikor a különféle vélemények megismerését és átvezetését követően rendelkezésünkre áll a 

befejezett kézirat, egy újabb kiemelkedő fontosságú stratégiai döntést kell meghoznunk: hol kívánjuk 

publikálni? Számos szempont merülhet fel e döntésénél, amelyeket természetesen lehetetlen kimerítően 

számba venni, ezért csak a leglényegesebbekre szorítkozunk. A könnyebb áttekinthetőség végett -- eltérő 

természetük és követelményeik miatt -- célszerű szétválasztani a hazai és a külföldi publikálás 

körülményeit. 

Hazánkban a jogi folyóiratok egy része általános jellegű, azaz nem specializálódik egy 

meghatározott jogterületre, létezik azonban több jogterület-specifikus folyóirat is. A hazai publikálás 

esetében a döntő szempont véleményünk szerint -- az esetleges tematikus választás mellett -- a 

folyóiratok színvonala. Egy folyóirat színvonalát pedig az határozza meg, hogy milyen mértékben 

foglalkoznak a beküldött szövegekkel, ellenőrzik-e azokat szakmai, tartalmi és nyelvi szempontból, vagy 

pedig reflektálatlanul, a beküldött szövegek mechanikusan egymásutánjából állítják össze a számokat. 

Véleményünk szerint azokhoz a hazai folyóiratokhoz érdemes benyújtani egy kéziratot, amelyek 

gondoskodnak lektori vélemények beszerzéséről és érdemi szerkesztésről -- ugyanis ha átjut a szövegünk 

ezeken a szűrőkön, akkor az annak színvonalát (és nem mellékesen a többi szövegét is) garantálja. 

Másodlagos szempont lehet a folyóirat akadémiai besorolása, ennek ugyanis a későbbi akadémiai 

minősítések megszerzésénél lehet jelentősége. Az aktuális hazai akadémiai szabályozás A, B, C, és D 
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 CUERDA RIEZU (4. lj.) 115. 
2698

 Ilyenek például a PPKE Jog- és Államtudományi Karán 2010 óta rendszeresen szervezett Pázmány 

jogi műhelyszemináriumok, amelyek kifejezett célja még nem publikált szövegek megvitatása. Lásd 

http://www.plwp.jak.ppke.hu/hu/oktatoi-muhelyvitak.html.  
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kategóriájú folyóiratokat ismer
2699

 -- a kategóriabesorolások az anonim referatúra létén és a 

szerkesztőbizottság önállóságán, azaz intézményi függetlenségén alapulnak. Így a folyóiratok 

kategorizálása hasonló eredményre vezet, mintha a fentiekben említett minőségi követelményeket 

alkalmaznánk. Azt is megállapíthatjuk azonban, hogy a besorolási kritériumok számonkérése nem 

tekinthető minden esetben következetesnek. 

A nemzetközi publikálás során a hazainál több tényezőt kell figyelembe vennünk.
2700

 A 

következőkben az angolszász/nyugat-európai tudományos publikálás követelményeire fókuszálunk, mivel 

jelenleg ez tekinthető a világ meghatározó akadémiai kultúrájának.
2701

 

A legelső lépés a folyóirat kiválasztása, ami egyáltalán nem magától értetődő, ugyanis több 

százra tehető a nagy nyugati nyelveken megjelenő, jogtudománnyal foglalkozó folyóiratok száma. Több 

szempont alapján is elindulhatunk a folyóirat kiválasztásában. Magától értetődő a nyelvi alapú döntés. 

Jelenleg angol nyelvű folyóiratból van a legtöbb, így angolul a legszélesebb a publikálási lehetőségek 

köre. Fontos e pontnál arra az egyre elterjedtebb gyakorlatra is felhívni a figyelmet, hogy az európai 

folyóiratok egy része eredeti nyelvük mellett angolul is elfogad cikkeket, így gyakorlatilag kétnyelvű 

folyóiratként működik. Azaz angol nyelven nem angol nyelvű folyóiratokban is lehet publikálni Nyugat-

Európában.
2702

 E gyakorlat hazánkban is terjedőben van, egyes folyóiratokba már itthon is lehet angol 

nyelvű írásokat küldeni. 

Szintén önmagát kínálja a szakterület alapú folyóirat-választás,
2703

 mivel feltételezhető, hogy 

eleve a cikkünk témájával foglalkozó tudományos folyóirat nyitottabb lehet tanulmányunk közlésére és 

hatékonyabban elérheti a szakmai célközönséget, mint egy általános jellegű lap. Ebben az esetben is 

szembekerülhetünk azzal a helyzettel, hogy több, akár több tucat folyóiratot is érinthet kutatásunk témája, 

ilyenkor célszerű egyéb szempontokat is bevonni a mérlegelésbe. 

Döntésünkben további lényeges szempont lehet a folyóiratok elismertsége és rangja. A 

nemzetközi jogtudományi folyóiratok rangsorolása erősen vitatott téma, hiszen a kritériumok kiválasztása 

az eredményt is determinálhatja. E rangsorokban általában fontos tényező az ún. impakt faktor,
2704

 amely 

matematikai módszerekkel összehasonlíthatóvá teszi az egyes folyóiratok hatását. Több rangsor is készült 

az elmúlt időszakban,
2705

 amelyek segíthetnek a döntésünkben, de érdemes azt az összefüggést is 

figyelembe venni, hogy minél jobb egy folyóirat helyezése ezeken a listákon és ezért valószínűleg annál 
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 Részletesen lásd az MTA doktora cím megszerzésével kapcsolatos szabályok: az MTA IX. Gazdaság 

és Jogtudományok Osztály doktori követelményrendszere, az osztály által elfogadott folyóiratlisták, 

speciális szakterületi szempontok; http://mta.hu/ix_osztaly_cikkei/doktori-ugyek-121451. 
2700

 Külön fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy egyes folyóiratok ún. exclusive submission policy-t 

folytatnak. Ennek lényege az az elvárás, hogy a cikkünket ne nyújtsuk be párhuzamosan más 

folyóiratoknak is. Erről érdemes tájékozódni és a publikációs stratégiát ennek fényében kialakítani. Ha 

ugyanis egy ilyen folyóiratnál elfogadják a cikkünket és valamilyen okból mégis egy másik folyóiratnál 

közöljük, akkor ezzel egész életünkre kizárjuk magunkat a folyóirat szerzői köréből. Különösen fontos 

lehet ez, ha valamelyik nagy elektronikus rendszeren keresztül nyújtjuk be a cikket, mivel itt sokkal 

könnyebb ellenőrizni a többszörös leadást. Arra is érdemes figyelni, hogy a nemzetközi folyóiratok 

általában nem támogatják, ha egy korábban már megjelent cikket kívánunk -- nem alapvető 

változtatásokat követően -- náluk újra publikálni. Érdemes mindig előre jelezni, ha a cikk vagy egy része 

már korábban megjelent munkánkon alapul, mert így jelentős későbbi kellemetlenségeket kerülhetünk el. 
2701

 Tökéletes angolsággal írt formaleveleket, amelyekkel a szerkesztőségekhez érdemes fordulni, 

találhatunk az interneten. Jó forrás ehhez (további gyakorlati tanácsokkal az angolszász publikációs 

szokásokra nézve) pl. Thom BROOKS: „Publishing Advice for Graduate Students”; 

http://ssrn.com/abstract=1085245. 
2702

 Pl. Revue internationale de droit comparé, Rechtstheorie, Rabels Zeitschrift für ausländisches und 

internationales Privatrecht, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. 
2703

 Érdemes feltennünk magunknak a kérdést, hogy vajon a tanulmányunk pontosan milyen problémát 

vizsgál és a cikkünk vajon miért érdekelné egy adott folyóirat szerkesztőjét. Ha e két kérdésre önbecsapás 

nélkül tudunk meggyőző válaszokat adni, akkor ez segíthet eldönteni, hogy érdemes-e a kiválasztott 

folyóiratnak tényleg elküldeni a tanulmányunkat. CRYER et al. (8. lj.) 2, 6. 
2704

 A folyóiratok impakt faktora azt méri, hogy egy adott évben milyen gyakran idézik a folyóiratnak a 

megelőző két évben megjelent „átlagos cikkét”. Úgy számítják ki, hogy a folyóirat előző két évében 

publikált cikkekre való tárgyévi hivatkozások számát elosztják a folyóiratnak abban a két évfolyamában 

publikált összes cikk számával. Érdekes részletkérdések: http://wwwold.kfki.hu/library/imp/GYIK.htm. 
2705

 Lásd pl. Washington and Lee Law Review Ranking (www.lawlib.wle.edu/LJ/index.aspx); Australian 

Research Council rankings (www.arc.gov.au/era); Social Science Citation Index (http://ip-

science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS). 
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jelentősebb a tudományos hatása, de annál nehezebb is bekerülni a szerzők közé. Véleményünk szerint az 

impakt faktor fontos a tudományos teljesítmény megítélésében, de nem az egyetlen mozzanat. Más 

oldalról úgy is fogalmazhatnánk, hogy a valódi választóvonal az impakt faktorral rendelkező és az azzal 

nem rendelkező folyóiratok között húzódik, a tizedesekre és századokra való hivatkozás ehhez képest 

talán már másodrangú. A tudományos teljesítmények impakt faktor alapján történő értékelése egyike 

napjaink intenzív vitáinak, melyekben a megközelítés kritikusai és pártolói csapnak össze, gyakran igen 

vehemensen.
2706

 Mivel mindkét érvrendszernek vannak plauzibilis elemei, nem kívánunk ebben állást 

foglalni, csak jelezni szeretnénk az impakt faktor fontosságát (ugyanakkor viszonylagosságát), mert ez is 

szerepet kaphat tevékenységünk megítélésében. 

Amennyiben kiválasztottuk a megfelelőnek tűnő folyóiratot, fontos tudnunk, hogy a cikkünk 

több szűrőn is átmegy majd a megjelenésig.
2707

 Ideális esetben elsőként megnézi a szerkesztő-titkár 

(editor), aki arról dönt, hogy érdemes-e anonim rewier-eknek továbbküldeni, megfelel-e a folyóirat 

tartalmi és formai elvárásainak. Ha a döntése pozitív, akkor általában két ismeretlen reviewer (vagy 

referee) kapja meg a szöveget, akik ésszerű határidőn belül -- ez a gyakorlatban hónapokat jelent -- 

elkészítik a véleményüket. A vélemények pozitívak vagy negatívak lehetnek, azaz javasolhatják vagy 

elutasíthatják a publikálást, de közös bennük, hogy minden esetben tartalmilag értékelik cikkünket, 

konkrét problémákra rámutatva. A legtöbb esetben a pozitív véleményezők is érdemi javításokat, 

átdolgozásokat javasolnak (revise-and-resubmit), és csak akkor érdemes visszaküldeni a cikket a 

szerkesztőségbe, ha ezekkel összhangba hoztuk. A vélemény alapján átdolgozott cikkünket általában 

visszaküldik a reviewer-nek, és ha ő is rábólint, akkor kerül az olvasószerkesztő elé.
2708

 Az 

olvasószerkesztő nyelvi szempontból dolgozik a cikkünkkel, a legtöbb esetben további megjegyzéseket 

tesz és javításokat javasol. Nem ritka az egynél több forduló az olvasószerkesztőkkel történő 

levelezésben. Ha a cikk nyelvi szempontból is készen áll a publikálásra, akkor kerülhet a 

főszerkesztő/szerkesztőbizottság elé, ahol végleges döntést hoznak a megjelentetésről és meghatározzák, 

hogy a folyóirat melyik számában adják ki. Nem szokatlan, hogy a főszerkesztő vagy a 

szerkesztőbizottság egyik tagja további megjegyzésekkel, javításokkal visszaküldi a cikket a megjelenés 

előtt. Mint látható, egy cikk megjelentetése nem rövid folyamat, akár éveket is igénybe vehet, és a 

legritkább esetben marad a cikkünk változatlan. Ez azonban nem baj, sőt ennek a folyamatnak az egyik 

legnagyobb hozadéka, mivel a többszöri átnézésekkel, javításokkal cikkünk tudományos értéke is nő.
2709

 

E munkamenet legneuralgikusabb pontja az anonim vélemények kezelése. Ha elutasítóak, azt 

gyakran méltánytalannak érezheti a szerző, esetleg azt gondolhatja, hogy őt magát minősítik, és ez akár 

stresszhez, frusztrációhoz is vezethet. Próbáljuk meg a másik oldalról, a reviewer-ek szemszögéből 

megközelíteni a kérdést! Viszonylag könnyen rekonstruálható, hogy egy általában ingyen dolgozó, a 

tudományos elismertséggel motivált reviewer mit vár el egy szövegtől: (1) kiemelkedő jelentőségű a 

tézisünk és az érveink eredetisége, (2.) fontos, hogy mennyiben járulunk hozzá a tudományos 

diskurzushoz, netán feszegetjük-e az uralkodó, paradigmává szilárdult álláspontokat, (3.) mennyire 

elmélyült a kutatás, teszünk-e kísérletet az ellenérvek megválaszolására, (4.) a közlemény olvashatósága 

és érthetősége, (5.) milyen a tanulmány szerkezete, stílusa és helyesírása.
2710

 Összefoglalva: a reviewer 

mindig jól olvasható, érthető és követhető szöveget vár el a szerzőktől.
2711

 Célszerű ezért a fenti 

szempontok alapján is áttekinteni a kéziratunkat és esetleg tovább csiszolni leadás előtt. 

                                                           
2706

 Kritikus pl. WESSELY Anna: „Az impaktfaktor” BUKSZ 2013/4. 377--380 (Christian FLECK: „The 

Impact Factor Fetishism” European Journal of Sociology 2013/2. 327--356 alapján). Pártoló ellenben pl. 

MARTON János -- PAP Kornélia: „Mit tud az impaktfaktor?” Magyar Tudomány 2010/7. 811--815, 

további hivatkozásokkal. Egy alternatív mérőszám az ún. Hirsch-index, amely azt jelzi, hogy hányszor 

hány hivatkozása van egy szerzőnek vagy egy folyóiratnak (pl. a 10-es Hirsch-index azt jelzi, hogy 

legalább tíz cikkét idézték legalább tízszer). Ez utóbbiról bővebben lásd BRAUN Tibor: „Egy tudományos 

kutató frusztrációjának következménye: a Hirsch-index” Magyar Tudomány 2009/8. 965--969. 
2707

 Érdemes megerősítést kérni arról, hogy a cikkünk megérkezett, ha nincs külön online beküldési 

felület (pl. Express-O, LexOpus), és ha megközelítőleg két hónapig nem kapunk választ, akkor újra 

érdeklődhetünk. Ha továbbra sem kapunk választ, akkor fél év után elküldhetjük az írásunkat egy másik 

folyóirathoz, ezzel egyidejűleg visszavonva a korábbitól. 
2708

 A review folyamatáról az angolszász akadémiai kultúrában lásd kimerítő részletességgel Keith 

DOWDING: „Getting published in academic journals: advice to doctoral students and young academics. 

Part one” European Political Science 2003/2. 66--68. 
2709

 MORRIS--MURPHY (19. lj.) 112. 
2710

 Uo. eltérő nézőpontból DOWDING (97. lj.) 69--70. 
2711

 Szeretnénk arra is felhívni a figyelmet, hogy ha felkérnek minket egy review elkészítésére, akkor is 

nagyon fontos a korrektség követelményeinek a betartása. Nem illik „sárba döngölni” egy cikket, 
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Amennyiben elutasító véleményeket kapunk, és ez gyakran meg fog történni a komolyabb 

folyóiratoknál (egy szakértő szerint ha három elutasításra jut egy elfogadás, akkor az már nagyon jó 

eredmény
2712

), fontos, hogy azokat „ne vegyük a lelkünkre”. Nem szabad ezeket személyes sértésnek 

tekinteni, hanem sokkal célszerűbb, ha egyszerű munkafázisnak látjuk. A negatív véleményekből is 

nagyon sokat lehet tanulni, és -- horribile dictu -- az is előfordulhat, hogy a reviewer-nek igaza van, 

megalapozottan kritizálja tézisünket vagy mutat rá hiányosságokra. Ilyenkor a legjobb megoldás, ha 

megfogadjuk ezeket a kritikákat és a segítségükkel tovább dolgozunk a cikkünkön. Egy következő 

leadásnál már minden bizonnyal több esélyünk lesz egy ilyen módon „feljavított” változattal. Továbbá 

megközelíthető ez a probléma más oldalról is. Azért lehet érdemes a közleményünket egy valóban rangos 

folyóirathoz leadni, mert ha el is utasítják, ami igen valószínű, akkor is sokat tanulhatunk a 

véleményekből, és a kritikákat megfogadva már sokkal több esélyünk lehet egy másik, kevésbé neves 

folyóiratnál.
2713

 

6. Előadások 

6.1 Konferenciák és műhelyviták 

A tudományos munka másik fontos összetevője a publikálás mellett az előadástartás. Ez 

természetesen nem választható le szigorúan a publikálásról, hiszen az előadások tárgya is mindig 

valamelyik (készülő) szövegünk. Ha a funkció szempontjából vizsgáljuk, akkor az előadások két nagy 

típusát különböztethetjük meg. Az elsőbe azok az alkalmak tartoznak, ahol egy készülő anyagot mutatunk 

be, kifejezetten a visszajelzések „megszerzésének” igényével. Ezek az események az ún. műhelyviták 

(workshop, working paper discussion, faculty seminar, roundtable discussion stb.), melyekben közös, 

hogy általában szűk körben zajlanak és kevéssé formalizáltak, összehasonlítva egy nagyobb 

konferenciával. A műhelyviták az eszmecsere, a beszélgetés és a vita helyszínei, céljuk nem a 

reprezentáció, hanem a diskurzus, a tudományos párbeszéd. 

A második csoportba sorolhatók a klasszikus sokszereplős, nagyobb hallgatósággal rendelkező, 

több szekciós, formalizált és akár több napos konferenciák, amelyeken már lezárt kutatási eredmények 

bemutatására kerül sor.
2714

 Itt a fő cél az elért eredmények minél szélesebb körben történő 

megismertetése, és a vita -- noha természetesen nem kizárt -- kisebb szerepet kap, mint a műhelyvitáknál. 

A hazai konferenciahagyomány kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az előbbi megkülönböztetés nem 

tisztázott, a szakmai közösségtől és a körülményektől függően egy nagy konferenciának is lehet 

műhelyvita jellege, míg műhelyviták is válhatnak teljesen formálissá és reprezentatívvá. Érdemes minden 

esetben tájékozódni, hogy melyik megközelítés dominálja a megrendezendő eseményt. 

A műhelyviták szervezését már érintettük a korábbi részekben, ezért kizárólag a konferencia-

részvétel kapcsán foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy hogyan kerülhetünk be egy eseményre 

előadóként. A nemzetközi tudományos életben kétféle gyakorlat alakult ki e téren. Az első a meghívás. 

Számos konferencia meghívásos, ilyenkor a szervezők szabadon döntenek a résztvevőkről, akiknek a 

listáját a leggyakrabban a tudományos eredmények és az elismertség alapján állítják össze. Ebben az 

esetben reménykedhetünk abban, hogy egy munkánk felkelti a szervezők érdeklődését, de ennél többet 

nem tehetünk. A másik megoldás a részvétel kvázi demokratizálása, amikor a konferenciák nyitottak, 

bárki jelentkezhet a részvételre. A konferencia témáját és a részvétel feltételeit hirdetményekben (call for 

papers) teszik közzé, beküldési határidő megjelölésével. A jelentkezéshez vagy a megtartandó előadás 

absztraktját, vagy az előadás alapjául szolgáló kéziratot kell elküldenünk. Nehéz pontosan megmondani, 

hogy mi alapján választanak általában a szervezők, de véleményünk szerint két szempont döntő lehet: az 

absztrakt kapcsolódása a konferencia témájához és annak innovatív jellege, valamint a beküldő 

tudományos elismertsége (tudományos fokozat, korábbi publikációk, korábbi előadások). 

                                                                                                                                                                          
amennyiben szakmai fenntartásaink vannak; azt kulturáltan és udvariasan is ki lehet fejteni egy 

véleményben. Mindig gondoljunk arra, hogy nekünk hogyan esne, ha egy olyan véleményt kapnánk, 

amilyet éppen írunk. 
2712

 Keith DOWDING: „Getting published in academic journals: advice to doctoral students and young 

academics. Part two” European Political Science 2003/3. 80. 
2713

 Vö. DOWDING (101. lj.) 77--83. 
2714

 A konferenciának számos típusa lehet. A legfontosabbak szempontok: 1. a méret (nagy vagy kis, helyi 

konferencia), 2. nemzetköziség (nemzetközi vagy kizárólag hazai résztvevők), 3. tematika (általános vagy 

speciális téma). Mindegyik konferencia más célt szolgál, kezdve a rendszeres szakmai kapcsolattartástól a 

diskurzus fejlesztésén át a reprezentatív megjelenésekig. 
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6.2 Prezentáció, előadásmód, stílus 

A tudományos előadások során általában használunk valamilyen szemléltetőeszközt. Ezek közül 

bevett a prezentáció (a leggyakrabban PowerPoint vagy Prezi) és a rövid nyomtatott összefoglaló 

(handout), amely az előadást megelőzően vagy annak kezdetén kiosztva hozzáférhető a hallgatóság 

számára. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy ezekre az eszközökre szükség van, mivel követhetőbbé 

teszik az előadásunkat, és ezzel a tudományos eredmények hatékony közvetítését segítik elő. A 

prezentáció az előadót is segítheti, hiszen számára egyfajta sorvezetőként szolgál, és ez különösen akkor 

lehet hasznos, ha egy új témáról először adunk elő. 

Fontos, hogy se a prezentációt, se a handoutot ne zsúfoljuk tele információval. Ha egy 

prezentáció túl sok és túlzottan sok szöveget tartalmazó diából áll, az rontja előadásunk befogadhatóságát, 

hiszen a hallgatóság inkább a diáinkkal és nem a mondanivalónkkal foglalkozik majd. Az is kerülendő, 

hogy a diák szó szerint és szinte teljes egészében visszaadják az elmondottakat. Egy jó prezentáció diái 

általában csak a kulcsfogalmakat, központi állításokat tartalmazzák, és céljuk nem az előadás szövegszerű 

közvetítése, hanem az, hogy a hallgatóságnak egyfajta vezérfonalat kínáljanak az előadás 

gondolatmenetének követéséhez. Diáink háttere sima és egyszerű legyen, nem érdemes látványos grafikai 

megoldásokat alkalmazni, mert azok csak elvonják az előadásról a figyelmet. Továbbá mindig legyen éles 

kontraszt a háttér és a szöveg vagy ábrák között, segítve a jobb felismerhetőséget. 

Ha bármilyen kérdés merül fel bennünk a diáink kapcsán (betűtípus, színek használata, 

animációk stb.), érdemes mindig a hallgatóság szemével rájuk pillantani és azonnal tudni fogjuk a választ. 

Talán itt érvényes leginkább a következő mondás: a kevesebb több; ha erre figyelünk, nagyot már 

biztosan nem hibázhatunk.
2715

 Az időtervezés szempontjából általában két és fél vagy három percre 

érdemes egy diát számolnunk, azaz egy 15 perces előadásra bőven elegendő öt dia. 

Az előadások módját és stílusát természetesen nem lehet tananyagszerűen megtanítani. Ez a 

készség a gyakorlatban alakul ki, részben saját hibáinkból és mások példáiból okulva; továbbá szorosan 

összefügg az egyén személyiségével is.
2716

 Ezért a legfontosabb tanács, hogy gyakorolni kell, azaz 

rendszeresen kell előadásokat tartani. Az is teljesen természetes, hogy első előadásaink során feszültek, 

idegesek vagyunk, azonban a rendszeresség, a rutin megszerzése segít e kezdeti kellemetlenségeken. 

Tapasztalataink alapján a következő jó tanácsokat szeretnénk megfogalmazni:
2717

 

1. Mindig figyeljünk a hallgatóságra! Egyrészt figyelembe kell vennünk, hogy kinek beszélünk, 

mivel a sikeres kommunikáció érdekében mindig a hallgatósághoz kell alakítanunk a mondanivalónkat. 

Nyilvánvaló, hogy teljesen más egy szűk szakmai körnek előadást tartani, mint egy főleg érdeklődő 

egyetemistákból álló hallgatóságnak. Másrészt figyelnünk kell a hallgatóság nem verbális visszajelzéseit, 

amire a legjobb módszer a szemkontaktus részleges fenntartása.
2718

 Ha azt látjuk, hogy a figyelem 

csökken, az egyik tézisünket a többség nem tudja követni, akkor még az előadás során reagálhatunk erre a 

helyzetre, és így fenntarthatjuk a sikeres kommunikáció feltételeit. 

2. Csak a lényegre koncentráljunk! Az természetes, hogy egy 15-20 perces előadásban
2719

 nem 

lehet egy több éves kutatás eredményeit kimerítően elmagyarázni. Ha megpróbálunk mégis végigrohanni 

az anyagon, végighadarva azt, akkor számíthatunk arra, hogy előadásunk sikertelen lesz. Ezért a jó 

megoldás, ha csak a valóban fontos, a diskurzust valamilyen módon érintő megállapítások kimerítő 

ismertetésére szorítkozunk -- különösen azért, mert ezzel a későbbi vita és a kérdések lehetőségét is 

megteremtjük. 

3. Építsük fel tudatosan az előadásunkat -- egy jó előadás mindig retorikai teljesítmény is! Egy 

előadás sosem egy szöveg felolvasása, attól minőségileg is eltér.
2720

 Azaz tudatosan kell felépítenünk, és 

                                                           
2715

 Vö. Matthew DAVID -- Carole D. SUTTON: Social Research (San Francisco: Sage 
2
2011) 601. 

2716
 A társas érintkezésről kimerítően lásd FORGÁCH József: A társas érintkezés pszichológiája (Budapest: 

Gondolat 1993). különösen a következő fejezetek: 2. Mások észlelése: a pontosság kérdése, 4. A 

benyomás kialakítása, 7. Személyközi kommunikáció: hogyan használjuk a nyelvet, 8. Nem verbális 

kommunikáció.  
2717

 További tanácsokhoz általában lásd pl. Vera F. BIRKENBIHL: Kommunikációs gyakorlatok [ford. 

NAGY Imre] (Budapest: Trívium 1998); Malkolm PEEL: Kommunikációs készségek fejlesztése [ford. 

DOBOS Lídia] (Budapest: Trívium 1995); Allan PEASE: Testbeszéd [ford. WALKÓNÉ BÉKÉS Ágnes] 

(Budapest: Park 
13

1997). 
2718

 Erről lásd SZABÓ Miklós: Kommunikáció általában és a jogban (Miskolc: Bíbor 2002) 77--79. 
2719

 Tapasztalataink szerint egy 20 perces előadás 5-6 oldal másfeles sorközzel írt szöveg elmondásának 

felelhet meg. 
2720

 Vö. MORRIS és MURPHY álláspontjával, amely szerint általában képesnek kell lennünk szöveg nélkül 

beszélni. MORRIS--MURPHY (19. lj.) 132. 
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erről sokat tanulhatunk az antik retorikaelméletből is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy szónokká 

kell válnunk, de az antik örökség több pontja is hatékonyan alkalmazható napjainkban. Ezek közül kettőt 

emelnénk ki, a többi részletesen megtalálható a hivatkozott munkában. Elsőként: minden nyilvános 

beszéd célja a hallgatóság meggyőzése, ezért előadásaink gerince az érvelés (argumentatio). Ennek során 

az érveinket kívánjuk igazolni, amelyhez számos érvtípus (személyi, tárgyi, jogszabályi stb.) áll 

rendelkezésünkre. A jó érvelés mindegyikből merít, de a tudományos előadásokban a tárgyi érvelésnek 

kell a leghangsúlyosabbnak lennie. Másodszor: az előadások szerkezetében kiemelt szerepet tölt be a 

kezdet és befejezés (principium, praeoratio). Indulásként nagyon fontos a hallgatóság figyelmének 

megragadása és szimpátiájának megszerzése (captatio benevolentiae), mivel barátságos és érdeklődő 

közegben sokkal könnyebb az üzenetünket átadni és meggyőzően beszélni. A zárás legalább ugyanilyen 

jelentőségű, ugyanis ekkor koronázzuk meg az érvelésünket, és a hallgatóság a legnagyobb 

valószínűséggel azt az üzenetet jegyzi meg, amelyet a legvégén hangsúlyozunk.
2721

 

4. Bánjunk óvatosan a testbeszéddel, a gesztusokkal és a humorral! A nem verbális 

kommunikáció fő funkciója a verbális közlés támogatása.
2722

 Éppen ezért előadásunkat érdemes 

gesztusokkal és gesztikulálással „támogatni”. Finom kézmozdulatok, esetleg a diáinkra mutogatás 

kihangsúlyozhatja fő téziseinket, a hallgatóság figyelmét metakommunikatív szinten is ráirányítva azokra. 

Ha okosan használjuk ezeket az eszközöket, az a sikeres kommunikáció esélyeit is növelheti, de fontos, 

hogy ne essünk át a túloldalra. A jogtudományi előadás sosem stand-up comedy vagy one-man show, 

annak alapvetően nem rólunk és a gesztusainkról kell szólnia, hanem azokról a tézisekről és 

eredményekről, amelyeket át szeretnénk adni! A túlzott magamutogatás általában alkalmas az ellenérzés 

kiváltására a tudományos közegben. Ugyanez érvényes a humorra is. Amennyiben visszafogottan és a 

témához kapcsolódva esetleg rámutatunk egy humoros összefüggésre vagy például egy ismert viccet 

adaptálunk az adott szaktudományos közegre, az alkalmas lehet a figyelem felkeltésére és a hallgatóság 

szimpátiájának megnyerésére. De ha ezt túlzásba visszük, az komolyan visszaüthet, mivel a 

hallgatóságban azt az érzést válthatja ki, hogy egy komolytalan ember áll előttük. 

5. Úgy építsük fel az előadásunkat, hogy a lényeges tézisünket többször is megismételhessük. Az 

emberi kommunikációval foglalkozó tudományok egyik közhelye, hogy a beszéd tartalmának 

egyharmada automatikusan elvész a hallgatóság számára.
2723

 Azaz az emberi figyelem jellege és a 

körülmények miatt szükségképpen erodálódik a közlés, éppen ezért kiemelkedő jelentőségű olyan 

technikák alkalmazása, amelyek javítják az információátadást. Ennek kitüntetett módja az ismétlés. 

Célszerű, ha az előadásunknak van egy ún. fókuszmondata -- a legfontosabb tézis, mondanivalónk 

lényege --, és az előadást úgy kell felépíteni, hogy ez többször is elhangozhasson. Például már a 

bevezetésben utalunk rá, előkerül az érvelésben, és a lezárásban is hangsúlyozzuk. 

6. Mindig legyünk udvariasak! Az udvariasság nem felesleges formaság, hanem komoly szerepe 

van a nyilvános szereplésekben.
2724

 Az udvariasság gesztusai teremtik meg ugyanis azt a helyzetet, 

amelyben az érdemi eszmecsere elkezdődhet, mivel lehetővé teszik, hogy két vagy több ember 

egymásnak a tiszteletet megadva valódi „beszélgetést” kezdhessen. Amennyiben áthágjuk az udvariasság 

legalapvetőbb normáit, akkor azzal a mondanivalónk sikeres kommunikálását tesszük lehetetlenné és 

egyéni elismertségünket romboljuk, mivel -- kvázi -- kiírjuk magunkat a közegből. 

A tudományos konferenciák egyedi udvariassági szabályai közül kiemelkedően fontos, hogy 

mindig köszönjük meg a meghívást és a kérdéseket, ezzel ugyanis megadjuk a tiszteletet a szervezőknek 

és résztvevőknek. Komoly udvariatlanságnak számít, ha egy konferencián csak a saját előadásunkra 

megyünk be, mivel így közvetetten negatív értékítéletet mondunk a többi előadóról. Hasonló a helyzet a 

mások előadása alatt folytatott látványos, szembetűnő olvasással vagy számítógépezéssel -- ha nem 

érdekel egy vagy több előadás, még mindig jobb, ha egyszerűen kimegyünk, annak ugyanis sok oka lehet, 

és ezért nem veszik sértésnek. Végül arra is érdemes utalni, hogy sokkal sikeresebbek lehetünk, ha nem 

akarunk túlzottan okosnak tűnni és nem akarjuk vélt szellemi fölényünket állandóan bizonyítani. A 

szerénységet általában is értékelik e közegben. 

7. A jó kérdés és hozzászólás a témáról és nem az előadóról vagy a vitapartnerről szól! Az 

előadásokat követő kérdéseknél és hozzászólásoknál mindig szem előtt kell tartani, hogy ez nem a 

személyeskedés terepe. Fontos, hogy sose alázzuk meg az előadót -- már csak azért sem, mert még nagy 

eséllyel összefuthatunk vele az elkövetkezendő évtizedekben más szakmai rendezvényeken --, hanem a 

kérdezést és hozzászólást mindig tekintsük egy lehetőség felajánlásának arra, hogy az előadó jobban 
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kifejtse a téziseit, és így mi jobban megismerhessük azokat. Ezen túl a konferencia-hozzászólások azt is 

megmutathatják, hogy ki és mennyire van otthon az adott témában, és érdekes adalékokkal gazdagíthatják 

a vitát. 

Ha előadóként kérdést kapunk, akkor azt sosem sértésként kell felfogni, hanem lehetőségként 

arra, hogy jobban elmagyarázhassuk a mondanivalónkat. A válasz mindig legyen barátságos, sose legyen 

túl hosszú. Ha úgy látjuk, hogy a kérdező további szeretné folytatni a vitát, akkor érdemes felajánlani, 

hogy a szünetben -- immár négyszemközt -- térjünk vissza a kérdésre. 

6.3 A konferencia mint networking 

A tudományos eszmecsere lehetősége mellett a konferenciák másik funkciója az, hogy kiváló 

alkalmat kínálnak a szakmai kapcsolatépítésre. Az előadások, szekcióülések során számos hasonló 

érdeklődésű kollégát ismerhetünk meg, és ez a kapcsolati tőke igen hasznos lehet a jövőben, a 

karrierépítés során. Nem akarunk képmutatók és álszerények lenni: a kapcsolatépítés nélkülözhetetlen, 

azonban ha azt túlzottan előtérbe állítjuk, annak veszélyei is lehetnek, nem csak haszna. 

A legnagyobb veszély, ha a tevékenységünkben áttolódik a hangsúly az érdemi tudományos 

munkáról a kapcsolatépítésre. A kapcsolatépítésben elért sikerek, noha rövid távon is komoly hozadékuk 

lehet, önmagában nem elégségesek egy tudományos karrierhez, hiszen alapvetően mindig a tudományos 

eredmények számítanak. Ha egyre több időt fektetünk a „konferenciázásba” és a kapcsolatépítésbe, akkor 

az hosszabb távon a tudományos teljesítményünk rovására mehet, ugyanis nem marad elég időnk 

dolgozni.
2725

 Érdemes mindig az arany középútra, egyfajta kiegyensúlyozottságra törekedni a nyilvános 

szereplések és a tudományos munka között. Arra is ajánlatos figyelni, hogy a szakmai kapcsolatok 

kialakítása során -- minden határozottság mellett is -- kerüljük a többiek „zaklatását”, folyamatos 

zavarását, mert ez inkább kedvezőtlen hatásokat válthat ki. 

6.4 Konferenciák szervezése 

A konferenciák és egyéb szakmai rendezvények szervezésénél általában elég a józan észre és a 

konvencionális racionalitásra támaszkodni. Másrészt a szakirodalomból
2726

 és a tapasztaltabb kollégák 

tanácsaiból is sokat tanulhatunk. Emiatt csak néhány, nagyon alapvető kérdésre szeretnénk rámutatni. 

A rendezvények időzítése nem is olyan egyszerű, mint elsőre gondolnánk. Nagyon fontos 

részletesen feltérképezni, hogy az adott időszakban milyen más rendezvényeket terveznek, és 

mindenképpen próbáljuk meg elkerülni az ütközéseket. A programok keresztbeszervezése egyrészről 

ronthatja a kapcsolatunkat a másik rendezvény szervezőivel, mert általában nem szeretik, ha 

„rászerveznek” egy már korábban meghirdetett eseményre, másrészt jelentősen csökkentheti a résztvevők 

számát. Egyszóval az időpont megválasztásánál nagyon körültekintően kell eljárni. 

A programot mindig rugalmasra kell tervezni bizonyos ésszerű határok között. A legvártalanabb 

dolgok fordulhatnak elő -- mondjuk a szélsőséges időjárás miatt késik a résztvevők egy része, elromlik a 

projektor, az egyik előadónak váratlanul hamarabb kell távoznia stb. --, ezért célszerű kreatívan kezelni az 

előre összeállított programot. Az időkeret tervezésekor inkább több időt számítsunk egy szekcióra, mint 

kevesebbet, mert megtörténhet, hogy egy előadás és az azt követő vita elhúzódik, és ekkor kevésbé borul 

fel a program. 

A résztvevők előzetes regisztrációja sok szempontból hasznos megoldás, noha a jelentkezők 

kiválasztása meglehetősen munkaigényes. Amennyiben erre kérjük a potenciális résztvevőket, akkor a 

létszám szempontjából pontosabban tervezhetővé válik a rendezvény, ami segít a helyszín 

kiválasztásában is. (Nincs annál kellemetlenebb egy szervezőnek, ha alig lézeng valaki egy több száz fős 

előadóban vagy ha egy szemináriumi szobában még a földön is ülnek.) Nem utolsósorban a 

rendezvényhez kapcsolódó büfé megszervezését is segíti a létszám ismerete, ami sokat jelenthet a 

költséghatékonyság szempontjából. 

7. Miért érdemes a jogtudományt etikusan művelni? 

A jogtudomány képviselőinek -- mint minden más olyan hivatás esetében, amelynek művelői 

részben a nyilvánosság terében végzik tevékenységüket -- társadalmi értelemben is felelősséget kell 

vállalniuk a tevékenységükért. E felelősség természetes, hiszen tetteik, megnyilvánulásaik mind-mind 

alakítják a jogi és a politikai kultúrát, így általános kultúránkat is, továbbá tevékenységük is ebben a 
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közegben értelmeződik. A jogtudománynak komoly felelőssége van a jogi-politikai kultúra 

mélyrétegeinek formálásában és alakításában, és éppen e fontos szerep miatt várható el a jogtudósoktól az 

etikus magatartás, ezzel is igazodási mércét kínálva a jogi-politikai diskurzus további szereplőinek.
2727

 

Véleményünk szerint a magyar társadalom -- és jogi-politikai kultúra -- immár több évtizede 

fennálló, mély lélektani megosztottságot, már-már meghasonlottságot előidéző válságának gyökerei 

részben az etikus magatartással kapcsolatos hazai félreértésekre vezethetők vissza.
2728

 Nem titkoljuk, 

szerintünk jogtudománnyal csak etikusan érdemes, sőt lehet foglalkozni.  

Az etikus magatartás
2729

 -- a látszat ellenére -- igenis megéri mind egyéni, mind össztársadalmi 

szinten. Ez egyéni szempontból azt jelenti, hogy aki etikusan viselkedik és akiről ezt a környezete is 

tudja, annak a szava többet ér. Ennek társadalmi szintű következménye pedig az, hogy az etikus 

magatartás hosszú távon általában erősíti a bizalmat. A bizalmi szint javulása pedig hozzájárul a 

társadalmi tevékenységek hatékonyságához, ami pedig össztársadalmi szinten képes pozitív hatásokat 

kiváltani.
2730

 

Az előbbiek miatt a legalapvetőbb etikai normák betartása nem ártatlan naivitás, hanem sok 

szempontból racionális magatartás. Ugyanis ha a közeg fejlődik és javul körülöttünk, akkor annak az 

előnyeit mi is élvezhetjük, például a kiszámíthatóságon keresztül. Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy 

az erkölcstelenség -- legyen az a legapróbb hazugság -- később megbosszulja magát, gyakran nem várt 

helyzetekben és pillanatban. Ha ezeket a „meglepetéseket” el kívánjuk kerülni, a legegyszerűbb, ha nem 

adunk erre esélyt. 

Az etikus hozzáállással személyes hitelességünket is erősítjük. Márpedig a személyes hitelesség, 

noha lassú építkezés eredménye, ebben a szakmában is nélkülözhetetlen, elég csak Arisztotelész 

meglátására gondolni, aki szerint az ethosz nélkülözhetetlen a sikeres nyilvános fellépéshez.
2731

 

Véleményünk szerint a nyilvánvalóan etikátlan cselekvéssel önmagunkról állítunk ki 

szegénységi bizonyítványt. Egyrészt azért, mert kiváltjuk a szakmai közösség elítélését, másrészt azt is 

nyilvánvalóvá tesszük, hogy önbizalomhiánnyal küzdünk -- hiszen etikátlan cselekedetünk annak 

beismerése, hogy etikus eszközökkel képtelenek lennénk sikert elérni. 
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Fekete Balázs -- Jakab András 

A jogtudományi munka alapjai
*
 

A jogtudományi tevékenységnek is, mint minden szakmának, vannak saját szabályai, belső, 

alapvetően mesterségbeli problémái és az ezekre adott megoldásokból kialakult fogásai és technikái. A 

jogtudomány sikeres művelése ezért nem pusztán a tárgyi tudás és a kreativitás függvénye, hanem 

ugyanígy függ nyilvánvaló vagy éppen ki nem mondott szakmai elvárásoknak és sztenderdeknek való 

megfeleléstől is. Amennyiben ezeknek a diskurzusszabályoknak még csak meg sem próbálunk 

megfelelni, akkor a tevékenységünket nem fogják komolyan venni, bármennyire is eredeti és fontos 

gondolatokon alapul. A tudományos közlésnek tehát megvan a maga technikája, és a következőkben arra 

teszünk kísérletet, hogy ennek legfontosabb elemeit bemutassuk, valamint megosszuk minderről 

személyes tapasztalatainkat és véleményünket az olvasóval. 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az itt kifejtett gondolatok a saját tapasztalatainkon és a munkánk 

során kapott tanácsokon alapulnak, tehát nem arra törekszünk, hogy egyszer és mindenkorra érvényes, a 

szakirodalom teljes feldolgozásán alapuló, mindenre kiterjedő sorvezetőt adjunk a leendő kutató kezébe. 

Minket is értek kudarcok, nem is kevés, és ez jelzi, hogy általános recepteket lehetetlen adni e téren. 

Pusztán felvetni kívánunk bizonyos kérdéseket és megosztani azokról a véleményünket, de ez 

semmiképpen sem pótolhatja a személyes tanácsokat és a publikálás és előadások tartása során szerzett 

tapasztalatokat. Abban reménykedünk, hogy e fejezet kellő segítséget nyújthat a leendő kutatóknak a 

tudományos munka kezdeti buktatóit elkerülni, nehogy elveszítsék alapvetően rajtuk kívül álló okok miatt 

a lelkesedésüket. 

Az egyik legfontosabb és legáltalánosabb, a tudományos tevékenység teljességét átfogó 

tapasztalatunk, hogy ezt csak őszintén érdemes művelni. Az őszinte kérdésfelvetések és álláspontok 

garantálhatják azt, hogy elkerüljük az epigonná válás veszélyét. Amennyiben -- bizonyos vélt előnyök 

érdekében -- egyszerűen megpróbálunk belesimulni a tudományos közbeszédbe az aktuális közhelyek 

kritikátlan elfogadásával, megfosztjuk magunkat a tudományos munkához nélkülözhetetlen két 

legfontosabb készségtől: a kritikai látásmódtól és a kreativitástól. Ezek hiányában pedig alkotó módon 

nem járulhatunk hozzá a tudományos élethez, és így hatásunk is csak igen korlátozott lehet, ha lehet 

egyáltalán. 

Noha közismert megállapításról van szó, mégis a legelején hangsúlyozni kell: a tudományos 

munka lelke és lényege a publikálás, azaz a tudományos eredményeket tartalmazó közlemények 

megjelentetése. A publikálás egyszerre teremti meg magát a tudományt, hiszen a különféle formákban 

megjelenő közlemények biztosítják azt a közeget, amelyben a tudomány fejlődik,
2732

 továbbá azt is 
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 Thomas KUHN a klasszikus tudományos tevékenységet „rejtvényfejtő kutatásnak” nevezi, jól 

kifejezve annak lényegét, mely az egyes alapvető tételek folyamatos fejlesztésében (és későbbi 
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lehetővé teszi, hogy saját álláspontunkat eljutassuk a tudományos közösséghez és így személyesen is 

szerepet vállaljunk a tudományos életben. Ezt az összefüggést ragadja meg az az Egyesült Államokból 

eredő, napjainkra gyakorlatilag a világon mindenütt elfogadott mondás, mely szerint egy kutató vagy 

publikáljon rendszeresen és ezzel bizonyítsa tehetségét és rátermettségét, vagy pedig jobb, ha más, nem 

kutatói pályát választ (Publish or perish!). Közlemények megjelentetése tehát nem a kutatói munka 

valamiféle esetleges mellékterméke, hanem a lényege és egyben a legitimációja, hiszen csak a szakmai 

közösség által megismerhető eredmények igazolhatják egy kutató tevékenységét és ezáltal a kutatóintézeti 

vagy egyetemi oktatói fizetés jogosultságát. 

A publikálás tehát döntő hatással van egy kutató pályájára és ezért, természetszerűleg, több 

stratégiai jelentőségű kérdésben is döntést kell hoznia egy kutatónak abban az igen hosszú folyamatban, 

amely a témaválasztástól a cikk megjelentetéséig tart. A következőkben e stratégiai kérdések közül 

kívánjuk a legfontosabbakat megvizsgálni. 

1. Előkérdések: téma- és műfajválasztás, a módszertan tisztázása, időterv 

1.1 A téma és a kutatási kérdés lehatárolása 

Minden írásbeli közlés sikerében meghatározó jelentősége van a téma és a műfaj 

megválasztásának.
2733

 E téren nincs különbség a szépirodalom és a tudomány között. A „jó” tudományos 

téma- és műfajválasztáshoz lehetetlen általános receptet adni, azonban több fontos szempontra rá lehet 

világítani. 

A „miről írjunk egy tudományos publikációban?” kérdést nem is olyan egyszerű in abstracto 

megválaszolni, mivel számos tényező játszhat szerepet a döntésben.
2734

 Az első meghatározó faktor 

természetesen a személyes érdeklődés. Minden kutatóban kialakul, már gyakran az egyetemi évek alatt, 

hogy mely területek, milyen problémák érdeklik igazán.
2735

 Az érdeklődési kör olyan intuitív 

megérzéseket, személyes szempontokat tükröz vissza, amelyeket célszerű minden esetben figyelembe 

venni és tiszteletben tartani. Ha egy kutató az érdeklődési körétől távol eső feladatot kap, és lehetősége 

van azt udvariasan visszautasítani, jobb, ha ezt a megoldást választja, mert így több jövőbeli bosszúságtól 

is megkímélheti magát. 

Másodsorban, célszerű olyan témát választani, amelynek a kutatása még nem tekinthető 

befejezettnek, azaz maradt feltárható terület. Természetesen ennek mértéke mindig csak viszonylagos, 

hiszen nincs olyan téma, amelyhez ne lehetné további eredményeket hozzátenni,
2736

 de azt nagy 

általánosságban mindig meg lehet állapítani, hogy egy jogterületen belül milyen problémák számítanak 

viszonylag feltártnak és hol nyílik nagyobb tér az önálló kutatásra és alkotó hozzájárulásra. Ezeket a 

hiányosabban vizsgált -- vagy éppen ellenkezőleg: sokat vizsgált, de téves közhelyekkel elemzett -- 

területeket érdemes célba venni, mert itt nagyobb az esélyünk olyan eredményekre, amelyekre 

felfigyelhet a szakmai közösség. 
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legyünk kíváncsiak, imaginatívak, és ne féljünk a gyermeki miért? kérdésektől sem. Antonio CUERDA 

RIEZU: Cum laude: guía para realizar una tesis doctoral en derecho (Madrid: Tecnos 2008) 23. A kérdés 

általános kontextusáról, a kutatói szabadság kérdésköréről részletesen lásd Eric BARENDT: Academic 

Freedom and the Law (Oxford/Portland: Hart 2010) 15--49. 
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 REZSŐHÁZY Rudolf történész-szociológus igen találóan mutat rá erre a problémára: „A tudományos 

munka és az azt kísérő gondolkodás sosem fejeződik be. Egy válasz mindig új kérdésfelvetéseket teremt, 

és maguk a határok is azért vannak, hogy túllépjünk rajtuk.” Rudolf REZSOHAZY: Sociologie des valeurs 

(Paris: Armand Collin 2006) 172.  
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A kutatási tárgy természetét illetően általában érdemes az ún. nyitott kérdések felé fordulni. 

Nyitott kérdésnek azokat a problémákat tekintjük, ahol a kutatónak lehetősége van érdemben újat 

mondani a tudományos közösség számára. Ez a kategória nem esik egybe az előbbi bekezdésben taglalt 

szempont szerintivel, mivel részletesen és alaposan megvizsgált problémakörök is tartalmazhatnak nyitott 

kérdéseket. Nagyon gyakran e nyitott kérdések az uralkodó tudományos közhelyekre való rákérdezés 

során válhatnak nyilvánvalóvá. A tudományos közhelyekről ugyanis idővel kiderülhet, hogy széles körű, 

gyakori használatuk miatt annyira erodálódik a jelentésük, hogy gyakorlatilag elveszítik tudományos 

értéküket.
2737

 Érdemes lehet tehát olyan problémákat is vizsgálni, amelyekkel már sokat foglalkoztak, ha 

az eredményeket megalapozottan lehet kritizálni. 

Amikor megvan a kutatás során vizsgálandó probléma, egy konkrét kutatási kérdést kell 

megfogalmazni. Ez egyben a témánk tesztje is, ugyanis ha nem sikerül értelmes kutatási kérdést feltenni, 

akkor az már önmagában jelzi, hogy érdemes még tovább gondolkodnunk a témán. A hazai 

folyóiratokban „Gondolatok a xy kérdéséről…” típusú címmel megjelenő, rendszerint kevéssé koherens 

gondolathalmazok a kutatási kérdés hiányáról árulkodnak. Ha a kutatás témáját sikerül érthető, érdekes és 

releváns kérdésként összegezni, akkor már biztosak lehetünk abban, hogy jó úton járunk a probléma 

lehatárolásában.
2738

 

A témaválasztás kapcsán még egy általános tapasztalatot szeretnénk felvillantani. Sosem szabad 

görcsösen ragaszkodni az eredetileg kijelölt témához, ugyanis a kutatás során gyakran maga a téma is 

„átalakul”. Ahogy előrehaladunk a kutatásban, egyre többet tudunk meg a vizsgált kérdésről, és ez a tudás 

visszahat magára a témaválasztásra is. Elképzelhető, hogy a kutatási kérdésünk leszűkül, mivel több 

olyan problémadimenziót is azonosítunk, amelyet az adott kutatás keretei között nem tudunk vagy 

különféle okokból (határidő, költségvetés, érdeklődés hiánya stb.) nem akarunk kifejteni. Az is 

megtörténhet, hogy olyan új kérdések kerülnek figyelmünk előterébe, amelyekkel eredetileg nem 

foglalkoztunk volna, de rájövünk, hogy mindenképpen vizsgálni kell azokat is ahhoz, hogy megalapozott 

megállapításokat tehessünk. Vagyis az írás és a témaválasztás oda-vissza hat egymásra: először 

választunk egy témát, elkezdünk róla kutatni és írni, majd rájövünk, hogy egész pontosan mi az a kérdés, 

amelyre valami jó és találó választ tudna adni az írásunk, és gyakran ennek fényében írjuk át a címet. 

Összegezve tehát: a kutatás folyamata, természetszerűleg, a témánkat is átformálhatja, szűkítve 

vagy bővítve a problémák körét, ezért célszerű e kérdésben rugalmasnak maradni, nem pedig mereven 

ragaszkodni az előre kigondolt tervhez.
2739

 

1.2 A leggyakoribb műfajok 

Miután a kutatás témáját és kutatási kérdésünket sikerült megfelelően tisztázni és leszűkíteni, a 

következő stratégiai jelentőségű döntés a készülő munka műfajának meghatározása. A műfaj kiválasztása 

kiemelkedő jelentőségű a kutatás egésze szempontjából, a műfaji sajátosságok és a terjedelmi elvárások 

ugyanis a téma feldolgozásának összetettségét, mélységét és stílusát is meghatározzák. 

A bevett gyakorlat szerint a jogtudomány főbb műfajai: 1. monográfia, 2. tanulmánykötet, 3. 

tankönyv, 4. tanulmány (folyóiratban vagy tanulmánykötetben), 5. jogesetelemzés, 6. recenziós 

tanulmány, 7. könyvismertetés. 

Ad 1. A monográfia önálló kötet, amely egy meghatározott témát tárgyal átfogó igénnyel, 

számos részletkérdést exponálva. Célja olyan eredeti kutatási eredmények közreadása, amelyek bővítik és 

előreviszik az adott témával kapcsolatos tudásunkat. Azaz a monográfiáktól minden esetben elvárt, hogy 

egy kérdés megvitatásához -- azaz a tudományos diskurzushoz -- érdemben hozzájáruljanak új és eredeti 

ismeretekkel. A tudományos karrier szempontjából általában elsődleges jelentőségűek, egy kutató 

ugyanis ilyen művekkel igazolhatja képességeit és alkalmasságát a pályára (PhD-disszertáció, igényesebb 

jogi karokon a habilitáció előfeltétele, akadémiai doktori értekezés). Azonban azt is meg kell jegyezni egy 

új tendencia nyomán, hogy a természettudományokban gyakorlatilag eltűntek a monográfiák, mivel a 

tudományos élet centruma a folyóirat-publikációkra helyeződött át. A monográfiáknak többnyire egyetlen 

szerzőjük van, azonban elképzelhető társszerzők bevonása is.
2740
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 Két klasszikus példa napjainkból: mind a globalizáció, mind a globális kormányzás (global 

governance) fogalmát olyan széles körű jelentésrétegekkel ruházták fel napjainkra, hogy gyakorlatilag 

elveszítették tudományos értéküket, mivel ezek alapján gyakorlatilag bármit jelenthetnek. 
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 Vö. Nicola GREEN: „Formulating and Refining a Research Question” in Nigel GILBERT (szerk.): 

Researching Social Life (London: Sage 
3
2008) 47--49. 
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 Vö. Robert CRYER et al.: Research Methodologies in EU and International Law (Oxford: Hart 2011) 

8. 
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 Részletesen lásd FERENCZY Endre: „Jogtudományi művek a klasszikus és modern egyetemeken: a 

monográfia” Állam- és Jogtudomány 2011/2. 263--293. 
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Ad 2. A jogtudományi munkák további jelentős részét adják a tanulmánykötetek. Ezek 

sokszerzős munkák, azonban elvárás velük szemben a tartalmi koherencia, azaz az egyes részek egységes 

belső logika szerinti összeállítása. A tanulmánykötetek mellett több érv is felhozható. Egyrészről egy 

téma bonyolult alkérdéseinek kidolgozása széles körű szakértelmet igényelhet, ezért célszerűbb megoldás 

lehet minden fontos problémára egy megfelelő, speciális tudással rendelkező szerzőt felkérni és így 

növelni a készülő kötet színvonalát. Másrészről gyakorlati érvek is szólhatnak az ilyen sokszerzős 

munkák mellett, ugyanis rövidebb idő alatt lehet egy tanulmánykötetet elkészíteni több szerző 

együttműködésével, mintha egyvalaki dolgozná fel a teljes problémakört. Fontos, hogy a 

tanulmánykötetek teljes anyagának valódi (szakmai és nyelvi) szerkesztésére sor kerüljön, és az egyes 

részek lehetőleg menjenek keresztül szakmai vitákon. A beérkezett eredeti szövegek puszta egymás mellé 

állítása még nem tekinthető klasszikus értelemben tanulmánykötetnek.
2741

 

A tanulmánykötetek különleges változata az ún. emlékkötet, emlékkönyv (Festschrift, Liber 

Amicorum). Ilyet az idősebb kort betöltő, pályaívük lezárása felé közeledő kutatók tiszteletére állítanak 

össze tanítványai, pályatársai, hogy reprezentatív módon, sok évtizedes munkásságukat elismerve 

köszöntsék az ünnepeltet. A szerzők körének kiválasztását az ünnepelt szakmai-baráti kapcsolatai 

határozzák meg, a szerkesztők is gyakran a legszűkebb tanítványi körbe tartoznak. Az emlékkötetbe 

bekerülő tanulmányokkal szemben általános elvárás, hogy valamilyen módon kapcsolódjanak az ünnepelt 

munkásságához, akár az eredményeire reflektálva, akár a hozzá közel álló tudományterületet művelve. 

Ad 3. Vitatható, hogy a tankönyv vajon önálló jogtudományi műfajnak tekinthető-e. 

Véleményünk szerint több okból sem lehet e felsorolásból kihagyni. A tankönyvek fő jellemzője -- 

ellentétben a monográfiával és a tanulmánykötettel --, hogy nem eredeti és új tudományos eredményeket 

közvetítenek, hanem már ismert tudományos eredményeket közölnek oktatásra alkalmas formában, a 

rendszerezés igényével. Egy jó tankönyv az ismeretek olyan rendszerezett, szintézis jellegű összességét 

kínálja, amely képes olvasóját bevezetni a témába és elkalauzolni a fontosabb problémák között, továbbá 

kiindulópontokat kínál a további kutatásokhoz, egyfajta szellemi ugródeszkaként. Erre különösen akkor 

lehet szükség, ha a kutató olyan téma tanulmányozásába kezd, amelyről viszonylag kevesebb ismerettel 

rendelkezik. Ez az ugródeszka jelleg teszi a tankönyveket tudományos szempontból értékelhetővé és 

fontossá. Továbbá nagy szerepük lehet a tudományos utánpótlás biztosításában is, mivel a jó tankönyvek 

felkelthetik egy téma iránt az érdeklődést és döntő hatásuk lehet abban, hogy valaki a tudományos pályát 

választja-e. 

Ad 4. A monográfiák mellett a jogtudományi tudományos munka másik súlypontja a 

tanulmányírás. A tanulmány mindig egy pontosan lehatárolt téma részletes kifejtését nyújtja az 

olvasónak. Az átfogóság igénye terjedelmi okokból -- a tanulmányok terjedelme ideális esetben 1–3 

szerzői ív -- itt nem merülhet fel. Egy jól megírt tanulmány eligazítja olvasóját témájában annak elmélyült 

elemzését nyújtva, és kiindulópontokat kínál a téma továbbgondolásához. A tudományos munka 

mindennapjait megalapozó láthatatlan szövetet az egymásra reflektáló tanulmányok alkotják. 

Megjegyzendő, hogy a nemzetközi jogtudományban is érzékelhető a hangsúlyeltolódás a tanulmányok 

irányába a monográfiák és könyvfejezetek felől. A komoly nyugat-európai és észak-amerikai 

szakfolyóiratokban megjelentetett tanulmányok akár ugyanolyan súllyal eshetnek latba egy tudományos 

karrier értékelésénél és megítélésénél, mint az önálló monográfiák. 

Az általános jellemzők mellett azt is meg kell említeni, hogy a tanulmányok eltérő vonásokat 

mutathatnak a megjelenés helye szerint. A folyóiratokban megjelenő tanulmányok általában aktuális 

kérdésekkel foglalkoznak, azaz a jogfejlődés legújabb problémáira koncentrálnak. Ezekkel szemben a 

minőségi követelmények is komolyabbak, mivel az anonim lektorálás (double blind peer review) és az 

érdemi szerkesztés biztosítja, hogy valóban csak a tudományosság legmagasabb sztenderdjeinek 

megfelelő munkák jelenjenek meg. A nyugat-európai és észak-amerikai jogtudományban egyre inkább 

ezeket tekintik -- a monográfiák mellett -- a szakmaiság valódi értékmérőjének. 

A tanulmánykötetekben megjelenő tanulmányok esetében a szakmai szűrő általában nem olyan 

szigorú, mint a folyóiratoknál. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek szakmai követelmények, de e kötetekre 

általában jellemző a „barátságosabb” szerkesztés. Továbbá ezek az írások, a kötet jellegével összhangban, 
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 Sok igazságot tartalmaznak azok a vélemények, amelyek szerint ha a kutató azt szeretné, hogy műveit 

olvassák és idézzék, nem érdemes tanulmánykötetekbe írnia, ugyanis azok internetes elérhetősége nem 
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nem feltétlenül csak az aktuálisabb kérdésekre fókuszálnak, mivel ez nem kifejezett elvárás velük 

szemben. 

A tanulmányok önálló alfaja az ún. szemlecikk, amely általában kisebb, egy szerzői ív körüli 

terjedelmű, és nagyon gyakran egy kérdéskör szakirodalmának rendszeres bemutatására törekszik, nem 

feltétlenül új kutatási eredmények közreadásával. A szemlecikkek kiválóan alkalmasak egy problémakör 

áttekintésére és a kapcsolódó tudományos eredmények rendszerező megismertetésére. 

Ad 5. A jogesetelemzés (Fallbesprechung, case note, commentaire d’arrêt) a második 

világháborút követően terjedt el a nyugat-európai jogtudományban, mivel általában megnőtt az igény az 

egyre összetettebbé váló ítéletek elemzésére, valamint az alapvetően esetjogi közösségi jogi és európai 

emberi jogi ítélkezés követése is igényelte a részletes kommentárokat. E műfaj a fontosabb bírósági 

döntések érvelésközpontú kritikai elemzésére tesz kísérletet, így kívánva elérni a jogi munka 

megkönnyítését és a bírói munka folyamatos külső szakmai kontrollját. 

Ad 6. A recenziós tanulmány (review essay, Rezensionsartikel) egy közelmúltban, jellemzően 

egy-három éven belül megjelent kötet elmélyült (5-20 oldalnyi) kritikai ismertetésére törekszik. 

Hangsúlyozni kell, hogy a recenzió nem olvasónapló, azaz a feladata nem egy könyv tartalmának 

ismertetése, tézisszerű megfogalmazása. Egy jó recenzió, mivel több ponton is megkritizálhatja a 

bemutatott kötetet és tovább is gondolhatja azt, jelentősen hozzájárulhat a tudományos diskurzushoz, 

tudományos értéke vitathatatlan. Célszerű egy recenzióban az adott kérdés kutatásának aktuális helyzetét 

(state of the art) bemutatni, az ismertetett kötetet elhelyezni ebben a diskurzusban, ismertetni a kötet 

szerkezetét, a kulcsfogalmakat és főbb téziseit, továbbá rámutatni a kötet újdonságaira és problémáira, 

majd ezek alapján a kötetet árnyaltan kritizálni és értékelni.
2742

 Nem érdemes egy munkáról nagyon 

kritikus, netán az ízléstelenség határát súrolóan „kötözködő” jellegű recenziót közreadni, mert a 

tapasztalat azt mutatja, hogy ezzel szerző -- a vélt szellemi fölény bizonyításának kétes sikere mellett -- 

leginkább ellenségeket szerezhet, illetve kivívhatja a tudományos közösség ellenszenvét. Amennyiben 

egy kötetről nagyon nincs jó véleményünk valamilyen okból, a legjobb megoldás annak recenzeálását 

másra hagyni. Fontos azonban a másik szélsőség elkerülése is: ha csak dicsérünk, az nem recenzió, 

hanem reklám (ennek különösen visszatetsző formája, ha tanszéki kollégák egymásról írnak agyondicsérő 

„recenziókat”). Egy jó recenziónak minden esetben rá kell mutatnia a kritikus pontokra és az ezek mögött 

rejlő hiányosságokra is. 

Ad 7. A könyvismertetés, más néven annotáció, a legkisebb terjedelmű tudományos műfaj. Egy 

rövid, egy-két oldalas közleményben a recenzens röviden ismerteti a kötet főbb állításait, esetleg reflektál 

a legfontosabbakra, valamint elhelyezi a kötetet a kortárs irányzatok és tudományos tendenciák között. 

Hazánkban kevéssé él ez a műfaj, azonban a vezető nyugati folyóiratokban gyakran használják, mivel e 

rövid ismertetések jó áttekintést adhatnak a közelmúlt tudományos eredményeiről és a fejlődési 

tendenciákról. 

1.3 További kérdések: társszerzőség, alapvető módszertani döntések, ütemezés 

A kutatási projekt megtervezésének kezdetén vetődhet fel az esetleges szerzőtársak bevonásának 

kérdése. A társszerzőség mellett szólhat, hogy így bővíthető a kutatás szakmai bázisa. Nem magától 

értetődő ugyanis, hogy egy tudományos problémát egy kutató képes teljes egészében és mélységében 

átlátni; számos olyan szakkérdés létezhet, amelyek együttes ismerete nem minden esetben várható el 

egyvalakitől. Továbbá egy társszerző bevonásával a munkateher is megoszlik, és így lerövidülhet a 

kutatás és a közlemény megírásának időtartama, ami különösen az ütemezésnél lehet lényeges. Azonban 

több probléma is felmerülhet a társszerzőségben írt munkáknál. Egyáltalán nem biztos, hogy két kutató 

személyisége, munkafelfogása, problémalátása, szerzői stílusa -- hogy csak a legfontosabb tényezőket 

említsük -- összeillik, képesek hatékonyan dolgozni együtt. Azaz az emberi dimenziót is bele kell 

kalkulálni a döntésbe, nem lehet ezt a kérdést csak szakmai alapon eldönteni. Ha az együttműködés 

létrejön, az minden bizonnyal értékes tapasztalatokkal gazdagítja majd mindkettőjüket. 

Már a kutatás kezdetén meg kell hozni a legalapvetőbb módszertani döntéseket. Minden 

tudományos munkában nélkülözhetetlen valamiféle módszertani alap meghatározása, anélkül kutatás nem 

képzelhető el.
2743

 A módszertan igazít el ugyanis abban, hogy milyen gondolati keretben és milyen 

eszközökkel vizsgáljuk majd a minket érdeklő problémát, tehát a módszertani választás kínál egy 

kimunkált fogalmi hálót -- és ezen keresztül több lehetséges modellt a problémák kezeléséhez -- a 
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 Vö. CRYER et al. (8. lj.) 105; Petra STYKOW et al.: Politikwissenschaftliche Arbeitstechniken 
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valóságról történő gondolkodáshoz.
2744

 A jogtudomány fejlődése során a módszertanok osztályozásának 

számos típusa kialakult, amelyekre jelen keretek között csak utalunk,
2745

 és ehhez kapcsolódva csak 

egyetlen kérdést szeretnénk érinteni bővebben. A kutatási módszert alapjaiban határozza meg, hogy az 

adott munkával az értékelés-e a célunk, azaz egy jelenséget kritikai kontextusban mutatunk be, vagy 

pedig inkább a leírás és az elemzés.
2746

 Ezt a dilemmát célszerű a kutatás legelején tisztázni, mert az a 

módszertani kérdések jelentős részét rögtön más megvilágításba helyezi, megkönnyíti megválaszolásukat. 

Emellett fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a módszertanok sosem választhatók el egymástól hermetikusan 

egy kutatás során, hanem több ponton is összekapcsolódhatnak (az összehasonlító kutatás például nagyon 

gyakran támaszkodik a történeti módszerre), ezért érdemes ezeket a kapcsolódási pontokat is tudatosan 

kezelni.
2747

 

A kutatómunka ütemezése ismét csak stratégiai jelentőségű döntés, amely gyakran determinálja 

a kutatómunka sikerét. Mindenképpen célszerű előre átgondolnunk és megterveznünk, hogy milyen 

időtáv alatt pontosan mit kívánunk elérni, egy adott időszakban milyen kérdéssel foglalkozunk és milyen 

tevékenységet végzünk (kutatás, írás, tisztázás stb.). Nagyobb és hosszabb projekteknél akár hónapokra és 

hetekre is le lehet bontani a tervezett munkafázisokat.
2748

 Célszerű a munkatervet mindig úgy elkészíteni, 

hogy maradjon benne valamennyi időtartalék, mivel sosem tudhatjuk, milyen váratlan helyzettel kerülünk 

szembe (például nem tervezett meghívás vagy felkérés; egy fontos forrás elérhetetlensége; valamilyen 

okból elakad a kutatómunka; egy új, kapcsolódó probléma kerül a látókörünkbe, amely további kutatást 

igényel stb.). Hatékonyabbá tehetjük a munkánkat, ha az ütemezésbe egy előadást (egyetemi, műhelyvita, 

konferencia) is beillesztünk, mivel ennek közeledése mindenképpen javítani fogja a teljesítményünket -- 

ezt igen találóan fejezi ki ez a mondás: „a határidő a legjobb múzsa.” Az ütemezés egyik speciális 

megoldása lehet az is, ha az írás során egy meghatározott időszakban (a realitásokat figyelembe véve) 

kijelöljük, hogy naponta hány oldalt szeretnénk mindenképpen megírni, ezzel is tervezhetővé téve a 

kézirat első változatának befejezését. 

2. Szakirodalom keresése 

A téma lehatárolását és a további előkérdések tisztázását követő lépés a kutatás szempontjából 

fontos szakirodalom azonosítása. Szűk értelemben ez a valódi kutatómunka, mivel ekkor végezzük a 

valódi, a témánk szempontjából „felfedező” kutatást. Mivel a tudományos közlemények értékelésénél az 

egyik szempont a feldolgozott szakirodalom széleskörűsége, ezért célszerű körültekintően elvégezni ezt a 

feladatot. Nincs annál kellemetlenebb és nehezebben kezelhető helyzet, mint amikor egy hozzászólás a 

műhelyvitán vagy egy reviewer véleménye mutat rá a szakirodalmi tájékozódás alapvető hiányosságaira. 

A szakirodalom keresésének célja, hogy elérjük az információknak azt a „kritikus tömegét”,
2749

 

amelynek birtokában már képesek vagyunk árnyalt képet alkotni a téma kutatásának aktuális állásáról. 

Ennek megismerése teheti lehetővé, hogy a készülő munkánk valóban megalapozott legyen, azaz ne 

valamiféle „légüres térben lebegjen”, a tudományos diskurzustól eltávolodva. 

Két fő módszere van a szakirodalom feltárásának. Az egyik az, hogy áttekintjük a már megjelent 

releváns munkák jegyzeteit (footnote mining).
2750

 Ez a módszer hatékony lehet, ha sikerül jó 

kiindulóponto(ka)t találni, olyan tanulmányt vagy monográfiát, amely átfogóan és elmélyülten 

foglalkozik a kérdéssel. Különösen fontosak lehetnek e téren a recenziók, azok ugyanis kiindulópontként 

gyakran összegyűjtik a state of the art irodalom legfontosabb elemeit. Lényeges, hogy heurisztikus 
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módon alkalmazzuk ezt a módszert, azaz az így fellelt írások jegyzeteit is érdemes átnézni, mivel 

valószínűleg újabb szakirodalmakra bukkanhatunk, és így tovább. E megközelítés legnagyobb veszélye, 

ha olyan munkából indulunk ki, amely valamilyen okból -- például személyes motívumok, meghatározott 

tudományos iskolához tartozás -- csak a szakirodalom egy behatárolt részére koncentrál, és így 

féloldalassá teheti a további kutatást. Ez a veszély viszonylag könnyen elkerülhető, amennyiben több, 

egymástól független forrást is figyelembe veszünk kiindulópontként. 

A másik alapvető módszer az adatbázisokban végzett kutatás (database searching). Az elmúlt 

évtizedek lendületes fejlődésének köszönhetően számos jól használható társadalomtudományi vagy 

kifejezetten jogi jellegű adatbázis áll a kutatók rendelkezésére.
2751

 Ezek jelentősebb része nem ingyenes, 

így csak olyan intézményből férhető hozzá, amely rendelkezik előfizetéssel. A hazai egyetemek 

ellátottsága ebből a szempontból vegyes képet mutat, de a Közép-európai Egyetemen és a szakkönyvtárak 

közül az Országgyűlési Könyvtárban a legtöbb fontos adatbázis hozzáférhető. Az adatbázisok egy 

részében csak bibliográfiai kutatást végezhetünk, míg egy másik részükben -- ezek alapvetően, de nem 

kizárólag folyóirat-adatbázisok -- a források digitalizált formában is hozzáférhetők. Az adatbázisban 

végzett kutatás tehát részben helyettesítheti a könyvtári kutatást, vagy pedig annak előkészítésében kaphat 

komoly szerepet.
2752

 

3. Olvasás 

A tudományos olvasást meg kell különböztetni a hagyományos szépirodalmi olvasástól. Míg az 

utóbbinál a cél egy irodalmi mű élvezete és az ezen keresztül történő élményszerzés, addig a tudományos 

olvasás célja egyértelműen az információszerzés. Ezért kulcskérdés a hatékonyság, és a hatékony 

olvasásnak ugyanúgy megvannak a maga mesterfogásai, mint más emberi tevékenységeknek.
2753

 Nagyon 

fontos, hogy a tudományos szövegekhez soha ne irodalmi igénnyel közelítsünk, ugyanis esztétikai vagy 

irodalmi értelemben valószínűleg kevesebb igazán jó szöveggel fogunk kutatásaink során találkozni,
2754

 

mintha a magyar vagy a világirodalom klasszikusait olvasnánk. 

Amikor egy számunkra új tudományos szöveget kézbe veszünk, a szöveg olvasása előtt érdemes 

áttekinteni a következőket:  

(a) ki a szerző, mikor jelent meg a mű, hol publikálták; (b) a mű címe, alcímek; tartalomjegyzék: 

szerkezet, beosztás, fejezetcímek; (c) előszó, konklúzió, absztrakt, fülszöveg, hátlap; (d) 

kolofón/impresszum: közreműködők (szakmai szerkesztő, esetleg szakmai lektor, fordító); (e) jegyzetek, 

irodalomjegyzék (ebből megtudjuk, hogy milyen művekre hivatkozik, így arra a kérdésre is választ 

kaphatunk, hogy melyik jogtudományi diskurzusban mozog), szó szerinti idézetek forrása, táblázatok, 

illusztrációk; függelékek, mutatók.
2755

 

Ezzel az előkészítő munkával már szerezhetünk annyi információt, hogy többé-kevésbé biztosan 

megítélhessük a megbízhatóságon túl azt, mennyire lényeges a témánk szempontjából, és ezért 

elmélyülten kell-e foglalkoznunk vele. Itt ismét felértékelődhet a recenziók szerepe, egy jó recenzió 

ugyanis sokat segíthet egy kötet főbb téziseinek megismerésében és így annak eldöntésében, hogy vajon 

érdemes-e az adott művel komolyabban foglalkozni.
2756

 

Csak akkor érdemes az alapos olvasáshoz hozzáfogni, ha úgy ítéljük meg, hogy a kiválasztott mű 

hasznos kutatásunk szempontjából. A tudományos olvasás első szabálya, hogy a szöveget érdemes 

először „tudatosan átfutni”, azaz megkeresni és áttekinteni annak főbb téziseit, állításait. Ezt megkönnyíti, 

ha először a szöveg elejét és végét olvassuk el, mert a bevezetésben a szerzők nagy többsége már lefekteti 

kiindulópontjait és a hozzájuk kapcsolódó hipotéziseket, míg a záró részekben összefoglalják a kutatás 

megállapításait. Ha sikerül így képet alkotnunk a szöveg tartalmáról, akkor a legalaposabban a szövegnek 

azokat a részeit kell elolvasnunk, amelyek az általunk vizsgált problémához kifejezetten kapcsolódnak és 

a kutatásunk szempontjából releváns információt tartalmazhatnak.
2757
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A második szabály a fontosnak tartott szövegrészek olvasásához kapcsolódik. Olvasás közben 

mindig jegyzetelni kell, továbbá a fontos és releváns állításokat érdemes ki is emelni. Azt is 

mondhatnánk, hogy a jegyzetelés és aláhúzás segítségével meg kell a szöveget „emésztenünk”, mivel a 

tudományos olvasás természete ezt szükségessé teszi (feltéve persze, hogy nem könyvtári kötetről van 

szó!). A margóra írt jegyzetek, a külön lapon, füzetben vagy manapság inkább már elektronikus 

dokumentumban vezetett olvasónapló, a különféle szövegközi jelölések és aláhúzások mind-mind abban 

segítenek, hogy valóban megértsük a szerző tételeit és azokat a későbbiekben akár kritikailag, akár a 

koncepciónkba beépítve fel tudjuk használni.
2758

 Továbbá ha csak „egyszerűen olvasunk”, nagy az esély 

arra, hogy rövid időn belül elfelejtjük az olvasottakat és így kárba vész az olvasásra fordított idő. A 

szöveg kellően alapos kipreparálásának további előnye, hogy az ilyen módon előkészített szövegre a 

későbbiekben elég lesz csak rápillantani egy-egy probléma kapcsán és ezért nem kell újra elmélyednünk 

benne.
2759

 

Azt, hogy vajon megértettünk-e egy szöveget, egyszerűen lehet ellenőrizni. Miután befejeztük az 

olvasását, érdemes pár percet arra fordítani, hogy magunkban vagy írásban összefoglaljuk az 

olvasottakat.
2760

 Ha ezt kizárólag a szöveg szókincsével és terminológiájával tudjuk megtenni, akkor még 

tovább kell dolgoznunk, egészen addig, amíg már alapvetően a saját szavainkkal is képesek leszünk erre. 

Amikor a szöveg fő téziseit önállóan, a szöveg segítsége nélkül is át tudjuk adni, akkor értettük meg 

valójában a szöveget. 

Fontos lehet az olvasás megfelelő körülményeinek megteremtése is. Erre nehéz általánosan 

elfogadható receptet adni, hiszen mindannyiunkat más és más körülmények inspirálnak munka közben. 

Általában megállapítható, hogy a csönd, a jó fényviszonyok, a nyugalom és a kényelmes ülőhely 

elengedhetetlen,
2761

 de ehhez még számos egyéni tényező kapcsolódhat. E fejezet egyik szerzője például 

kifejezetten hatékonyan tud olvasni tömegközlekedési eszközökön és a zenehallgatást sem veti meg, 

másikuk ellenben kizárólag teljes nyugalomban tud dolgozni, és a legkisebb háttérzaj is lehetetlenné teszi 

a munkáját. A legfontosabb az, hogy tudjuk, milyen körülmények fontosak a számunkra, és próbáljuk 

meg ezeket megteremteni! 

4. Írás 

A jogtudományi munka legfontosabb része a tudományos írás. Az írás során öntjük formába 

megállapításainkat, amelyeket a sikeres publikálást követően tudományos eredményként vehet majd 

számba a tudományos közösség. Mint bármilyen más írói tevékenység során, itt is közvetítünk -- azonban 

az ilyen írásbeli közvetítésnek van számos, csak a tudományos világra jellemző specifikuma. 

Bevezető megjegyzésként mindenképpen le kell szögezni, hogy első nekifutásra lehetetlen 

tökéletes szöveget alkotni, és nem is érdemes erre törekedni. Mindaz, amit leírunk, egyszerű alapanyag, 

amely a későbbi munka során folyamatosan fejlődik, alakul. Éppen ezért talán a tudományos írás egyik 

legfontosabb szabálya, hogy rendszeresen és folyamatosan kell írni.
2762

 Amikor írni kezdünk, a legtöbb 

esetben -- azért, hogy ismét belehelyezkedjünk a szerzői pozícióba -- újraolvassuk a korábban elkészült 

részt vagy részeket, és eközben is alakíthatunk rajtuk. Sporthasonlattal élve: a tudományos írás semmi 

esetre sem egy sprintszám, hanem sokkal inkább hasonlít a hosszú távú számokra, mint amilyen a 

maratoni futás vagy a hosszútávúszás. 

Továbbá azt is látni kell, hogy az „íráskészség” nem egy konstans, egyenes vonalú 

összefüggésekkel leírható képesség, azon túl, hogy valakinek eredendően könnyebben, másoknak 

nehezebben megy az írás. Írói potenciálunkat számos külső tényező is befolyásolja, a körülmények néha 

segítenek és támogatnak minket, máskor viszont kifejezetten hátráltathatnak vagy nehezíthetik a 

munkánkat. E külső tényezőket lehetetlen számba venni, de példálózóan rá lehet mutatni a fontosabbakra. 

Mindenképpen hat írói munkánkra aktuális hangulatunk, annak mindig jelentős szerepe van az íráshoz 

nélkülözhetetlen írói ihlet kialakulásában. Egy boldogabb és kiegyensúlyozottabb időszakban 

valószínűleg az írás is könnyebben megy, míg a feszültségektől és frusztrációtól sokkal nehezebb írás 

közben függetleníteni magunkat. Gyakran saját hibáink is döntően befolyásolják eredményeinket, 

gondoljunk például arra, hogy ha rosszul osztjuk be a rendelkezésre álló időt, akkor a határidő felé 

közeledve a növekvő elkeseredettség és lelki nyomás szintén rontani fogja a teljesítményünket. Általában 

megállapítható továbbá, hogy a stressz (kivéve talán a leadási határidőből fakadó feszültséget) nem 
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kedvez az írói képességeknek. Mivel -- a közkeletű vélekedések ellenére -- a tudományos munka is igen 

stresszes lehet, célszerű mindenkinek magának kialakítani stresszkezelési stratégiáit, legyen az a sport, a 

repülőgép-modellezés vagy bármilyen más tevékenység. Nagyon fontos, hogy e tényezőktől sosem 

függetleníthetjük magunkat, azonban megtanulhatjuk azokat kezelni, ennek pedig a legfontosabb eleme, 

hogy soha ne vállaljuk túl magunkat, mindig hagyjunk kiskapukat az ütemezésben a váratlan helyzetek és 

hatások feldolgozására.
2763

 

Klasszikus meglátás a tudományos írással kapcsolatban, hogy előbb olvasni és gondolkodni kell, 

majd ezt követően lehet csak hozzáfogni az íráshoz. Bármennyire is logikusnak tűnik ez a gondolat, a 

gyakorlatban ez nem így történik. A két munkafázis -- az olvasás és az írás -- között munkánk során 

folyamatos a kölcsönhatás, folytonosan visszatérünk egyiktől a másikhoz. Ez, ha belegondolunk, 

természetes is, mivel ahogy haladunk előre az írásban, úgy formálódnak a téziseink, ez pedig állandó 

összevetést és ellenőrzést igényel. Nem szabad tehát mereven elválasztani a két tevékenységet, hanem 

azokat rugalmasan össze kell kapcsolni.
2764

 

Az olvasás során gyakran elektronikusan készítünk vázlatos jegyzeteket, az olvasott mű 

oldalszámával ellátva (!), amely aztán a készülő szöveg gerincét alkotja. Ha pedig a vázlatból megírt 

szöveg lesz, utána is folytathatjuk a szakirodalmi keresést, és annak fényében tovább csiszolgatjuk a 

szöveget. E tanulmány egy részének eredeti vázlata például így nézett ki: 

 

4.1 Címadás 

Munkánk fogadtatását és lehetséges hatását döntően befolyásolja annak címe. A cím elsődleges 

szerepe az írás tartalmának kommunikálása, azonban figyelemfelhívó és -felkeltő hatása sem 
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elhanyagolható. A tudományos világban gyakran alkalmazzák a kettős címadás gyakorlatát, azaz a 

főcímhez egy alcímet is kapcsolnak. Ez a megoldás alkalmas lehet arra, hogy kijelöljük a szöveg témáját 

(főcím) és a tézisünket (alcím). Szintén elterjedt (bár inkább az esszé műfajára emlékeztető) eljárás, hogy 

a főcím a téma megjelölését „feláldozza” a figyelemfelkeltés oltárán azzal, hogy egy hangzatos 

részletinformációt vagy a témával csak metaforikus kapcsolatban lévő, akár provokatív állítást vagy 

kérdést emel ki, és ilyenkor az alcímre marad a közelebbi téma megjelölése. Tudnunk kell, hogy 

túlnyomó része azoknak, akik találkoznak a szövegünkkel, nem fogja elolvasni a tulajdonképpeni 

szöveget, hanem csak a címet, esetleg (ha van ilyen) a rövid összefoglalót (abstract). A cím ezért igen 

gyakran az egyetlen lehetőségünk a potenciális olvasók megszólítására, amelyet nem érdemes 

elpazarolnunk, hanem meg kell próbálnunk a gondolati tartalmat belesűríteni, ami persze nehéz, hiszen a 

cím természeténél fogva igencsak rövid. 

Egy jó cím sosem túl hosszú, mindig gondolatgazdag és esetleges -- amennyiben a téma 

megengedi -- akár frappáns is (a viccelődéstől azonban érdemes tartózkodnunk). A címadás történhet akár 

egy ismert irodalmi mű vagy film címének újragondolásával, ami adott esetben -- ha jól alkalmazzák -- 

valóban szellemessé (de nem szellemeskedővé) és így az olvasók számára figyelemfelkeltővé teheti az 

adott cikket, mivel szélesebb kör által ismert szövegközi összefüggésekbe (intertextusba) helyezi el. 

Lehetetlen az egyes nagyobb tudományos kultúrák körében a címadási gyakorlatot általánosító 

jelleggel jellemezni, annyit azonban talán megállapíthatunk, hogy az angolszász nyelvterületen -- 

összhangban az általános kultúra mintázatával -- gyakoribbak a figyelemfelkeltő címek, mivel nagy 

„tudományos piacról” van szó, ahol a hatásos cím szinte alapkövetelmény egy cikkel szemben. Érdekes 

módon német nyelvterületen az angolszász címadási gyakorlat nem terjedt el, itt kevésbé találkozhatunk a 

figyelemfelkeltésre hangsúlyosan törekvő címekkel, hanem inkább a témaleírás dominál. Hazánkban 

nincs általános és bevett gyakorlat e téren; az lehet a benyomásunk, hogy a címadás milyenségét az 

egyéni kutatói habitus határozza meg leginkább, amit folyóiratoknál kiegészíthet a szerkesztőség által 

követett gyakorlat (ha van ilyen). 

4.2 Szerkezet és más formai elemek 

Minden jogtudományi munka három nagy egységre -- bevezetés, kifejtés, lezárás
2765

 -- épül, 

amelyek természetesen további tartalmi egységekre oszthatók fel. Azt, hogy a munkánk tartalmi egységeit 

pontosan hogyan nevezzük, a műfaj határozza meg: a monográfiák általában részekre és fejezetekre 

épülnek, míg a tanulmányoknál a pontokra és alpontokra tagolás a bevett, de az egyes részek egyszerű 

számozással vagy belső címekkel történő elkülönítése sem tekinthető szokatlannak. A tartalomjegyzék 

ugyanis a belső címrendszer leképezése, és azért különösen fontos, hogy minél informatívabb legyen, 

mert az „olvasók” egy része csak a tartalomjegyzéket fogja megnézni, és ha az nem modellezi 

kellőképpen a gondolatvezetést, akkor téziseink valószínűleg sokakhoz nem fognak eljutni.
2766

 A tagolás 

jelölése szempontjából sokféle megoldás elképzelhető -- lehet például decimális, arab vagy római 

számmal tagolt, nagybetűs, kisbetűs, duplakisbetűs stb. --, de a legfontosabb, hogy ha kiválasztunk egy 

megoldást, akkor azt következetesen használjuk. (Egy adott folyóiratba vagy tanulmánykötetbe készülő 

írásnál erre nézve egyértelmű eligazítással szolgálhatnak a szerkesztők, ilyenkor természetesen ehhez 

igazodjunk, a szerkesztés során úgyis sor kerül a lapban vagy kötetben használt formátumnak megfelelő 

egységesítésre.) Amennyiben fejezetcímeket illesztünk a szövegbe, akkor lényeges, hogy azok 

egyértelműek legyenek, továbbá be kell mutatniuk a gondolatvezetés szerkezetét is. 

A bevezetések jelentőségét gyakran hajlamosak vagyunk alábecsülni, pedig több szempontból is 

kulcsszerepük van. A legtöbb olvasó ugyanis a szöveg szerkezetét áttekintve és a bevezetést elolvasva 

dönt arról, hogy komolyan kézbe veszi-e az adott munkát. Éppen ezért stratégiai jelentőségű a bevezető 

rész magas színvonalú megírása. Egy jól megírt bevezetés általában a következő elemekből áll: (a) 

témamegjelölés; (b) a kutatási kérdés precíz megfogalmazása és esetlegesen a tézis megelőlegzése vagy a 

hipotézis ismertetése; (c) az alkalmazott módszertan tisztázása; (d) az írás szerkezetének bemutatása; (e) 

viszonyunk a tudományos diskurzushoz, azaz például kiegészíteni, újraírni, esetlegesen újraértékelni 

kívánjuk azt; (f) a kutatás során alkalmazott fogalmak magyarázata, amennyiben szükséges, mert a 

konvencionális fogalomhasználattól eltérünk.
2767

 Mint látható, a bevezetés fő feladata, hogy segítse az 

olvasót abban, hogy megfelelő képet tudjon alkotni a munkánkról, valamint -- munkánk vezérfonalát 

bemutatva -- kedvet csináljon a további olvasáshoz.
2768
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A jogtudományi munkák legterjedelmesebb része természetesen mindig a kutatási eredmények 

bemutatása és kifejtése. E részben részletesen bemutatjuk téziseinket, megindokoljuk, miért jelentősek 

ezek a kutatás szempontjából, illetve cáfoljuk az esetleges ellenérveket.
2769

 A kifejtés pontos szerkezeti 

felépítése mindig az adott témától és a hozzá kapcsolódó módszertan és diskurzus természetétől függ; a 

legtipikusabb megoldások a következők: (a) esetek szerinti tagolás (amennyiben esetjogi természetű a 

probléma); (b) jogforrások szerinti tagolás (például egyes törvények, jogágak vagy jogterületek) és (c) 

témák és problémák szerinti tagolás.
2770

 Természetesen ezek kombinálhatók, csak az a fontos, hogy a 

szöveg logikus és koherens maradjon. 

Egy tudományos munka záró része ugyanolyan jelentőségű, mint az azt megelőző szövegrészek. 

A lezárásnál fontos kiindulópont, hogy az nem valamiféle „szemeteskosár”, ahová azokat a gondolatokat 

helyezzük, amelyek fontosnak tűnnek témánk szempontjából, de máshol nem találunk nekik helyet a 

szövegben.
2771

 E rész feladata az összegzés, azaz a kifejtés során bizonyított tézis(ek) praktikus 

összefoglalása. Az eredmények „felmutatása” és megerősítése mellett ki lehet azt is fejteni, hogy 

mennyiben járultunk hozzá a diskurzushoz, és ezek alapján milyen jövőbeli kutatási irányok és 

problémafelvetések képzelhetők el.
2772

 Egy jól sikerült lezárás akár egy következő tanulmány 

kiindulópontjává is válhat. 

A tudományos szövegek alapegységei szövegtani szempontból a bekezdések. Általános szabály, 

hogy egy bekezdésnek meg kell egyeznie egy gondolategységgel.
2773

 Természetesen ezt lehetetlen 

patikamérlegen kiméregetni, de erre nincs is szükség; ami fontos, hogy ne kövessük el az a hibát, hogy 

több divergens gondolatot (például a fő eszmetörténeti összefüggés bemutatása és a kritika felvillantása) 

kényszerítünk egyetlen bekezdésbe, mert ez jelentősen rontja a szöveg magyarázó értékét. Érdemes a 

másik végletet is elkerülni, amikor szinte minden mondatunknak önálló bekezdést szentelünk, mert ez 

szintén rontja a szöveg érthetőségét, mivel túlzottan gyakran szakítja meg az olvasás folyamatosságát.
2774

 

Egy szimpla sorközzel írott szövegben egy A4-es oldalt nagyjából kettő--öt bekezdésre érdemes osztani, a 

gondolati egységek függvényében. 

4.3 A stílus 

Egy jogtudományi szövegnek vannak saját stíluskövetelményei, amelyek mind e szövegek 

céljából -- tudományos eredmények sikeres közvetítése a szakma felé -- következnek. Elsődlegesen ezért 

(és ez a legfontosabb stílusbeli elvárás, minden további ebből fakad) egy jó stílusú tudományos munkában 

a szerzőnek mindig „kézen kell fognia az olvasót”
2775

 és végig kell vezetnie az érvelésen. Olyan stílusban 

kell tehát írni, amely alkalmas arra, hogy az olvasóhoz közelebb hozza az általa kevésbé ismert témát és 

képes felkelteni érdeklődését érveink és téziseink iránt. Ennek során a szerzőnek mindig arra kell 

gondolnia, hogy nem várhatja el az olvasótól ugyanazt az ismeretszintet, mint amellyel ő rendelkezik egy 

kutatással töltött hosszabb időszak után.
2776

 Éppen ezért megértőnek kell lennünk az olvasó iránt, és 

érdemes még a számunkra legnyilvánvalóbb tényeket, összefüggéseket is elmagyarázni -- egyszerűen 

azért, mert egyáltalán nem biztos, hogy amit a szerző ismer, azt más is ismeri. Ez alól az egyetlen kivétel 

a tudományos vitacikk lehet, mivel ott a vitázó felek nyilvánvalóan tisztában vannak a vita alapjául 

szolgáló tézisekkel, tételekkel. Mindezt ugyanakkor túlzott didaktikusság nélkül kell megtenni, kerülve a 

tankönyvízű ismétléseket, rövidebb részek folyamatos összefoglalásait. Magyarul, akkor lesz „jól 

fogyasztható” egy tudományos munka, ha tiszteli az olvasót.
2777

 

A szöveg érthetősége szempontjából kulcsfontosságú, hogy mennyire sikerül a gondolatmenet 

belső logikáját visszaadni. E téren akkor lehetünk sikeresek, ha a szöveg egyes alegységeinek, 

bekezdéseinek tartalma mindig az előzőből következik, és így zárt logikai láncot alkotnak. Ez a belső 

logika a meggyőző erő egyik feltétele is, mivel jelzi, hogy értjük témánkat és magabiztosan mozgunk a 
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kapcsolódó problémákban.
2778

 Érdemes tehát elkerülni az exkurzusokat,
2779

 azokat a kitérőket, amelyek 

érdemben nem járulnak hozzá tézisünk kifejtéséhez, azonban az olvasót megzavarhatják érveink 

megértésében. Fontos, hogy a jegyzeteket se használjuk exkurzusokra. Ha van releváns mondanivalónk, 

akkor az kerüljön a főszövegbe, ellenben ha nem releváns, amit hozzátennénk, akkor annak a 

jegyzetekben sincs helye.
2780

 

Miután megteremtettük a szöveg belső koherenciáját, az érthetőségét tovább javíthatjuk, ha 

figyelünk arra, hogy ne legyenek a szövegben túlzottan hosszú mondatok.
2781

 A rövidebb mondatok 

könnyebben befogadhatók, és a túlzottan hosszú -- hat-hét soros vagy akár fél oldalon keresztül kígyózó -

- mondatoknál nemcsak az a veszély áll fönn, hogy az olvasó nem érti meg, mert nem tudja a 

gondolatmenetet követni, hanem az is, hogy maga a szerző elkalandozik a kiindulópontjától. Noha 

néhány idősebb hazai jogtudós a mondatok hosszúságát és bonyolultságát tekinti a tudományosság egyik 

fő értékmérőjének, mi mégis azt javasoljuk, hogy az érthetőség követelményét fokozottan tartsák szem 

előtt a leendő kutatók. 

Egy tudományos munka szövegének stílusával szemben a következő követelmények 

fogalmazhatók meg: az írásunk mindig legyen precíz, tömör, egyszerű és egyértelműen érthető.
2782

 Azaz a 

tudományos írás nem szépirodalom; itt a cél az eredmények minél közérthetőbb közvetítése, nem pedig 

irodalmi értékű szövegek alkotása az emberei létezés örök kérdéseiről.
2783

 (Az természetesen nem baj, ha 

egy tudományos tanulmánynak irodalmi értéke is van, de hangsúlyoznunk kell, hogy nem ez az 

elsődleges elvárás.) Az előbbi négy általános követelmény alapján további tanácsokat is 

megfogalmazhatunk. Elsőként jelezni kell, hogy egy tudományos szöveg szempontjából sem a nyelvtani 

egyes szám első személy, sem többes szám első személy nem túl szerencsés választás. Az egyes szám 

első személy, amennyiben nem szigorúan vélemény kifejtése történik, fellengzősen, „ex katedra” 

kijelentésként hat, ezért kerülendő. A többes szám első személy, az ún. királyi többes hasonló benyomást 

kelthet, kivéve a társszerzőségben készült munkákban, ott ez a természetes.
2784

 Mindezek miatt 

alapvetően a személytelen szerkezetek használatát javasoljuk, még akkor is, ha a magyar nyelvben ez 

némiképp nehezebben megoldható, mint a neolatin nyelvekben. Például: „E koncepcióval szemben 

fogalmazódott meg…”, „Egyértelműen megállapítható…”, „Mindebből logikusan következik az, 

hogy…”, „Ez a gondolkodásmód ellentétes irányt követ…”stb.  

Továbbá célszerű kerülni a viccelődést és a gúnyolódást, mivel ez nem az a műfaj, ahol sikerre 

vezethet.
2785

 Mindkét „stíluselem” kontraproduktívvá válhat, és inkább taszíthatja az olvasókat, mintsem a 

szövegünk felé fordítja. Hasonlóan érdemes elkerülni az ún. vattázást, azt, hogy felesleges mondatokkal 

és kitérőkkel „hizlaljuk” fel a gondolatainkat, ezzel keltve a tudományosság látszatát.
2786

 Ugyanez 

vonatkozik a körülményeskedő mondatszerkesztésre, ami gyakran abból adódik, hogy élőbeszédszerűen 

fogalmazódik meg bennünk a mondanivaló, de azt még adaptálni kell, le kell hámozni róla az élőbeszédre 

jellemző sallangokat. Minden gondolatból annyit kell kihozni, amennyit lehet és ha egy gondolat kimerül, 

akkor látszatírás helyett rá kell térni a következőre -- a tudományos kutatás során úgyis számos 

felhasználható érvet és gondolatot fogunk találni. 

Szövegünk magyarázó erejét tovább növelhetjük, ha érveinket példákkal illusztráljuk.
2787

 A 

példák segítségével ugyanis lehetővé tesszük az olvasónak, hogy ne csak egy elvont gondolattal, hanem 

annak egyedi megnyilvánulásával is találkozzon, és ez jelentősen javíthatja téziseink befogadásának 

esélyeit. Az „egy kép, ezer szó” mondás e téren is működhet, mivel a példák mindig lehetővé teszik, hogy 

az absztrakt téziseket a konkrétumok világában horgonyozzuk le. Azonban arra érdemes figyelni, hogy 
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egy-két jó példa önmagában még sosem jelent általános tendenciát, ezért érdemes a példán alapuló 

általánosításokkal óvatosan bánni.
2788

 

A tudományos munkák szövegében gyakran találkozhatunk idegen szavakkal, azok 

magyarosításával, latin kifejezésekkel vagy germanizmusokkal. Ezek a tudományosság látszatát növelik, 

hiszen egy idegen nyelvű kifejezésektől hemzsegő szöveg felkeltheti az olvasóban azt a benyomást, hogy 

annak komoly tudományos értéke van. Mindezek ellenére mi mégis az ezektől való tartózkodást 

javasoljuk, ha alkalmazásukra nincs kényszerítő ok.
2789

 Ha mégis úgy döntünk, hogy felhasználunk ilyen 

kifejezéséket, mert a szakmailag indokolt, akkor is meg kell adni a fordításukat zárójelbe téve (például 

Conseil d’État -- Államtanács). A magyarázat egyszerű. Egy német mondást parafrazeálva -- „Man 

spricht Deutsch, nicht Jura”
2790

 (az emberek a német és nem a jogi nyelvet beszélik) -- megállapíthatjuk, 

hogy az olvasók döntő többsége magyar nyelvű eszmefuttatásokat vár el magyar nyelvű szövegtől, és az 

is meglehet, hogy nem járatos az idegen nyelvű terminológiában. A tudományos közvetítés sikerét tehát 

növeli, ha szövegünket nem zsúfoljuk tele hivalkodó idegen nyelvű szakkifejezésekkel.
2791

 Természetesen 

nem tartoznak e körbe a bevett (különösen a latin) szakmai terminusok, amelyeknek viszont éppen a 

mindenáron való „magyarosításától” kell tartózkodni, mert a pontos jelentést az eredeti kifejezés 

hordozza. A kifejezésválasztás fő szabálya mindezeken túl, hogy tisztában legyünk a szó jelentésével, 

amire különösen kell figyelni, ha a saját szakterületünkön terminológiájából vett szavaknál. 

Fontos szem előtt tartani azt is, hogy a törvényi definíciók kötelezik a kutatókat, hiszen maga a 

jog a témájuk. Éppen ezért ezeket mindig tiszteletben kell tartani, nem szabad csak úgy tetszőlegesen 

átértelmezni. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne ezekkel szemben érvelni, amennyiben erős 

érveink vannak, de ilyenkor sem lehet a jogszabályi szintű definíció felett átsiklani és egy mozdulattal 

félretenni.
2792

 

Amennyiben az elkészült szöveget stílus és meggyőző erő szempontjából ellenőrizni szeretnék, 

két egyszerű módszer is a rendelkezésünkre áll. Elsőként érdemes a szöveget bekezdésenként végignézni, 

minden bekezdésnél magunkban rákérdezve arra, hogy pontosan mit kívánunk mondani és hozzáad-e 

érdemben ahhoz valamit a vizsgált szakasz. Ha a válaszunk egyértelmű igen, akkor továbbmehetünk, ha 

bizonytalanok vagyunk, akkor jobb átgondolni az adott bekezdés szerepét a szövegben, végső esetben 

akár törölhetjük is.
2793

 Másrészt az is sokat segíthet, ha felolvassuk magunknak hangosan a szöveget, 

mivel így számos olyan stílushibát észrevehetünk, amelyek felett olvasás közben elsiklanánk.
2794

 

Egy tudományos szöveg a főszövegen kívül a következő járulékos részeket tartalmazhatja: 

mottó, ajánlás, előszó, tartalomjegyzék, rövidítések jegyzéke, irodalomjegyzék, jogszabály-mutató, 

névmutató, tárgymutató.
2795

 Ezek használata műfaj- és akadémiai kultúra specifikus; nyilvánvaló, hogy 

egy komolyan monográfiához össze kell állítani a mutatókat, míg erre tanulmányok esetén nincs szükség. 

Angolszász és német folyóiratokban nem szokatlan, hogy a tanulmányoknak is van saját 

tartalomjegyzékük, hazánkban ez nem bevett gyakorlat. Célszerű az ezekkel kapcsolatos elvárásokról 

tájékozódni a kiadók és folyóiratok formai követelményeket tartalmazó iránymutatásai vagy a korábbi 

kiadványokból megismerhető gyakorlat alapján. 

Amennyiben külön irodalomjegyzéket is össze kell állítani, több stratégia is elképzelhető. 

Lehetséges, hogy azt már az írás közben, folyamatosan készítjük. Ennek előnye, hogy nem kell egy 

forráshoz újra hozzányúlni, hanem a felhasználás pillanatában beilleszthetjük az irodalomjegyzékbe, 

azonban hátránya lehet, hogy az időközben változó jegyzetek (például újak beillesztése, korábbiak 

kihúzása, kiegészítése) átalakulását így nem mindig tudjuk követni. Szerintünk a legjobb megoldás ezért, 

még ha több munkát is igényel, ha a szöveg elkészülte után állítjuk össze a felhasznált irodalom 

jegyzékét. 

4.4 Tartalmi elvárások 

Több összefüggésben is felmerülhet a kérdés, hogy tartalmi értelemben mitől „jó” egy 

tudományos szöveg. E probléma első rétege a szaktudományos dimenzió; az, hogy egy tudományág 

fogalmi keretei között mennyire sikeresen tudjuk az álláspontunkat kommunikálni. Ezt nyilvánvalóan 
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 A semmitmondó kifejezésektől és nyelvi fordulatoktól is érdemes tartózkodni. Lásd ACZEL (36. lj.) 

93. 
2792

 Vö. MÖLLERS (17. lj.) 117. 
2793

 MÖLLERS (17. lj.) 123. 
2794

 ACZEL (36. lj.) 96. 
2795

 Vö. MÖLLERS (17. lj.) 142. 



534 

 

csak az adott kontextusban lehet megítélni, jelen keretek között nem lehet általános tanácsokat adni. 

Azonban a további, „meta-szaktudományos” rétegekben már meg lehet általános érvényű javaslatokat is 

fogalmazni. 

A tudományos írások célja mindig a tézisek bemutatása -- általában elvárt, hogy saját, önálló 

álláspontunk legyen
2796

 -- és a mellettük történő meggyőző érvelés, sosem valamiféle „egotrip”, amely 

feltételezett szellemi fölényünk demonstrálására irányul.
2797

 Akkor „jó” tehát egy tudományos munka, ha 

képes a benne foglalt gondolatokat világosan rendszerezni és meggyőzően közvetíteni.
2798

 Ahhoz tehát, 

hogy sikeres műveket írjunk, elsősorban érvekre van szükségünk. Ezeket az érveket -- kutatómunka révén 

-- elsőként „meg kell találnunk”, majd bizonyítékokkal alátámasztva meggyőzően kell alkalmaznunk. 

Amikor egy állítás mellett érvelünk, az mindig kétféle gondolati műveletet jelent. Elsőként azt, hogy 

megvizsgáljuk, elmagyarázzuk, pontosan mit is jelent a tézis. Másodsorban pedig azt, hogy a tézis mellett 

érveket hozunk fel.
2799

 E második lépésben kaphat szerepet a tézisünkkel szemben felhozható potenciális 

ellenérvek cáfolata is. Ennek jelentőségét nem szabad lebecsülnünk, ugyanis a tudományos diskurzusban 

előnyre tehetünk szert, ha legalább a legnyilvánvalóbb ellenérveket meggyőzően cáfoljuk, továbbá a tézis 

meggyőző erejét is javítja, ha különféle ellenérvek „kereszttüzében” is teszteljük.
2800

 

Az írásainkat tartalmi értelemben is komolyan fejleszthetjük. Ennek egyik módja, ha már írás 

közben különféle kiemelések vagy betoldások formájában jelezzük a felmerült problémákat vagy a 

megoldatlan kérdéseket a szövegben. E megoldás előnye, hogy egy felmerülő bizonytalanság miatt nem 

szakítjuk meg az írás folyamatát, azonban a későbbiekben visszatérve rá kiegészíthetjük, pontosíthatjuk a 

szöveget. Továbbá azzal is csiszolhatjuk a szövegünket, ha az elkészülte után egy kötekedő szerkesztő 

szemével olvassuk újra. Amennyiben magunkra öltjük a szerkesztő vagy a szakmai lektor szemüvegét, 

rögtön számos olyan tartalmi probléma tűnik fel, amelyeket szerzőként nem vettünk volna észre.
2801

 

Természetesen ehhez nélkülözhetetlen az önkritika képessége és az, hogy némiképp „el tudjunk 

távolodni” a saját szövegünktől. 

4.5 Korábbi tudományos eredmények felhasználása és hivatkozása
2802

 

A tudományos szöveggel szembeni legalapvetőbb követelmény, hogy nem alapulhat egy 

korábban megjelent munka vagy annak egy része szó szerinti átvételén. Más szellemi termékének, 

eredményeinek sajátként való feltüntetése (plágium) a tudományos munka etikájával szembeni 

legsúlyosabb vétség, amely minden esetben kiváltja a szakmai közösség leghatározottabb elítélését. A 

tudományos közösség határozott értékítélete mellett a plágiumot a jogrendszer is szankcionálja.
2803

 

A plágium tilalma azonban természetesen nem jelenti azt, hogy munkánkban ne 

támaszkodhatnánk mások korábbi eredményeire. Sőt, ez nélkülözhetetlen is, hiszen a tudományos 

munkában mindig egy diskurzushoz kapcsolódva fogalmazzuk meg álláspontunkat, annak kialakítása 

pedig feltételezi a korábbi eredményekhez való viszonyulást és az azokkal kapcsolatos állásfoglalást. 

Hogy milyen tudományos eredményeket használtunk fel, hivatkozás formájában jelezzük, amely egyben a 

tudományos szövegek egyik fontos ismertetőjegye is. 

A hivatkozás célja, hogy megjelöljük a munkánkban felhasznált forrásokat. Továbbá a 

hivatkozások azonosíthatóvá teszik munkánk gondolati hátterét, mivel képet adnak arról, hogy az érvelés 

egyes pontjainál mely szerzőkkel és milyen állításokkal halad párhuzamosan gondolatmenetünk, vagy hol 

térünk el ezektől önálló véleményt alkotva vagy eltérő jellegű forrásokat is felhasználva. Azt is 

bizonyítják a hivatkozásaink, hogy mennyire ismerjük a vonatkozó szakirodalmat; egy szöveg 

jegyzetanyaga jól kirajzolja a tájékozódási horizontot. A hivatkozások végső soron tehát lehorgonyozzák 
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a vonatkozó szakirodalomban és így az ahhoz kapcsolódó diskurzusban a mondanivalónkat -- s éppen 

ezért nélkülözhetetlenek a tudományos munkában.
2804

 

Amennyiben egy gondolatot szó szerint, idézőjelek között idézünk, akkor mindig oldalszámra 

pontosan meg kell adni a forrást. Amennyiben csak kapcsolódunk egy bizonyos állításhoz vagy egy 

gondolati hagyományhoz, de nincs konkrét, szövegszerű átvétel, akkor is célszerű minden esetben az 

általunk fontosnak tartott és a kutatás során felhasznált forrásokra oldalszámszerűen hivatkozni, ezzel is 

súlyt adva állításunknak és jelezve a kapcsolatot a diskurzussal.
2805

 A közismert tényeket, állításokat 

viszont nem kell meghivatkozni, ez ugyanis jelentősen felduzzasztaná a jegyzetek mennyiségét és 

felesleges is, mivel feltételezhető, hogy az adott tudományterület legalapvetőbb ismeretanyagával 

mindenki tisztában van a szakmai közösségből.
2806

 A szükségtelen jegyzetek akár éppen a kívánttal 

ellentétes hatást is kiválthatnak, arról árulkodva, hogy a szerző nem jól érzékeli, más tudományos 

szövegekből nem szűrte le, hogy milyen közös tudásanyag meglétére apellálhat. 

A hivatkozások formailag láb- vagy végjegyzetben, esetleg szövegközi jegyzetben kaphatnak 

helyet. Lábjegyzeteléskor az egyes oldalak alján, elkülönítve jelenik meg a jegyzetanyag. Ez a 

legelterjedtebb, tudományos szövegek esetében a leginkább olvasóbarát megoldás. A végjegyzetek a kötet 

vagy az egyes fejezetek végére kerülnek folytatólagosan, külön egységként. Ennek a gyakorlati előnye, 

hogy lehetővé teszi a jegyzetanyag egészének könnyebb áttekintését, azonban komoly hátránya az olvasó 

számára, hogy ha egy hivatkozásra kíváncsi, akkor meg kell szakítania az olvasást és hátra kell lapoznia. 

Az angolszász akadémiai kultúrában, különös tekintettel a társadalomtudományokra, használják és az 

európaiban is elterjedőben van (Magyarországon például szinte kizárólagos a szociológiai és a 

nyelvtudományi művekben) az ún. szövegközi hivatkozás (author-date system).
2807

 Ilyenkor a konkrét 

szöveghivatkozásokra az adott gondolati egység mögé illesztett, a szerző családnevéből, a kiadás évéből 

és az oldalszámból álló, zárójelbe tett megjegyzés utal, amelynek feloldását a teljes bibliográfiai 

címleírást tartalmazó, szöveg végi irodalomjegyzékben találjuk meg.
2808

 

Jogtudományi művekben itthon és külföldön is rendszerint lábjegyzetekben találhatók a 

hivatkozások. Minden kiadó és folyóirat előre meghatározott idézési útmutatóval (style sheet vagy 

reference guide) rendelkezik, esetenként be sem fogadják a kéziratot, ha az nem felel ennek. Az amerikai 

jogi folyóiratok abszolút többsége az ún. Bluebook mintát használja,
2809

 amelyet azonban rendszeresen 

kritizálnak monstre méretei (legutóbbi, tizenkilencedik kiadása 500 oldalnál is hosszabb) és kontraintuitív 

megoldásai miatt (nagybetűk és dőlt betűk sajátos használata, oldalszámok elhelyezése a 

hivatkozásban).
2810

 Európában ezért nem is bevett a Bluebook, az idézési minták sokfélék, de relatív 

többséggel bír az OSCOLA, amelynek jelentős előnye a Bluebookkal szemben, hogy ingyenesen 

letölthető, és 500 oldal helyett mindössze 60 oldal terjedelmű.
2811

 A magyarországi angol nyelvű jogi 

folyóiratok közül az OSCOLA-t használja például a (2013 óta létező) ELTE Law Journal és (a 2015-ös, 

56. évfolyamtól kezdve) az Acta Juridica Hungarica is. A magyar nyelvű jogi kiadványok esetében nincs 
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egyértelmű minta, de jelenleg relatív többséggel bír a vezetékneveket kiskapitálissal jelölő, a kötet- és 

folyóiratcímet dőltező, a kötetbeli tanulmányt és folyóiratcikket idézőjelbe tevő rendszer (a jelen kötet 

mellett az Állam- és Jogtudomány, a Iustum Aequum Salutare és a Jogesetek Magyarázata is ezt 

használja, honlapjaikról időnként változó linken a minták letölthetők).
2812

 A szakirodalmi hivatkozásokkal 

ellentétben (amelyeket teljesen a saját formátumunkra alakíthatunk), a külföldi jogforrások idézésére -- 

amennyiben latin betűt használó nyelvről van szó -- a külföldi bevett idézési formátumokat szoktuk 

használni.
2813

 

Hogy melyik jegyzetelési technika valósul meg kiadásra szánt írásunkban, az a konkrét 

publikációs fórum (az adott folyóirat, könyvsorozat vagy kiadó, szerkesztőség) gyakorlatán múlik, amely 

többnyire tekintettel van a szakmai szempontokra és a szerző és az olvasó érdekeire a választáskor. Egy 

folyóiraton, könyvsorozaton vagy köteten belül azonosnak kell lennie a jegyzetelés módszerének. A 

kéziratunk írása közben vagy leadásakor mindegy, hogy a szövegben láb- vagy a végjegyzetet 

használunk-e, mert a nyomdai változat elkészítésekor mindenképpen a kiadványban követett eljárás 

szerinti megoldást fogják alkalmazni. Viszont a munkánk során érdemes kihasználnunk, hogy a 

szövegszerkesztő programokban is egyszerűen át lehet alakítani a lábjegyzetet végjegyzetté és fordítva. 

Szerzőként ennek úgy vehetjük hasznát, hogy a végső ellenőrzéskor végjegyzetként láttatjuk a 

jegyzetanyagot, és így egyben is át tudjuk tekinteni, könnyebben felfedezve az esetleges tautológiákat 

vagy hiányosságokat, sőt így láthatóbbá válik a felhasznált anyag „szövete”. 

Érdekes kérdéseket vet fel a hivatkozásra történő hivatkozás (Blindzitat) problémája. 

Megtörténhet, hogy valamely forrásunk egy másik fontos és a munkánk szempontjából nélkülözhetetlen 

forrásra hivatkozik, és azt idézi is szövegszerűen. Ebben az esetben igen csábító lehet az a megoldás, 

hogy nem keressük ki a más által hivatkozott eredeti forrást, hanem az éppen felhasznált anyagból 

egyszerűen átvesszük a hivatkozást és önálló hivatkozásként a szövegünkbe illesztjük. Amellett, hogy ez 

nem túl etikus, veszélyeket is rejt magában, mivel minden szövegben lehetnek tévedések, elgépelések, 

esetleg a forrásunk által nem jelölt kihagyások. Véleményünk szerint ebben az esetben az a helyes 

megoldás -- amennyiben nincs lehetőségünk vagy időnk hozzáférni az eredeti forráshoz --, ha jelezzük azt 

is, hogy ki idézi az adott munkát, melyik oldalon és hányadik jegyzetben.
2814

 Ez azonban csak a „B-terv” 

lehet, vagyis első körben meg kell próbálnunk beszerezni a hivatkozott munkát, és csak ennek kudarca 

esetén javasoljuk az „idézi xy” típusú hivatkozáskiegészítést. 

Hasonló jellegű kérdéseket vet fel a tankönyvre történő hivatkozás. Érvelésünk egy jelentősebb 

részében kizárólag egy vagy több tankönyvre hivatkozni (amelyek összegző, szintetizáló művek)azért 

nem szerencsés, mivel azt az érzést keltheti az olvasóban, hogy nem fordítottunk kellő energiát az 

elsődleges (szakirodalmi vagy jogforrási) anyagok feltárására. E kedvezőtlen benyomás elkerülése végett 

érdemes mindig kimerítően meghivatkozni az elsődleges forrásokat, és azok értelmezésénél, 

magyarázatánál kaphatnak szerepet a tankönyvi álláspontok. 

Jelezni kell, hogy tudományetikailag kifogásolható az ún. hivatkozási kartellek (citation cartels, 

Zitierkartelle) működése. Ennek lényege, hogy szorosabb -- szakmai vagy baráti -- kapcsolatban álló 

szerzők rendszeresen hivatkoznak egymás műveire, azonban a köreikbe valamilyen okból nem tartozó 

szerzők munkásságát ignorálják.
2815

 Ezzel a fő probléma az, hogy jelentősen torzítja egy adott terület 

szakmai közösségének képét, hiszen azok a szerzők felülhivatkozottá válnak, akik részei e „csoportnak”, 

míg a többiek tevékenysége sokkal kevesebb figyelmet kap. Másrészt e gyakorlat az új impulzusok 

megjelenését is megnehezíti, hiszen a figyelmet a már bevett szerzők írásaira irányítja. Etikusnak tehát az 

tekinthető, ha a vizsgált problémához érdemben hozzászóló összes szerző munkájára hivatkozunk, 

lehetőségeinkhez mérten.
2816

 

4.6 Vélemények és kritikai visszajelzések 
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Léon INGBER (szerk.): Guide des citations, références et abréviations juridiques (Bruxelles: Kluwer 
5
2010) és Gerhard FRIEDL -- Herbert LOEBENSTEIN: Abkürzungs- und Zitierregeln der österreichischen 

Rechtssprache und europarechtlicher Rechtsquellen (Wien: Manz 
7
2012). 

2814
 Vö. MÖLLERS (17. lj.) 127--128. 

2815
 A lábjegyzetekben feltűnő vagy épp fel nem tűnő nevek néha tudományos vagy világnézeti 

csoporthovatartozást is jeleznek, lásd HÄBERLE--BLANKENAGEL (73. lj.) kül. 129. 
2816

 Vö. pl. a Német Államjogászok tudományetikai irányelveinek 14. pontját, amely ezt a gyakorlatot 

ítéli el. Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer -- Leitsätze. Gute wissenschaftliche Praxis im 

Öffentlichen Recht, 2012. október 3.; http://www.staatsrechtslehrer.de. 
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Itt egy fontos, de gyakran sajnos figyelmen kívül hagyott összefüggést szeretnénk tudatosítani: 

ha készen vagyunk az első szövegváltozattal, az nem jelenti azt, hogy a munkánk befejeződött. Az első 

változat elkészítésével valójában egy újabb munkafázis kezdődik el, amely ugyanolyan fontos, mint a 

korábbiak: ez a szövegünk javítása (önellenőrzés) és a visszajelzések gyűjtésének szakasza. 

Ilyenkor az első lépés, ha viszonylag hosszabb időszakon keresztül „pihentetjük” a szöveget és 

utána újraolvassuk. Így már magunk is sok olyan potenciális hibát és problémaforrást kiszűrhetünk, amely 

a publikálás esélyeit rontaná. Az teljesen természetes, hogy az írás során nem veszünk észre minden 

gondolati bukfencet vagy bakugrást, pontatlan fogalomhasználatot vagy elírást, egyszerűen azért, mert az 

alkotás folyamatában ezek felett hajlamosak vagyunk elsiklani a koncentráció miatt. Azonban ha pár hét 

elteltével újraolvassuk a szöveget, számos hibát könnyedén észre vehetünk és kijavíthatunk. Az első 

mozzanat tehát az önellenőrzés, lehetőleg a szöveg hosszabb vagy rövidebb „pihentetését” követően.
2817

 

A következő nélkülözhetetlen lépés a külső kritikai visszajelzések összegyűjtése. Ezek nagyon 

sokat segíthetnek a szöveg csiszolásában, hiszen egy kívülálló, aki először találkozik a szöveggel, számos 

olyan problémára, hiányosságra mutathat rá, amelyek megoldása javíthat szövegünk tudományos értékén. 

A külső visszajelzések becsatornázására két megoldás létezik. Az egyik, ha mi magunk küldjük el a 

szöveget a szakmai közösség olyan tagjainak, akár idősebb, akár fiatalabb kollégáknak, akikről azt 

feltételezzük, hogy érdemben hozzá tudnak szólni témánkhoz. Jó esetben több olyan választ is kapunk, 

amelyeket felhasználhatunk munkánk tökéletesítésére. Nagyon fontos, hogy ezeket a hozzászólásokat 

mindig a legudvariasabban meg kell köszönni, még akkor is, ha nem kifejezetten járulnak hozzá a 

szöveghez, a hozzászólók ugyanis saját idejüket és energiájukat áldozzák arra, hogy nekünk próbáljanak 

segíteni. 

A másik megoldás az intézményesített műhelyvitákban való részvétel, amikor egy intézmény 

(egyetem, kutatóintézet) felvállalja, hogy segítséget nyújt a szövegek előzetes megvitatásához (faculty 

seminar).
2818

 Ez azért kedvező lehetőség, mert ha befogadják a szövegünket, akkor ezt követően a 

szervezők gondoskodnak a hozzászólók felkéréséről és a helyszínről. E műhelyviták kiváló alkalmat 

kínálnak munkánk további tökéletesítésére, az ott szerzett benyomások szubsztantív értelemben is 

hozzájárulhatnak a sikerhez -- többek között azért, mert nem tudhatjuk, ki mindenkinek kelti fel a 

műhelyvitára szóló felhívás az érdeklődését, és akár a témában jártas olyan kollégák is részt vehetnek 

rajta, akinek felkérésére magunk nem is mertünk volna gondolni. 

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy szerintünk az a szerencsés megoldás, ha egy tudományos 

publikáció -- legyen az monográfia vagy tanulmány -- nem kizárólag egyetlen ember önálló munkájával 

készül el. Gondoljunk bele: egy monográfia véglegesítésében ideális esetben részt vesznek a műhelyviták 

során hozzászóló kollégák, az ismeretlen reviewer-ek, a kiadó szakmai szerkesztője és az 

olvasószerkesztő. Azaz az önálló teljesítmények mögött mindig csapatmunka áll, és ennek köszönhetően 

válik az elért eredmény valóban tudományosan értékelhetővé. Éppen ezért kell megbecsülni, ha valaki 

bármilyen módon hozzájárul a munkánkhoz, hiszen enélkül az írásunk minden bizonnyal szegényebb 

maradt volna. Különösen fontos hangsúlyozni, hogy a tudományos munka szempontjából az érdemi 

kritika sokkal hasznosabb, mint a dicséret. Ha kritikát kapunk, annak mindig örülni kell, bármennyire is 

kellemetlen lehet, ugyanis kritizálni valamit mindig sokkal több munkát és energiát igényel, mint 

egyszerűen csak rámondani valamire, hogy jó és rendben van. Valójában a kritika minden esetben 

megtisztelő, mivel jelzi, hogy valaki vitára érdemesnek tartotta a munkánkat. 

5. Publikálás folyóiratokban 

Amikor a különféle vélemények megismerését és átvezetését követően rendelkezésünkre áll a 

befejezett kézirat, egy újabb kiemelkedő fontosságú stratégiai döntést kell meghoznunk: hol kívánjuk 

publikálni? Számos szempont merülhet fel e döntésénél, amelyeket természetesen lehetetlen kimerítően 

számba venni, ezért csak a leglényegesebbekre szorítkozunk. A könnyebb áttekinthetőség végett -- eltérő 

természetük és követelményeik miatt -- célszerű szétválasztani a hazai és a külföldi publikálás 

körülményeit. 

Hazánkban a jogi folyóiratok egy része általános jellegű, azaz nem specializálódik egy 

meghatározott jogterületre, létezik azonban több jogterület-specifikus folyóirat is. A hazai publikálás 

esetében a döntő szempont véleményünk szerint -- az esetleges tematikus választás mellett -- a 

folyóiratok színvonala. Egy folyóirat színvonalát pedig az határozza meg, hogy milyen mértékben 

                                                           
2817

 CUERDA RIEZU (4. lj.) 115. 
2818

 Ilyenek például a PPKE Jog- és Államtudományi Karán 2010 óta rendszeresen szervezett Pázmány 

jogi műhelyszemináriumok, amelyek kifejezett célja még nem publikált szövegek megvitatása. Lásd 

http://www.plwp.jak.ppke.hu/hu/oktatoi-muhelyvitak.html.  



538 

 

foglalkoznak a beküldött szövegekkel, ellenőrzik-e azokat szakmai, tartalmi és nyelvi szempontból, vagy 

pedig reflektálatlanul, a beküldött szövegek mechanikusan egymásutánjából állítják össze a számokat. 

Véleményünk szerint azokhoz a hazai folyóiratokhoz érdemes benyújtani egy kéziratot, amelyek 

gondoskodnak lektori vélemények beszerzéséről és érdemi szerkesztésről -- ugyanis ha átjut a szövegünk 

ezeken a szűrőkön, akkor az annak színvonalát (és nem mellékesen a többi szövegét is) garantálja. 

Másodlagos szempont lehet a folyóirat akadémiai besorolása, ennek ugyanis a későbbi akadémiai 

minősítések megszerzésénél lehet jelentősége. Az aktuális hazai akadémiai szabályozás A, B, C, és D 

kategóriájú folyóiratokat ismer
2819

 -- a kategóriabesorolások az anonim referatúra létén és a 

szerkesztőbizottság önállóságán, azaz intézményi függetlenségén alapulnak. Így a folyóiratok 

kategorizálása hasonló eredményre vezet, mintha a fentiekben említett minőségi követelményeket 

alkalmaznánk. Azt is megállapíthatjuk azonban, hogy a besorolási kritériumok számonkérése nem 

tekinthető minden esetben következetesnek. 

A nemzetközi publikálás során a hazainál több tényezőt kell figyelembe vennünk.
2820

 A 

következőkben az angolszász/nyugat-európai tudományos publikálás követelményeire fókuszálunk, mivel 

jelenleg ez tekinthető a világ meghatározó akadémiai kultúrájának.
2821

 

A legelső lépés a folyóirat kiválasztása, ami egyáltalán nem magától értetődő, ugyanis több 

százra tehető a nagy nyugati nyelveken megjelenő, jogtudománnyal foglalkozó folyóiratok száma. Több 

szempont alapján is elindulhatunk a folyóirat kiválasztásában. Magától értetődő a nyelvi alapú döntés. 

Jelenleg angol nyelvű folyóiratból van a legtöbb, így angolul a legszélesebb a publikálási lehetőségek 

köre. Fontos e pontnál arra az egyre elterjedtebb gyakorlatra is felhívni a figyelmet, hogy az európai 

folyóiratok egy része eredeti nyelvük mellett angolul is elfogad cikkeket, így gyakorlatilag kétnyelvű 

folyóiratként működik. Azaz angol nyelven nem angol nyelvű folyóiratokban is lehet publikálni Nyugat-

Európában.
2822

 E gyakorlat hazánkban is terjedőben van, egyes folyóiratokba már itthon is lehet angol 

nyelvű írásokat küldeni. 

Szintén önmagát kínálja a szakterület alapú folyóirat-választás,
2823

 mivel feltételezhető, hogy 

eleve a cikkünk témájával foglalkozó tudományos folyóirat nyitottabb lehet tanulmányunk közlésére és 

hatékonyabban elérheti a szakmai célközönséget, mint egy általános jellegű lap. Ebben az esetben is 

szembekerülhetünk azzal a helyzettel, hogy több, akár több tucat folyóiratot is érinthet kutatásunk témája, 

ilyenkor célszerű egyéb szempontokat is bevonni a mérlegelésbe. 

Döntésünkben további lényeges szempont lehet a folyóiratok elismertsége és rangja. A 

nemzetközi jogtudományi folyóiratok rangsorolása erősen vitatott téma, hiszen a kritériumok kiválasztása 

az eredményt is determinálhatja. E rangsorokban általában fontos tényező az ún. impakt faktor,
2824

 amely 

                                                           
2819

 Részletesen lásd az MTA doktora cím megszerzésével kapcsolatos szabályok: az MTA IX. Gazdaság 

és Jogtudományok Osztály doktori követelményrendszere, az osztály által elfogadott folyóiratlisták, 

speciális szakterületi szempontok; http://mta.hu/ix_osztaly_cikkei/doktori-ugyek-121451. 
2820

 Külön fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy egyes folyóiratok ún. exclusive submission policy-t 

folytatnak. Ennek lényege az az elvárás, hogy a cikkünket ne nyújtsuk be párhuzamosan más 

folyóiratoknak is. Erről érdemes tájékozódni és a publikációs stratégiát ennek fényében kialakítani. Ha 

ugyanis egy ilyen folyóiratnál elfogadják a cikkünket és valamilyen okból mégis egy másik folyóiratnál 

közöljük, akkor ezzel egész életünkre kizárjuk magunkat a folyóirat szerzői köréből. Különösen fontos 

lehet ez, ha valamelyik nagy elektronikus rendszeren keresztül nyújtjuk be a cikket, mivel itt sokkal 

könnyebb ellenőrizni a többszörös leadást. Arra is érdemes figyelni, hogy a nemzetközi folyóiratok 

általában nem támogatják, ha egy korábban már megjelent cikket kívánunk -- nem alapvető 

változtatásokat követően -- náluk újra publikálni. Érdemes mindig előre jelezni, ha a cikk vagy egy része 

már korábban megjelent munkánkon alapul, mert így jelentős későbbi kellemetlenségeket kerülhetünk el. 
2821

 Tökéletes angolsággal írt formaleveleket, amelyekkel a szerkesztőségekhez érdemes fordulni, 

találhatunk az interneten. Jó forrás ehhez (további gyakorlati tanácsokkal az angolszász publikációs 

szokásokra nézve) pl. Thom BROOKS: „Publishing Advice for Graduate Students”; 

http://ssrn.com/abstract=1085245. 
2822

 Pl. Revue internationale de droit comparé, Rechtstheorie, Rabels Zeitschrift für ausländisches und 

internationales Privatrecht, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. 
2823

 Érdemes feltennünk magunknak a kérdést, hogy vajon a tanulmányunk pontosan milyen problémát 

vizsgál és a cikkünk vajon miért érdekelné egy adott folyóirat szerkesztőjét. Ha e két kérdésre önbecsapás 

nélkül tudunk meggyőző válaszokat adni, akkor ez segíthet eldönteni, hogy érdemes-e a kiválasztott 

folyóiratnak tényleg elküldeni a tanulmányunkat. CRYER et al. (8. lj.) 2, 6. 
2824

 A folyóiratok impakt faktora azt méri, hogy egy adott évben milyen gyakran idézik a folyóiratnak a 

megelőző két évben megjelent „átlagos cikkét”. Úgy számítják ki, hogy a folyóirat előző két évében 
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matematikai módszerekkel összehasonlíthatóvá teszi az egyes folyóiratok hatását. Több rangsor is készült 

az elmúlt időszakban,
2825

 amelyek segíthetnek a döntésünkben, de érdemes azt az összefüggést is 

figyelembe venni, hogy minél jobb egy folyóirat helyezése ezeken a listákon és ezért valószínűleg annál 

jelentősebb a tudományos hatása, de annál nehezebb is bekerülni a szerzők közé. Véleményünk szerint az 

impakt faktor fontos a tudományos teljesítmény megítélésében, de nem az egyetlen mozzanat. Más 

oldalról úgy is fogalmazhatnánk, hogy a valódi választóvonal az impakt faktorral rendelkező és az azzal 

nem rendelkező folyóiratok között húzódik, a tizedesekre és századokra való hivatkozás ehhez képest 

talán már másodrangú. A tudományos teljesítmények impakt faktor alapján történő értékelése egyike 

napjaink intenzív vitáinak, melyekben a megközelítés kritikusai és pártolói csapnak össze, gyakran igen 

vehemensen.
2826

 Mivel mindkét érvrendszernek vannak plauzibilis elemei, nem kívánunk ebben állást 

foglalni, csak jelezni szeretnénk az impakt faktor fontosságát (ugyanakkor viszonylagosságát), mert ez is 

szerepet kaphat tevékenységünk megítélésében. 

Amennyiben kiválasztottuk a megfelelőnek tűnő folyóiratot, fontos tudnunk, hogy a cikkünk 

több szűrőn is átmegy majd a megjelenésig.
2827

 Ideális esetben elsőként megnézi a szerkesztő-titkár 

(editor), aki arról dönt, hogy érdemes-e anonim rewier-eknek továbbküldeni, megfelel-e a folyóirat 

tartalmi és formai elvárásainak. Ha a döntése pozitív, akkor általában két ismeretlen reviewer (vagy 

referee) kapja meg a szöveget, akik ésszerű határidőn belül -- ez a gyakorlatban hónapokat jelent -- 

elkészítik a véleményüket. A vélemények pozitívak vagy negatívak lehetnek, azaz javasolhatják vagy 

elutasíthatják a publikálást, de közös bennük, hogy minden esetben tartalmilag értékelik cikkünket, 

konkrét problémákra rámutatva. A legtöbb esetben a pozitív véleményezők is érdemi javításokat, 

átdolgozásokat javasolnak (revise-and-resubmit), és csak akkor érdemes visszaküldeni a cikket a 

szerkesztőségbe, ha ezekkel összhangba hoztuk. A vélemény alapján átdolgozott cikkünket általában 

visszaküldik a reviewer-nek, és ha ő is rábólint, akkor kerül az olvasószerkesztő elé.
2828

 Az 

olvasószerkesztő nyelvi szempontból dolgozik a cikkünkkel, a legtöbb esetben további megjegyzéseket 

tesz és javításokat javasol. Nem ritka az egynél több forduló az olvasószerkesztőkkel történő 

levelezésben. Ha a cikk nyelvi szempontból is készen áll a publikálásra, akkor kerülhet a 

főszerkesztő/szerkesztőbizottság elé, ahol végleges döntést hoznak a megjelentetésről és meghatározzák, 

hogy a folyóirat melyik számában adják ki. Nem szokatlan, hogy a főszerkesztő vagy a 

szerkesztőbizottság egyik tagja további megjegyzésekkel, javításokkal visszaküldi a cikket a megjelenés 

előtt. Mint látható, egy cikk megjelentetése nem rövid folyamat, akár éveket is igénybe vehet, és a 

legritkább esetben marad a cikkünk változatlan. Ez azonban nem baj, sőt ennek a folyamatnak az egyik 

legnagyobb hozadéka, mivel a többszöri átnézésekkel, javításokkal cikkünk tudományos értéke is nő.
2829

 

E munkamenet legneuralgikusabb pontja az anonim vélemények kezelése. Ha elutasítóak, azt 

gyakran méltánytalannak érezheti a szerző, esetleg azt gondolhatja, hogy őt magát minősítik, és ez akár 

stresszhez, frusztrációhoz is vezethet. Próbáljuk meg a másik oldalról, a reviewer-ek szemszögéből 

megközelíteni a kérdést! Viszonylag könnyen rekonstruálható, hogy egy általában ingyen dolgozó, a 

tudományos elismertséggel motivált reviewer mit vár el egy szövegtől: (1) kiemelkedő jelentőségű a 

tézisünk és az érveink eredetisége, (2.) fontos, hogy mennyiben járulunk hozzá a tudományos 

                                                                                                                                                                          
publikált cikkekre való tárgyévi hivatkozások számát elosztják a folyóiratnak abban a két évfolyamában 

publikált összes cikk számával. Érdekes részletkérdések: http://wwwold.kfki.hu/library/imp/GYIK.htm. 
2825

 Lásd pl. Washington and Lee Law Review Ranking (www.lawlib.wle.edu/LJ/index.aspx); Australian 

Research Council rankings (www.arc.gov.au/era); Social Science Citation Index (http://ip-

science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS). 
2826

 Kritikus pl. WESSELY Anna: „Az impaktfaktor” BUKSZ 2013/4. 377--380 (Christian FLECK: „The 

Impact Factor Fetishism” European Journal of Sociology 2013/2. 327--356 alapján). Pártoló ellenben pl. 

MARTON János -- PAP Kornélia: „Mit tud az impaktfaktor?” Magyar Tudomány 2010/7. 811--815, 

további hivatkozásokkal. Egy alternatív mérőszám az ún. Hirsch-index, amely azt jelzi, hogy hányszor 

hány hivatkozása van egy szerzőnek vagy egy folyóiratnak (pl. a 10-es Hirsch-index azt jelzi, hogy 

legalább tíz cikkét idézték legalább tízszer). Ez utóbbiról bővebben lásd BRAUN Tibor: „Egy tudományos 

kutató frusztrációjának következménye: a Hirsch-index” Magyar Tudomány 2009/8. 965--969. 
2827

 Érdemes megerősítést kérni arról, hogy a cikkünk megérkezett, ha nincs külön online beküldési 

felület (pl. Express-O, LexOpus), és ha megközelítőleg két hónapig nem kapunk választ, akkor újra 

érdeklődhetünk. Ha továbbra sem kapunk választ, akkor fél év után elküldhetjük az írásunkat egy másik 

folyóirathoz, ezzel egyidejűleg visszavonva a korábbitól. 
2828

 A review folyamatáról az angolszász akadémiai kultúrában lásd kimerítő részletességgel Keith 

DOWDING: „Getting published in academic journals: advice to doctoral students and young academics. 

Part one” European Political Science 2003/2. 66--68. 
2829

 MORRIS--MURPHY (19. lj.) 112. 
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diskurzushoz, netán feszegetjük-e az uralkodó, paradigmává szilárdult álláspontokat, (3.) mennyire 

elmélyült a kutatás, teszünk-e kísérletet az ellenérvek megválaszolására, (4.) a közlemény olvashatósága 

és érthetősége, (5.) milyen a tanulmány szerkezete, stílusa és helyesírása.
2830

 Összefoglalva: a reviewer 

mindig jól olvasható, érthető és követhető szöveget vár el a szerzőktől.
2831

 Célszerű ezért a fenti 

szempontok alapján is áttekinteni a kéziratunkat és esetleg tovább csiszolni leadás előtt. 

Amennyiben elutasító véleményeket kapunk, és ez gyakran meg fog történni a komolyabb 

folyóiratoknál (egy szakértő szerint ha három elutasításra jut egy elfogadás, akkor az már nagyon jó 

eredmény
2832

), fontos, hogy azokat „ne vegyük a lelkünkre”. Nem szabad ezeket személyes sértésnek 

tekinteni, hanem sokkal célszerűbb, ha egyszerű munkafázisnak látjuk. A negatív véleményekből is 

nagyon sokat lehet tanulni, és -- horribile dictu -- az is előfordulhat, hogy a reviewer-nek igaza van, 

megalapozottan kritizálja tézisünket vagy mutat rá hiányosságokra. Ilyenkor a legjobb megoldás, ha 

megfogadjuk ezeket a kritikákat és a segítségükkel tovább dolgozunk a cikkünkön. Egy következő 

leadásnál már minden bizonnyal több esélyünk lesz egy ilyen módon „feljavított” változattal. Továbbá 

megközelíthető ez a probléma más oldalról is. Azért lehet érdemes a közleményünket egy valóban rangos 

folyóirathoz leadni, mert ha el is utasítják, ami igen valószínű, akkor is sokat tanulhatunk a 

véleményekből, és a kritikákat megfogadva már sokkal több esélyünk lehet egy másik, kevésbé neves 

folyóiratnál.
2833

 

6. Előadások 

6.1 Konferenciák és műhelyviták 

A tudományos munka másik fontos összetevője a publikálás mellett az előadástartás. Ez 

természetesen nem választható le szigorúan a publikálásról, hiszen az előadások tárgya is mindig 

valamelyik (készülő) szövegünk. Ha a funkció szempontjából vizsgáljuk, akkor az előadások két nagy 

típusát különböztethetjük meg. Az elsőbe azok az alkalmak tartoznak, ahol egy készülő anyagot mutatunk 

be, kifejezetten a visszajelzések „megszerzésének” igényével. Ezek az események az ún. műhelyviták 

(workshop, working paper discussion, faculty seminar, roundtable discussion stb.), melyekben közös, 

hogy általában szűk körben zajlanak és kevéssé formalizáltak, összehasonlítva egy nagyobb 

konferenciával. A műhelyviták az eszmecsere, a beszélgetés és a vita helyszínei, céljuk nem a 

reprezentáció, hanem a diskurzus, a tudományos párbeszéd. 

A második csoportba sorolhatók a klasszikus sokszereplős, nagyobb hallgatósággal rendelkező, 

több szekciós, formalizált és akár több napos konferenciák, amelyeken már lezárt kutatási eredmények 

bemutatására kerül sor.
2834

 Itt a fő cél az elért eredmények minél szélesebb körben történő 

megismertetése, és a vita -- noha természetesen nem kizárt -- kisebb szerepet kap, mint a műhelyvitáknál. 

A hazai konferenciahagyomány kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az előbbi megkülönböztetés nem 

tisztázott, a szakmai közösségtől és a körülményektől függően egy nagy konferenciának is lehet 

műhelyvita jellege, míg műhelyviták is válhatnak teljesen formálissá és reprezentatívvá. Érdemes minden 

esetben tájékozódni, hogy melyik megközelítés dominálja a megrendezendő eseményt. 

A műhelyviták szervezését már érintettük a korábbi részekben, ezért kizárólag a konferencia-

részvétel kapcsán foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy hogyan kerülhetünk be egy eseményre 

előadóként. A nemzetközi tudományos életben kétféle gyakorlat alakult ki e téren. Az első a meghívás. 

Számos konferencia meghívásos, ilyenkor a szervezők szabadon döntenek a résztvevőkről, akiknek a 

listáját a leggyakrabban a tudományos eredmények és az elismertség alapján állítják össze. Ebben az 

esetben reménykedhetünk abban, hogy egy munkánk felkelti a szervezők érdeklődését, de ennél többet 
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nem tehetünk. A másik megoldás a részvétel kvázi demokratizálása, amikor a konferenciák nyitottak, 

bárki jelentkezhet a részvételre. A konferencia témáját és a részvétel feltételeit hirdetményekben (call for 

papers) teszik közzé, beküldési határidő megjelölésével. A jelentkezéshez vagy a megtartandó előadás 

absztraktját, vagy az előadás alapjául szolgáló kéziratot kell elküldenünk. Nehéz pontosan megmondani, 

hogy mi alapján választanak általában a szervezők, de véleményünk szerint két szempont döntő lehet: az 

absztrakt kapcsolódása a konferencia témájához és annak innovatív jellege, valamint a beküldő 

tudományos elismertsége (tudományos fokozat, korábbi publikációk, korábbi előadások). 

6.2 Prezentáció, előadásmód, stílus 

A tudományos előadások során általában használunk valamilyen szemléltetőeszközt. Ezek közül 

bevett a prezentáció (a leggyakrabban PowerPoint vagy Prezi) és a rövid nyomtatott összefoglaló 

(handout), amely az előadást megelőzően vagy annak kezdetén kiosztva hozzáférhető a hallgatóság 

számára. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy ezekre az eszközökre szükség van, mivel követhetőbbé 

teszik az előadásunkat, és ezzel a tudományos eredmények hatékony közvetítését segítik elő. A 

prezentáció az előadót is segítheti, hiszen számára egyfajta sorvezetőként szolgál, és ez különösen akkor 

lehet hasznos, ha egy új témáról először adunk elő. 

Fontos, hogy se a prezentációt, se a handoutot ne zsúfoljuk tele információval. Ha egy 

prezentáció túl sok és túlzottan sok szöveget tartalmazó diából áll, az rontja előadásunk befogadhatóságát, 

hiszen a hallgatóság inkább a diáinkkal és nem a mondanivalónkkal foglalkozik majd. Az is kerülendő, 

hogy a diák szó szerint és szinte teljes egészében visszaadják az elmondottakat. Egy jó prezentáció diái 

általában csak a kulcsfogalmakat, központi állításokat tartalmazzák, és céljuk nem az előadás szövegszerű 

közvetítése, hanem az, hogy a hallgatóságnak egyfajta vezérfonalat kínáljanak az előadás 

gondolatmenetének követéséhez. Diáink háttere sima és egyszerű legyen, nem érdemes látványos grafikai 

megoldásokat alkalmazni, mert azok csak elvonják az előadásról a figyelmet. Továbbá mindig legyen éles 

kontraszt a háttér és a szöveg vagy ábrák között, segítve a jobb felismerhetőséget. 

Ha bármilyen kérdés merül fel bennünk a diáink kapcsán (betűtípus, színek használata, 

animációk stb.), érdemes mindig a hallgatóság szemével rájuk pillantani és azonnal tudni fogjuk a választ. 

Talán itt érvényes leginkább a következő mondás: a kevesebb több; ha erre figyelünk, nagyot már 

biztosan nem hibázhatunk.
2835

 Az időtervezés szempontjából általában két és fél vagy három percre 

érdemes egy diát számolnunk, azaz egy 15 perces előadásra bőven elegendő öt dia. 

Az előadások módját és stílusát természetesen nem lehet tananyagszerűen megtanítani. Ez a 

készség a gyakorlatban alakul ki, részben saját hibáinkból és mások példáiból okulva; továbbá szorosan 

összefügg az egyén személyiségével is.
2836

 Ezért a legfontosabb tanács, hogy gyakorolni kell, azaz 

rendszeresen kell előadásokat tartani. Az is teljesen természetes, hogy első előadásaink során feszültek, 

idegesek vagyunk, azonban a rendszeresség, a rutin megszerzése segít e kezdeti kellemetlenségeken. 

Tapasztalataink alapján a következő jó tanácsokat szeretnénk megfogalmazni:
2837

 

1. Mindig figyeljünk a hallgatóságra! Egyrészt figyelembe kell vennünk, hogy kinek beszélünk, 

mivel a sikeres kommunikáció érdekében mindig a hallgatósághoz kell alakítanunk a mondanivalónkat. 

Nyilvánvaló, hogy teljesen más egy szűk szakmai körnek előadást tartani, mint egy főleg érdeklődő 

egyetemistákból álló hallgatóságnak. Másrészt figyelnünk kell a hallgatóság nem verbális visszajelzéseit, 

amire a legjobb módszer a szemkontaktus részleges fenntartása.
2838

 Ha azt látjuk, hogy a figyelem 

csökken, az egyik tézisünket a többség nem tudja követni, akkor még az előadás során reagálhatunk erre a 

helyzetre, és így fenntarthatjuk a sikeres kommunikáció feltételeit. 

2. Csak a lényegre koncentráljunk! Az természetes, hogy egy 15-20 perces előadásban
2839

 nem 

lehet egy több éves kutatás eredményeit kimerítően elmagyarázni. Ha megpróbálunk mégis végigrohanni 

az anyagon, végighadarva azt, akkor számíthatunk arra, hogy előadásunk sikertelen lesz. Ezért a jó 

                                                           
2835

 Vö. Matthew DAVID -- Carole D. SUTTON: Social Research (San Francisco: Sage 
2
2011) 601. 

2836
 A társas érintkezésről kimerítően lásd FORGÁCH József: A társas érintkezés pszichológiája (Budapest: 

Gondolat 1993). különösen a következő fejezetek: 2. Mások észlelése: a pontosság kérdése, 4. A 

benyomás kialakítása, 7. Személyközi kommunikáció: hogyan használjuk a nyelvet, 8. Nem verbális 

kommunikáció.  
2837

 További tanácsokhoz általában lásd pl. Vera F. BIRKENBIHL: Kommunikációs gyakorlatok [ford. 

NAGY Imre] (Budapest: Trívium 1998); Malkolm PEEL: Kommunikációs készségek fejlesztése [ford. 

DOBOS Lídia] (Budapest: Trívium 1995); Allan PEASE: Testbeszéd [ford. WALKÓNÉ BÉKÉS Ágnes] 

(Budapest: Park 
13

1997). 
2838

 Erről lásd SZABÓ Miklós: Kommunikáció általában és a jogban (Miskolc: Bíbor 2002) 77--79. 
2839

 Tapasztalataink szerint egy 20 perces előadás 5-6 oldal másfeles sorközzel írt szöveg elmondásának 

felelhet meg. 



542 

 

megoldás, ha csak a valóban fontos, a diskurzust valamilyen módon érintő megállapítások kimerítő 

ismertetésére szorítkozunk -- különösen azért, mert ezzel a későbbi vita és a kérdések lehetőségét is 

megteremtjük. 

3. Építsük fel tudatosan az előadásunkat -- egy jó előadás mindig retorikai teljesítmény is! Egy 

előadás sosem egy szöveg felolvasása, attól minőségileg is eltér.
2840

 Azaz tudatosan kell felépítenünk, és 

erről sokat tanulhatunk az antik retorikaelméletből is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy szónokká 

kell válnunk, de az antik örökség több pontja is hatékonyan alkalmazható napjainkban. Ezek közül kettőt 

emelnénk ki, a többi részletesen megtalálható a hivatkozott munkában. Elsőként: minden nyilvános 

beszéd célja a hallgatóság meggyőzése, ezért előadásaink gerince az érvelés (argumentatio). Ennek során 

az érveinket kívánjuk igazolni, amelyhez számos érvtípus (személyi, tárgyi, jogszabályi stb.) áll 

rendelkezésünkre. A jó érvelés mindegyikből merít, de a tudományos előadásokban a tárgyi érvelésnek 

kell a leghangsúlyosabbnak lennie. Másodszor: az előadások szerkezetében kiemelt szerepet tölt be a 

kezdet és befejezés (principium, praeoratio). Indulásként nagyon fontos a hallgatóság figyelmének 

megragadása és szimpátiájának megszerzése (captatio benevolentiae), mivel barátságos és érdeklődő 

közegben sokkal könnyebb az üzenetünket átadni és meggyőzően beszélni. A zárás legalább ugyanilyen 

jelentőségű, ugyanis ekkor koronázzuk meg az érvelésünket, és a hallgatóság a legnagyobb 

valószínűséggel azt az üzenetet jegyzi meg, amelyet a legvégén hangsúlyozunk.
2841

 

4. Bánjunk óvatosan a testbeszéddel, a gesztusokkal és a humorral! A nem verbális 

kommunikáció fő funkciója a verbális közlés támogatása.
2842

 Éppen ezért előadásunkat érdemes 

gesztusokkal és gesztikulálással „támogatni”. Finom kézmozdulatok, esetleg a diáinkra mutogatás 

kihangsúlyozhatja fő téziseinket, a hallgatóság figyelmét metakommunikatív szinten is ráirányítva azokra. 

Ha okosan használjuk ezeket az eszközöket, az a sikeres kommunikáció esélyeit is növelheti, de fontos, 

hogy ne essünk át a túloldalra. A jogtudományi előadás sosem stand-up comedy vagy one-man show, 

annak alapvetően nem rólunk és a gesztusainkról kell szólnia, hanem azokról a tézisekről és 

eredményekről, amelyeket át szeretnénk adni! A túlzott magamutogatás általában alkalmas az ellenérzés 

kiváltására a tudományos közegben. Ugyanez érvényes a humorra is. Amennyiben visszafogottan és a 

témához kapcsolódva esetleg rámutatunk egy humoros összefüggésre vagy például egy ismert viccet 

adaptálunk az adott szaktudományos közegre, az alkalmas lehet a figyelem felkeltésére és a hallgatóság 

szimpátiájának megnyerésére. De ha ezt túlzásba visszük, az komolyan visszaüthet, mivel a 

hallgatóságban azt az érzést válthatja ki, hogy egy komolytalan ember áll előttük. 

5. Úgy építsük fel az előadásunkat, hogy a lényeges tézisünket többször is megismételhessük. Az 

emberi kommunikációval foglalkozó tudományok egyik közhelye, hogy a beszéd tartalmának 

egyharmada automatikusan elvész a hallgatóság számára.
2843

 Azaz az emberi figyelem jellege és a 

körülmények miatt szükségképpen erodálódik a közlés, éppen ezért kiemelkedő jelentőségű olyan 

technikák alkalmazása, amelyek javítják az információátadást. Ennek kitüntetett módja az ismétlés. 

Célszerű, ha az előadásunknak van egy ún. fókuszmondata -- a legfontosabb tézis, mondanivalónk 

lényege --, és az előadást úgy kell felépíteni, hogy ez többször is elhangozhasson. Például már a 

bevezetésben utalunk rá, előkerül az érvelésben, és a lezárásban is hangsúlyozzuk. 

6. Mindig legyünk udvariasak! Az udvariasság nem felesleges formaság, hanem komoly szerepe 

van a nyilvános szereplésekben.
2844

 Az udvariasság gesztusai teremtik meg ugyanis azt a helyzetet, 

amelyben az érdemi eszmecsere elkezdődhet, mivel lehetővé teszik, hogy két vagy több ember 

egymásnak a tiszteletet megadva valódi „beszélgetést” kezdhessen. Amennyiben áthágjuk az udvariasság 

legalapvetőbb normáit, akkor azzal a mondanivalónk sikeres kommunikálását tesszük lehetetlenné és 

egyéni elismertségünket romboljuk, mivel -- kvázi -- kiírjuk magunkat a közegből. 

A tudományos konferenciák egyedi udvariassági szabályai közül kiemelkedően fontos, hogy 

mindig köszönjük meg a meghívást és a kérdéseket, ezzel ugyanis megadjuk a tiszteletet a szervezőknek 

és résztvevőknek. Komoly udvariatlanságnak számít, ha egy konferencián csak a saját előadásunkra 

megyünk be, mivel így közvetetten negatív értékítéletet mondunk a többi előadóról. Hasonló a helyzet a 

mások előadása alatt folytatott látványos, szembetűnő olvasással vagy számítógépezéssel -- ha nem 

érdekel egy vagy több előadás, még mindig jobb, ha egyszerűen kimegyünk, annak ugyanis sok oka lehet, 

és ezért nem veszik sértésnek. Végül arra is érdemes utalni, hogy sokkal sikeresebbek lehetünk, ha nem 
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akarunk túlzottan okosnak tűnni és nem akarjuk vélt szellemi fölényünket állandóan bizonyítani. A 

szerénységet általában is értékelik e közegben. 

7. A jó kérdés és hozzászólás a témáról és nem az előadóról vagy a vitapartnerről szól! Az 

előadásokat követő kérdéseknél és hozzászólásoknál mindig szem előtt kell tartani, hogy ez nem a 

személyeskedés terepe. Fontos, hogy sose alázzuk meg az előadót -- már csak azért sem, mert még nagy 

eséllyel összefuthatunk vele az elkövetkezendő évtizedekben más szakmai rendezvényeken --, hanem a 

kérdezést és hozzászólást mindig tekintsük egy lehetőség felajánlásának arra, hogy az előadó jobban 

kifejtse a téziseit, és így mi jobban megismerhessük azokat. Ezen túl a konferencia-hozzászólások azt is 

megmutathatják, hogy ki és mennyire van otthon az adott témában, és érdekes adalékokkal gazdagíthatják 

a vitát. 

Ha előadóként kérdést kapunk, akkor azt sosem sértésként kell felfogni, hanem lehetőségként 

arra, hogy jobban elmagyarázhassuk a mondanivalónkat. A válasz mindig legyen barátságos, sose legyen 

túl hosszú. Ha úgy látjuk, hogy a kérdező további szeretné folytatni a vitát, akkor érdemes felajánlani, 

hogy a szünetben -- immár négyszemközt -- térjünk vissza a kérdésre. 

6.3 A konferencia mint networking 

A tudományos eszmecsere lehetősége mellett a konferenciák másik funkciója az, hogy kiváló 

alkalmat kínálnak a szakmai kapcsolatépítésre. Az előadások, szekcióülések során számos hasonló 

érdeklődésű kollégát ismerhetünk meg, és ez a kapcsolati tőke igen hasznos lehet a jövőben, a 

karrierépítés során. Nem akarunk képmutatók és álszerények lenni: a kapcsolatépítés nélkülözhetetlen, 

azonban ha azt túlzottan előtérbe állítjuk, annak veszélyei is lehetnek, nem csak haszna. 

A legnagyobb veszély, ha a tevékenységünkben áttolódik a hangsúly az érdemi tudományos 

munkáról a kapcsolatépítésre. A kapcsolatépítésben elért sikerek, noha rövid távon is komoly hozadékuk 

lehet, önmagában nem elégségesek egy tudományos karrierhez, hiszen alapvetően mindig a tudományos 

eredmények számítanak. Ha egyre több időt fektetünk a „konferenciázásba” és a kapcsolatépítésbe, akkor 

az hosszabb távon a tudományos teljesítményünk rovására mehet, ugyanis nem marad elég időnk 

dolgozni.
2845

 Érdemes mindig az arany középútra, egyfajta kiegyensúlyozottságra törekedni a nyilvános 

szereplések és a tudományos munka között. Arra is ajánlatos figyelni, hogy a szakmai kapcsolatok 

kialakítása során -- minden határozottság mellett is -- kerüljük a többiek „zaklatását”, folyamatos 

zavarását, mert ez inkább kedvezőtlen hatásokat válthat ki. 

6.4 Konferenciák szervezése 

A konferenciák és egyéb szakmai rendezvények szervezésénél általában elég a józan észre és a 

konvencionális racionalitásra támaszkodni. Másrészt a szakirodalomból
2846

 és a tapasztaltabb kollégák 

tanácsaiból is sokat tanulhatunk. Emiatt csak néhány, nagyon alapvető kérdésre szeretnénk rámutatni. 

A rendezvények időzítése nem is olyan egyszerű, mint elsőre gondolnánk. Nagyon fontos 

részletesen feltérképezni, hogy az adott időszakban milyen más rendezvényeket terveznek, és 

mindenképpen próbáljuk meg elkerülni az ütközéseket. A programok keresztbeszervezése egyrészről 

ronthatja a kapcsolatunkat a másik rendezvény szervezőivel, mert általában nem szeretik, ha 

„rászerveznek” egy már korábban meghirdetett eseményre, másrészt jelentősen csökkentheti a résztvevők 

számát. Egyszóval az időpont megválasztásánál nagyon körültekintően kell eljárni. 

A programot mindig rugalmasra kell tervezni bizonyos ésszerű határok között. A legvártalanabb 

dolgok fordulhatnak elő -- mondjuk a szélsőséges időjárás miatt késik a résztvevők egy része, elromlik a 

projektor, az egyik előadónak váratlanul hamarabb kell távoznia stb. --, ezért célszerű kreatívan kezelni az 

előre összeállított programot. Az időkeret tervezésekor inkább több időt számítsunk egy szekcióra, mint 

kevesebbet, mert megtörténhet, hogy egy előadás és az azt követő vita elhúzódik, és ekkor kevésbé borul 

fel a program. 

A résztvevők előzetes regisztrációja sok szempontból hasznos megoldás, noha a jelentkezők 

kiválasztása meglehetősen munkaigényes. Amennyiben erre kérjük a potenciális résztvevőket, akkor a 

létszám szempontjából pontosabban tervezhetővé válik a rendezvény, ami segít a helyszín 

kiválasztásában is. (Nincs annál kellemetlenebb egy szervezőnek, ha alig lézeng valaki egy több száz fős 

előadóban vagy ha egy szemináriumi szobában még a földön is ülnek.) Nem utolsósorban a 

rendezvényhez kapcsolódó büfé megszervezését is segíti a létszám ismerete, ami sokat jelenthet a 

költséghatékonyság szempontjából. 
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7. Miért érdemes a jogtudományt etikusan művelni? 

A jogtudomány képviselőinek -- mint minden más olyan hivatás esetében, amelynek művelői 

részben a nyilvánosság terében végzik tevékenységüket -- társadalmi értelemben is felelősséget kell 

vállalniuk a tevékenységükért. E felelősség természetes, hiszen tetteik, megnyilvánulásaik mind-mind 

alakítják a jogi és a politikai kultúrát, így általános kultúránkat is, továbbá tevékenységük is ebben a 

közegben értelmeződik. A jogtudománynak komoly felelőssége van a jogi-politikai kultúra 

mélyrétegeinek formálásában és alakításában, és éppen e fontos szerep miatt várható el a jogtudósoktól az 

etikus magatartás, ezzel is igazodási mércét kínálva a jogi-politikai diskurzus további szereplőinek.
2847

 

Véleményünk szerint a magyar társadalom -- és jogi-politikai kultúra -- immár több évtizede 

fennálló, mély lélektani megosztottságot, már-már meghasonlottságot előidéző válságának gyökerei 

részben az etikus magatartással kapcsolatos hazai félreértésekre vezethetők vissza.
2848

 Nem titkoljuk, 

szerintünk jogtudománnyal csak etikusan érdemes, sőt lehet foglalkozni.  

Az etikus magatartás
2849

 -- a látszat ellenére -- igenis megéri mind egyéni, mind össztársadalmi 

szinten. Ez egyéni szempontból azt jelenti, hogy aki etikusan viselkedik és akiről ezt a környezete is 

tudja, annak a szava többet ér. Ennek társadalmi szintű következménye pedig az, hogy az etikus 

magatartás hosszú távon általában erősíti a bizalmat. A bizalmi szint javulása pedig hozzájárul a 

társadalmi tevékenységek hatékonyságához, ami pedig össztársadalmi szinten képes pozitív hatásokat 

kiváltani.
2850

 

Az előbbiek miatt a legalapvetőbb etikai normák betartása nem ártatlan naivitás, hanem sok 

szempontból racionális magatartás. Ugyanis ha a közeg fejlődik és javul körülöttünk, akkor annak az 

előnyeit mi is élvezhetjük, például a kiszámíthatóságon keresztül. Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy 

az erkölcstelenség -- legyen az a legapróbb hazugság -- később megbosszulja magát, gyakran nem várt 

helyzetekben és pillanatban. Ha ezeket a „meglepetéseket” el kívánjuk kerülni, a legegyszerűbb, ha nem 

adunk erre esélyt. 

Az etikus hozzáállással személyes hitelességünket is erősítjük. Márpedig a személyes hitelesség, 

noha lassú építkezés eredménye, ebben a szakmában is nélkülözhetetlen, elég csak Arisztotelész 

meglátására gondolni, aki szerint az ethosz nélkülözhetetlen a sikeres nyilvános fellépéshez.
2851

 

Véleményünk szerint a nyilvánvalóan etikátlan cselekvéssel önmagunkról állítunk ki 

szegénységi bizonyítványt. Egyrészt azért, mert kiváltjuk a szakmai közösség elítélését, másrészt azt is 

nyilvánvalóvá tesszük, hogy önbizalomhiánnyal küzdünk -- hiszen etikátlan cselekedetünk annak 

beismerése, hogy etikus eszközökkel képtelenek lennénk sikert elérni. 
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Michael Stolleis 

Jogtörténetírás -- rekonstrukció, elbeszélés, fikció?
*
 

„The cameleon darkens in the shade of him 

who bends over itt o ascertain its colours.” 

Samuel T. COLERIDGE: Aids to Reflection, 1825 

1. 

A történettudomány módszertani kérdései sem az egyetemi hallgatók, sem a kollégák, sem a 

szélesebb közönség körében nem váltanak ki lelkesedést. Terméketlennek és száraznak tűnnek. 

Történetek elbeszélése ezzel szemben attraktívnak tűnik. A könyvkereskedők tudják: semmi sem adható 

el jobban, mint történetek női sorsokról a középkorban, városi krimik és életrajzok. A történetek kielégítik 

kíváncsiságunkat, esetleg új perspektívát is kínálnak a már ismert dolgokra, megmutatják nekünk az 

„életet”, a metodológiai kérdések viszont terméketlen talajnak számítanak. Sokan Goethe Mephistójának 

antifilozofikus soraira gondolnak: „Mondom neked: a habozó olyan, / akár a sívár puszta barma, / 

lidérctől űzve mind csak egy körben rohan, / s körös-körül szép zöld rét, jobbra-balra.”
2852

 Ez egy 

rokonszenves szemléletmód. Nem szabadna viszont a történetmesélést a reflexiótól való menekülésre 

használni. A módszertani kérdések elől nem lehet elmenekülni. A történész számára létfontosságúak, mert 

el kell számolnia önmagával: „Mit teszek tulajdonképpen?” „Mit szeretnék?” „Milyen hatásuk van a 

                                                           
*
 Ez a tanulmány a Jogtörténet mint műalkotás. A „fogalom” és a „tény” nélkülözhetőségéhez című 

kísérletem [Rechtsgeschichte als Kunstprodukt: zur Entbehrlichkeit von „Begriff” und „Tatsache” 

Würzburger Vorträge zur Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und Rechtssoziologie 22. (Baden-Baden: 

Nomos 1997) átdolgozása és kiegészítése. Három irányból érkező szóbeli és írásbeli kritikára reagál, 

filozófusokéra, akik a történésznek a „fogalom” hasznosságában való kétkedését nem osztják, 

történészekére, akik ragaszkodnak hozzá, hogy „tényeket” kell kutatni, és azokéra, akik a „valóságra” 

való törekvést mint normatív követelményt nem akarják feladni. 

 

Magyarra fordította: FREY Dóra. Eredeti megjelenés: Michael STOLLEIS: Rechtsgeschichte schreiben. 

Rekonstruktion, Erzählung, Fiktion? (Basel: Schwabe 2008). 
2852

 JÉKELY Zoltán és KÁLNOKY László fordítása. 



546 

 

kijelentéseimnek?” „Mit tudok megfelelően bizonyítani?” „Bízhatom-e mások emlékeiben -- és mennyire 

bízhatom a sajátomban?” Ha a történészek nem is beszélnek róla, ezek a kérdések minden 

munkafázisukon átszűrődnek. Már akkor foglalkoztatják őket, mikor épp csak elkezdik speciális 

szaktudásukat elmesélhető történetté alakítani, és akkor érnek véget, mikor a könyv bemutatóján 

megkérdezik tőlük, hogy tulajdonképpen mit akartak mondani. 

A jogtörténet a történettudomány része. Tudományos helye ugyan általában a jogi karokon van, 

de központi kérdései történelmiek. A jogtörténet azt szeretné tudni, hogyan működött egy múltbeli 

jogrendszer. Kutatja a jogi normák szokás vagy törvényhozás általi keletkezését, a normák közvetítését a 

jogászok és a polgárok felé, valamint a jogi normák végrehajtását a hétköznapokban, történjen az a 

közigazgatáson vagy bírósági ítéleteken keresztül. Tágabb értelemben a jogtörténet az a szakterület, 

amely teljes jogrendszerek történeti kontextusával és a jogi normák kulturális beágyazódásával 

foglalkozik. Ennyiben része az általános kultúr- és szellemtörténetnek, és ennek következtében 

kapcsolatban kell állnia a kulturális antropológiával, a hétköznapok történeti kutatásával, a vallás- és 

politikatörténettel. Tárgyát azáltal nyeri, hogy azt a jogról valamilyen módon elsajátított „előismeret” 

segítségével elhatárolja a történeti információk tömegétől, ugyanúgy, ahogy a politika-, gazdaság- vagy 

társadalomtörténet. Mindegyik a „histoire totale”-ból szűri ki a speciális történetéhez illő adatokat, és 

abból képez valamit, ami elmesélhető. 

Ennyiben nem csodálható, hogy a történettudomány módszertani vitái a jogtörténet 

tudományában is megjelennek, még ha általában bizonyos késéssel is. Itt is, ott is felvetődik a kérdés, 

hogy mit jelent „történelmet írni a posztmodern korban”?
2853

 Lehet egyszerűen ugyanazt folytatni, amit 

eddig, az egyik forrásértelmezést a másikra halmozni, hogy közelebb kerüljünk az (akárhogy is 

értelmezett) történeti valósághoz mint célhoz? Vagy elbeszélőként tekintünk magunkra, akinek a munkája 

csak annyit mond, hogy „valószínűleg így történt” -- úgy, hogy az egyénen túli valóságigényt már 

alapjaiban feladjuk? A történészeknek és a jogtörténészeknek ebben dönteniük kell.
2854

 

A történelemmel és a jogtörténettel szemben támasztott elvárások is különbözők. Míg egyesek 

„Clio papjának” tekintik magukat, és a „történelemből tanulni kell” posztulátumával a jövő számára 

útmutató szerepet követelnek, mások erre szinte allergiásan reagálnak, és elutasítják az „utasításra” vagy 

„eszmeteremtésre” irányuló igényeket. A jogtörténetben is megvan ez a két álláspont. Vannak, akik 

kutatásaikkal az „Európa építése” projektben szeretnék magukat hasznossá tenni, mások szigorúan 

történeti, a jelen jogi problémáitól távolságot tartó álláspontot követnek. A legtöbben valószínűleg a 

köztes álláspontot keresik, amennyiben beismerik, hogy az alkalmazásorientált jogtörténet saját 

perspektíváját tudatosan beszűkíti, és lehetséges, hogy a politika szolgálólányaként annak elvárásainak 

kell megfelelnie. Másrészt, legalábbis „főállásban”, távol kívánnak maradni ettől az igénybevételtől, és 

azt kutatni, amit személyesen és a kutatás szabadságára tekintettel relevánsnak, fontosnak és üdvözítőnek 

tartanak. 

2. 

Hogy tisztábban lássunk ebben a kérdésben, ajánlatos saját szakterületünk tudománytörténetét 

felidézni. Természetesen az is ugyanúgy foglya a megfelelő elbeszélési struktúrát kereső dilemmának, 

mint bármely más történetírás, de megfigyelői pozíciója specifikus. Arra tekint, valamelyest 

kívülállóként, hogy a különböző egymást követő generációk milyen képet alkottak arról, hogy miről és 

milyen módon lehet hasznosan elbeszélni. A tudománytörténet elbeszélve vizsgálja az elbeszélőket. 

Elfogultságát nem tudja levetkőzni, de meg tud állni a pálya szélén és onnan figyelni a sokadalmat. 

2.1 A történettudomány történetéhez 

A német idealizmus történetfilozófiája és az általa inspirált történetírás Hegel halálával (1831) 

véget ért. Hiába használta továbbra is néhány közjogász, büntetőjogász és magánjogász a hegeli 

fogalmakat, az antifilozofikus erők erősebbek voltak. Több „realizmust” követeltek, a „tények” 

fokozottabb figyelembevételét, a „pozitivizmusra” építettek és elvetették a spekulatív történetfilozófiát. 

Amit elismertek, azok nagymértékben a természettudományra orientált fejlődési törvények voltak, 

Darwinéhoz hasonlóak. Lehet, hogy az ezzel összekapcsolódott, a „haladásba” vetett hit egy új metafizika 

jegyeit hordozta, mégis a „valós” csodálata állt az előtérben, különösen 1848 politikai csalódása után. 
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Ez az irányzat, a történettudomány „historizmusa” csodálandó kollektív erőfeszítéseket tett a 

források kritikai kiadása érdekében. Ez már 1819-ben elkezdődik a Monumenta Germaniae Historica 

óriási vállalkozásával, majd folytatódik a XIX. század virágzó egyesületi és egyetemi életének 

sírleletekről, érmékről, üvegablakokról, feliratokról közölt publikációin, szótárain és nyelvtanain át 

egészen Theodor Mommsen és Adolf von Harnack kvázi iparszerű vállalkozásaiig. Ahogy felismerték, 

hogy ez a fajta pozitivizmus csak projektrendszerben és hosszú távon folytatható, átvették az ipari 

munkamegosztás módszereit. A tudomány „nagyüzemmé” vált,
2855

 ahogyan ma is működik. A 

jogtörténetben Mommsen és Paul Krüger megalkotta a Digesta-kiadásokat, Emil Friedberg a Corpus iuris 

canonici kiadását, Carl Gustav Homeyer a Sachsenspiegelét, a Szász tükörét. Számtalan középkori 

oklevelet és jogtudományi szöveget publikáltak, de germán jogokat, városi jogokat, népi bölcsességeket 

és sok mást is. 

Már a XIX. század végén megteremtette ez az irányzat a saját ellenmozgalmát. A fin de siécle 

kultúrpesszimista hangulatában felmerültek a kétségek: Mire jó a források felhalmozása? Mi értelme van 

a forráskiadásnak? Friedrich Nietzsche, akire Jacob Burckhardt mellett biztosan emlékezhetünk Baselből, 

1873-ban kezdte meg híres Korszerűtlen elmélkedései írását, amelynek A történelem hasznáról és káráról 

az élet számára című második részében a történeti gondolkodást mint „kárt, a kor betegségét és hibáját” 

pellengérezte ki. Nietzschének egyszerűen elege volt a historizmus nagyüzeméből. Az Így szólott 

Zarathustrában tíz évvel később gúnyosan búcsúzott azoktól a tudósoktól, akiket csak diót törni, port 

gyártani, a szellem harisnyáit kötni és intrikákat szőni látott. 

Ezzel egy időben élesedett a pozitivista historizmus a modern logikában, a tudományelméletben 

és a nyelvfilozófiában (Ernst Mach, Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Ludwig Wittgenstein).
2856

 Üldözték a 

metafizika felelhető maradványait és keresték az elméleti alapot a tudományos ismeretek újjáépítéséhez, 

ami akkor, a vallás és az idealista történeti metafizika szétesése után, lehetségesnek látszott. A 

jogtudományban az újkantianizmusból 1900 körül kinőtt Hans Kelsen bécsi iskolája, a tiszta jogtan. 

Ezen az ellentétektől szabdalt alapon a történettudomány módszertana is szétszakadt. A húszas 

évek uralkodó irányzata a klasszikus politikatörténetet, valamint az „eszmetörténetet” művelte, 

mindenekelőtt a Historische Zeitschrift című folyóirat. A társadalom- és gazdaságtörténet visszaszorult. 

Ez a fajta „eszmetörténet” a platóni filozófiai meggyőződésen alapult az örök eszmék hatásáról, vagy 

legalábbis a történelemben fellelhető antropologikus konstansokon. Ezeknek időnkénti elhalványulásáról 

és időről időre győzedelmes előretörésükről tudósított. Friedrich Meinecke 1924-ben a Kratos és Ethos 

közötti, öröknek vélt antagonizmuson keresztül kísérelte meg ezt bemutatni.
2857

 

2.2 A jogtörténet történetéhez 

A jogtörténet is elkötelezettje volt ennek az idealista mintának, mégpedig a nemzeti ága, a német 

jogtörténet erősebben, mint a római jog történetének nemzetközileg beágyazott kutatása, amely a 

császárság kikiáltása és a weimari köztársaság közötti évtizedekben az antik, sőt indogermán jogtörténet 

víziójáig kiterjedt.
2858

 A germanisták a maguk részéről a XIX. század vitái után megkísérelték a nemzeti 

jogtörténet kiterjesztését egy északi összehasonlító kutatásra. Ahogy visszatekintve látható, a XIX. század 

végétől szinte menthetetlenül belebonyolódnak az antimodernista irányzatokba, és a „germán jogeszme” 

keresését összekötik a német nemzetiek, a „konzervatív forradalom” vagy a nemzetiszocializmus politikai 

céljaival. Az ív Felix Dahntól, Heinrich Brunnertől, Karl von Amirától és Otto von Gierkétől Claudius 

von Schwerinig és Herbert Meyerig vezet. Röviddel a nemzetiszocializmus összeomlása után Heinrich 

Mitteis abban látta a „jogtörténet létének értelmét”, hogy a források anyagában felfedezze a szabadság és 

az igazság fénylő eszméit.
2859

 Könyve hitvallás volt a háború után, felszólítás a jogtörténetben a vezető 

                                                           
2855

 Kurt NOWAK -- Otto Gerhard OEXLE (szerk.): Adolf von Harnack (1851--1930). Theologe, Historiker, 

Wissenschaftspolitiker (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 2001). 
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 Manfred GEIER: Der Wiener Kreis. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten (Reinbek: Rowohlt 

1992); Clemens JABLONER -- Friedrich STADLER (szerk.): Logischer Empirismus und Reine Rechtslehre. 
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2001). 
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 Michael STOLLEIS: „Friedrich Meineckes »Die Idee der Staatsräson« und die neuere Forschung” in 

UŐ: Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit (Frankfurt am Main: Suhrkamp 1990) 134--164. 
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 Franz WIEACKER: Römische Rechtsgeschichte 1. (München: Beck 1988) 36-tól, hivatkozásokkal pl. 

Ludwig MITTEIS és Leopold WENGER eltérő koncepcióihoz. 
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 Heinrich MITTEIS: Vom Lebenswert der Rechtsgeschichte (Weimar: Böhlau 1947). A könyv a kiadó 

ajándéka volt az 1947-es marburgi Deutscher Rechtshistorikertag [a jogtörténet-tudomány egyik 

legjelentősebb kongresszusa -- a szerk.] résztvevői számára. Lásd Regina OGOREK: „Rechtsgeschichte in 
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„eszmék” hatásának bizonyítására.
2860

 A római jogban, amely a nemzetiszocializmus üldözései nyomán 

tudományosan döntően meggyengült, újra jelentkeztek a krízis jelei, amelyeket Paul Koschaker 1938-ban 

megállapított.
2861

 Egyrészt folytatódott az a vonulat, amely a történeti ókortudományhoz kötődött és csak 

a „jog” mint tárgy alapján képzett önálló területet. Másrészt újra létrejött a kötődés a hatályos 

magánjoghoz, mégpedig azzal a kettős céllal, hogy a hatályos jog dogmatikáját a gazdag történeti anyagra 

rávetítse, egyben a magánjoggal való szoros kapcsolat révén a jogtörténet állásait biztosítsa.
2862

 Az 

európai egység jegyében hozzáadódott ehhez egy erős impulzus arra, hogy a jog-összehasonlítás mellett a 

jogtörténet a jövendő európai jogtudomány valódi alapjává váljon. 

A második világháborút követő első évtizedekben a jogtörténetben világnézeti támpontot 

kerestek, hivatkozással akár a német idealizmus hagyományában fellelhető örök értékekre, akár a 

katolikus társadalmi tanítás normatív rendszerére vagy akár az értékfilozófiára Theodor Litt, Max Scheler 

és Nicolai Hartmann variációiban. Ez konkrétan azt jelentette, hogy a jogtörténetnek olyan antropológiai 

alapot és orientációt adtak, amely összhangban állt a kor meggyőződésével. A római jog kutatója 

számára, aki egyben a magánjog dogmatikájához is hozzá akart járulni, ez azt jelentette, hogy a római jog 

immanens értelméhez, vagy legalábbis egy történetileg változó, mégis szilárd maggal rendelkező 

formakészlettel áthagyományozott jogtudományhoz keresse a kapcsolatot. Átfogó módszertani viták 

ekkor nem folytak; azt mondhatjuk, hogy a jogtörténet céljára és módszerére vonatkozó alapkérdések -- 

egy egészen rövid felfokozott korszak után -- 1948--1949 körül egyszerűen eltűntek. A tudomány 

önmagát rendezte, újra meg akarta találni a kapcsolódást az 1933 előtti korszakhoz ugyanúgy, mint a 

külföldi kapcsolatokat.
2863

 Ez megfelelt Németország alaphangulatának a gazdasági csoda jegyében. Az 

embert eltöltötte egyfajta új optimizmus, felfedezte a külföldet, lett bogárhátú Volkswagenje, 

hűtőszekrénye és mosógépe. 1961-ban négymillió tévékészülék volt az országban, a reáljövedelem 

megduplázódott. A múlt árnyai nagyjából eltűntek, a jog- és jóléti állam helyreállt. Mindenki „Európát” 

akart, és jogtörténészként a ius commune jegyében egyesült Európa rekonstrukciójára törekedett.
2864

 

2.3 A fogalomtörténet impulzusai 

A jogtörténeten kívülről érkező módszertani lökések kezdetben alig kaptak figyelmet, így 1967-

ben a Joachim Ritter által elindított történeti filozófiai szótár, a Historisches Wörterbuch der Philosophie 

2007-ben sikeresen befejeződött.
2865

 Ritter a „fogalom történetét” mint a filozófia történeti kibontakozását 

fogta fel. Meg akarta világítani a filozófia számára saját történetének ösvényét, de ezzel egyidejűleg előre 

is gondolkodni; kérdésfeltevése tehát filozófiai volt, nem történeti.
2866

 1967-ben kezdődtek a 

Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland 

(Történelmi alapfogalmak. Történeti lexikon a németországi politikai-társadalmi nyelvhez) című, 

Brunner-- Conze--Koselleckként ismert mű munkálatai. A célkitűzés itt egyértelműen történeti volt. Az 

1750 és 1850 közötti évszázad központi „fogalmait” kívánta kontextusukban leírni, hogy egy koherens 

szövegkörnyezet „jelentéseinek” elemzéséből megállapítható legyen a történeti „valóság”. A történeti 

valóság mint olyan, természetesen nem ragadható meg, ezzel különösen Reinhart Koselleck volt 

tisztában. Ami a szeme előtt lebegett, az a „fogalom” volt, amely éppen sokféle jelentése miatt, mint egy 

hajó, a kor számos terhét felvehette. Eltérően a felvilágosodás filozófiájától, ahol a „fogalomnak” 

(Christian Wolff értelmezésében) élesen elhatároltnak és egyértelműnek kellett lennie, Kosellecknél 

                                                                                                                                                                          
der Bundesrepublik (1945--1990)” in Dieter SIMON (szerk.): Rechtswissenschaft in der Bonner Republik. 

Studien zur Wissenschaftsgeschichte der Jurisprudenz (Frankfurt am Main: Suhrkamp 1994) 34-től. 
2860

 Kritikusan erről Sten GAGNÉR: Zur Methodik neuerer rechtsgeschichtlicher Untersuchungen I. Eine 

Bestandsaufnahme aus den sehziger Jahren (Ebelsbach:Gremer 1993) 9-től. 
2861

 Paul KOSCHAKER: Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft 

(München: Beck 1938), továbbvíve UŐ: Europa und das römische Recht (München--Berlin: Biederstein 

1947). 
2862

 KOSCHAKER (10. lj. 1947). 
2863

 OGOREK(8. lj.) 12-től. 
2864

 OGOREK (8. lj.) 45-től további hivatkozásokkal. 
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 Lásd pl. Oliver MÜLLER: „Mit allen Registern; Basel feiert das »Historische Wörterbuch der 

Philosophie«” Süddeutsche Zeitung 2007. Juni 28. 
2866

 Joachim RITTER: „Leitgedanken und Grundsätze der Historischen Wörterbuchs der Philosophie” 

Archiv für Begriffsgeschichte 1967. 75--80. RITTER hangsúlyozta ugyan a történelem és a filozófia közötti 

választóvonal átjárhatóságát (77.), ragaszkodott viszont a filozófiai kérdésfeltevéshez (78.), amelyhez 

viszont a történelmet szükségszerűen konstitutívnak tekintette. 
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épphogy sokjelentésű, mint a történelem erezete.
2867

 Ennyiben Koselleckben több volt a történészből, 

mint a (benne egyébként élő) történetfilozófusból.
2868

 

2.4 Materialista jogtörténet 

A nyelvileg megragadott gondolkodás és az anyagi lét közötti kölcsönhatásból indult ki a 

Nyugaton szintén 1967 óta folyó neomarxista vita is. Bár az anyagi alap elsődlegességét állították, mindig 

is világos volt, hogy az előretörő gondolat megváltoztathatja az alapot. A sokszor emlegetett „forradalmi 

tudatnak”, ha annak a történelmet megváltoztató erőt tulajdonítunk, rendelkeznie kell bizonyos 

autonómiával. Másképp nem lenne érthető, hogy éppen a kommunista rendszerek tettek jelentős 

erőfeszítéseket a nyelvhasználat befolyásolására, tehát nyilvánvalóan mégis lehetségesnek tartották a 

valóság beszéd és gondolat általi irányítását. A hatvanas években, amikor a társadalmi nyugtalanság elérte 

az egyetemeket, hirtelen a jogtörténészek is szembetalálták magukat a materialista jogtörténet iránti 

követelésekkel.
2869

 Egyszerű szavakkal ez annyit jelentett, hogy fel kellet hagyni azzal, hogy a jogot 

szabadon lebegő entitásnak tekintsük, és energikusan a társadalmi és gazdasági feltételek mint minden 

jogrendszer alapja felé fordulni.
2870

 Ez teljesen jogos követelés volt, amelyet ma, egy generáció távlatából 

majdnem minden jogtörténész elfogad, de akkoriban, vélhetően leginkább neomarxista színezete miatt, 

heves tiltakozást váltott ki. 

A következő években a történészek és jogtörténészek által az 1968-at követően folytatott 

módszertani vita látszólag elcsitult. Ez a benyomás azonban csalóka. A történészeknek megvoltak a 

maguk nagy politikai vitái Franz Fischer téziseiről az első világháborús bűnösség kérdésében,
2871

 aztán az 

Ernst Nolte körüli eszmecserék, az ún. első történészvita,
2872

 végül a második történészvita Theodor 

Schieder, Werner Conze, Wilhelm Mommsen, Karl Dietrich Erdmann és mások nemzetiszocialista 

múltjáról.
2873

 A jogtörténészek, egy viszonylag marginális csoport a jogi kortörténet nagyjából egy tucat 

művelőjével, sokkal csendesebbek voltak. A német jogtörténet néhány művelőjének (Karl August 

Eckhardt, Wilhelm Ebel, Herbert Meyer) nemzetiszocialista múltja nem volt már igazán téma.
2874

 

                                                           
2867

 Reinhart KOSELLECK: „Richtlinien für das Lexikon Politisch-sozialer Begriffe der Neuzeit” Archiv für 

Begriffsgeschichte 1967. 81--90. „A fogalmak tehát sok jelentéstartalom koncentrátumai, amelyek -- 

mindig másként -- a történeti valóságból kerülnek a szóba. Nem minden szavunk kifejezés tehát. Például 

a céh, gilde »csak szó«, jelentésük mindig egyértelmű -- a gilde jelenthetett városról városra valami mást, 

de konkrét értelemben mindig csak egyet jelentett. Érzékletesen kifejezve: a szavak jelentése definícióval 

egyértelműen meghatározható, a fogalmakat csak értelmezni lehet.” Az itt idézet mondatok közül az 

elsővel egyet lehet érteni, még ha a „koncentrátum” mint metafora nem is tetszik. A következő mondatok 

véleményem szerint tarthatatlanok. A történésznek tartózkodnia kell attól, hogy a különböző helyi 

elnevezések és „jelentések” mögött mindig ugyanazt a „dolgot” (mindig egyet) keressen. Észrevétlenül is 

történetfilozófussá változik eközben. Egyébként az alapvető jogi felismerések közé tartozik, hogy az a 

nézet, hogy a szavak jelentése definícióval (amelyek szintén csak bizonytalan jelentésű szavakból állnak!) 

egzakt módon meghatározható, nem tartható. Ehhez lásd Hartmut LEHMANN -- Melvin RICHTER (szerk.): 

The Meaning of Historical Terms and Concepts. New Studies on Begriffsgeschichte (Washington: 

German Historical Institute 1996), a kötetet Reinhart KOSELLECK tanulmánya zárja. 
2868

 Reinhart KOSELLECK: Kritik und Krise. Eine studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt (Frankfurt 

am Main: Suhrkamp 1973). 
2869

 Uwe WESEL: „Zur Methode der Rechtsgeschichte” Kritische Justiz 1974. 337-től. Más hangsúlyokkal 

Peter LANDAU: „Rechtsgeschichte und Soziologie” Vierteljahresschrift für Sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte 1974. 145-től. 
2870

 WESELlel szemben kritikusan Joachim RÜCKERT: „Zur Erkenntnisproblematik materialistischer 

Positionen in der Rechtshistorische Methodendiskussion” Zeitschrift für historische Forschung 1978. 

257--292. 
2871

 Fritz FISCHER: „Deutsche Kriegsziele. Revolutionierung und Separatfrieden im Osten 1914--1918” 

Historische Zeitschrift 1958; UŐ: Der Griff nach Weltmacht. Die Kriegsziele des kaiserlichen 

Deutschland 1914/18 (Düsseldorf: Droste 1961); UŐ: Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911 
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Ezeknél a médiaeseményeknél és a lojalitástól és érzékenységtől vezetett szakmán belüli vitáknál 

sokkal fontosabb volt a történészek és jogtörténészek amerikai, francia és (kis mértékben) angol hatásra 

lassan változó szemlélete. Ezt szeretném röviden leírni: 

2.5 Makro- és mikrotörténelem 

Először a társadalom- és gazdaságtörténet, röviden a társadalomtörténet lépett színre, kihívást 

jelentve úgy a klasszikus politikatörténetnek, mint az éppúgy klasszikus eszmetörténetnek. Azokat a 

témákat, amelyeket Karl Lamprecht és Otto Hintze óta elhanyagoltak, most újra elővették.
2875

 Többé nem 

a „nagy embereket” vagy az „eszméket” kellett kutatni, hanem a társadalmi struktúrákat, a demográfiai 

folyamatokat, tanulmányokat, professzionalizálódási folyamatokat, az olyan új rétegeket, mint az 

„alkalmazottaké”, a választási eljárást stb. A makrostruktúrákon alapuló társadalomtörténettel szemben 

lépett fel aztán a mikrotörténelem, az életmód- és kultúrtörténet.
2876

 Éndokumentumok után kutattak, 

nagyítóval hajoltak kis társadalmi egységek fölé, megpróbálták a családi struktúrákat megvilágítani, a 

pszichohistória formájában megkísérelték a motívumok és pszeudomotívumok megragadását is, elfeledett 

dolgokat hoztak napvilágra, a nyelv és a kép bonyolult kölcsönhatását kutatták. 

2.6 Linguistic turn 

Végül alapvető jelentőségű volt a leginkább Richard Rorty által bevezetett lingusitic turn.
2877

 

Jelentőségét, ahogy nemritkán, amikor új hívószavak merülnek fel, erősen eltúlozták, mégsem lehet nem 

felismerni, hogy a posztmodern irodalomelmélet bizonyos gondolatai a történettudományt is 

elbizonytalanították. Erősen lerövidítve azt mondhatjuk: nincs közvetlen hozzáférésünk a múlthoz, kivéve 

a nyelven vagy nyelvileg értelmezett tárgyakon keresztül, egy megszűnt kommunikációs hálózatot fejtünk 

meg, a szavakat vagy képeket csak kontextusban értjük meg, lemondunk az olyan félrevezető célokról, 

mint a „történeti valóság”; nem a „tények” régészeti feltárásán dolgozunk,
2878

 a nyelv nem az elmúlt 

valóság tükre, hanem a szöveg „maga” az elmúlt valóság (Jacques Derrida).
2879

 Ez ellen sok mindent 

felhoztak, például hogy a szövegre koncentrálás a történelem néma szereplőit elhanyagolja, hogy a 

kisebbségek túl kevéssé jutnak szóhoz, hogy vannak nem szöveges képek és tapasztalatok,
2880

 hogy a 

valóságfogalomról való lemondás kizárja a kritika lehetőségét, és így nem lehet többé különbséget tenni 

valóság és tévedés, értelem és értelmetlenség, tudás és gondolat között.
2881

 

2.7 Szavak mint tények 
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 Lásd Claudia ALTHAUS: Erfahrung Denken. Hannah Arendts Weg von der Zeitgeschichte zur 

politischen Theorie (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 2000) 40--59, „A linguistic turn kihívásai”. 
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Végül is azt mondhatnánk, hogy a szöveg és a történeti valóság azonosítása ugyanolyan 

félreérthető lehet, mint az a híres „van” (hoc est) a transzszubsztanciáció tanában, amelyről Luther és 

Zwingli vitázott. Akármilyen súlyosak is ezek a kifogások, nem változtatnak azon, hogy a linguistic turn 

összességében „bizonyosságvesztést”
2882

 hozott magával, és hogy nem lehetett többé elfogulatlan módon 

történeti adatokról, tényekről és történeti valóságról beszélni, akkor sem, ha messzemenően egyetértünk 

abban, hogy a nyelv és a diskurzus a társadalmi és történelmi világhoz kötődve és csak mint tudatosan 

cselekvő alanyok teljesítményei értelmezhetők.
2883

 Ugyanígy egyetértés volt abban, hogy ne legyen olyan 

elsőbbségi vita a valóság és a nyelv, mint a tyúk és a tojás között. A nyelv a valóságtól függ, és 

megváltoztatja a valóságot, amennyiben azt „megnevezi”. Mikor a gyermek Hans Christian Andersen A 

császár új ruhája című meséjében kimondja, hogy „de hát meztelen”, ez hirtelen megváltoztatja az 

érzékelést. Azt mondhatjuk, a gyermek „teszi” meztelenné a császárt, ő okozza tekintélyének 

összeomlását; az udvar és az őt körülvevő tömeg reakciói ezt mutatják. „A szavak tettek is”, mondja 

Ludwig Wittgenstein, és valóban nem csak isten szava „teremtette” a világot, van számtalan hétköznapi 

példánk arra, hogy a John L. Austin értelmében vett „beszédaktusok” megváltoztatják a világot, 

helyrehozhatnak vagy tönkretehetnek emberi kapcsolatokat, mindenekelőtt azonban az, hogy az egész 

világ, a történelem elmúlt világa is, csak nyelvi valójában ragadható meg, és válik, ha kell, 

kritizálhatóvá.
2884

 Amíg az állítólagos „helyes” értelmezésért küzdünk, szellemi konstrukcióként 

megalkotjuk a múltat. Reinhard Koselleck mondta teljesen apodiktikusan és találóan: „Akármit is 

állapítunk meg vagy mondunk ki a történelemről: az mindig kötve marad a nyelvi átadáshoz.”
2885

 

2.8 Jogtörténet és jogi „fogalmak” 

A jogtörténetben voltak bizonyos hatásai ezeknek a nyelvészeti és filozófiai vitáknak, így a 

széles körű elfordulás a hagyományos római jogi dogmatörténettől, a law in action jogtörténetén, a 

jogalkotás társadalmi és gazdasági elemein, a múltban is létező „szimbolikus jogalkotás” felfedezésén át a 

jogi viselkedés mikroszintű vizsgálatának irányába egyrészt, tömeges adatok statisztikai kutatása felé 

másrészt. Bizonyos terjedelemben kiterjedtek a kutatási területek, például a büntetőjog középkori és kora 

újkori történetének felélesztése, a kriminológia tudománytörténetének kutatása, a közjog történetének 

kutatása, a nemzetközi jog történetének újraélesztése és sok egyéb révén. 

A mélyben azonban nagyobb volt a mozgás. Alapvető kérdések merültek fel a munkaeszközök 

alkalmasságára vonatkozóan. Aki a XX. század hatvanas és hetvenes éveiben a német jogtörténeti 

kutatást kritikusan vizsgálta, észrevehette, hogy voltak kimondatlan filozófiai premisszák.
2886

 Ezek 

érintették mind a kutatás tárgyait, mind a célját. A tárgyakat annyiban, amennyiben azok a hatályos jog 

által vezérelt feladatok voltak: mutassátok meg nekünk a történeti anyagon a tulajdon, a szerződés, a 

magánautonómia, a zálogjog, a házasság, a jelzálog, a jogi személy stb. „lényegét”, mutassátok meg a 

mindig visszatérő jogintézményeket az idő menetében.
2887

 Ez azt feltételezte, hogy létezett egy ilyen 

„lényeg”, egy fogalmi mag. Ez a sok lépcsőn keresztül népszerűvé vált XIX. századi fogalmi realizmust 

jellemezte. Számtalan disszertáció mutatta be ilyen módon a hatályos jog „előtörténetét”, az ismertből 

következtettek az ismeretlenre, nem mélyedtek azonban el a szövegekben és a funkcióban, hanem 

tulajdonképpen a jelen előképeit kutatták, esetleg a természetjog vagy az idealizmus filozófiai 

leegyszerűsítését követve a jogintézmény történetietlen „lényegét” keresték. Ez utóbbi megfelelt a jogi 

dogmatika fogalmi realista gondolkodásának, amennyiben feltételezte, hogy tevékenységével az esetleges 

elnevezések mögött megbújó „fogalom” nyomára bukkanhat. A történelemben és a jogtörténetben 

megfelelt ennek az az intenció, hogy végre megtudják például, hol húzódnak a korszakhatárok, mit 

jelentenek „valójában” a korai kapitalizmus, az abszolutizmus, az állam, a hatalommegosztás, az 
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önkormányzat vagy meghatározott dogmatikai alakzatok. Ez elég sokszor nem precízebb meghatározásra 

irányuló kutatást jelentett, ami ellen semmi kifogás nem hozható fel, hanem egy kezdettől kilátástalan 

kísérletet, a nyelvi megjelöléseket megfeleltetni egy ontológiai minőségnek és állandóságnak, amellyel 

nem rendelkezhettek. Az utóbbi könnyen belátható lenne, ha a nyelvhasználat időbeli és kulturális 

sokszínűségét történetileg komolyan vennénk. 

De ez ellen, úgy tűnik, tiltakozik a tudatalatti. A jogi dogmatika művelői, csakúgy, mint a 

hozzájuk közel álló jogtörténészek, tevékenységük legitimációját gyakran abból nyerik, hogy saját maguk 

és mások számára azt szuggerálják, hogy egy közös munkában vesznek részt, amelynek célja egy tartós és 

ellentmondásmentes fogalmi architektúra kidolgozása a békés konfliktusmegoldáshoz. Ha ezt tesszük, 

akkor létezik „haladás” és „visszalépés” vagy „nyugvópont”. A haladásban való részvétel mindenesetre 

nem alábecsülendő drog a munkamorál és a psziché számára. Aki azt a célt tűzte ki, hogy a germán lélek 

mélységét és a német jog lényegét megvilágítsa, a nemzetiszocializmus időszakában helyeslésre 

számíthatott, csakúgy, mint az a jogtörténész, aki 1947-ben arra biztatta kollégáit, hogy minden nehézség 

ellenére keressék a jogtörténetben az abban foglalt szabadságeszmét. A jelenben is több lehetőség 

képzelhető el a jogtörténet történelmen kívüli célokkal való előre vitelére, például közreműködés a 

világtársadalom számára hasznos „emberi jogok archeológiájában”, történeti segítségnyújtás az európai 

jogegységesítés számára vagy szabadságjogi és szociális jogelvek kidolgozása és védelme mint 

alapeszme a jogalkotás és az igazságszolgáltatás számára. Ezek mögött az emberbaráti célok mögött, 

amelyeket alapvetően csak helyeselni lehet, mindenesetre normatív felhívások állnak, és az a remény, 

amely már nem szeretne naiv „haladásba vetett hit” lenni, valójában mégis abból származtatható. Ez az a 

remény a fennálló állapotok javítására, jogilag kifejezve: a konfliktusok békés megoldása, amely minden 

önkéntes munka mögött meghúzódik. 

Ez az optimizmus vagy gyengébb leképződései a XIX. és XX. század fordulója óta talajt 

vesztettek a vállaltan nem metafizikai filozófiai irányzatok által, amelyek vagy az érték- és ízlésbeli 

ítéleteket általában tudományosan nem kommunikálhatónak tekintették, vagy általában a filozófia 

eltűnését propagálták, amennyiben a filozófiai problémákat a nyelvhasználat zavarának tulajdonították, 

ahogy például az idős Wittgenstein. A jogtörténet számára a wittgensteini „egy szó jelentése annak 

használata a nyelvben” tételmondatnak a XX. század hetvenes éveiben megfigyelhető alkalmazása 

felkínálta a lehetőséget, hogy megszabaduljon a XIX. századtól és egy „metafizika nélküli jogtörténet” 

irányába induljon el.
2888

 Az üzenet az volt: szabadulj meg mind a kettőtől, nevezetesen a filozófiai 

előfeltevésektől, pontosabban: az idealizmus platóni fogalmi béklyóitól, csakúgy, mint a hatályos jog 

elvárásaitól, hajolj a múltbéli szöveg fölé és figyeld meg, hogy ebben a szövegben egy szót hogyan 

használnak. Fejtsd meg a használati szabályokat. Viselkedj úgy, wittgensteini példával élve, mint valaki, 

aki nem ismeri a sakk szabályait, de sakkozók megfigyelése alapján meg tudja fejteni azokat. 

Ha ezt az utasítást komolyan vesszük, akkor elsősorban azon szavak használatának 

tanulmányozásáról van szó, amelyeket meg akarunk érteni.Biztosan szó lehet képi ábrázolásokról és 

egyéb tárgyakról is, de pont ezeket „el kell olvasni”, vagyis nyelvre átvinni, hogy kommunikálhatók 

legyenek. Újra és újra szövegek és képek fölé hajolunk, tanulmányozzuk összefüggéseiket és 

„lefordítjuk” őket a saját nyelvünkre. Hogy ehhez a fordítás konkrétabb vagy absztraktabb formáját 

választjuk-e, az a gyakorlati érthetőség kérdése. Ha a „sűrű leírást” választjuk, szemléletesebb lesz, 

miközben az összehasonlíthatóság csökken. Ha a rendszerelméleti fogalomkészlet nagy formátumát 

választjuk, nő a kapcsolódási lehetőség a társadalomtudományi elméletekhez, miközben az egyediség és a 

tárgyi részletek eltűnnek. Mindegyik esetben a mai nyelvünk többé-kevésbé precíz szavait használjuk. A 

szavak és a „fogalmak” kategorikus megkülönböztetése (akár az egzakt fogalmi nyelv értelmében, akár a 

Reinhart Koselleck szerinti kontextuális-történeti értelemben) értelmetlenné válik. Nem lesz a magasabb 

értékű szavaknak külön osztályuk, amelyet „fogalmaknak” nevezünk, mert a fogalmak is a 

szövegkörnyezettől függő és interpretációt igénylő szavak. Ahol a filozófus szükségesnek tartja 

„fogalmak” alkotását, mivel azok nélkül egyáltalán nem tud gondolkodni,
2889

 a történész a megértendő 

szövegben a „szavakat” keresi, amelyek őt érdeklik. Hogy melyek ezek a szavak, az az adott esetben 

követett hipotézis kérdése. 

2.9 A jelen jogi tapasztalata mint Ariadné fonala? 

A jogtörténészi munka számára döntő jelentőségű, hogy a neki éppen fontos nyelvi anyagot 

hogyan választja ki a többi forrás elvben végtelen tömegéből. A legtöbb esetben ez már csak azért is 

                                                           
2888

 STEN GANGÉR: Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung (Stockholm--Uppsala--Göteborg: 

Almqvist & Wiksell 1960) 55., 1. lj. 
2889

 Lásd a Begriff és a Begriffsgeschichte szócikket Joachim RITTER et al. (szerk.): Historisches 

Wörterbuch der Philosophie 1. (Basel: Schwabe 1971) 780-tól. 



553 

 

viszonylag egyszerű, mert a jog, bíróság, bíró, ítélet, törvény vagy jogkönyv szemantikáját az 

anakronizmus nagyobb veszélye nélkül évszázadokon keresztül vissza tudjuk vezetni, és feltételezhetjük, 

hogy a mai nyelvhasználat nyelvi megfelelőit ott is megtalálhatjuk. Nehezebb mindez azoknak a jogilag 

meghatározott folyamatoknak a tartalmi besorolásánál, amelyeknek a működését nem ismerjük pontosan. 

Nem értjük igazán a tartalmat, a gyakorlatot csak nagyjából tudjuk elképzelni, fáradságos munkával 

rekonstruáljuk az egyes pénzbírságok jelentette büntetési mértéket, amikor elképzeljük, mekkora 

jelentősége volt egy állat elvesztésének a késő antikvitás vagy a kora középkor paraszti társadalmában. 

Minél tovább megyünk vissza az időben, annál kevesebb forrás áll rendelkezésre és annál gyakoribbá 

válnak a fordítási problémák. A jogtörténészként tevékenykedő végzett jogász önkéntelenül is saját jogi 

tapasztalatát fogja segítségül hívni, hogy képet alkothasson arról, miként „működött” egy folyamat. 

Eközben bizonyos antropológiai „hasonlóságot” kell feltételeznie az emberek között, hogy hasonló 

jogügyletek elképzelhetők legyenek. 

Itt jönnek azonban a nehézségek. A rendészeti problémák feltételezett hasonlósága kétséges 

előfeltevés. Ami magánszemélyek közötti szerződések esetén még működhet, bizonytalanná válik, amint 

a „büntetés” vagy a „közhatalom” társadalmi összefüggéseiről van szó. Ebben az esetben a saját 

életünkből vett premisszák alkalmazása sokszor teljesen lehetetlen. Bizonyos társadalmak a lopást sokkal 

súlyosabb bűncselekménynek tartják, mint a késelést; mások a rabszolgatartást, az arisztokratikus vagy 

autokrata kormányformákat magától értetődőnek tartják, megint másokban a vallásszabadság iránti vágy 

blaszfémiának tűnne. A saját jogi tapasztalat, amelyet keresőfényként használunk a múlthoz, ugyanúgy 

vezethet a helyes, mint a helytelen útra.
2890

 Az egyik fő veszély abban rejlik, hogy csak azt ismerjük föl, 

amit már tudni vélünk. Az a nehézség, hogy a jelenből és a saját tudásunk alapján alkotunk ítéletet, nem 

kerülhető meg. Nem tudunk visszatérni a nem tudás, a teljes befolyásolatlanság és tapasztalatlanság 

ártatlanságába. Mindig beszűrődik a saját jogi tapasztalat, gyakran nyilvánvalóan hasznosan, legalább 

olyan gyakran azonban anakronisztikusan megtévesztően, ha hasonlóságokat lebegtet elénk ott, ahol a 

jogi norma számára éppen alapvetően más működési környezet uralkodott. 

Ez a jelenhez kötődés érvényesül, mint mondtuk, a minket vezető kutatási hipotézisekben és az 

ezekből következő kutatási célokban is. Mért tesszük fel ezt vagy azt a kérdést a múltnak, és miért egy 

adott módon tesszük fel? A tautologikus válasz így hangzik: mert a mai helyzetben ez vagy az érdekel 

minket. Más szavakkal: kutatási hipotéziseink tele vannak a jelennel, tele vannak szubjektivitással és 

kíváncsisággal -- miért is ne? Módszertanilag nem illegitim egy modern problémából kiindulni, hogy 

utána az adott „motiváció” általi indítóoktól növekvő távolságban rátérjünk magára a történeti 

kérdésfeltevésre. Az európai jogi kultúrák különbségei ugyanúgy motiválhatnak a múlt kutatására, mint 

felismerések a hasonlóságokról, a jogi transzferről vagy a bürokrácia növekedésének aktuális 

problémájáról. Azonban a történészi munka alapvető szabályai közé tartozik, hogy a kiváltó okot élesen 

el kell választani a kutatási hipotézis megalkotásától és a források elemzésétől. 

2.10 Szavak és tények 

Ha a jogtörténet által megkövetelt többszörös eltávolodás a filozófiai előfeltevésektől, a hatályos 

jog követelményeitől és a saját jogi tapasztalattól nem volna elég nehéz, a nyelvanalitikai módszer egy 

másik következménye, nevezetesen a szavak és a dolgok (tények) közötti különbségtétel kérdésessége 

még zavaróbban hat. Ha elfogadjuk, hogy a zavaróan homályos nyelv „mögött” a kemény történeti 

valóság vár felfedezésre, akkor a világ egy nyelvi és egy nem nyelvi oldalra esik szét. Ennek megfelelően 

épült fel a múltban a szókutatás és a tárgyi kutatás, az eszmetörténet és az eseménytörténet dichotómiája. 

A nyelv biztosan nem tud valódi hegyeket megmozgatni, valódi csatákat vívni, halottakat feltámasztani. 

Ennyiben léteznek (banális módon) történelmi „tények” és ha azok eltűntek, vannak nyomaik (csontok, 

fegyverek, kövek, érmék, feliratok, épületek). Ezek a nyomok a történész számára olyanok, mint a bíró
2891

 

számára a „bizonyítékok”, amelyeket a végkövetkeztetések összeköthetnek és bizonyos pragmatikus 

határokon belül kielégítő bizonyosságot nyújtanak. Minden nyom értelmezést igényel, amelynek az 

elméleti keretét úgy kell meghatározni, hogy a nyomok „megfejthetők” legyenek. 

Akárhogy is történjen, ez egy óhatatlanul a nyelvhez kötött diskurzus, amelyet a szövegen kívüli 

realitásra kell vonatkoztatni. Csak a nyelvben alakulhat ki a történelem mint szellemi konstrukció, mert a 

világ, amelyet tapasztalunk és felfogunk, nyelvileg meghatározott. Amennyiben egy történeti tényállást 

megfogalmazunk, akkor azt mint információk és értelmezések önálló abbreviatúráját alkotjuk meg. Ez 
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csak nyelvként létezik és csak azon keresztül adható át. A történetírás tehát sosem jelent közvetlen 

hozzáférést a nyelv „mögött” létező történeti valósághoz, (csak) nyelvileg átadható üzenetek nyelvi 

elsajátítása. Ha az elmúltról nem beszélünk többé, az eltűnik. Fel nem ismert kövek és meg nem értett 

jelek maradnak utána. Csak megnevezés által -- egy keresztelési aktus által, ha a teológiai párhuzam nem 

jelent újabb zavart -- válnak élővé és felismerhetővé. Ezért nem meggyőző, amit Karl Kroeschell mond: 

A történeti valósághoz biztos, hogy csak kivételesen van közvetlen hozzáférésünk. 

Mindenesetre Károly aacheni trónja hat lépcsőjével még ma is ott áll, és (egy másik példa) az 

általa 811-ben és 813-ban adományozott bifangok
2892

 nyomai felfedezhetők a Kaufunger 

Wald modern település- és használati struktúrájában is. Továbbra is rá vagyunk azonban 

utalva az írott forrásokra, amelyek a történeti tényállásokat nyelvi formában közvetítik felénk 

-- mindazokkal a pontatlanságokkal és hibákkal, amelyek ebből következhetnek. Azt viszont, 

hogy a történelmi események csak mint nyelv létezzenek, nem tudom elismerni. Semmi sem 

kényszerít minket, hogy megálljunk a történeti diskurzus kizárólag virtuális valóságánál. A 

források értelmezése nagyon is megmutathatja, hogy mi történt (vagy nem történt) 

valójában.
2893

 

Ha szó szerint értelmezzük ezt az passzust, úgy tűnik, hogy Ranke posztulátumának, a „hogy is 

volt tulajdonképpen” kutatásának megvalósíthatóságával kapcsolatos összes módszertani kétség 

nyomtalanul múlt el. Meg lehet mutatni a források értelmezése alapján, hogy mi történt „valójában”, vagy 

akár azt, hogy mi nem történt? 

Ez azt feltételezi, hogy egy valós tárgy, egy várrom, egy sírlelet vagy egy oklevél „kivételesen” 

közvetlen hozzáférést közvetíthet a történeti valósághoz. Ezek a tárgyak azonban némák. Az ún. Nagy 

Károly-trónt nyelvileg őhozzá kell kötni. A szakemberek közösségét „meg kell győzni”, hogy elfogadják 

azt Károly trónjaként, és meg kell különböztetni egy püspöki tróntól vagy egy hamisítványtól. Hogy a 

Kaufunger Wald egy része bifang volt-e, az a tényleges lelet értelmezésének kérdése. A Krisztus 

keresztjéből való szög vagy a torinói lepel akkor válik történelmi „ténnyé”, ha a tudományos 

közvélemény mindenkori tudásának szintje alapján a szöget vagy az anyagot történetileg értelmezi és 

elhelyezi.
2894

 Mindannyian tudjuk, hogy a történelem valósággal hemzseg a helytelen idézetektől
2895

 és a 

helytelen személyhez kötésektől. A történelem tele van lódításokkal, hamisításokkal és érzékletesen 

kitalált legitimációs történetekkel, amelyeknek a tanulmányozása azért olyan lenyűgöző, mert 

megmutatják, hogyan formálja az ember a világát megfelelőre, hogyan alakítja a nyelven keresztül, és a 

teremtményt mindig újra „elnevezi”, mint Ádám a paradicsomban.
2896

 

2.11 Tények és evidenciák 

Nem tűnik azonban feleslegesnek ezeket a téziseket bizonyos pragmatizmussal enyhíteni. Nem 

kell mindent újra bebizonyítani. Nem minden bizonytalan. Az erőinkkel való gazdálkodás és az élet 

rövidsége megakadályozza, hogy mindenben kételkedjünk. Ameddig egyes események kellően 

bizonyítottak, nem fogjuk arra pazarolni erőinket, hogy azokat még egyszer erősebben bebizonyítsuk. 

Léteznek „evidens” esetek. Leibniz ezt így írta le: 

egy fényes bizonyosság […] , ti. ahol az összefüggés miatt, amit az elképzelések között 

látunk, nem kételkedünk. A bizonyosság e definíciója szerint biztosak vagyunk benne, hogy 

Konstantinápoly létezik, hogy Konstantin, Nagy Sándor és Krösus éltek. Egy ardenneki 
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földműves azonban joggal kételkedhetne ebben, mert hiányzik a képzettsége, de egy tanult és 

képzett ember nem teheti ezt jelentős elmezavar nélkül.
2897

 

Ilyen értelemben egyetlen értelmes és informált ember sem kételkedik Caesar meggyilkolásában, 

Nagy Károly létezésében vagy éppen -- ahogy egy tanult kolléga úgy vélte, hogy győzedelmesen a 

szememre kell hánynia -- a holokauszt megtörténtében. E mögött a szó mögött, hacsak nem hagy el 

bennünket a józan eszünk és a történészi szakértelmünk, „tények” állnak, szörnyű és vitathatatlan 

tények.
2898

 A történetírás alapkérdései számára viszont fontos, hogy tudatosítsuk a szóbeli vagy írásbeli 

hagyományra, értelmezésre és tulajdonításokra való ráutaltságunkat. Az evidenciákat megerősíthetjük és 

bebiztosíthatjuk „sűrű leírással”,
2899

 hiteles bizonyítékok megsokszorozásával, genetikai vizsgálattal vagy 

régészeti bizonyítékokra
2900

 való hivatkozással -- a múlt „mint olyan”, minden esetben elérhetetlen marad, 

nincs hozzá közvetlen hozzáférés. Látható marad, de csak mintha tejüveg mögött lenne, többé-kevésbé 

elmosódott körvonalakkal.
2901

 

2.12 Történészek mint szerzők 

Mi következik ebből? Ha a történetírás mint az elmúlt valóság társadalmi konstrukciója csak a 

nyelven keresztül érthető, sőt valójában csak a nyelven keresztül jön létre, akkor a történetírás és a költői 

alkotás közötti határnak átjárhatónak kell lennie. A történészek és a költők a „múlt mély kútjából” 

alkotnak, ahogy Thomas Mann mondja a József és testvérei első mondatában. Mindkettő az emlékezet 

anyagából formál a nyelvi médiumon keresztül egy képzelet általi szöveget. A történetírók és a 

történetmesélők szellemi testvérek. Ez az eddig elmondottak után konzekvens, de észre fogjuk venni, 

hogy a történészek többsége nagy hangsúlyt fektet a történetírás és a fikció közötti különbségtételre, 

nyilvánvalóan a saját tevékenysége tudományos jellege miatti aggodalom folytán. Ezért azonban nem 

kell, mint Hans-Ulrich Wehler tette, frontot nyitni a fiktív elbeszélés és a kritikus elemzés között.
2902

 Ez 

téves és félreérthető lenne. Mert ha Wehlerrel együtt egyrészt a játékos és fogalmakhoz kötött 

dekonstrukció ellen beszélünk, akkor a másik oldalról világos, hogy a kritikus elemzés is a szerző fiktív, 

nyelvi és alkotói terméke. 

Ha viszont eljutunk addig a nézetig, hogy a történész csak egy tanult és különös módszertani 

szabályoknak alávetett válfaja a „költők/írók” körének, a biztos történetírás és a szabadon kitalált 

költészet közötti átmenetes határterület elveszíti félelmetességét. A különbség a források általi 

ellenőrizhetőségre, valamint a tisztesség tudományetikai parancsára szűkül, hogy a két típust ne mossuk 

össze. Végeredményben a költő szuggesztíven talán meggyőzőbb, miközben a kritikus történész 

megbízhatóbb, ha legendák lerombolásáról és téves nekitulajdonítások feltárásáról van szó. Közös 

kettejükben, hogy az elmúlt világot nyelvileg teremtik meg vagy „rekonstruálják”. Különösen 
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nyilvánvalóvá válik a két műfaj közötti folyamatos átmenet az önéletrajzi regényekben vagy a fiktív 

szövegekben valós visszaemlékezést tartalmazó elemek használata esetén. A regényben ábrázolt emberek 

hasonlíthatnak valós előképeikre, akik arra panaszkodnak, hogy „felismerhetően” lettek bemutatva, vagy 

ellenkezőleg, nem eléggé hasonlóként vannak ábrázolva. Mindkét variáció feltűnt a közelmúltban a német 

igazságszolgáltatásban, és hosszú vitákat váltottak ki a művészi szabadsághoz való jog és az alapjogilag 

védett általános személyiségi jog közötti feszültségekről.
2903

 Ha világossá tesszük a magunk számára, 

hogy sem a legpontosabban a forrásokra hagyatkozó leírás, sem a történelmi regény, sem a „tényekkel” 

teli rendőrségi jelentés, sem a legszavahihetőbb tanú tanúvallomása nem lehet a valóság tiszta forrása, 

kisebbek lesznek a műfajok közötti különbségek, és végeredményben az író igényén és a mindig 

kimondatlan egyezségen alapuló módszertani szabályok betartásán múlnak. 

2.13 Képzelőerő és emlékezet 

A történettudományban ma magától értetődő, hogy a felhasznált szöveges és képi források olyan 

produktumok, amelyeket mindig egy adott célból készítettek, és semmiképpen sem foghatók fel a 

„valóság” lenyomataiként. A megértés, a ma általános vélekedés szerint, párbeszédes folyamat egy új 

információ és a meglévő tudás között, kötve a nyelvhez és az időbeli és személyes kontextushoz. A 

fantázia ebben alapvető heurisztikus szerepet játszik. Már Kant feljegyezte: „Arra, hogy a képzelőerő az 

észlelés szükséges eleme, valószínűleg nem gondolt még egy pszichológus sem.”
2904

 E nélkül a 

termékeny képzelőerő nélkül nem tudnánk a felületesen elbeszéltet vagy a félig elpusztult feliratot 

kiegészíteni, sőt elolvasni sem. A termékeny képzelőerő ugyanakkor nagy csábítóerő is a helyestől a 

helytelen felé. A gyermekek nevetnek rajta, hogy milyen butaság jön ki a „körbesúgós” játék végén. A 

pszichológusok elmagyarázzák nekünk, hogy csak azt halljuk és értjük meg, amit hallani és érteni 

„akarunk”. Így irányítja a tudatalatti és az agyban tárolt emlékek az észlelést. Kitaláljuk mindazt, ami úgy 

tűnik, hogy hiányzik. Úgy forgatjuk a dolgokat, hogy azok „stimmeljenek”, és ezzel az esettől függően (a 

megfigyelő szempontjából) a rossz vagy a jó nyomra kerülünk. Mikor Amerikát 1492-ben felfedezték, 

először szigetek összességének tűnt (insulae nuper detectae), amelyek állítólagosan „Indiához” tartoznak. 

Kolombusz az új tájakat és az „indiánokat” a paradicsomról alkotott saját elképzelései és a locus amoenus 

antik toposzának parafrázisaként írta le.
2905

 Az erdőkben fülemülére vadásztatott, holott az akkori Közép-

Amerikában bizonyítottan nem éltek fülemülék.
2906

 Ugyanez történt az indiánokkal, akik a lovas 

európaiakat saját istenvilágukkal összefüggésben keverék lényeknek tartották, és a tűzfegyverekben a 

természetfeletti erő bizonyítékát látták. A jelentések olvasói Európában megteremtették maguknak az 

„Újvilágot” az öröklött meggyőződések, a fantázia és a nyelvileg közvetített ún. valóság keverékeként. A 

mai kutatásban így az Újvilágról alkotott képek elsősorban az európaiak fejében élő képekről szóló 

kutatások, például a kannibálmítoszon bemutatva.
2907

 

Ez a berögzül gondolatok, averziók és szimpátiák általi irányítás érinti azoknak az emlékeknek a 

tárházát is, amelyekről tudni vélünk. Az újabb agykutatás tovább táplálja az emlékezet megbízhatóságába 

vetett kételyeket. Az agy nem számítógép, amely megbízhatóan rögzít és visszaad, hanem egy kreatív 

szerv, amely folyamatosan átalakítja az információkat. Az emlékeket elraktározza és hozzáigazítja a 

meglévőkhöz, kiegészíti fantáziaképekkel és átalakítja a vágyak, az egyéniség és az előítéletek alapján. 

Az emlékek elmosódnak, új benyomások elnyomják őket, egy előzetesen adott „keretbe” kerülnek. A 
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történeti valóság egzakt tárolásáról nem beszélhetünk.
2908

 Sokkal inkább annak alapján tárolódik és alakul 

át, ami már adott, az emlékezet mélysége és tartama, úgy tűnik, attól az energiától függ, amellyel 

bizonyos események vagy egyéb kulcsélmények hatásai „beíródnak” úgy, hogy „felejthetetlenek” 

lesznek, ami egyébként semmiképpen sem jelent garanciát arra, hogy ezek az évek során nem változnak 

tovább. 

Az újabb átalakulás az emlék feléledésekor és nyelvi megformálásakor történik.
2909

 Ez 

kísérletileg többszörösen bizonyított, például a kriminológiában, tanúk párhuzamos kikérdezésével arról, 

hogy éppen mit láttak -- groteszk módon eltérő eredményekkel. Különösen megmutatkozik a távoli 

időkből szóban áthagyományozottakon, hogy minden generáció új részleteket talál ki, és az eredményt 

mint javított és aktualizált verziót adja tovább az utána következő generációnak. 

2.14 Tudományetikai korlátok 

Hogy a történetírás és a költészet összemosásában ne menjünk túl messzire, hangsúlyozni kell: 

természetesen vannak alapvető tudományetikai különbségek.
2910

 A történész fantáziáját korlátozzák azok 

a módszertani posztulátumok, amelyeket a történettudomány a XVII. század óta elfogad, így az 

ellentmondás-mentesség, a leírás és az értékelés szétválasztása, a forrás és a saját leírás elkülönítése, a 

„legjobb” forrás megkeresésének követelménye a folyamatosan tovább finomított forrás- és oklevélkritika 

nyomán. A történész hipotézisének -- ellentétben egy regénnyel -- minden esetben falszifikálhatónak kell 

lennie, ha más, „jobb” bizonyítékok bukkannak fel. Az általános feltevések a „normális” emberi 

viselkedésről, amelyek a normalitás időhöz kötöttségére nem reflektálnak, gyanúsak. A források 

megjelölése nélküli állítások pedig különösen komolytalannak számítanak. Az analitikus 

történettudomány, ahogy Wehler helyesen kimondta: 

…a racionalizmus gyermeke. Mert arra épít, hogy pontos vizsgálati célokkal, a korlátozott 

lehetőségek és az egyének által érzékelt világ meggyőző elemzésével, világos szöveggel érje 

el az olvasót vagy hallgatót. Érveinek erejével akar meggyőzni vagy legalábbis 

ellentmondásokat feloldani. Alapvetően az érvelő párbeszédre épül, a racionális gondolkodás 

meggyőző erejére hagyatkozik.
2911

 

Ő azonban éppen háromszori szóhasználatával („meggyőző”, „meggyőzni”, „meggyőző erő”) 

erősíti meg, hogy összességében a nyelvi kommunikáció elsődlegességéről és a közvetlen módon nem 

elérhető múltról való konszenzus kialakításáról van szó. 

Ha a történetírás a racionális gondolkodás elkötelezettje, akkor tudományos értékét a valóságban 

csak abból nyerheti, hogy lehetőleg világos és felülvizsgálható nyelvet használ. Vagyis korlátozza magát 

a metaforák, túlzások és paradoxonok használatában, és ezzel alapvetően nyitva marad a felülvizsgálat és 

a cáfolat számára. Egy történelmi regényt nem lehet és nem is kell „megcáfolni”. Egy történeti vizsgálat 

ellenben egy csapásra értékét vesztheti, ha az egyik alapjául szolgáló hipotézis megdől egy új és mindenki 

által meggyőzőnek elfogadott forrás megtalálása miatt. Egy kézirat, egy elveszett bírósági jegyzőkönyv, 

egy véletlenül felbukkanó felirat, régészeti leletek vagy más meglepetések „falszifikálhatják” az addigi 

konstrukciókat. A történetírás és a fikciós irodalom közötti különbségek tehát nem a múlt nyelv általi 

rekonstrukciójának szintjén vannak, nem a hipotézisalkotásban, nem a kreativitás és a fantázia szerepében 

mutatkoznak meg, hanem a tudományos kijelentések szigorú kötődésében a műfaj számára a 

tudománytörténet során felállított és immár konstitutív „szabályokhoz”. Ezek a szabályok persze 

megkerülhetők, de megkerülésüket felismerhetővé kell tenni. 
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3. 

Bizonyos, de végeredményben lényegtelen eltérésekkel minden eddig elmondott érvényes a 

„jogtörténetírásra” is. Ha a történettudománynak ez az ága a jogi képzés intézményrendszerében meg 

akarja őrizni tudományos jellegét, és nem akar a hatályos jog segédtudományává süllyedni, gazdag, 

önálló kutatási eredményeket kell elérnie, és mindenekelőtt többre kell becsülnie a teremtő kétséget az 

örökölt bizonyosságoknál. Az így kiváltott bizonytalanságok, amelyek újra ösztönöznek, ugyanúgy 

érkezhetnek egy új forrás megismeréséből, mint módszertani okfejtésekből. A kettőt, az új információk 

iránti érdeklődést és az új hipotézisekben lelt kedvet nem szabad egymás ellen kijátszani. A gyújtó szikra 

éppúgy kipattanhat egy addig ismeretlen vagy újra elolvasott forrásból, mint egy „ötletből”. Az egyes 

kutatói életpályákon ugyanúgy, mint egyes intézményekben, túlsúlyba kerülhet egyik vagy másik elem. 

Alapvetően viszont az elméleti háttér nélküli forráshalmozás ugyanúgy „sivár puszta”, mint a forrásokhoz 

nem kötődő elmélet. 

A motiváció arra, hogy jogtörténetet írjunk, a történettudományhoz hasonlóan különösen sokrétű 

lehet. Legtöbbször kettős igény vezeti: nemcsak a múltat, hanem a saját jelent is jobban megérteni. Ez a 

jelen elég zavaró. Senki sem tudja teljességében megragadni. Az empirikusan dolgozó szociológusok és 

politológusok is csak szegmenseket látnak. A jogszociológus vagy a jogi néprajz kutatója is csak 

meghatározott részinformációkkal tud szolgálni számunkra a normák működési módjáról általában vagy 

speciálisan az állam által alkotott jog működéséről. Amit a jogtörténet ehhez hozzá tud tenni, az 

meglehetősen korlátozott. Információkat szállít az elmúlt jog laboratóriumából. Annyit tud mondani, 

hogy „valahogy így működhetett ez akkoriban”. Tisztességtelen volna, ha kompetensnek mondaná magát 

a jelen problémáinak megoldásában vagy akár a jövőre vonatkozó prognózisok megalkotásában. 

Kijelentései a múltra vonatkoznak, és alapvetően csak a múltról alkotott mai tudásunkat változtathatják 

meg. Akadnak természetesen esetek, amikor ezzel aktuális problémák is megoldhatók.
2912

 Ezek azonban 

melléktermékei egy alaptárgynak, amelynek tudományos legitimációját nem ebből kell merítenie. 

3.1 Megérteni és lefordítani 

A jogtörténetet azonban a jelenben műveljük, és nem hagyhatja el a mai kutatási és érdeklődési 

perspektívákat. Abban a tényben, hogy a jelenből a múltra kérdezünk, nem rejlik téves motiváció. Nem 

tehetünk másként. Ha elmerülünk a múltban és annak forrásait megismerjük, csak attól kell magunkat 

forráskritikával és önkritikával megóvnunk, hogy hamis aktualizálások hatása alá kerüljünk és az 

ismeretlent félreértsük, éppen azért, mert azt túl gyorsan azonosítjuk a már ismerttel. Valóban arra kell 

készülnünk, hogy a régebbi idők jogi nyelvéhez először úgy álljunk hozzá, mintha nem értenénk a 

nyelvet, mintha csak a szövegösszefüggésbeli használatból következtetnénk ki, hogy mit „jelenthet” a 

szó. 

Az eredményt „le kell fordítani”. Ezt nem kerülhetjük el azzal, hogy csak idézzük az eredeti 

forrást, hanem saját nyelvünkön kell „elmondhatóvá” tenni, mindig annak veszélye tudatában, hogy 

átváltunk a mai jogi nyelvre és félrevezető analógiákat tételezünk fel. Ezzel szemben, amint már 

mondtuk, vannak nem letagadható hasonlóságok a mai és a múltbeli jogi helyzet között, talán sokkal 

több, mint sejtjük, mivel az emberi élet alapvető helyzetei, amelyeket jogilag szabályozni kell, nagyjából 

azonosak maradtak. Az ehhez használt jogi eszközöket nem találják fel mindig újra, hanem a 

tapasztalatok szerint lassan és kis lépésekben változnak,
2913

 azért is, mert az emberi társadalmak a 

nehézségi erőt, illetve az eszközök gazdaságosságát követve csak a legszükségesebbeken szeretnek 

változtatni. 

Hogy ezt „fejlődésnek” vagy „evolúciónak” nevezzük-e, az egy előítéletekkel teli, de 

végeredményben nem gyümölcsöző vita, mivel a romantikus fejlődés- és a darwinista 

evolúciófogalommal szemben mindig fenntartások merülnek fel. Ha a jog időbeli változását mint a 

társadalmaknak a normatív rendező elvekről folytatott folyamatos politikai és társadalmi kommunikációja 
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termékét fogjuk fel, akkor az elnevezés szerepe másodlagos. Csak egy címke, egy szellemi konstrukció, 

mint az anyagtömegek rendezéséhez tervezett rendszerek. A változások között, amelyek kétségtelenül 

megtörténnek, vannak lassabb és gyorsabb lefolyásúak. A vételt és eladást, hitellel és hitelbiztosítékként 

záloggal és kezességgel, a bérbeadást és haszonbérbe adást, az öröklést és örökhagyást, az eljegyzést és 

házasságot, vagyonelemek és jogok átadását az ókori kelet korai magaskultúrái óta ismeri a jogtörténet. 

Ezek a folyamatok viszonylag stabilnak tűnnek évezredeken keresztül, pedig a keretfeltételek látványosan 

és alapvetően megváltoztak. Nagy a kísértés, hogy ezekből általánosságokat vezessünk le vagy a 

jogintézmények alapformáit egyszerűen folyamatosnak tartsuk. A büntetőjog és a közjog történetében ez 

a veszély kisebb, mert itt a formai változások és a forradalmi ugrások és törések jóval erőteljesebben 

érvényesülnek, és szoros értelemben vett „ismétlődések” legfeljebb nagyon magas absztrakciós szinten 

tűnnek megfigyelhetőnek. 

3.2 Vizsgálati cél 

Ha a jogtörténész alapvető érdeklődését abban látjuk, hogy azt szeretné megérteni és leírni, 

hogyan „működtek” a múltbeli jogrendszerek, akkor adott alapvető feladatok állnak előtte. Helmut Coing 

így írta ezt le saját szisztematikus és tárgyilagos stílusában:
2914

 1. A korról alkotott elképzelésekhez 

kapcsolódva a „jogforrások” megkeresése, hogy mi hathatott jogként és milyen szervezeti keretek között 

kellett működnie. 2. Ezeknek a forrásoknak a besorolása a kulturális horizontba, amelyből származnak, a 

jogi gondolkodás professzionalizáltsági fokának figyelembevételével. 3. Egyes jogintézmények és 

szabályok elemzése -- a saját jogi tapasztalatból fakadó anakronisztikus értelmezés mellőzésével. 4. 

Annak kísérlete, hogy az összes társadalmi, gazdasági, vallási és más szellemi pozíció 

figyelembevételével „egy elmúlt rendszer jogtételét saját feltételeiből kiindulva értsünk meg, ami azt 

jelenti, hogy azt a saját korának problémájára adott megoldásként értelmezzük”.
2915

 5. Annak 

megfigyelése, hogy egy társadalom hogyan kezeli a jogi normák általa elismert rendszerét, vagyis az 

egyedi esetben jogászok vagy laikusok által alkalmazandó szabály megkeresése, a jog betartatásának 

módjai az erre kialakult intézményekben és azok által. Utóbbi magában foglalja a korszakspecifikus jogi 

gondolkodás elemzését a professzionalizálódás valamennyi fokán, vagyis a jogtudomány történetét. 

Az ilyen általános posztulátumok közismerten nehezen valósíthatók meg. Mindenekelőtt az 

átfogó kulturális összefüggések és a konkrét jogszabály vagy annak végrehajtása közötti kapcsolat 

megteremtése jelent mindig nagy szemléltetési kihívást. Ha például arról van szó, hogy megértsük, hogy 

egy történeti társadalom miért állított fel és vitt keresztül meghatározott házassági tilalmakat, miért 

számítottak érvényesnek a feleség egyes önállóan végrehajtott jogügyletei, mások pedig érvénytelennek, 

átfogó ismeretekre van szükségünk az akkori társadalom életmódjáról és szerepfelfogásáról. Ugyanez 

vonatkozik a háború szabályaira, a kereskedelmi szokásokra, a szociális biztonság rendszereire, a 

hitelezésre és a hitelbiztosításra és sok minden másra. A társadalmi együttélés csak implicit és explicit 

szabályok segítségével működik, amelyeknek egy bizonyos, történetileg változó nagyságú részét 

„jogszabálynak” nevezzük. Ezek a jogszabályok nem mind származnak az állam akaratából -- ez modern, 

a múltnak nem megfelelő szemlélet volna. Megfordítva: ezeket a jogszabályokat csak az őket körülvevő 

és hordozó társadalmi konvenciók és a különböző kultúrák szellemi állapotának szövetében érthetjük 

meg. Ennek megfelelően összetett a kutatási feladat, ha ki akarjuk deríteni, miért vándorolnak bizonyos 

jogszabályok vagy egész kodifikációk „transzfer” útján más területekre és másként működő normatív 

rendszerekbe.
2916

 Ezek közé a recepciós és transzferproblémákhoz tartozik az a megfigyelés is, hogy 

vannak olyan jogi kultúrák, amelyeket elsősorban vallási és etikai normák irányítanak, és a jogra és a 

bíróságra való hivatkozást inkább a konfliktusmegoldás végszükség esetén alkalmazandó eszközének 

tekintik. 

3.3 A jogtörténet jövőbeni feladatai 

Az itt inkább sejtetett, mint kifejtett módszertani problémáknak nem kell az elemi tudományos 

kíváncsiságot megbénítaniuk. Ellenkezőleg, ha azt valaki szerzőként tudatosítja, esetleg újra megnyílhat 

az út az elbeszélő reflektált ártatlansága felé. A kutatási feladatok sokaságát tekintve, amelyek a nemzeti 

jogtörténetek korszakának végével mutatkoznak, ez igen kívánatos volna. Az európai jogtörténetnek, 

amely ezekben az években egyre jobb minőségű tankönyvekben ölt testet,
2917

 összehasonlító jog- és 
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jogtudomány-történetként kell kialakulnia, eredendően történeti tárgyként tehát, a jelen jogi kérdéseitől 

inspirálva, de azoktól kellő távolságot tartva. A nemzeti jogtörténeteken túlmutató újraorientálódás során 

végre meg lehetne haladni a római jog, a kánonjog és a ius partium kutatása közötti sokat kritizált 

szakmai izolációt. Mivel a különböző jogtömegek a múltban a valós életben összekapcsolódtak, az adott 

probléma rekonstrukciója során mindenképpen újra egyesíteni kell őket. A talán túlzott specializálódás is 

hátráltató lehet, de nem jelent alapvető akadályt. 

A jövő sürgető feladatai közé tartozik a magánjog történetére való leszűkítés meghaladása. Ha az 

egész jogrendszert mint a társadalmi rend tervét fogjuk fel, akkor potenciálisan mindegyik terület 

egyformán fontos, mivel a problémák közismerten nem igazodnak az egyetemi előadások tematikai 

felosztásához. Így a magánjogtörténetnek teljesen nyilvánvalóan szüksége van a büntetőjog és a közjog 

történetére, az alkotmánytörténetre és esetleg a nemzetközi jogra is, hogy a magáncselekmények 

működési módját megértse. Ahogyan a hatályos jogban, ahol lényeges a különböző jogterületek 

interakciója, a jogtörténetben is a tudományos besorolásoktól megszabadulva ott kell kutatni, ahol a 

probléma „helye volt az életben”. 

Végül olyan európai jogtörténetet kívánnánk, amely magában foglalná az eddig nagyon 

elhanyagolt kelet- és délkelet-európai országokat, beleértve a bizánci-oszmán történelmet Romániában, 

Bulgáriában és a Balkánon. Ennek a területnek az intenzívebb művelése érthetőbbé tenné az európai jogi 

kultúra sajátosságait, tehát a vallás és a jog középkorban megkezdett szétválasztását, a jogállam, a 

magánautonómia és a társadalmi beavatkozás posztulátumait, a kodifikációs gondolatokat, az emberi és 

polgári jogokat, a demokrácia és az államszervezet sokrétű variációit, amelyek jelentősen hozzájárulnak a 

konfliktusok enyhítéséhez. Ez helyes üzenet lenne más kultúrák felé is, nem utolsósorban azért, mert ez 

egy olyan üzenet, amelyre büszkék lehetünk. 

Hogy hogyan „működik” a jog, hogyan alakul ki történetileg az erkölcsből, a szokásból és a 

vallásból, hogyan lesz a papból jogismerő és jogtudós, hogyan alakul át a szóbeli jogi kultúra írásbelivé, 

hogyan „találják meg” és hirdetik ki a jogot a tanácsosok, az esküdtek és a bírók, hogyan boldogulnak a 

társadalmak a fekete bárányaikkal, hogyan szabályozzák belső hierarchiájukat, hogyan üzennek hadat 

szomszédjaiknak és kötnek velük újra békét, hogyan irányítják és nyomják el a nagyok a kicsiket és 

hogyan sikerül a kicsiknek a jog segítségével időnként elégtételt venniük és a nagyokat határaikra 

figyelmeztetni, hogyan kötnek házasságot és válnak el, hogyan vitatkoznak eközben serpenyőkről és 

lábasokról és a közösen szerzett ágyról, hogyan ruháznak át paraszti gazdaságokat és készítenek 

végrendeleteket -- ez mind a jogtörténet tárgya. 

A jövő jogtörténetének kell majd kiderítenie, hogyan zajlott a XXI. század jogilag szabályozott 

élete, hogyan gyakorolta a polgár a választójogát, hogyan hallatták a hangjukat a fogyasztók európai 

szinten, hogyan működött az internetjog, az utazási jog vagy a légi forgalom joga, hogyan kezelte a 

folyamatosan keveredő és egymással kommunikáló világtársadalom a régi, államilag alkotott 

jogtömegeket. És újra meg fogják kérdezni a jogtörténészek, hogyan tudják rekonstruálni ezt az életet és 

annak jogi szabályait, hogyan tudják elkerülni az anakronisztikus félreértéseket, hogyan akadnak saját 

előítéleteik és elfogultságuk nyomára, és ha ezt leírják, azt fogják kérdezni, hogy „helyesen” értelmezték-

e a forrásokat vagy átlépték a határt a fikció irányába. Mindenesetre nem fognak tényeket a kezükben 

tartani, nem fognak objektív valóságokat találni, hanem tudományos kommunikációs partnereik -- a 

scientific community -- egyetértéséért kell majd küzdeniük többé-kevésbé plauzibilis értelmezési 

kísérleteik számára. Végül szükségük lesz kreatív elképzelésekre és nyelvi beleélésre. Reméljük, hogy 

azok, akik kíváncsiak erre, nem halnak ki. 

 

Harold J. Berman 
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A nyugati jogtudomány kezdetei
*
 

A történész élesen tudatában van annak, mennyire veszélyes valaminek a „kezdeteiről” beszélni. 

Bárhová is teszi valaki a kezdeteket, más mindig képes még korábbi kiindulópontot találni -- egy tény, 

amely bizonyíthatja az emberiség teljes történelmének folytonosságát. Maitland híres szavait idézve a 

Pollock és Maitland által írt History of English Law első bekezdésében: 

Az egész történelem olyannyira egységes, hogy aki megkísérli elmondani egy szeletét, annak 

úgy kell éreznie, hogy már az első mondatával eltép egy varrás nélküli szövetet. Az angol jog 

legrégebbi ránk maradt emléke görög szavakat tartalmaz: olyan szavakat, mint bishop, priest 

és deacon. Ha a római jog eredetét kutatjuk, Babilont kell tanulmányoznunk […] Időbeli 

korlátozást kell tenni; de ez csak önkényes lehet. A szövetet el kell szakítani.
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E figyelmeztetés dacára kész vagyok érvekkel igazolni, hogy igenis vannak varrások, vannak új 

dolgok a nap alatt, és az a pont, ahol valaki elkezdi a vizsgálódását, nem feltétlenül önkényes. Még 

pontosabban, e cikk állítása az, hogy amit ma jogrendszerként ismerünk, az egy időben nem létezett 

Európa népei körében; a nyugati jogrendszereket először a XII. században és azt követően hozták létre; e 

jogrendszerek kialakulását és korai fejlődését részben az tette lehetővé, hogy az első egyetemeket is a XII. 

században alapították, és ezeken az egyetemeken a jogot tudományként tanulták és tanították, vagyis mint 

egy saját módszertannal rendelkező, önálló és koherens tudásanyagot. 

1. A történelmi háttér 

A jogrendszer kifejezést itt a jogrend fogalmánál szűkebb és specifikusabb értelemben 

használom. Természetesen létezett jogrend Angliában és máshol Nyugaton a XI--XII. század előtt is, 

abban az értelemben, hogy voltak olyan jogszerűen létrehozott hatalmak, amelyek jogot alkalmaztak. 

Tulajdonképpen nincs is tudomásunk olyan időszakról a nyugat-európai népek történelmében, amikor ne 

létezett volna jogrend ebben az értelemben: e népek történetének legkorábbi írásos dokumentumai 

törvénygyűjtemények, és a Krisztus utáni I. és II. században alkotó Tacitus a germán gyűléseket mint 

bíróságokat írja le. Az egyházi hatóságok szintén már az első időktől kezdve törvényeket („kánonokat”) 

hirdettek ki, s eljárásokat hoztak létre az ügyek eldöntésére. Ami viszont hiányzott: a világi szférában a 

jog nem különült el tisztán a társadalmi szokástól, valamint általában a politikai és vallási intézményektől. 

Hasonlóképpen, az egyházjog is széles körben áthatotta az egyház egész életét -- teológiáját, erkölcsi 

parancsait, liturgiáját --, és ez is elsősorban helyi és regionális volt, mintsem centralizált vagy tételezett. 

Ráadásul a világi és egyházi jog még össze is keveredett egymással. Senki nem tett kísérletet arra, hogy 

az uralkodó törvényeket és jogintézményeket világosan elkülönült struktúrákba szervezze. A jog nagyon 

kis része volt írásba foglalva. A jogi elveknek és eljárásoknak nem volt olyan önálló, egységbe foglalt, 

folyamatosan fejlődő rendszere, amely tisztán elkülönült volna a társadalomszervezés más eljárásaitól, és 

nem művelte tudatosan egy olyan testület, amelynek tagjait kifejezetten erre a feladatra képezték. 

A XII. század előtti Nyugaton a jogi szabályozás viszonylagos rendszertelensége és a 

jogtudomány relatíve fejletlen állapota szorosan összefüggött a korban uralkodó politikai, gazdasági és 

társadalmi viszonyokkal. Ideértem a törzsi, falusi és feudális közösségek döntően lokális jellegét; a 

gazdasági önellátás e közösségekre jellemző viszonylag magas fokát; a hatalmak összeolvadását; a 

központi császári, illetve királyi hatalom által gyakorolt viszonylag gyenge politikai és gazdasági 

irányítást; ezen irányítás alapvetően katonai és vallási jellegét; és az olyan informális kollektív kötelékek 

relatíve erős voltát, mint amilyen a származás, a föld és a katonai bajtársak közössége.
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A kései XI., a XII. és a korai XIII. században azonban alapvető változás következett be Nyugat-

Európában magának a jognak mint politikai intézménynek és mint szellemi fogalomnak a természetében. 

Ami a politikai oldalt illeti, először emelkedtek ki olyan erős központi hatalmak, amelyek fennhatósága a 

központból -- a megbízott tisztviselőkön keresztül -- elért a helyi szintekig; emellett, és részben ezzel 

összefüggésben a hivatásos jogászok egy egész osztálya tűnt fel, mely hivatásos bírákat és gyakorló 

jogászokat foglalt magában. A szellemi folyamatokat illetően pedig ezzel egy időben megalapították 

                                                           
*
 Magyarra fordította: TATTAY Szilárd. Eredeti megjelenés: Harold J. BERMAN: „The Origins of Western 

Legal Science” Harvard Law Review 1977/5. 894--943. 
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Cambridge University Press 
2
1898; reprint, Washington: Lawyers’ Literary Club 1959) 1. 
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 Az angol tapasztalatok kiváló leírását adja Henry Royston LOYN: Anglo-Saxon England and the 

Norman Conquest (London: Longmans 1962). 



562 

 

Nyugat-Európában az első jogi iskolákat, elkészültek az első jogi értekezések, tudatosan elrendezték a 

korábbi időkben felgyülemlett hatalmas joganyagot, és megalkottak egy olyan jogfogalmat, amely a jogot 

a jogi elvek és eljárások autonóm, integrált és folyamatosan fejlődő rendszereként határozza meg. 

E két -- politikai és szellemi -- tényező kombinációja tette lehetővé a modern nyugati 

jogrendszerek, elsőként a római katolikus egyház új kánonjogának kialakulását.
2920

 Az új kánonjoggal 

párhuzamosan, és gyakran azzal versengve, az európai királyságok hozzáláttak a maguk új világi 

jogrendszereinek megalkotásához. Ezzel egy időben Európa számos részén szabad városok emelkedtek 

ki, mindegyik saját kormányzati és jogi intézményekkel, melynek révén a városi jog új típusa jött létre. 

Szintén ezekben az évszázadokban rendszerezték a hűbéri és uradalmi jog intézményeit, s a 

kereskedelemi jog új rendszerét dolgozták ki, hogy megfeleljenek a város-, régió- és nemzetközi 

kereskedelmet folytató kereskedők igényeinek. A hűbéri, uradalmi, kereskedelmi és városi jogrendszerek 

megjelenése határozottan arra utal, hogy nemcsak politikai és szellemi, hanem társadalmi és gazdasági 

tényezők is szerepet játszottak a jogintézmények olyan szintű fejlődésében, amelyet csakis forradalminak 

nevezhetünk. Más szavakkal: a modern jogrendszerek nem csupán a központi elitek politikai 

célkitűzéseinek és elméleti elképzeléseinek eredményeképpen jöttek létre a kései XI., a XII. és a korai 

XIII. században, hanem „a mélyben” zajló társadalmi és gazdasági változásokra adott válaszként is. 

Vallási tényezők ugyancsak szerepet játszottak. A modern jogrendszerek létrehozása 

mindenekelőtt az egyházon belül végbemenő forradalmi változásokra, valamint az egyház és a világi 

hatalmak közötti viszony megváltozására adott válasz volt. És itt a „forradalmi” szó az osztályharc és az 

erőszak valamennyi modern konnotációját magában foglalja. A pápapártiak mintegy huszonöt évnyi 

agitációja és propagandája után VII. Gergely pápa 1075-ben meghirdette a pápaságnak az egész nyugati 

egyház feletti politikai és jogi fennhatóságát és a klérus világi felügyelettől való teljes függetlenségét. 

Gergely ezenfelül kinyilvánította a pápa világi ügyekben gyakorolt végső felsőbbségét, beleértve a 

császárok és királyok letételéhez való hatalmat is. Mindinkább elismerésre kerül, hogy a fenti események 

révén ment végbe az ún. „pápai forradalom”.
2921

 A császár -- a német IV. Henrik -- katonai lépéssel 

                                                           
2920

 A ius novum, „új jog” kifejezéssel a pápák és egyházi zsinatok jogalkotási aktusait jelölték a XI. 

század végétől kezdve, szemben az egyház korábbi kánonjaival, amelyeket GRATIANUS gyűjtött egybe és 

rendszerezett 1140 körül; ez utóbbiakat innentől fogva a ius antiquum elnevezéssel illették. GRATIANUS 

értekezését (melynek elemzését lásd alább) autoritatívnak tekintették, s így nagymértékben az eredeti 

források helyébe lépett. Amikor a szövegben „a kánonjog új rendszerére” utalok, abban mind a ius 

novum, mind az (új) ius antiquum benne foglaltatik. 
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 A „pápai forradalom” alapvető törést idézett elő az egyház történelmi folytonosságában, és ez volt az 

első a nyugati történelem nagy forradalmainak sorában. E fogalmat úttörőként alkalmazta először Eugen 

ROSENSTOCK-HUESSY: Die Europäischen Revolutionen (Jena: Eugen Diederichs Verlag 1931, 
3
1960) és 

UŐ: Out of Revolution: The Autobiography of Western Man (New York: William Morrow 1938). Lásd 

még UŐ: The Driving Power of Western Civilization: The Christian Revolution of the Middle Ages [előszó 

Karl W. DEUTSCH ] (Boston: Beacon Press 1949). Az egyháztörténészek közül lásd még Gerd 

TELLENBACH: Libertas: Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreites (Stuttgart: W. 

Kohlhammer 1936), angolul UŐ: Church, State and Christian Society at the Time of the Investiture 

Contest [ford. és bev. Ralph Francis BENNETT] (London: Basil Blackwell 1959; reprint, New York: 

Harper and Row 1970). TELLENBACH a „gregoriánus reform” és az „invesztitúraharc” hagyományos 

terminológiáját használja a „pápai forradalom” helyett; mindamellett azt állítja, hogy VII. GERGELY pápa 

„a legnagyobb -- spirituális szempontból nézve talán az egyetlen -- fordulópontot jelenti a katolikus 

kereszténység történelmében.” Lásd uo. (1970) 164. David KNOWLES -- Dimitri OBOLENSKY: The 

Christian Centuries II. The Middle Ages (Washington: Paulist Press 1968) 169. kifejti, hogy a 

gregoriánus reform során „először tűnt fel Nyugaton egy szervezett osztály, a papság vagy a klerikusok 

előkelő rendje, akik szoros összeköttetésben álltak egymással a püspökök irányítása alatt, akik maguk 

Róma püspökéhez kötődtek szorosan; ez az osztály saját joga és érdeke révén elkülönült a világiaktól, 

akik alacsonyabb rangban álltak náluk”. „Nagy általánosságban fogalmazva elmondható, hogy a 

gregoriánus reform választotta el végleg a klérust és a laikusokat mint két elkülönülő csoportot az 

egyházon belül. Ezt az elhatárolást egyre inkább hangsúlyozták, és »az egyház« és az »egyházi személy« 

(churchman) szavak rövid időn belül már a világi személyekkel szembeállított papságot jelölték.” Uo. 

260. Lásd még Brian TIERNEY: The Crisis of Church and State, 1050--1300 (Englewood Cliffs: Prentice-

Hall 1964) 2, 33--34. és 45--95; Richard SOUTHERN: Western Society and the Church in the Middle Ages 

(Harmondsworth: Penguin Books 1970) [magyarul: A nyugati társadalom és az egyház a középkorban 

[ford. JÁSZAY Gabriella] (Budapest: Gondolat 1987)]. 
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válaszolt. Hellyel-közzel mindenütt polgárháború tombolt Európában a pápa- és császárpártiak között 

egészen 1122-ig, amikor is végül kiegyeztek egymással, és egy konkordátumot írtak alá a német Worms 

városában. Angliában és Normandiában az 1107-es beci konkordátum átmeneti megnyugvást hozott, de a 

kérdés egészen Becket Tamás érsek 1170-ben bekövetkezett mártírhaláláig nem nyert végső megoldást. 

A nyugati jogi hagyomány az egyházi és a világi kormányzat robbanásszerű szétválasztásából 

született. Tanulmányomban arra vállalkozom, hogy elbeszéljem e történet egy részét, jelesül a nyugati 

jogtudomány kezdeteinek történetét. 

Az a korábban tett megállapításunk, mely szerint Nyugaton a jogot önálló tudományként oktatták 

és tanulták egy olyan időszakban, amikor az uralkodó jogrendnek a politikától és a vallástól való tiszta 

elkülönülése még éppen csak megkezdődött, számos kérdést vet fel. Mit tanítottak az első jogtanárok? 

Hogyan volt lehetséges a jog oktatása, amikor az uralkodó törvények és jogintézmények -- egyháziak és 

világiak egyaránt -- túlnyomórészt helyi és szokásjogi jellegűek voltak, és nagymértékben beolvadtak a 

vallási eszmékbe és gyakorlatokba, valamint általában a politikai, gazdasági és társadalmi életbe? 

A modern fülnek bizonyára furcsán fog hangzani a válasz. A jog, amit Nyugaton eleinte 

rendszeres formában tanítottak és tanultak, nem az uralkodó jog volt, hanem az a jog, amelyet egy a XI. 

század vége felé egy itáliai könyvtárban napvilágra került ókori kézirat tartalmazott. A kézirat annak a 

hatalmas joganyag-gyűjteménynek a másolatát foglalta magában, amelyet Iustinianus római császár 

idejében állítottak össze Kr. u. 534 körül -- több mint öt évszázaddal korábban. 

A római jog Iustinianus uralkodása alatt Konstantinápolyban készült kompilált összefoglalása 

egyszerre volt érvényben a Nyugat- és a Kelet-Római Birodalomban. 476-ban azonban letaszították a 

trónról az utolsó nyugati császárt, és már azelőtt is kiszorították a római civilizációt Nyugaton a gótok, 

vandálok, frankok, szászok és más germán népek primitív, törzsi kultúrái. A VI. századot követően a 

római jog csak töredékekben élt tovább Nyugaton, míg a -- Bizáncnak nevezett és Dél-Itáliára is kiterjedő 

-- Keleti Birodalomban továbbra is egységes rendszerként virágzott. Egyes szabályai és fogalmai 

megjelentek a nyugati egyházi és világi hatóságok eseti jogalkotási aktusaiban, valamint a mai 

Franciaország és (Észak-) Olaszország területén élő népek szokásjogában. Az a karoling és posztkaroling 

eszme, hogy a frank király a római császárok hatalmának örököse, ugyancsak elősegítette a római jog 

egyes -- különösen a császári hatalomra vonatkozó -- maximáinak és szabályainak továbbélését. De a 

római jog mint olyan, tehát mint rendszer, nem volt érvényben Nyugat-Európában, amikor Iustinianus 

művét újra felfedezték Itáliában. A szövegek eltűntek. Nem volt nyugati megfelelője a római 

magistratusoknak (praetoroknak), iurisconsultusoknak (jogtudósoknak) vagy advocatusoknak 

(szónokoknak). A meghatározó jogintézmények többnyire germán vagy frank eredetűek voltak. Ily 

módon egy korábbi civilizáció jogrendszere alkotta Európa első rendszeres jogi képzésének az anyagát, 

abban a formában, ahogy azt egy vaskos könyvben vagy könyvsorozatban lejegyezték. 

Két további alkotóelem is elengedhetetlenül szükséges volt a nyugati jogi hagyomány 

megalapozásához. Az egyik az analízis és szintézis módszere volt, amit az ókori jogi szövegekre 

alkalmaztak -- ezt a módszert nevezik a modern időkben kissé becsmérlően „skolasztikának”. A másik 

pedig az a környezet, amelyben a skolasztika módszerét a római jogi könyvekre alkalmazták -- 

nevezetesen az egyetem kontextusa. 

                                                                                                                                                                          
A világi történelem kutatói körében a pápai forradalom jelentőségét részben megvilágította, részben 

elhomályosította a „tizenkettedik századnak” mint a modern nyugati intézmények, gondolkodás, 

művészet stb. kialakulási időszakának az újrafelfedezése. Az angol nyelvű irodalom Charles Homer 

HASKINS: The Renaissance of the Twelfth Century (Cambridge: Harvard University Press 1927) című 

könyvéhez nyúlik vissza. Lásd még Marshall CLAGGETT -- Gaines POST -- Robert REYNOLDS (szerk.): 

Twelfth-Century Europe and the Foundations of Modern Society (Madison: University of Wisconsin 

Press 1961); Sidney Raymond PACKARD: Twelfth Century Europe: An Interpretive Essay (Amherst: 

University of Massachusetts Press 1973). A XII. század nagy eseményei és mozgalmai valójában már a 

XI. század utolsó részében kezdetüket vették -- de nem előbb. 

A társadalom- és gazdaságtörténészek szintén hangsúlyozták a XI. század végén és a XII. század 

folyamán Nyugat-Európában bekövetkező változások meghatározó jellegét: a kiváltságlevéllel rendelkező 

városok és községek százainak megjelenését, a kereskedelem gyors növekedését, az új technológia 

kifejlesztését különösen a mezőgazdaságban, a hűbéri viszonyok rendezését és az uradalmi rendszer 

elterjedését. Lásd Marc BLOCH: Feudal Society [ford. L. A. MANYON] (London: Routledge & Kegan Paul 

1961) [magyarul: A feudális társadalom [ford. SUJTÓ László] (Budapest: Osiris 2002)]; Robert S. LOPEZ: 

The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950--1350 (Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1971); 

Henri PIRENNE: Medieval Cities (Princeton: Princeton University Press 1952); Lynn WHITE: Medieval 

Technology and Social Change (Oxford: Clarendon Press 1962). 
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E három elem -- a Iustinianus római császár uralkodása alatt összegyűjtött jogi művek 

újrafelfedezése, az analízis és szintézis skolasztikus módszere, amellyel feldolgozták azokat, és az európai 

egyetemeken folyó jogi oktatás -- együttesen vetette meg a nyugati jogi hagyomány alapjait. A római jog 

adta egész Európa jogi alapszókincsét (beleértve Angliát is). A skolasztikus módszer mind a mai napig 

megőrizte meghatározó szerepét a jogi gondolkodásban szerte a Nyugaton. Az egyetemeken Európa 

minden pontjáról összesereglettek a jog iránt érdeklődő tanárok és diákok, akik nemcsak egymással 

léptek kapcsolatba, hanem a teológia, az orvostudomány és a szabad művészetek tanáraival és diákjaival 

is; így alakult ki egy hivatás, vagy ahogy ma mondanánk, szakma. 

A következő lapokon az első -- vagy legalábbis történeti szempontból az első jelentős -- nyugati 

jogi iskolát, a bolognai iskolát mutatom be; áttekintem a szervezetét; a tananyagot és az oktatás módját; a 

jogi analízis és szintézis skolasztikus módszerét; és azt, hogy milyen módon járultak hozzá mindezek a 

szervezeti, tantervi és módszertani sajátosságok Bolognában és más középkori egyetemeken a 

jogtudomány alapjainak lerakásához.
2922

 

2. A bolognai jogi iskola 

A XI. század végén az újonnan felfedezett római jogi szövegekről előbb másolatokat készítettek, 

majd -- Itália különböző városaiban és másutt -- elkezdték őket tanulmányozni. A diákok esetenként 

összeálltak és felfogadtak egy tanárt egy évre, hogy értelmezze számukra a szövegeket; ennek jogi 

keretéül a professzor és a diákok közötti társulás (a római jogban: societas) szolgált. Egy Guarnerius 

nevű, de a történeti irodalomban Irneriusként ismert tanár (1055 körül -- 1130), aki az észak-itáliai 

Bolognában tanított, kiemelkedő tekintélyre tett szert, és Európa minden szegletéből rajzottak hozzá a 

diákok. Történetesen minden évben ezrével érkeztek hozzá és a köréhez csatlakozó más tanárokhoz. 

1150-ben már körülbelül 10-13 ezer joghallgató volt Bolognában. 

A diákok többsége -- idegen lévén -- bizonytalan jogi helyzetbe került. Egy idegent például 

felelőssé lehetett tenni bármely honfitársa tartozásáért. Hogy megvédjék magukat az ilyen veszélyektől, a 

diákok etnikai és földrajzi hovatartozásuk alapján „nemzetekbe” tömörültek, összesen mintegy 

húszegynéhány nemzetet -- frankok, pikárdok, provanszálok, alemannok (németek), angolok, spanyolok 

és mások -- képezve. Végül két testületben vagy céhben egyesültek, az egyik az Alpokon túlról érkező 

diákokat (ultramontanes) foglalta magában, a másik az Alpokon innen lakókat (cismontanes). Mindkét 

csoportot universitas formájában szervezték meg -- e római jogi kifejezés ekkoriban vette fel a jogi 

személyiséggel rendelkező személyegyesülés, vagy ahogy ma mondanánk, társaság jelentését. A 

professzorok (doctores vagy tanárok) nem voltak tagjai a diákok universitasának. 

A testületté szerveződés előnyei nyilvánvalóak voltak a bolognai diákok számára, akik 

tizenévesként -- középkori mércével mérve -- már érett fiatal férfinak számítottak, és készen álltak az 

aktív politikai életre. Ily módon egyesülve hatékonyan tudtak egyezkedni a városi kormányzattal, és az 

iskola vezetését is döntő módon tudták befolyásolni. Bologna volt a diákok által irányított középkori 

felsőoktatási intézmény archetípusa -- szemben a tanárok által uralt egyetemtípussal, mint amilyet nem 

sokkal később Párizsban alapítottak.
2923

 

A diákok universitasa vagy társasága vagy céhe kiváltságlevelet kapott Bologna városától, amely 

engedélyezte e testület számára, hogy szerződéseket kössön a professzorokkal, szabályozza a diákok 

szállásának bérleti díját, meghatározza a tanítandó tárgyak körét és az azok által lefedett anyagot, 

megszabja az előadások hosszát és a szünnapok számát, szabályozza a könyvek kölcsönzési és eladási 

árát, és így tovább. A professzorok közvetlenül a diákoktól kapták fizetségüket, ki-ki a maga óráin. A 
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 A bolognai iskoláról született legjobb angol nyelvű ismertetés Hastings RASHDALL: The Universities 

of Europe in the Middle Ages I--II. [szerk. Frederick Maurice POWICKE -- Alfred Brotherston EMDEN] 

(Oxford: Clarendon Press: 
2
1936) I., 87--267. A téma klasszikus feldolgozása továbbra is Friedrich Carl 

von SAVIGNY műve marad: Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter I--III. (Heidelberg: Mohr 
2
1834) III., 137--419. Egy kitűnő rövid leírás David KNOWLES: The Evolution of Medieval Thought 

(London: Longmans 1962) 153--184. Nemcsak a bolognai jogi oktatásnak, hanem a bolognai rendszer 

más európai egyetemekre való átültetésének is felbecsülhetetlenül értékes elemzését adja Helmut COING: 

„Die juristische Fakultät und ihr Lehrprogramm” in UŐ (szerk.): Handbuch der Quellen und Literatur der 

neueren europäischen Privatrechtsgeschichte I--III. (München: Beck 1973) I., 39--128. 
2923

 Csak jóval később adták mindezen intézményeknek az „egyetem” nevet; a XII. században és azt 

követően a mai értelemben vett -- vagyis egy egész intézményként vagy vállalkozásként felfogott -- 

egyetem megjelölésére a studium generale („általános oktatás”) kifejezést használták, arra utalva, hogy az 

oktatás mindenki számára elérhető. 
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diákcéh továbbá széleskörű polgári és büntető joghatósággal rendelkezett tagjai felett. Így a diákok 

mentesültek a külföldi léttel járó hátrányoktól -- voltaképpen egy saját, mesterséges állampolgárságra 

tettek szert. A bolognai egyetem statútuma úgy rendelkezett, hogy a diákcéh felel: 

a testvéri szeretet gyakorlásáért, a kölcsönös szövetség és barátság ápolásáért, a betegekkel 

és rászorulókkal való törődésért, a temetések megszervezéséért, valamint a gyűlölködés és 

ellenségeskedés kiirtásáért, a doktorjelöltjeink kíséretéért a vizsga helyszínére és onnan 

vissza, és a tagok lelki javáért.
2924

 

A professzorok is megalakították a maguk testületét, a tanári kollégiumot (collegium doctorum), 

melynek jogában állt, hogy a doktorjelölteket vizsga alá vesse és doktorrá fogadja -- illetve hogy 

vizsgadíjat számítson fel. Minthogy a doktori fokozat odaítélése végeredményben a tanári karba való 

felvételt jelentette, a professzorok ezáltal fenntartották maguknak a jogot, hogy meghatározzák saját 

céhük tagságát -- de mindössze ennyiről volt szó. Ha a diákok úgy érezték, hogy egy professzor nem tett 

eleget tanítási kötelezettségének, bojkottálták az óráit és megtagadták a fizetést. És ha egy előadás nem 

kezdődött el rögtön azután, hogy a becsengetés elhangzott, vagy a kicsengetés előtt befejeződött, vagy ha 

az előadássorozat nem zárult le a szemeszter végéig, a diákcéh pénzbüntetéssel sújtotta a professzort.
2925

 

A diákok hatalma részben gazdasági tényezőkre volt visszavezethető. A diákok -- akik tehetős 

családok gyermekei voltak, vagy más módon (rendszerint monostoroktól) részesültek anyagi 

támogatásban -- igen tekintélyes bevételt hoztak a városnak. Ha elégedetlenek voltak, könnyűszerrel 

továbbállhattak, magukkal víve a professzorokat is. Tekintve, hogy a diákotthonok, az étkezdék és az 

előadótermek a város vagy helyi vállalkozók, nem pedig a diákok tulajdonában álltak, a diákok távozása 

súlyos gazdasági válságot idézhetett elő. A későbbi időkben a helyzet annyiban változott, hogy a 

professzorokat már a város fizette, és esküvel kötelezte őket a maradásra. Ezáltal a diákok egyetem feletti 

befolyása jelentős mértékben meggyengült. 

Az egyházi hierarchia szintén fontos szerepet töltött be a jogi oktatás irányításában. Az itáliai 

városokat leszámítva az oktatást a XII. században Európa-szerte az egyházi -- és nem a világi -- hatalom 

engedélyezte és felügyelte. 1219-ben, több mint egy évszázaddal a bolognai egyetem alapítása után 

azonban a pápa elrendelte, hogy Bolognában senki sem foglalhatja el a tanári széket (vagyis nem kaphat 

doktori fokozatot), amíg a bolognai főesperes meg nem vizsgálta és ki nem adta számára az engedélyt a 

tanításra. Ily módon az egyetemi doktorokat megfosztották a fokozatok önálló odaítélésének jogától, és 

ekkortól kezdve Itáliában és másutt is megkövetelték az egyházi licentia docendit („tanítási engedélyt”). 

Az egyetemek püspökök általi távvezérlése Európa számos részén visszatérő diáklázadásokhoz vezetett. 

Ám az egyetemek püspöki felügyeleténél történelmi szempontból jelentősebb az a tény, hogy a 

korábban működő oktatási intézményekkel összehasonlítva az egyetemek viszonylag függetlenek voltak 

az ilyen típusú kontrolltól. A XI. századot megelőzően Európában formális oktatás szinte kizárólagosan a 

monostorokban folyt. A XI. és XII. században székesegyházi iskolák alakultak, és fokozatosan vezető 

szerepre tettek szert. Minthogy a székesegyház a püspök székhelye volt, a székesegyházi iskola az ő 

közvetlen felügyelete alatt állt, éppúgy, ahogy a monostori iskola az apát közvetlen ellenőrzése alá 

tartozott. Így egy tanár aligha mert ellentmondani a püspökének vagy apátjának. A bolognai egyetemet 

ezzel szemben Matilda toszkán hercegnő, VII. Gergely pápa barátja alapította; ő hívta meg Irneriust, hogy 

ott római jogot tanítson. Bolognában az oktatás több mint száz éven keresztül mentes maradt a közvetlen 

egyházi befolyástól. Természetesen a közvetett nyomás távolról sem volt elhanyagolható; és magát 

Irneriust kétségkívül kiközösítették azért, mert a császári ügyet támogatta a pápaság ellenében. A 

bolognai jogtudósok általában mégis szabadon vallhattak ellentétes nézeteket arra vonatkozóan, hogy a 

különböző római jogi szabályok milyen mértékben igazolják a császári és pápai igényeket. Eközben 

Párizsban az 1100-as évek elején Pierre Abélard volt olyan merész, hogy ellentmondjon püspökének és 
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 Idézi RASHDALL (5. lj.) I., 159--160. 
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 Az ilyen és ehhez hasonló kérdéseket a diákok tanácsa által elfogadott Egyetemi Statútumban 

rendezték. Minden „nemzet” két tagot választott a diáktanácsba, mely többségi szavazással hozta meg 

döntéseit. A statútum szabályozta az intézmény gazdasági viszonyait, így a díjakat és fizetéseket, a 

könyvkölcsönzés árát, a szállást, a kölcsönnyújtás feltételeit és így tovább; szintén ez szabályozta mind a 

diákokra, mind a tanárokra vonatkozóan a fegyelmi kérdéseket, valamint a tananyaggal kapcsolatos 

számos kérdést. A rektor egy -- „a tanárok feljelentőinek” (denunciatores doctorum) elnevezett -- 

diákbizottságot létesített, melynek az volt a feladata, hogy jelentse a tanárok részéről elkövetett 

szabálytalanságokat. (Magát a rektort is a diáktanács választotta.) A hallgatói önkormányzás jelentős 

korlátozása volt ugyanakkor az a megkötés, hogy a statútumot húszévente csak egyszer lehetett 

felülvizsgálni, időközi módosításokat pedig kizárólag a diákok és tanárok egyhangú konszenzusával 

lehetett eszközölni. Lásd RASHDALL (5. lj.) I., 176--197. 
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„ellenkurzust” indítson vele szemben. Ebből a szembenállásból jött létre a párizsi egyetem a XII. 

században.
2926

 Az európai egyetemek tehát a kezdetektől fogva olyan intézményekként alakultak meg, 

ahol a professzorok szabadon helyezkedhettek egymással ellentétes álláspontra. Ez teljesen eltért attól az 

ókor óta ismert korábbi rendszertől, amelyben minden iskolát egyetlen tanár vagy egyetlen elmélet 

dominált. 

A bolognai jogi képzés szervezeti felépítését a XII. és XIII. században szerte Európában 

gombamódra szaporodó egyetemek tucatjai vették át.
2927

 A Bolognában képzett Vacarius már az 1100-as 

évek közepén római jogot tanított Oxfordban, holott a jogi fakultásokat mint olyanokat minden jel szerint 

csak a következő században hozták létre Oxfordban és Cambridge-ben. 

3. A tananyag és a tanítás módja 

Az oktatás alapját Bolognában a kezdetektől annak a római jogi kompilációnak a kézirata 

képezte, amelyet Iustinianus jogászai állítottak össze a VI. században. Sőt, feltehetően a jogi iskolát 

elsősorban ennek a kéziratnak a tanulmányozása céljából alapították. 

A kézirat négy részből állt: (1) a Kódex (Codex) a Iustinianust megelőző római császárok 

rendeleteit és döntéseit foglalta magában, 12 könyvben; (2) a Novellák (Novellae) a Iustinianus császár 

által kihirdetett törvényeket tartalmazta; (3) az Institúciók (Institutiones) egy kezdő joghallgatóknak szánt 

rövid bevezető tankönyv volt; végül (4) a Digesta (Digestum) 50 könyve a római jogtudósok igen 

változatos jogi kérdésekben adott véleményeiből készült kivonatok sokaságát tartalmazta. Modern angol 

fordításban a Kódex 1034, a Novellák 562, az Instituciók 173, a Digesta 2734 oldalt tesz ki.
2928

 

Bár a középkori európai jogtudósok szemléletmódja (melyről a következő szakaszban lesz majd 

szó) azt diktálta, hogy mindezeket a műveket egyetlen összefüggő egészként, „a római jog rendszereként” 

(Corpus iuris civilis) kezeljék, figyelmük mindenekelőtt a -- Pandektáknak (Pandectae) is nevezett -- 

Digestára összpontosult. A Digesta hatalmas terjedelemben gyűjtötte egybe a római jogtudósok jogi 

kérdések ezreiben adott állásfoglalásait. E jogtudósi vélemények nemcsak a tulajdont, végrendeleteket, 

szerződéseket, szerződésen kívüli károkozást és a mai polgári jog egyéb területeit érintették, hanem a 

büntetőjogra, alkotmányjogra és a római polgárok életét szabályozó más jogágakra is kiterjedtek. A ius 

civile „városi” jog volt („a város joga”), amely a nem római polgárokra vonatkozó „népek jogán” (ius 

gentium) kívül mindent lefedett. A Digesta nem volt modern értelemben vett törvénykönyv; nem 

törekedett arra, hogy a jogi fogalmak, elvek és szabályok teljes, önmagában zárt, belső ellentmondásoktól 

mentes, szisztematikus elrendezését adja. Csak Nyugaton, az egyetemek megalapítása után kapta (a 

Kódexszel, a Novellákkal és az Instituciókkal együtt) a Corpus iuris civilis -- a római jog „rendszere” -- 

elnevezést. 
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 Lásd általában RASHDALL (5. lj.) I., 50--54. és 275--278. 

2927
 Az Alpoktól északra a legtöbb egyetem, noha a bolognai jogi iskola kurrikulumát és oktatási 

módszereit követte, azt az először Párizsban meghonosított általános szervezeti típust fogadta el, amely a 

különféle (teológiai, jogi, orvosi és szabad művészeti) karok doktorait és diákjait egyetlen testületben 

egyesítette, közös fej és közös irányítás alatt. A bolognai egyetem ezzel szemben kezdetben csak és 

kizárólag jogi kart foglalt magában, és az egyes fakultások közötti szervezeti kapcsolat a többi kar 

későbbi megalakulása után is abban merült ki, hogy minden diák ugyanattól a kancellártól, a bolognai 

főesperestől kapta a diplomáját. Említésre érdemes továbbá, hogy a bolognai egyetem -- ahogy a 

későbbiekben Európa számos pontján alapított többi egyetem is -- „posztgraduális” képzést nyújtott 

abban az értelemben, hogy a diákok többsége korábban már részesült szabad művészeti képzésben, 

rendszerint egy monostori vagy székesegyházi iskolában. Ahol, akárcsak Párizsban, a hét szabad 

művészet a negyedik egyetemi tanszakká vált, ott tanulása előfeltételét képezte a másik háromnak. A 

szabad művészetek közé a grammatika, a retorika, a logika (vagy dialektika), az aritmetika, a geometria, 

az asztronómia és a zene tartozott. A legfontosabbaknak ezek közül a triviumnak nevezett első három 

művészet számított, melyek oktatását főként a Bibliára és az egyházatyák írásaira, illetve részben 

PLATÓN, ARISZTOTELÉSZ, CICERO és más görög-római szerzők műveire alapozták. 
2928

 Vö. Samuel SCOTT (szerk.): The Civil Law I--XVII. (Cincinnati: The Central Trust Company 1932). A 

Kódex és a Novellák kéziratai fennmaradtak Nyugaton, ahogy GAIUSnak a iustinianusi Institúciók 

mintájául szolgáló Institúciói is. A Digesta viszont, mely messze a legfontosabb volt a négy könyv közül, 

teljesen eltűnt. 
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A Digestában kifejtett jogi állítások nagyon gyakran konkrét esetekben hozott „egyedi döntések” 

voltak (ahogy ma mondanánk), míg mások a praetornak nevezett tisztviselők arra vonatkozó kijelentései 

(„edictumai”), hogy hogyan határoznának a jövőben felmerülő ügyekben. Mint például: 

A praetor azt mondja: „Ha te vagy szolgáid erőszakkal megfosztottatok valakit a 

tulajdonától, amivel akkor rendelkezett, keresetet fogok adni előbb csak egy évre, de miután 

az év letelt, adni fogok egy másikat arra vonatkozóan, ami [később] a kezére került annak, 

aki a panaszost erőszakkal kivetette birtokából.”
2929

 

Az ilyen állításokat követően azután a Digesta a különböző jogtudósok véleményeit idézte; a 

praetor fent ismertetett kijelentésével kapcsolatban például Ulpianus állásfoglalását: 

Ezen interdictumot annak a javára hozták létre, akit erőszakkal vetettek ki birtokából, hiszen 

teljes mértékben igazságos ilyen körülmények között segítséget nyújtani neki. Ezt az 

interdictumot úgy alkották meg, hogy lehetővé tegye számára a birtok visszaszerzését […] 

Ez az interdictum nem vonatkozik az erőszak minden fajtájára, hanem csak arra, ha valakiket 

ily módon fosztanak meg birtokuktól. Csak a durva erőszakra és csak azokra az esetekre 

vonatkozik, amikor az érintetteket a földbirtokuktól fosztották meg, például egy darab földtől 

vagy egy épülettől, másra azonban nem.
2930

  

Más jogtudósok is kommentálták ezt az interdictumot -- így Pomponius, aki a következőket 

állapította meg: „Ha viszont fegyveres erőszakkal vetettek ki téged birtokodból, hatalmadban áll 

visszaszerezni a földet, még akkor is, ha eredetileg erővel (vi), csellel (clam) vagy szívességi használat 

útján (precario) szerezted a birtokát.”
2931

 Amint arra John P. Dawson rámutatott, a római jogászok 

figyelme elsősorban: 

nem az elméleti szintézisre, hanem az egyedi ügyek következetes és szabályszerű 

elbírálására irányult […] Egész indíttatásuk a nyelvi ökonómiára, sőt az eszmékkel való 

takarékosságra ösztönözte őket. Előfeltevéseik rögzítettek voltak, a társadalmi és politikai 

rend fő céljait nem kérdőjelezték meg, a jogi eszmék rendszere pedig eléggé jól ismert volt 

ahhoz, hogy ne igényeljen hosszas tárgyalást. Problémamegoldók voltak, akik egy adott 

rendszeren belül munkálkodtak, és nem kérték fel őket az emberiség szükségleteivel és 

rendeltetésével kapcsolatos végső problémák megoldására. Esetről esetre dolgoztak, 

türelemmel és éles elmével, és mélységes tiszteletet tanúsítottak az örökölt hagyomány 

iránt.
2932

 

Dawson professzor kiemeli, hogy a római jogtudósokat az -- olykor fiktív, de többnyire a 

tényleges joggyakorlatból vett -- „konkrét esetekre való erős összpontosítás” jellemezte: 

Az esetek rövid kifejtést kapnak, ahogy a jogtudósok saját megállapításai is. Nem volt 

szükség csiszolt érveken nyugvó igazolásra, minthogy az elit rétegen kívüli személyek 

számára a jogászok tekintélye önmagában elegendő volt, a csoporton belüliek pedig 

meglehetősen jól értették az okokat. Sok előfeltevést nem mondtak ki, vagy csupán burkoltan 
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 Digesta 42, 16 (a közönséges és fegyveres erőszak elleni interdictumról); angol fordításban: SCOTT 

(szerk.) (11. lj.) IX., 308. 
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 SCOTT (szerk.) IX. (11. lj.) 308. 
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 SCOTT (szerk.) IX. (11. lj.) 316. 
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 John P. DAWSON: The Oracles of the Law (Ann Arbor: University of Michigan Law School 1968) 

114--115. DAWSON professzor hozzáteszi: „Az azóta eltelt hosszú évszázadok ellenére, és dacára annak, 

hogy merőben más reményeket táplálunk az emberiségre és annak jövőjére vonatkozóan, a XX. 

században még mindig sokat meríthetünk a munkájukból. A legszorosabb szellemi rokonságot azoknak 

kellene érezniük irántuk, akik az amerikai esetjogon iskolázódtak.” E kijelentés a római jog XI. század 

végi, XII. századi átalakításának kontextusában értelmezendő, amit a glosszátorok vittek véghez, és ami a 

jelen cikk egyik fő témája. A glosszátorokat kevésbé érdekelte az „esetről esetre” való munka, és jobban 

vonzotta őket a „végső problémák” megoldása, jóllehet -- mivel többé-kevésbé a iustinianusi szövegek 

elemzésére szorítkoztak -- általában jóval kevesebbet filozofáltak, mint a kánonjogászok. DAWSON 

professzor állítását másfelől a nyugati jogi hagyomány XX. századi válságának kontextusában lehet és 

kell értelmezni. Igen valószínű, hogy az amerikai esetjogon iskolázódott szakemberek a lehető 

legszorosabb szellemi rokonságot éreznének a iustinianusi Digestában idézett klasszikus római 

jogászokkal -- ha el tudnának fordulni az amerikai esetektől, hogy IUSTINIANUSt olvassanak; de hogy 

érezniük kellene-e ilyen szellemi rokonságot, az egy másik kérdés. 
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utaltak rájuk; ezeket évszázadokon át tartó türelmes tanulmányozás révén sikerült csak 

később feltárni. A jogtudósok elsődleges feladata saját felfogásuk szerint abban állt, hogy 

megoldást kínáljanak a felmerült vagy esetlegesen felmerülő esetekre, próbára téve és 

vizsgálat alá vonva alapvető elgondolásaikat azáltal, hogy megfigyelik az egyes esetekre tett 

hatásukat.
2933

 

A modern európai joghallgatóknak, akik abban a formában tanulják a római jogot, ahogyan azt a 

nyugati egyetemi professzorok a XII. század óta rendszerezték, néha nehezére esik elhinni, hogy az 

eredeti szövegek milyen erőteljesen kazuisztikusak voltak, és mennyire nem voltak elméletiek. Ki tudják 

ugyanis mutatni, hogy a számtalan aprólékos szabály és nem definiált általános kifejezés tengerében 

implicite benne rejlik az elvont fogalmak egy komplex rendszere. A római jog eme „konceptualizmusára” 

az angol-amerikai jog állítólagos partikularizmusának és pragmatizmusának ellentéteként szoktak 

hivatkozni. De ily módon a iustinianusi római jogot a későbbi európai jogászok szemével nézzük: ők 

vonták le először a konceptuális következményeket, ők alkották meg a szerződési jog elméletét az egyes 

római jogi szerződéstípusok alapján, ők határozták meg a birtoklás jogát, dolgoztak ki az 

erőszakalkalmazás igazolására vonatkozó tanokat; és általában, ők voltak azok, akik a régi szövegeket 

átfogó elvek és fogalmak segítségével rendszerezték. 

A XII. századi jogi oktatás elsősorban a Digesta szövegének olvasására épült. A szöveg nagyon 

bonyolult volt, így magyarázatot igényelt. Ezért a szöveg felolvasása után a tanár „glosszálta”, vagyis 

szóról szóra, sorról sorra magyarázta azt. (A görög glossza szó egyaránt jelent „nyelvet” mint testrészt, 

beszélt „nyelvet” és „szokatlan szót”.) A glosszákat a diákok a szöveg sorai közé másolták; ahogy egyre 

hosszabbak lettek, kicsúsztak a margóra. Hamarosan a glosszák a glosszált szöveggel közel azonos 

tekintélyre tettek szert.
2934

 

A glosszáknak különböző típusaik voltak. Egyes (notabilia néven ismert) glosszák rövid 

összefoglalást adtak a glosszált szakasz tartalmáról. Más (brocardicának becézett) glosszák általános 

jogelveket (maximákat) fogalmaztak meg a szöveg glosszált része alapján. A tanárok emellett 

distinctionesnek nevezett osztályozó jegyzetekkel látták el a szöveget: az elemzést egy általános 

kifejezéssel vagy átfogó fogalommal kezdték, majd azt különböző alfajokra osztották, amelyeket aztán 

rendre alosztályokra és további alosztályokra osztottak fel, „a jelentésbeli és terminológiai osztályozást a 

legapróbb részletekig folytatva”.
2935

 Végül a „distinkciók” felállításán túl a tanár quaestiókat is felvetett: 

egy általános tant konkrét problémákra vagy „kérdésekre” alkalmazva tett próbára.
2936

 

A bolognai és más középkori jogi iskolák kurrikulumának a szövegek és glosszák olvasása, 

illetve distinkciók és kérdések révén történő elemzése mellett szintén részét képezte a disputatio: egy jogi 

kérdés vita formájában való megtárgyalása, mely két diák között folyt egy professzor vezetésével, vagy 

pedig professzorok és diákok között. A disputatio hasonlított a modern perbeszédversenyekhez, de a 

kérdések mindig jogi kérdések voltak, nem pedig valós vagy hipotetikus tényállások. 

A Bolognában, Párizsban, Oxfordban és Európa más egyetemein zajló jogi oktatás tananyagát 

idővel bővítették, melynek eredményeképpen immár szélesebb kört ölelt fel, mint a Corpus iuris 

civilisben foglalt római jog. Az új tárgyak közül a legfontosabb az egyház újonnan kidolgozott kánonjoga 

volt, mely a XII. század második felében került be a tananyagba; a római joggal ellentétben a kánonjog 

általánosan érvényesülő jog volt, amit az egyházi zsinatok határozatai folyamatosan fejlesztettek, az 

egyházi bíróságok pedig alkalmaztak. Azután, ahogy kialakultak az európai városok, fejedelemségek és 
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 DAWSON (15. lj.) 116--117. 
2934

 Kb. 1250-re az ACCURSIUS által írt Glossa ordinaria vált a Digestát mint egészet elemző irány- és 

mértékadó munkává. Azután jöttek a „posztglosszátorok” vagy „kommentátorok”, akik a szövegeket már 

a glosszákkal együtt „kommentálták”. 
2935

 Paul VINOGRADOFF: Roman Law in Medieval Europe (Cambridge -- New York: Barnes & Noble -- 

Speculum Historiale 1968) 59. 
2936

 A tananyagot és az előadások, disputációk, stb. formáját az egyetemi statútum írta elő. Fennmaradt 

egy előadás bevezetője, amelyben a professzor, ODOFREDUS elmondja: „Először, mielőtt a szövegre 

rátérnék, [a Digesta] minden címéről összefoglalót fogok adni. Másodszor, ismertetem, a tőlem telhető 

legjobban, legérthetőbben és legvilágosabban, a [címben szereplő] egyes törvények példáit. Harmadszor, 

röviden újra felolvasom a szöveget javítás céljából. Negyedszer, röviden megismétlem a [törvényekre 

adott] példák tartalmát. Ötödször, amennyire az isteni gondviselés erre képessé tesz, feloldom az 

ellentmondásokat, és mindezt kiegészítem általános elvekkel (közkeletű nevükön brocardicumokkal) és 

distinkciókkal, valamint finom és hasznos problémákkal (quaestiókkal), azok megoldásával együtt. És ha 

valamely törvény ismétlésre érdemesnek bizonyul híres volta vagy bonyolultsága okán, félreteszem egy 

esti repetitióra.” Idézi SAVIGNY (5. lj.) III., 553. 
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királyságok világi jogrendszerei (rendszerint a Bolognában vagy máshol képzett jogászok irányítása 

mellett), úgy egészült ki a tananyag a világi jog időszerű problémáira való hivatkozásokkal. A iustinianusi 

szövegeket elemezve a professzorok aktuális gyakorlati jelentőséggel bíró jogi kérdéseket vetettek fel, és 

a római jogi, illetve kánonjogi szövegek fényében elemezték azokat. 

Így egy letűnt kor római joga iránti megújult érdeklődés az aktuális jogi problémák elemzéséhez 

vezetett. A római jog először is eszményi jogként, a jogi eszmék tárházaként szolgált, és egységes 

rendszerként fogták azt fel; a felvetődő jogi problémákat, amelyeket korábban nem osztályoztak és 

rendszereztek, a római jog fogalmai alapján elemezték, és annak mércéjével ítélték meg. A középkori jogi 

gondolkodásban a római jog bizonyos értelemben hasonló szerepet töltött be, mint a jogtörténet a modern 

angol-amerikai jogi gondolkodásban a XVII. századtól a XX. század elejéig. Perspektívát nyújtott a 

hatályos törvények elemzéséhez, és eszményeket kínált azok érvényességének vizsgálatához. Ez nem 

jelenti azt, hogy a római jogot az uralkodó jogtól különböző dologként gondolták volna el. Az új 

jogrendek mellett és -- bizonyos értelemben -- azok fölött érvényesült. De volt egy alapvető tulajdonsága, 

amit ez utóbbiak nélkülöztek. Az új jogrendek az alakulás szakadatlan folyamatában voltak; a római jog 

szabályai ezzel szemben csak arra vártak, hogy összhangba hozzák őket. 

4. Az analízis és szintézis skolasztikus módszere 

A bolognai jogi iskolában és a többi XII--XIII. századi nyugati egyetemen a kurrikulum és a 

tanítás módja az analízis és szintézis új módszerére épült, amit később skolasztikus módszernek neveztek 

el. Ez a módszer, melyet az 1100-as évek elején dolgoztak ki először teljes egészében mind a jogban, 

mind a teológiában, bizonyos könyvek feltétlen tekintélyét előfeltételezi: ezekre a művekre úgy kell 

tekinteni, mint amelyek egy egységes és teljes tanrendszert foglalnak magukban. De paradox módon azt 

is előfeltételezi, hogy a szövegben egyaránt lehetnek hézagok és ellentmondások, és így fő célként a 

szöveg összegzését, az abban előforduló hézagok kitöltését és az ellentétek feloldását tűzi ki. E módszert 

„dialektikusnak” nevezik, amennyiben az ellentétek kibékítésére törekszik.
2937

 

Az analízis és szintézis skolasztikus módszerének kimunkálását mind a jogban, mind a 

teológiában,
2938

 majd később a filozófiában is az egyetemi oktatás módszertana mozdította elő, 

különösen a szöveg „glosszálásának” és a „kérdések” megvitatásra való felvetésének módszere. „A jog és 
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 A XIX. és a XX. században a dialektikát mint az ellentétek szintézisére szolgáló módszert általában -- 

MARXon keresztül -- HEGELtől eredeztették. Maga a módszer azonban a korai XII. századra nyúlik 

vissza, elsősorban ABÉLARD és GRATIANUS műveire. Lásd alább 21. és 65. lj. 
2938

 A jogtudomány és a teológia XI--XII. századi viszonya a témája e cikk párjának: „Theological 

Sources of the Western Legal Tradition” Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico 1977/3--4. 

371--411. Mindamellett el kell itt mondani, hogy ugyanazokban az időkben, amikor a nyugati jogászok 

elkezdték megalkotni azt, amit ők a jog tudományának tartottak, a nyugati teológusok is nekifogtak az 

általuk elgondolt hittudomány kidolgozásának. Pierre ABÉLARD (1079--1142), aki először használta a 

„teológia” szót abban a modern értelemben, ami az isteni kinyilatkoztatás tanúbizonyságának 

szisztematikus elemzését jelenti [lásd KNOWLES (5. lj.) 126], egyben a skolasztikus logika egyik nagy 

úttörője is volt, sőt olykor a skolasztika atyjaként méltatják. ABÉLARD arra törekedett, hogy az analízis és 

szintézis skolasztikus módszere révén racionális kritériumok alkalmazásával döntse el, hogy a 

kinyilatkoztatott igazságok közül melyek egyetemes és melyek csupán relatív érvényűek. Ez nem az a 

fajta fundamentalizmus volt tehát, amely a szöveg minden egyes szavát egyformán és minden 

körülmények között igaznak tartja; az egész tekintendő igaznak, és a részeknek az egészen belül az 

igazság különböző fokozatai tulajdoníthatók. Példának okáért ABÉLARD egyik legfontosabb műve, a Sic 

et Non („Igen és nem”) egymást követő idézetekkel támasztja alá azt a több mint 150 ellentmondást és 

eltérést tartalmazó listát, amelyek a Bibliában, valamint az egyházatyák és más tekintélyek írásaiban 

találhatók, feltételezve, hogy ezek mind igazak, és az olvasóra hagyja összeegyeztetésüket. Pierre 

ABÉLARD: Sic et Non: A Critical Edition [szerk. Blanche BOYER -- Richard MCKEON] (Chicago: The 

University of Chicago Press 1976). A prológusban ABÉLARD az ellentmondások feloldásának több 

lehetséges módjára is rámutat (pl. arra, hogy ugyanazok a szavak különböző jelentésekben használhatók), 

de ha ő maga nem is, követői legalábbis felismerték, hogy a mechanikus feloldás alighanem lehetetlen, és 

az egymásnak ellentmondó passzusok jelentése gyakran csak a bibliai és patrisztikus szövegek teljes 

anyagának belső összefüggései és céljai alapján állapítható meg. Lásd Martin GRABMANN: Die 

Geschichte der Scholastischen Methode II. (Freiburg: Herder 1911) 168--229. 
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a teológia legfontosabb könyvei természetes módon nőttek ki az egyetemi előadásokból.”
2939

 Más szóval: 

a tudomány -- a tudományos munka -- a tanításból eredt, nem pedig fordítva. 

A jogban a skolasztikus módszer a iustinianusi jogban, valamint az egyházi és világi hatalmak 

által intézményesített jogban és szokásban található, sokszor egymással ellentétes tanok tömegének 

elemzése és szintetizálása formájában valósult meg. Ahogy a teológiában az írott szövegre mint egészre, a 

Bibliához és az egyházatyák írásaihoz hasonlóan a Corpus iuris civilisre is szentként, az értelem 

megtestesüléseként tekintettek. Viszont mivel a hangsúly az ellentmondások kibékítésére helyeződött, a 

XII. századi nyugati jogtudós nagyobb szabadságot és mozgásteret élvezett a jogi fogalmak és szabályok 

kezelésében, mint amivel római elődei rendelkeztek. Hozzájuk hasonlóan kétségtelenül fontos volt 

számára, Dawson professzor szavait idézve: „az egyedi ügyek következetes és szabályszerű elbírálása.” 

De velük ellentétben arra is nagy gondot fordított, hogy „csiszolt érveken nyugvó igazolásokat” 

dolgozzon ki, és „elméleti szintézist” alkosson.
2940

 Az igazolások és a szintézis keresése közben így 

gyakran feláldozta a rómaiak által nagyra becsült -- szűkebb értelemben vett -- konzisztenciát. 

4.1 A skolasztikus módszer viszonya a görög filozófiában és a római jogban 

alkalmazott dialektikus érveléshez  

A XII. századi európai jogtudomány módszertana az ókori görög filozófiára és a klasszikus és 

posztklasszikus római jogra jellemző dialektikus érvelés módszereinek átalakításán alapult. A 

„dialektika” görögül „társalgást” vagy „párbeszédet” jelent. Az ókori görög filozófusok a „beszélgetés 

művészetét” (tekhné dialektiké) az érvelés módszereként fogták fel; mi több, Platón úgy tekintett rá, mint 

az igazság tudásához vezető egyetlen biztos módra. A Platón által elbeszélt szókratészi dialógusok 

számos alapvető „dialektikus” technikát magukban foglaltak: (a) az ellenfél tételének megcáfolása oly 

módon, hogy kérdések és válaszok sorozatán keresztül annak ellentmondó, vagy más okból 

elfogadhatatlan következtéseket vonunk le belőle; (b) egy általános állítás levezetése -- úgyszintén 

kérdések és válaszok segítségével -- az egyedi esetekre vonatkozó igaz kijelentések sorozatából; (c) 

fogalmak meghatározása a distinkció, vagyis a nem fajokra és a fajok alfajokra történő ismételt felosztása 

technikájának segítségével, illetve a szintézis módszerével, ami a fajok egy nembe és a nemek nagyobb 

nemekbe való ismételt rendezését jelenti. Ezen érvelési technikák révén törekedett Platón a Jóság, az 

Igazságosság, az Igazság, a Szeretet és a szerinte az univerzumban létező egyéb „formák” természetével 

kapcsolatos biztos tudásra szert tenni. 

Arisztotelész sokat finomított Platón dialektikus érvelésről alkotott elképzelésein. Különbséget 

tett először is a szükségszerűen igaznak tartott premisszákon (mint például „minden ember halandó”, 

vagy „a tűz éget”) alapuló érvelés és az olyan premisszákon nyugvó argumentáció között, amelyek 

általánosan elfogadottak ugyan, vagy szakértők állították fel azokat, mindazonáltal vitathatók (úgymint 

„az ember állami életre hivatott élőlény”, vagy „a filozófia érdemes a tanulmányozásra”). Arisztotelész 

szerint csak ez utóbbi típusú érvelés dialektikus, és minthogy a premisszái vitathatók, nem képes a 

bizonyosság, hanem csupán a valószínűség megalapozására. Az érvelés előbbi, „apodiktikusnak” nevezett 

típusa ezzel szemben az egyetlen, amely képes szükségszerű igazságokat bizonyítani, hiszen vitathatatlan 

következtetéseket csak vitathatatlan premisszákból lehet levonni. 

Arisztotelész azt állította, hogy az apodiktikus és a dialektikus érvelésben egyaránt alkalmazható 

az induktív és a deduktív logika. Mindamellett úgy vélte, hogy a dialektikus érvelésben az induktív logika 

részesítendő előnyben, mivel a legtöbb ember számára érthetőbb és meggyőzőbb, míg az apodiktikus 

érvelés területén a deduktív logika megfelelő bizonyos tudománytípusok (például a matematika) esetében, 

mások (például a biológia) számára viszont nem az. Az induktív logika a tapasztalattól jut el a 

bizonyosságig, vagy a valószínűségig, azáltal, hogy a megvizsgált egyedi esetekben megtalálja a közös 

elemet.
2941

 

A dialektikus érvelés sajátos megkülönböztető jegye azonban nem abban áll, hogy részrehajló az 

induktív logika irányában, elvégre, mint arra Arisztotelész rámutatott, az apodiktikus érvelés is sok 

területen az induktív logika felé hajlik. A dialektikus érvelésnek mindenekelőtt az adja a sajátosságát, 

hogy nem „állításokból”, vagyis olyan kijelentő mondatokból indul ki, amelyek vagy igazak, vagy 

hamisak, hanem „problémákból” vagy „kérdésekből”, amelyekről eltérhetnek a vélemények, jóllehet a 
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 Charles Homer HASKINS: The Rise of Universities (New York: Henry Holt 1923) 53. 
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 DAWSON (15. lj.) 116. és 114. 
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 Lásd ARISZTOTELÉSZ: Topika I. könyv, I. fejezet, 100a 25--100b 23, I. könyv, XII. fejezet, 105a 10--

19, in The Basic Works of Aristotle [szerk. Richard MCKEON] (New York: Random House 1941) 188. és 

198. 
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vitatott kérdés végül konkluzív jelleggel megoldható egy állítás vagy első elv révén, az egyik vagy a 

másik oldal mellett döntve, amennyiben a dialektikus érvelés érvényes módszereit használjuk.
2942

 

A Kr. e. III. századi és későbbi sztoikusok átvették az apodiktikus és dialektikus érvelés közötti 

arisztotelészi különbségtételt. A sztoikusok azonban a dialektikus érvelésben nem olyan módszert láttak, 

amelyen keresztül az első elvekhez lehet eljutni, hanem az érvek elemzésének, valamint a fogalmak nem 

és faj (genus--species) szerinti distinkció és szintézis révén történő meghatározásának módszerét. 

Továbbá hiányzott belőlük Arisztotelész rendszeres kifejtés iránti, mindent átható igénye; a dialektika ily 

módon önálló tudománnyá vált, amely nem különbözött ugyan alapvetően a logikától, ám fontos retorikai 

és grammatikai elemekkel egészült ki. 

A görög dialektika ebben a sztoikus változatában -- a háttérben Platón és Arisztotelész írásaival -

- honosodott meg Rómában a köztársasági korban (a Kr. e. II--I. században), a művelt osztályok, így a 

jogászok körében is, akik először alkalmazták azt a működő jogintézményekre.
2943

 Mindazonáltal a 

római jogászokat a jog határozottan gyakorlatias megközelítése jellemezte. Bár a görög dialektikus 

érvelés megjelenésén keresztül a tudomány először hatolt be a római jog területére, ez mégsem jelentette 

a római jog és a görög filozófia frigyre lépését, ami csak egy bő évezreddel később következett be a 

nyugat-európai egyetemeken. A római jogászok elutasították a hellenisztikus oktatási rendszer átvételét; a 

jogi képzés továbbra is elsősorban az egyéni tanonckodás meglehetősen kötetlen formájában valósult meg 

egy idősebb gyakorló jogász házában. 

A [római] jogi szakértők nem vitattak meg a tanítványaikkal olyan alapfogalmakat, mint az 

igazságosság, a jog vagy a jogtudomány, holott a görögök számára ezek tűntek a 

legnagyobb, sőt majdhogynem kizárólagos jelentőségű problémáknak. A diák azonnal fejest 
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 Lásd Ludwig WITTGENSTEIN: On Certainty [szerk. G. Elisabeth M. ANSCOMBE -- Georg Henrik von 

WRIGHT] (New York: Harper & Row 1969) [magyarul: A bizonyosságról [ford. NEUMER Katalin] 

(Budapest: Európa 1989)]. 
2943

 A görögök soha nem kísérelték meg a dialektikát a jogra alkalmazni. Ennek okai összetettek. A görög 

városok nem tapasztalhatták meg a jogfejlesztésért felelős tekintélyes jogászi osztály felemelkedését. Az 

ítélkezést nagy létszámú népgyűlések végezték, és a gyűlések előtt érvelő rétorok olyan típusú 

szónoklatokat tartottak, amelyek nem annyira jogi érveken, mint inkább erkölcsi és politikai 

megfontolásokon alapultak. Azonkívül a görög filozófusok nem ismerték el, hogy a jogszabályok az 

érvelés kiindulópontját képezhetik. Egy magasabb filozófiai igazság mellett kötelezték el magukat, amely 

egyedül a tapasztalat és az értelem révén érhető el. Lásd Wolfgang KUNKEL: An Introduction to Roman 

Legal and Constitutional History [ford. J. M. KELLY] (Oxford: Clarendon Press 
2
1973) 98--103; DAWSON 

(15. lj.) 114. A jogszabályok és jogi döntések nem jelentettek számukra olyan tekintélyt, amelyet el kellett 

volna fogadniuk, vagy legalábbis számításba kellett volna venniük mint a közösség igazságérzetének 

megtestesülését; ezeket pusztán adatoknak tekintették, amelyeket vagy felhasználtak a saját filozófiai 

elméleteik megalkotásakor, vagy nem. Így a görög filozófusok előszeretettel tárgyalták az igazságosság 

természetére vonatkozó kérdéseket, vagy azt, hogy az uralkodónak vajon a jog szerint vagy a saját akarata 

szerint kell-e kormányoznia, de fölöslegesnek tartották pl. azt megvitatni, hogy a jognak vajon jogsegélyt 

kell-e nyújtania az árutulajdonos számára egy olyan személlyel szemben, aki maga jóhiszeműen vásárolta 

az árukat egy másik személytől, aki csalárd módon rábeszélte a tulajdonost, hogy váljon meg tőlük. Az 

ehhez hasonló polgári jogi problémákat általában az individuális etika tárgyaként vizsgálták. Az 

alkotmányjogi kérdéseket ellenben rendszerint a politika körébe utalták. 

Rómában ezzel szemben viszonylag hamar létrejött a jogászok tekintélyes osztálya. A Kr. e. V. századtól 

papok (pontifex) vették nyilvántartásba a különböző ügyekben igénybe vehető különféle 

jogsegélyformákat („actio”). Ezt követően alakult ki a praetor évenkénti választásának gyakorlata, aki 

évi edictumában hirdette ki a magánvitákban alkalmazandó általános jogi szabályokat; és hozzá érkeztek 

be az edictumban felsorolt jogsértésekkel kapcsolatos egyéni panaszok. A praetor a panaszt továbbította a 

bírónak (iudex), aki laikus személy volt; őt a praetor ad hoc jelleggel jelölte ki arra a feladatra, hogy 

tartson meghallgatást, és a panaszban előadott tények bizonyítása esetén adjon jogorvoslatot. A praetorok 

és a bírák mellett létezett a laikusok egy harmadik csoportja is, akik részt vettek a jogi eljárásban, ti. az 

ügyvédek (oratores), akik a bírák előtt érveltek. Végül a legfontosabb szerepe lényegében a 

(iurisconsultusoknak is nevezett) jogtudósoknak volt. Egyedül ők voltak hivatásos jogászok. Fő feladatuk 

a jogi tanácsadás volt -- a praetoroknak, a bíráknak, az ügyvédeknek, a peres feleknek, a jogügyletet 

kötni szándékozó megbízóknak és így tovább. Lásd KUNKEL (26. lj.) 84--86. és 95--124. 
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ugrott a gyakorlatba, ahol szembesült a folyton visszatérő kérdéssel: Mi a teendő a 

megállapított tények tükrében?
2944

 

Mindamellett ebben a korszakban -- az ún. klasszikus római jog Kr. u. I--III. századi nagy 

virágkora előtt -- tettek először kísérletet a jogtudósok a római jog különböző fajták (nemek és fajok) 

szerinti rendszerező osztályozására, valamint az egyedi esetekre alkalmazható általános szabályok pontos 

meghatározására. 

A dialektikus érvelés jogra történő módszeres alkalmazásának legkorábbi példája feltehetően a 

római jogtudós Q. Mucius Scaevola (megh. Kr. e. 82) ius civiléről szóló értekezése volt.
2945

 Ez a mű, 

melyről azt tartják, hogy „nem csupán a római, hanem az egész európai jogtudomány alapjait fektette 

le”,
2946

 a civiljogot négy fő részre osztotta: öröklési jogra, személyi jogra, dologi jogra és kötelmi jogra. 

Ezek mindegyikét további két vagy három nagyobb osztályra osztotta fel, és magukat az alosztályokat is 

tovább osztotta.
2947

 A különböző, saját vezérlő elvekkel rendelkező nemek és fajok alá sorolva idézte a 

joganyagokat -- legfőképpen a praetor egyedi esetekben hozott döntéseit, de a jogalkotási aktusokat és a 

régebbi írásos gyűjteményekben szereplő, illetve a szóbeli hagyományban megjelenő autoritatív 

megnyilatkozásokat is. Fő célként a szerző azt tűzte ki maga elé, hogy -- ahogy ő nevezte őket -- 

„definíciókat” adjon,
2948

 azaz pontos leírásokat az egyes ügyekben hozott döntésekben implicite benne 

rejlő jogi szabályokról. 

Q. Mucius Scaevola és a Kr. e. II--I. században élő jogásztársai műveiben nemcsak az 

osztályozási rendszer volt dialektikus a szó tág görög értelmében, hanem az egyes szabályok 

megfogalmazásának módszere is. Kérdéseket tettek fel, összegyűjtötték a különféle jogtudósi 

véleményeket, majd végül a szerző saját megoldásának ismertetése következett. Példának okáért egy 

korábbi jogász a lopás törvényi tényállásának alkalmazási körével kapcsolatos különböző döntéseket 

összefoglalva megállapította, hogy aki kölcsönvesz egy lovat, és más helyre viszi, mint amiben átvételkor 

megállapodtak, vagy továbbviszi a megbeszélt helyről, lopást követ el. Q. Mucius Scaevola újra 

áttekintette ugyanezen és más döntéseket, melynek eredményeként egy átfogóbb, egyszersmind 

pontosabb definíciót fogalmazott meg: aki egy dolgot megőrzésre átvesz, és használja azt, vagy 

használatra kapja, és más célra használja, mint amire átvette, lopást követ el.
2949

 Ebbe a definícióba 

nemcsak a kölcsön, hanem a letét is beletartozik, és a „ló” helyébe a „dolog” szó lép. 

Mint Stein professzor írja: „Az arisztotelészi módszereket követve [Q. Mucius] a feladatát abban 

látta, hogy megmagyarázza, mi is történik valójában a jogi eljárásokban.”
2950

 E feladatot úgy igyekezett 

megvalósítani, hogy addig folytatta a nemekre és fajokra való felosztást, mígnem eljutott a konkrét 

esetekig, amiket -- miután osztályozta őket -- oly módon tudott megmagyarázni, hogy talált rájuk „egy 

nyelvi formulát, amely minden releváns fogalmi elemet magában foglalt, és minden mást kizárt”.
2951

 Q. 

Mucius Scaevola és az őt követő többi jogtudós célja Stein professzor szerint az volt, hogy deklarálják a 

már meglévő jogot és meghatározzák alkalmazásának pontos határait.
2952

 Hiábavaló lenne a köztársasági 

kor római jogászainál jogi fogalomelemzést keresni; „a fogalom fogalma eleve nem kapott helyet 

szellemi eszköztárukban.”
2953

 

Később a klasszikus és posztklasszikus kor római jogtudósai -- anélkül, hogy alapjaiban 

megváltoztatták volna -- tovább finomították és fejlesztették a köztársaságkori elődeik által alkalmazott 

dialektikus technikákat. A tendencia a valamelyest nagyobb fokú absztrakció irányába mutatott. A II. 
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évszázad első felében már kifejezetten „szabályokról” (regulae), és nem csupán „definíciókról” 

(definitiones) kezdtek beszélni. A két szó közötti különbség nehezen ragadható meg. A „definíciók”, úgy 

tűnik, szorosabban kapcsolódtak az esetekhez, amelyeket általánosítottak. Bár a „szabályokat” is az 

esetekből vezették le, mégis alkalmasak voltak arra, hogy önálló megfontolás tárgyát képezzék. Néha 

„szabálykönyvekbe” (libri regularum) foglalták őket, amiket a Birodalom alsóbb tisztviselőinek népes 

hada forgatott különösen haszonnal. Ebben a korszakban néhány jogi iskolát is alapítottak, melyek -- a 

határozottan gyakorlatias szemléletet megőrzése mellett -- kétségtelenül hozzájárultak az általánosabb 

szabályok keresésének tendenciájához. A dolog „természetének” arisztotelészi fogalmát például az arra 

vonatkozó szabályok összefoglalására használták fel, hogy az adásvételi szerződés kifejezett feltételei 

közül melyek hagyhatók el: azt mondták, hogy azok a feltételek, amelyek „természetüknél fogva 

hozzátartoznak” (naturaliter insunt) az esethez, nem igényelnek kifejezett megállapodást.
2954

 

Mindamellett egyetlen feltételről gondolták csak úgy, hogy az adásvételi szerződés összes típusához 

„természet szerint hozzátartozik” -- nevezetesen arról, hogy az eladónak jogcímmel kell rendelkeznie. 

Azután felsorolták az adásvétel egyes specifikus fajtáihoz kapcsolódó különféle más (ahogy ma 

neveznénk) „beleértett garanciákat” -- például hogy az állat egészséges, vagy a rabszolgának nem szokása 

megszökni. Olykor a szerződések különböző típusait, például az adásvételt vagy a bérletet szabályozó 

közös normákat dolgoztak ki. Csak nagy ritkán merészkedtek a római jogászok odáig, hogy a jog egészét 

átható általános elveket posztuláljanak. Így például Gaius, a II. század derekán alkotó remekjogász és 

jogtanár leszögezte, hogy „a civiljog szabályaival ellentétes” megállapodások érvénytelenek;
2955

 ezzel 

arra utalt, de csak implicit módon, amit a Nyugat skolasztikus jogászai mondtak ki először explicite a XII. 

században: a jog egy egységes rendszert, egy teljes, összefüggő „egészet” képez. 

Ez a hallgatólagos következtetés néhány nagyon általános regulában is kifejezésre jutott, melyek 

-- azon esetektől elvonatkoztatva, amelyekből eredetileg levezették azokat -- a jogi alapelvek tömör, 

epigrammatikus megfogalmazásaként jelennek meg. A iustinianusi Digesta záró titulusa (50. könyv, 17. 

cím: „A régi jog különböző szabályairól”) 211 ilyen átfogó szabályt gyűjt egybe. Például: „Úgy 

tekintendő, hogy nem szedik rá azokat, akik a másik fél eljárásáról tudnak, és abba beleegyeznek”, „Kétes 

esetekben mindig a kedvezőbb értelmezést kell előnyben részesíteni”, „A jóhiszem ugyanannyit nyújt a 

birtokosnak, mint az igazság, hacsak a törvény (lex) nem támaszt ez elé akadályt”.
2956

 Stein professzor 

azonban a közelmúltban kimutatta,
2957

 hogy e „jogi maximák” -- ahogy a XII. század óta nevezik őket -- 

elvont elvként alkalmazva teljesen eltérő jelentést vesznek fel, mint azon ügytípusok kontextusában, 

amelyekben eredetileg megfogalmazásra kerültek, és amik többnyire szintén megtalálhatók a Digesta 

korábbi részeiben. Így a fent idézett „szabályok” közül az első eredetileg arra az esetre vonatkozott, 

amikor valaki a hitelezők jóváhagyásával szerez meg valamit a csalárd adóstól: a hitelezők később nem 

hivatkozhatnak arra, hogy becsapták őket. A második eredetileg az örökléshez kapcsolódott: a 

„kedvezőbb értelmezés” az örökösök számára kedvezőbb értelmezést jelenti. A harmadik pedig eredetileg 

más rabszolgájának jóhiszemű birtokosát érintette: ha a rabszolga meglop valakit, az áldozat keresettel 

élhet a tulajdonos ellen. Kr. u. 530-ban Iustinianus egy konstitúciót bocsátott ki a kérdésre vonatkozó 

korábbi jog tisztázása céljából. A regula záró része a lex szóval burkoltan erre a konstitúcióra utal. 

A 211 absztrakt „szabály” pőre leírásának összegyűjtésével Iustinianusnak nem állt szándékában 

bárkit is megtéveszteni, azt a látszatot keltve, hogy ezek önálló jelentéssel bírnak, függetlenül a konkrét 

esetektől, amelyekben eredetileg alkalmazást nyertek. Az 50. könyv, 17. cím első regulája ezt rögtön 

egyértelművé teszi, amikor a jogtudós Paulust idézi: „A szabály olyasvalami, ami röviden elmond egy 

ügyet […] Egy szabály a dolgok rövid elbeszélését adja és […] ha bármely szempontból pontatlan, 

elveszti hatályát.” Más szavakkal: a szabályokat nem szabad elszakítani annak az esetnek a kontextusától, 

amelyet összefoglalnak. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy az eredeti kontextusra való utalás minden 

esetben megelőzi magát a szabályt. Azonfelül, a legelsőt leszámítva, amely ott van, ahol lennie kell, a 

szabályokat teljesen rendszertelenül rendezték el, és több ellent is mond egymásnak.
2958

 Iustinianus „a 
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régi jog reguláit” -- legalábbis részben -- úgy fogta fel, mint a nagy gyűjteményét kiegészítő díszes 

szabálymutatót. Emellett a szerkesztők feltehetően azt gondolták, hogy a regulák jól felhasználhatók 

lesznek a jogi érvelésben, esetlegesen a bizonyítási terhet megfordító vélelemként. Végül a hatalmas 

szöveganyag memorizálásának segédeszközeként didaktikus célt is szolgáltak. De egyetlen római 

jogtudós sem tekintett úgy rájuk, mint absztrakt elvekre. Sőt, a Digesta 50. könyvének 17. címe a maga 

egészében kétséget kizáróan alátámasztotta a Iustinianus korabeli római jogászok számára Iavolenus -- 

szintén e címben szereplő -- híres „szabályának” érvényességét: „A civiljogban minden szabály 

[definitio] veszélyes, kevés ugyanis az olyan, amelyet ne lehetne elferdíteni.” Valószínűleg e szabályt 

magát is egy egyedi „definíciónak” szánták.
2959

 

A klasszikus és posztklasszikus római jogtudósok a jogszabályt úgy gondolták el, mint az esetek 

egy behatárolt, meghatározott osztályában hozott döntések közös elemeinek általánosítását. Csak a 

jogszabályok hatályának ily módon történő leszűkítésével remélték elérni azon céljukat, hogy az 

osztályozás és általánosítás görög módszerét az ügyek eldöntésének ésszerű alapjaként használják fel. A 

görögök soha nem tettek kísérletet a jogi döntések és szabályok ilyen jellegű racionalizálására. Számukra 

a dialektikus érvelés mint módszer arra irányult, hogy a közösen elfogadott premisszákból érvényes 

filozófiai következtetéseket -- „állításokat” -- vonjanak le. A rómaiak a görög dialektikát az igazság 

megtalálásának művészetéből (ars inveniendi) az ítélkezés művészetévé (ars iudicandi) alakították át. 

Fontos megkülönböztetni a római jogi kazuisztikát a későbbi, XI--XII. századi és azutáni nyugat-

európai jogtudósok jogi kazuisztikájától, valamint az angol-amerikai common law-ra mind a mai napig 

jellemző „eset-módszertől”. Egyrészt a rómaiak az eseteket nem az elvek illusztrálására vagy arra 

használtak, hogy -- úgymond egy lépést hátralépve -- teszteljék azokat és megvizsgálják gyakorlati 

alkalmazásukat. Másrészt a jogeseteket nem teljességükben elemezték, hanem a puszta döntésekre 

redukálták azokat -- anélkül, hogy megvitatták volna az alapul szolgáló tényállások homályos pontjait 

vagy hézagait, a felmerülő jogi kérdések alternatív értelmezéseit, és így tovább.
2960

 Max Weber 

kétségkívül túl messzire ment, amikor a klasszikus római jogászok szabályhasználatát a „merőben 

praktikus és szemléletes asszociálás -- az ‘analógia’ --” alkalmazásának minősítette.
2961

 Az azonban 

vitathatatlan, hogy a római jogtudósok adósok maradtak az analógiákat megalapozó előfeltevések és 

mélyebb megfontolások artikulálásával, sőt még a legfontosabb jogi kifejezések meghatározásával is,
2962

 

ami egyfajta szellemi bezárkózáshoz vagy merevséghez vezetett az esetelemzésben -- de a római jogászok 

pont ezt akarták! Amikor Cicero a jog tiszta definíciók és absztrakt jogszabályok révén történő komplex 

rendszerezése mellett tört lándzsát, a jogtudósok „e szigorú bírálatra udvarias csenddel feleltek”.
2963

 

Semmi okuk nem volt rá ugyanis, hogy a következetes ítélkezés római szellemét egy filozófiai rendszerré 

próbálják meg átformálni. És minden okuk megvolt rá, hogy kételyeket tápláljanak a görög filozófia 

magasabb régióinak az ítélkezés gyakorlati szükségleteire való alkalmazhatóságát illetően. 

A XI--XII. századi nyugat-európai jogászok a görög dialektikát az absztrakció egy sokkal 

magasabb szintjére emelték. Megkísérelték a szabályokat egy integráns egésszé szervezni -- nem csupán 

az egyes esetfajták közös elemeit meghatározni, hanem a szabályokat elvekké, magukat az elveket pedig 

egy átfogó rendszerré, egységes „joganyaggá” (corpus iuris) szintetizálni. 

Az egyik technika, amit a skolasztikus jogtudósok e cél elérése érdekében alkalmaztak, az volt, 

hogy a Digesta 50. könyvének 17. címe alatt és máshol található római regulákat jogi „maximákként”, 

vagyis önálló, egyetemes érvényű elvekként értelmezték. A „maxima” szó, melyet az arisztotelészi 

terminológiából merítettek, egy „maxima propositio”-t (axiómát), másképpen „univerzálét” jelölt. Amint 

azt a VI. századi római író, Boethius -- akinek a latin fordításain és kommentárain keresztül a VI. 

századtól a XII. század közepéig a nyugati tudósok Arisztotelész munkásságát megismerték -- kifejtette, 

Arisztotelész magától értetődőként előfeltételezett bizonyos állításokat, és ezekből a „maximákból, vagyis 
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egyetemes […] állításokból […] vonhatók le a szillogizmusok konklúziói”.
2964

 A XII. században Pierre 

Abélard Dialectica című művében úgy írta le a maxima propositiót, mint ami a benne foglalt egyedi 

állítások közös jelentését és logikáját foglalja össze. Például az (a), (b), (c) állításokat, mely szerint (a) 

amiről elmondható, hogy ember, arról elmondható, hogy állat, (b) amiről elmondható, hogy rózsa, arról 

elmondható, hogy virág, (c) amiről elmondható, hogy vörös, arról elmondható, hogy szín, és más hasonló 

kijelentéseket az a „maxima” foglalja össze, hogy amiről a faj állítható, arról a nem is állítható. „A 

maxima -- írta Abélard -- az összes ilyen consequentia [feltételes állítás] értelmét magában foglalja és 

kifejezi, és megmutatja az előtagok közös következtetési módját.”
2965

 Hasonlóképpen jártak el -- Abélard 

kortársaiként -- a bolognai jogtudósok, akik az egyedi esetekből levont következtetések alapján 

egyetemes elveket állítottak fel. Ez pontosan az ellenkezője a szabály régebbi, pusztán „a dolgok rövid 

elbeszéléseként” felfogott római fogalmának; ekkortól fogva azt feltételezték, hogy az egész jog, a teljes 

ius megalapozható az egyes ügytípusok közös jellemzőinek szintézise révén. 

Ez a hit és ez a módszer határozta meg a skolasztikus jogtudósok szemléletét, és e megközelítés 

keretében végezték az újrafelfedezett iustinianusi szövegek analízisét és szintézisét. Az arisztotelészi 

dialektikát -- még Arisztotelész legfontosabb logikai műveinek lefordítása előtt -- a szintézis egy 

összehasonlíthatatlanul magasabb szintjén vitték át a jogba, mint azok a római jogászok, akiknek a műveit 

tanulmányozták.
2966

 

A dolognak azonban van egy másik oldala is. Arisztotelész tagadta a dialektikus érvelés 

„apodiktikus” jellegét. Úgy vélte, az nem vezethet bizonyossághoz, mert a premisszái bizonytalanok. A 

XII. századi nyugat-európai jogtudósok ezzel ellentétben arra a célra használták az arisztotelészi 

dialektikát, hogy bizonyítsák, mi igaz és mi igazságos. Azáltal, hogy a dialektikus és apodiktikus érvelést 

összekapcsolták, és mindkettőt a jogi normák analízisére és szintézisére alkalmazták, a feje tetejére 

állították Arisztotelészt. Az őket megelőző római jogászokkal és görög filozófusokkal szemben ugyanis 

azt feltételezték, hogy képesek racionálisan bizonyítani az autoritatív jogi szövegek egyetemes igazságát 

és igazságosságát. Számukra a római jogi edictumok és responsumok mind önmagukban, mind 

összességükben véve valami olyat jelentettek, ami maguknak a római jogászoknak a fejében biztosan nem 

fordult meg -- írott természeti törvényt, ratio scriptát, mely a Bibliával, a patrisztikus írásokkal és az 

egyház kánonjaival egyetemben szentnek és sérthetetlennek tekintendő. Minthogy a római jog normái a 

szemükben igazak és igazságosak voltak, apodiktikus érvelés alapjául szolgálhattak, új igazságok és 

igazságosságok felfedezésére. De mivel hézagokat, kétértelműségeket és ellentmondásokat tartalmaztak, 

dialektikus okfejtést is szükségessé tettek: problémákat (quaestiones) kellett felvetni, osztályozásokat és 

definíciókat alkotni, szembenálló véleményeket kifejteni, ellentéteket szintetizálni. A skolasztikus 

jogtudósok még egy módszertani „toposzt” bevezettek: amikor lehetséges, a jogi maximákat, a 

brocardicumokat autonóm, egyetemes elvekként kell megfogalmazni. A dialektikus és apodiktikus 

érvelés közötti arisztotelészi ellentét ekképpen magától feloldódott. A dialektikus módszer lett a jogban 

alkalmazott tudományos módszer -- ahogy végeredményben a többi tudásterületé, így a 

természettudományoké is. 
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A skolasztikus jogászok nemcsak abban különböztek a görög filozófusoktól, hogy úgy 

gondolták, az autoritatív szövegekből érvelés révén univerzális jogelvek vezethetők le, hanem ezen 

egyetemes elvek természetéről vallott nézeteikben is. Platón azt posztulálta, hogy az univerzálék a 

természetben léteznek -- az igazságosság vagy a szépség eszméje, egy háromszög, egy szín vagy egy 

rózsa ideája és az emberi gondolkodásban megjelenő más általános eszmék a külső világban létező 

„paradigmák” vagy „formák” tökéletlen tükröződései. Arisztotelész elfogadta az egyetemes eszmék eme -

- ahogy később Nyugaton elnevezték: „realista” (ma azt mondanánk: „idealista”) -- felfogását, bár 

némiképp módosított formában. Megkülönböztette ugyanis a magától értetődő maximákat megtestesítő, 

és ily módon az apodiktikus érvelés kiindulópontját képező univerzálékat a dialektikus okfejtésben 

szerepet játszó csupán valószínűleg igaz univerzáléktól. Noha a korábbi nyugati keresztény filozófusok is 

felvetettek bizonyos kérdéseket az univerzálék „valóságával” kapcsolatban, a realista állásponttal 

szembeni első éles és szisztematikus támadásra a XI--XII. században került sor, mégpedig elsősorban -- 

megint csak -- Pierre Abélard részéről.
2967

 Abélard tagadta az egyedi szubsztanciák egy adott osztályát 

jellemző közös tulajdonságok külső valóságát. Azt vallotta, hogy az elmén kívül csak az individuális 

szubsztanciák léteznek, és az univerzálék az elme által alkotott, az egy osztályba tartozó egyedi dolgok 

közötti hasonlóságokat, illetve viszonyokat kifejező nevek (nomina). Egyes „nominalisták” tagadták, 

hogy az univerzáléknak bármilyen jelentése lenne. Abélard ellenben azt tartotta, hogy a nevek jelentéssel 

bírnak, amennyiben az egyazon osztályba tartozó individuumokat jellemzik, de nem „léteznek” 

másképpen, mint az egyes individuumokban. Így tehát a „jóság”, a „társadalom”, a „szín” vagy a „rózsa” 

nem található meg sem a fizikai valóságban, sem a formák valamely eszményi világában. Ezek csupán 

olyan általános minőségek, amiket az emberi értelem tulajdonít a helyes cselekvéseknek, a társas 

kapcsolatokban élő egyes embereknek, bizonyos színezőanyagoknak vagy egyedi rózsáknak. 

A nominalizmus nélkülözhetetlen szerepet játszott a jog rendszerezéséért folytatott 

mozgalomban; a platóni értelemben vett realizmus ugyanis -- bármennyire meggyőző vagy éppenséggel 

nehezen elfogadható volt is mint metafizika -- teljes mértékben szemben állt a XII. századi jogtudósok 

arra irányuló törekvésével, hogy a korabeli jogrendek részét képező döntések, szokások, kánonok, 

határozatok, idézőlevelek, törvények és egyéb joganyagok hatalmas tömegének osztályozását, felosztását, 

értelmezését, általánosítását, összegzését és harmonizálását elvégezzék. Az igazságosság, egyenlőség, 

konzisztencia, eljárási szabályszerűség és más egyetemes elvek platóni értelemben felfogott külső 

valóságát tételezni, majd ezekből konkrét jogi szabályokat és intézményeket levezetni: mindez eleve 

hiábavaló elméleti kísérlet lett volna. Egyik fennálló -- akár egyházi, akár világi -- kormányzat sem tudott 

volna elfogadni vagy használni egy ilyen elvont rendszert. Másfelől, ha az arisztotelészi indukció 

alkalmazásával igyekeztek volna a létező jogintézmények tömegétől ugyanazon platóni eszményekhez 

eljutni, az ugyanúgy nem vezetett volna eredményre, minthogy a működő jogintézmények valójában nem 

feltételezték szükségszerűen ezeket az ideálokat. 

A középkori jogtudománynak a görögök osztályozás és általánosítás iránti természetes érzékére 

volt szüksége, de anélkül a görög meggyőződés nélkül, hogy az osztályozások és általánosítások a külső 

világ tényeit tükrözik -- egyszóval a görög naturalizmus nélkül. A jogban az ilyenfajta naturalizmus nem 

juthatna sokkal tovább a római jogtudósok kazuisztikus reguláinál. A nominalisták viszont, jóllehet 

osztoztak a realisták (így Platón és Arisztotelész) általános elvek felállítására és az általános fogalmak 

érvényességének bizonyítására irányuló alapvető törekvésében, tagadták, hogy ezen elvek és fogalmak 

mint olyanok léteznének. A nominalisták szerint az univerzálék az elme, az értelem és az akarat alkotásai, 

következésképp az értelem és az akarat által felülvizsgálhatók; egyúttal benne foglaltatnak az általuk 

jellemzett partikulárékban (egyedi létezőkben), amelyeken keresztül ennélfogva ellenőrizhetők. A 

szélsőséges nominalizmus tagadja, hogy „az egész több a részek összegénél”, míg a nominalizmus 

mérsékeltebb, abélard-i változata azt állítja, hogy az egész a részekben van, összefogva azokat: így ha a 

részeket önmagukban, a többi résztől elszigetelve (nem pedig „részekként”) nézzük, akkor „kevesebbet” 

tesznek ki, mint egymás közötti viszonyaikban tekintve. Ilyenformán a mérsékelt nominalisták a részeket 

a szó szoros értelmében nem az egészből származtatják (dedukció), ahogyan az egészet sem a részekből 

vezetik le szigorú értelemben (indukció), hanem úgy gondolják, hogy az egész az egymással 

kölcsönhatásban álló részekkel egyenlő. Az abélard-i nominalizmus ezért kedvezett a jog 

rendszerezésének és egységbe foglalásának; hiszen a jogban nem lehet a részt és az egészet, az általánost 

és a különöst, a tartalmat és a formát, a célt és az eszközt olyan módon elválasztani, ahogy azt a platóni és 

(bár kisebb mértékben) az arisztotelészi filozófia tette. 

Az univerzálék és partikulárék összekapcsolásában rejlő paradoxonok szorosan összefüggtek az 

apodiktikus és dialektikus érvelés ötvözéséből adódó ellentmondásokkal. És mindkettő szorosan 
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összefüggött a hit és ész skolasztikus szintéziséből fakadó paradoxonokkal. A skolasztikus dialektika több 

volt, mint érvelési módszer, és több, mint a tudás rendezőelve. Kritériumai egyszerre voltak erkölcsi és 

szellemi természetűek: nemcsak az igazságot, hanem az igazságosságot is vizsgálták. A skolasztikus 

dichotómiák így nemcsak az általános-különös, tárgy-alany és érv-válasz ellentétet foglalták magukban, 

hanem a szigorú jog és a kivételes esetekben adott felmentés, a parancs és a tanács, az abszolút és a 

relatív szabály, az igazságosság és a könyörületesség, az isteni és az emberi törvény dichotómiáját is. Az 

ilyen és hasonló „szembeállításokat” az egymásnak ellentmondó szövegek logikai összehangolásának 

eszközeként alkalmazták, valamint arra is használtak őket, hogy mind az egyház, mind a világi 

társadalom jogi intézményeinek szemléletét egymást kiegészítő értékek felmutatásával formálják. Hiszen 

magát Istent is egyszerre gondolták el az igazságosság és a könyörületesség, a szigorú jog és a 

méltányosság isteneként. Az isteni igazságosság paradoxonait most alkalmazták először szisztematikusan 

az emberi törvényekre. A „skolasztika” tehát nemcsak egy módszer volt, hanem jogtudomány és teológia 

is. 

4.2 A skolasztikus dialektika alkalmazása a jogtudományban 

Azt, hogy a skolasztikus dialektika milyen fontos szerepet játszott a nyugati jogtudomány 

kialakulásában, alighanem Gratianus bolognai szerzetes
2968

 1140 körül írt nagy hatású értekezése 

szemlélteti a legeklatánsabban, mely jellemző módon Az ellentmondó kánonok összhangja (Concordia 

discordantium canonum) címet viseli. Ez a modern kiadásban több mint 1400 nyomtatott oldalt kitevő 

mű
2969

 volt az első átfogó és rendszeres jogi értekezés a Nyugat, s talán az egész emberiség 

történelmében -- ha „átfogó” alatt azt értjük, hogy kísérletet tett egy adott jogrendszer teljes anyagának 

összegzésére, „rendszeres” alatt pedig azt a kifejezett törekvést értjük, hogy e jogot egységes egészként 

kezelje, amelynek minden része kölcsönösen összefügg, és ezáltal egységet alkot egymással. 

A XI. század előtt nem történt kísérlet az egyházi törvények egyetlen vagy több könyvbe való 

összegyűjtésére, és a létező részleges gyűjteményekben a (jellemzően canonesnek, „szabályoknak” 

nevezett) törvényeket kronologikusan rendezték el. A XI. század vége felé viszont Ivo, Chartres püspöke 

egy olyan gyűjteményt készített, amely a kánonokat nem időrend, hanem különböző kategóriák szerint 

foglalta egybe -- még ha nem is ragaszkodott szigorúan a saját kategóriáihoz. A gyűjteménybe temérdek 

emberölésre, lopásra, az önkéntes ügyletek egyes fajtáira, birtokra, ítélkezésre és számos más kérdésre 

vonatkozó szabályt is belefoglalt.
2970

 Ivo az elsők között tett közzé a tekintélyektől vett ellentmondó 

passzusokat, és adott néhány mércét azok összeegyeztetéséhez. Gratianus Ivo munkájára épített. Emellett 

a római jog glosszátorainak -- legfőképpen földije, Irnerius -- műveire is támaszkodott. 

Gratianus mindazonáltal olyan rendszerezési módszert vezetett be, amely különbözött bármelyik 

elődjének metódusától. Ellentétben a római jogászokkal, számára a szöveg nem volt eleve adott, hanem 

magának kellett kiválogatnia a számtalan írott forrás közül azokat a kánonokat, amelyeket rendszerezni 

kívánt. Hozzávetőleg 3800 kánoni szöveget gyűjtött össze és elemzett, köztük sokat az egyház 

történelmének korai szakaszából. Azonban nem a korábbi kánongyűjtemények hagyományos kategóriái 

(felszentelés, házasság, vezeklés, stb.), vagy a római jogi osztályozó fogalmak (személyek, dolgok, 

kötelmek, öröklés, bűncselekmények, stb.) szerint csoportosította őket. Gratianus kategóriái egyrészt 

ennél átfogóbbak voltak: művének első harmada 150 „distinkcióra” (distinctiones) tagozódott, melyek a 

jog természetére, a különféle jogforrásokra, a jog különböző fajtái közötti viszonyokra, a különféle 

egyházi hivatalok jogszolgáltatására és más hasonló kérdésekre vonatkozó autoritatív állásfoglalásokat 

elemezték és rendszerezték. Másrészt Gratianus kategóriái gyakorlatiasabbak is voltak azoknál, 

amelyeket a jogirodalomban korábban használtak, mivel művének második részében konkrét jogi 

„kérdéseket” tett fel, gyakran bonyolult esetek formájában; ismertette ezekkel kapcsolatban a tekintélyek 

pro és kontra véleményeit; ahol lehetséges volt, feloldotta az ellentmondásokat, míg ellenkező esetben 

feloldatlanul hagyta azokat; általánosításokat fogalmazott meg, és olykor kísérletet tett az általánosítások 

összehangolására.
2971
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 Amit GRATIANUS életéről tudni lehet, azt ismerteti Stephan KUTTNER: „The Father of the Science of 

Canon Law” Jurist 1941. 2--19. 
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 GRATIANUS: „Concordia discordantium canonum (Decretum)” in Corpus iuris canonici I. [szerk. 
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 Lásd Stephan KUTTNER: Harmony from Dissonance: An Interpretation of Medieval Canon Law 

(Latrobe: Archabbey Press 1960). 



578 

 

Az analízis és szintézis módszerének kiterjedtebb alkalmazását Gratianus részéről kiválóan 

példázza a szöveg első húsz „distinkciója”, ahol a szerző azonosítja a jog különböző fajtáit (isteni jog, 

emberi jog, természetjog, egyházjog, a fejedelmek törvényei, tételes jog, szokásjog), és meghatározza 

egymáshoz való viszonyukat. Természetesen e kategóriákat nem Gratianus találta ki: a római jogtudósok 

átvették és a saját céljaiknak megfelelően adaptálták Arisztotelész természetjog és pozitív jog, egyetemes 

törvény és részleges törvény, illetve szokásjog és írott jog közötti megkülönböztetéseit, az isteni és 

emberi jog közötti különbségtétel pedig mindig is létezett az egyházon belül. Viszont Gratianus volt az 

első, aki szisztematikusan feltárta ezen megkülönböztetések jogi implikációit, és hierarchikus rendbe 

foglalta a különféle jogforrásokat. A Decretum elején a természetjog fogalmát az isteni és az emberi jog 

fogalmai között helyezte el. Az isteni jog Isten akaratának a kinyilatkoztatásban, mindenekelőtt a 

Szentírásban való kifejeződése. A természetjog szintén Isten akaratát tükrözi; azonban az isteni 

kinyilatkoztatás mellett az emberi észben és lelkiismeretben is megtalálható. Ebből Gratianus arra 

következtetett, hogy „a fejedelmek [vagyis a világi hatalmak] törvényei [leges] nem érvényesülhetnek a 

természetjog [ius naturale] ellenében.”
2972

 Hasonlóképpen az egyházi „törvények” sem mondhatnak 

ellent a természeti „jognak”.
2973

 „A ius -- mint írja -- a nem, a lex pedig annak faja.”
2974

 

Gratianus a fentiekből azt a következtetést is levonta, hogy a természetjognál fogva „az 

uralkodókat kötik saját törvényeik, és azok szerint kell élniük”.
2975

 Ezzel egy teljesen új jogelvet 

alapozott meg, mely a korábbi -- akár római, akár germán -- jogban ismeretlen volt. A régebbi 

szövegekben előfordultak ugyan olyan értelmű megállapítások, mely szerint a jó fejedelem vagy császár 

erkölcsi szempontból köteles betartani saját törvényeit, de az egyöntetű álláspont az volt, hogy jogi 

értelemben fel van oldozva alóluk.
2976

 Az új elmélet ezzel szemben azt állította: bár a törvényhozó 

jogszerűen megváltoztathatja a régi törvényeket, nem hagyhatja tetszés szerint figyelmen kívül azokat. Ez 

egyike azon elveknek, amelyeket nem lehet adekvát módon megmagyarázni a jogot végső soron a 

szuverén akaratából eredeztető pozitivista elméletek alapján. 

Gratianus továbbá leszögezte, hogy az uralkodó törvényei (leges) és rendelkezései 

(constitutiones) alacsonyabb rendű jogszabályok, mint az egyházi leges és constitutiones.
2977

 Továbbá 

kifejtette, hogy a szokásjognak (consuetudines) nemcsak a természetjog előtt kell meghajolnia, hanem a 

tételes -- világi vagy egyházi -- törvények előtt is.
2978

 

Annak az elméletnek a kidolgozása, hogy a szokásjognak meg kell hajolnia a természetjog előtt, 

a kánonjogászok egyik legnagyobb teljesítménye volt. Gratianus idejében a jog legnagyobb része 

Nyugaton szokásjogi norma volt; a legtöbb jogi norma tehát nem azért volt kötelező, mert az -- egyházi 

vagy világi -- politikai hatalmak törvénybe iktatták, hanem mert a közösségekben, amelyekben 

érvényesültek, követték és kötelezőként fogadták el azokat. Viszonylag kevés írott törvény volt. Ráadásul 

a tételes törvények is jobbára a fennálló szokások megerősítéseként nyertek igazolást. Gratianus és a többi 

kánonjogász elmélete alapot nyújtott az ésszel és a lelkiismerettel ellentétes szokások kigyomlálásához. 

Összetett kritériumokat alakítottak ki egy szokás érvényességének megállapításához: a szokás hosszú 

fennállása, egyetemessége, egységes alkalmazása, ésszerűsége, és így tovább -- ezeket a teszteket még a 

XX. században is használják. Ez azt jelentette, hogy a szokás elvesztette szent és sérthetetlen jellegét; egy 

szokás lehetett kötelező is, meg nem is. 
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 Fritz SCHULZ igen határozottan amellett foglalt állást, hogy az olyan klasszikus római jogi 

szöveghelyek, mint pl. „ami a császárnak tetszik, az a törvény erejével bír”, vagy „a császár fel van 

oldozva a törvények alól”, szűken értelmezendők, és hogy a császár csak a posztklasszikus korban 

emelkedett általában a törvények fölé. Lásd Fritz SCHULTZ: „Bracton on Kingship” English Historical 
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 GRATIANUS  (52. lj.) dist. 10, c. 1 és pars 2. 
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 GRATIANUS (52. lj.) dist. 11, pars 1. 
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Gabriel Le Bras-t idézve: a kánonjogászok ily módon „elhatárolták az örökérvényű elvektől a 

jognak a konkrét -- idő- és térbeli, valamint személyi -- körülményektől függő, változó elemeit, melyek 

kikényszerítése más körülmények között célszerűtlenné válhat. Ez a szabályok viszonylagosságának 

felismerésével volt egyenértékű, és módszeres eljárást kínált az ellentmondások összehangolására.”
2979

 

Két ellentmondó szabály közül mindkettő igaz lehet, ha -- Gratianusnak a Concordia discordantium 

canonum prológusában írt szavaival élve -- egy „változó” törvényre vonatkoznak, és az ellentmondás egy 

egyedi esetben adott felmentésre vezethető vissza. 

A természetjog és az értelem kiemelt szerepét Gratianus részben a görög, azon belül elsősorban a 

sztoikus filozófiából merítette. Másfelől a nemrég újrafelfedezett iustinianusi római jog is számos 

természetjogra és méltányosságra vonatkozó hivatkozást és észrevételt tartalmazott; ám e fogalmakat nem 

foglalta semmiféle rendszerbe. A jogforrásokat, noha osztályozták, nem szervezték valamilyen 

hierarchiába vagy rendbe. Amint láttuk, a római jogászok nem voltak filozófusok, a görög filozófusok 

pedig nem voltak jogászok. A XII. századi nyugat-európai kánon- és római jogászok viszont egyesítették 

magukban a görögök filozófiai érzékenységét és a rómaiak jogérzékét. Emellett a lelkiismeretnek a 

könyörületesség és a szeretet eszméjével összekapcsolódó zsidó-keresztény fogalmával beoltva 

elmélyítették az ész és a méltányosság korábbi fogalmait. 

Sőt, a pozitív jog és a természetjog elhatárolását most először értelmezték kifejezetten úgy, mint 

a lex, azaz a tételes törvény, és a ius, vagyis az igazságosság és a jog rendszere közötti különbségtételt. 

Nemcsak a fejedelmek és más világi hatalmak, hanem egyházi személyek -- pápák, helyi zsinatok, 

püspökök -- is hirdettek ki egyedi lexeket és constitutiókat, de a ius egésze, akár a „római jog rendszere” 

(corpus iuris Romani), ahogyan ekkortól nevezték, akár az új „kánonjog rendszere” (corpus iuris 

canonici), szent és sérthetetlen volt, és egy pozitív törvény érvényessége a jog egész rendszerével való 

összhangjától függött, amelyben pedig a természeti ius és az isteni ius tükröződött. 

A pozitív jog természetjognak való alárendelését még inkább kihangsúlyozta a világi és egyházi 

jog kettőssége, valamint a versengő szekuláris hatalmak egymás mellett létezése. Az egyház 

érvénytelennek nyilvánította az egyházjognak ellentmondó világi törvényeket. Az uralkodók nem mindig 

engedtek ennek a követelésnek. Mindamellett ők maguk is hasonló igényeket támasztottak a velük 

konkuráló világi hatalmak (hűbérurak, városi tanácsok, stb.), és olykor az egyházi hatóságok törvényeivel 

kapcsolatban. Plurális jogrendszerekről lévén szó, az igazságtalan törvények áldozatai egyik 

joghatóságtól a másikhoz szaladhattak jogorvoslatért az értelem és a lelkiismeret nevében! 

Mint már jeleztem, magukat az egyház törvényeit is meg kellett vizsgálni abból a szempontból, 

hogy megfelelnek-e a természetjognak. Gratianus kijelentette: „A természetjoggal ellentétesnek 

bizonyuló, akár egyházi, akár világi rendelkezéseket [constitutiones] teljes mértékben ki kell zárni.”
2980

 

Csak ritkán került azonban bárki abba a helyzetbe, hogy autoritatív jelleggel kimondhassa egy egyházi 

rendelkezésről, hogy ellentétes a természetjoggal; elvégre a pápa nemcsak a legfőbb törvényhozó volt az 

egyházban, hanem Krisztus földi helytartója és küldötte is. A XII--XIII. században legalábbis a királyok 

vagy császárok mellett szolgáló hivatalnokok, bírók és tanácsosok többségükben egyháziak voltak, akik 

legalább felerészben a pápának tartoztak hűséggel. Ennek ellenére a világi hatalmak néha elvitatták az 

egyházi rendelkezések érvényességét azon az alapon, hogy ellentétesek a természetjoggal. 

A szabályok viszonylagosságának elmélete tehát részben a versengő jogrendszerek politikáján 

alapult. De ugyanígy alapját képezte -- amint arra az előző oldalakon igyekeztem rámutatni -- a 

skolasztikus dialektika is, mely módszert kínált arra, hogy mind a szokásjogi normákat, mind a tételes 

törvényeket egy a jog természetére és forrásaira vonatkozó tágabb elméleti keretben helyezzék el. 

Gratianus másik fő rendszerező módszerét -- amely egy konkrét jogi „kérdésre” adott ellentétes 

megoldások analízisét és szintézisét jelenti -- jól példázza a Decretum azon kérdésfeltevése, hogy a papok 

vajon olvassanak-e profán irodalmat.
2981

 A probléma megfogalmazása után Gratianus előbb olyan, az 

egyházi zsinatok, egyházatyák és mások által tett állásfoglalásokat, valamint a Szentírásból és az egyház 

történelméből vett példákat idéz, amelyek arra utalnak, hogy a papoknak nem szabad profán irodalmat 

olvasniuk, majd ezt követően az ellenkező irányba mutató hasonló autoritatív megnyilatkozásokat és 

példákat citálja. Az összes autoritatív vélemény és példa ismertetése után adja elő Gratianus a saját 

értelmezését. Így először a karthágói zsinat nyilatkozatát idézi: „A püspök ne olvassa a pogányok 

könyveit!” Kommentárjában megjegyzi, hogy e nyilatkozat nem szól az eretnekek könyveiről; ez 
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utóbbiakat a püspök „kellő körültekintéssel, szükség esetén vagy valamilyen különleges okból 

kifolyólag” elolvashatja. A glossza ezt követően a „szükség” szót magyarázza, úgy értelmezve azt, hogy a 

papok „a helyes beszéd tudományának elsajátítása céljából” olvashatják az eretnekek könyveit. Egy 

ugyanehhez a kérdésfeltevéshez kapcsolódó, ennél is jelentősebb glossza összefoglalja a profán irodalom 

olvasása ellen állást foglaló összes tekintély nézeteit: „az önmagáért való élvezet tilosnak minősül”. 

Végül Gratianus „feloldja az ellentmondást”, és megoldásként azt a következtetést javasolja mindenki 

(nem csupán a papok) számára, hogy a pogány tudást nem az élvezet kedvéért, hanem tanulás céljából 

kell megszerezni, annak érdekében, hogy mindazt, ami benne megtalálható, a szent tudás hasznára 

lehessen fordítani. Az általános elveket és fogalmakat ily módon az ellentétes tanok szintetizálására 

használták -- nem csupán annak megállapítására, hogy a két ellentétes koncepció közül melyik a hibás, 

hanem arra is, hogy a konfliktusból egy új, harmadik doktrínát hozzanak felszínre.
2982

 

Ez egy meglehetősen egyszerű illusztrációja a skolasztikus módszernek, melynek során egy 

autoritatív szöveg ellentmondó passzusai alapján egy quaestiót tesznek fel; a propositio tekintélyi érveket 

idéz és észérveket hoz fel az egyik álláspont védelmében; ezt az ellentétes nézet melleti tekintélyi és 

észérveket felsorakoztató opposito követi; végül pedig a solutio (vagy conclusio) következik, amelyben 

kimutatják, hogy az oppositióban előadott érvek nem helytállóak, vagy ellenkezőleg, a propositiót kell 

módosítani vagy elhagyni az oppositio fényében. Valójában azonban a „quaestiones disputatae” 

(megvitatott kérdések) skolasztikus módszere rendszerint ennél jóval összetettebb formát öltött.
2983

 A 

tanár vagy szerző gyakran nem csupán egy kérdést, hanem egymással összefüggő problémák egész sorát 

vetette fel, egyiket a másik után. Azután érveket hozott fel a szembenálló oldalakon, éppúgy, ahogy egy 

jogi per felperese és alperese tenné. A pro és kontra érvek így „két harcvonalba rendeződtek”.
2984

 Minden 

érv alátámasztására jogszabályokat idézett; néha tucatnyi ilyen allegatiót tett egyetlen pro vagy kontra érv 

védelmében. Mint azt Hermann Kantorowicztól tudjuk, az érvelésben használt jellegzetes kifejezések 

legtöbbjét a görög dialektikának a korban rendelkezésre álló irodalmából, vagy a iustinianusi római jogi 

szövegekből vették át -- vagy mindkét forrásból egyaránt merítettek.
2985

 Mégis, amikor a jogtudósok a 
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 Ez egy olyan típusú szintézisre hozható fel példaként, mint amilyenre fentebb, a 20. lj.-ben 

hivatkoztam. A két ellentmondó megoldás közül való egyszerű választás Aquinói Szent TAMÁS filozófiai 

módszerének sajátossága (a XIII. század második felében), mely ebből a szempontból visszalépésnek 

tekinthető. Az ellentétek szintézisére -- szembeállítva a közülük való választással -- egy másik, még 

jellemzőbb példát szolgáltatnak az erőszakalkalmazás törvényességének vizsgálatára kialakított jogi 

mércék. Az Ó- és az Újszövetség egyaránt tiltotta az emberölést. Viszont mindkettő beszámolt olyan 

esetekről, amikor az erőszak használata megengedett. A római jog ezzel szemben, bár látszólag nem 

állított fel erkölcsi mércéket, magában foglalta a „Vim vi repellere licet” („Az erőszakot szabad 

erőszakkal visszaverni”) szabályt. Mint a római jogi szabályokat általában, ezt sem úgy fogták fel, mint 

ami egy általános elvet vagy fogalmat testesít meg, hanem azokra a konkrét helyzettípusokra korlátozták, 

amelyekben alkalmazásra került, elsősorban a Lex Aquilia azon szabályára, mely szerint valaki fizikai 

erőszakot alkalmazhat annak érdekében, hogy tulajdonát az erőszakos foglalástól megvédje. A XII--XIII. 

századi európai jogászok ezt a római jogi regulát egy általános elvvé formálták, és e mellé helyezték 

Jézus ún. pacifista megnyilatkozásait („fordítsd oda a másik orcádat is”), majd az ellentétes maximákból 

kiindulva az erőszak korlátozott alkalmazására vonatkozó általános igazolási elméletet dolgoztak ki, mely 

az egymással összefüggő, szisztematikusan kifejtett kategóriák egész sorára alkalmazható, úgymint a jog 

végrehajtásához, az önvédelemhez, más megvédéséhez, a saját tulajdonunk, illetve más tulajdonának 

megvédéséhez szükséges erőszak kapcsán. Ezen elveket nemcsak a polgári és büntetőjogban használták 

fel, hanem az „igazságos háborúval” kapcsolatos politikai és teológiai problémákra is alkalmazták őket. 
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jognak. 
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XII. század második negyedében a skolasztikus módszert kifejlesztették,
2986

 Kantorowicz szerint teljes 

újdonságot jelentett az, hogy mindezeket a kifejezéseket a bonyolult ügyekben a bíróságokon előadott 

perbeszédekre és érvelésekre emlékeztető igen összetett struktúrában kapcsolták össze. A hasonlóság nem 

a véletlen műve volt. Kantorowicz legalábbis úgy gondolja, hogy ez az érvelési stílus először a peres 

eljárásban alakult ki, és innen került át később a tantermekbe és az írásművekbe -- ahogyan az 1280 és 

1535 közötti angol évkönyvek stílusa is valószínűleg a királyi bíróságok előtt elhangzó érvelések stílusát 

követte, abban a formában, ahogy a diákok lejegyezték azokat.
2987

 Ez még mindig nem ad magyarázatot 

arra, hogy a bírósági érvelés miért öltötte magára a pro és kontra álláspontok teljes arzenáljának formáját, 

többszörös idézetekkel, tekervényes cáfolatokkal és bonyolult szintézisekkel? A válasz minden bizonnyal 

jelentős részben abban keresendő -- ismét Kantorowicz szavaival kifejezve --, hogy: 

a quaestiones disputatae képezték a fő összekötő kapcsot az írott iustinianusi jog és annak 

korabeli törvényszéki alkalmazása között. Ezek adták a bátorságot merész analógiák 

felállításához, a méltányossági elvek széleskörű érvényesítéséhez, a jog lacunáinak az 

intuíció és képzelet révén való kitöltéséhez. Ebből kifolyólag e kérdések csakugyan 

kiemelkedő történelmi jelentőségre tettek szert a római jognak a megváltozott és 

folyamatosan változó nézetekhez és körülményekhez való adaptálásának dinamikus 

katalizátoraiként.
2988

 

Ugyanez a merészség nyilvánult meg, és ugyanezeket a módszereket használták akkor, amikor a 

bibliai, patrisztikus és kánonjogi elveket az új élethelyzetekre alkalmazták. 

A konkrét esetekre alkalmazható szabályok alapjául szolgáló általános jogelvek kidolgozása 

mellett a XII--XIII. századi jogtudósok -- kánonjogászok és római jogászok egyaránt -- olyan általános 

fogalmakat is meghatároztak, mint például a képviselet, a társaság, a joghatóság fogalma, és így tovább. 

Itt is megfigyelhető, hogy míg a iustinianusi római jog nyújtotta az alapterminológiát és a platóni-

arisztotelészi görög dialektikája szolgáltatta az alapvető módszertant, a kettő kombinációja -- egy teljesen 

eltérő társadalmi kontextusban -- valami egészen újat eredményezett. Példának okáért a római jogászok 

számos olyan szabályt határoztak meg, melyek értelmében a rabszolga ura érdekében, annak 

megbízottjaként járhatott el, amiért az úr felelt, de nem adtak általános meghatározást a megbízás vagy a 

képviselet fogalmáról. Ugyanígy számos olyan helyzetet írtak le, amikor a személyek egy adott csoportját 

kollektív egységként kell kezelni, mint például a societas („társaság”) esetében, de nem alkottak a 

kollektív vagy jogi személyiségre vonatkozó általános definíciót, és nem alakították ki a korlátolt 

felelősség fogalmát. A iustinianusi római jogból még a szerződés általános fogalma is hiányzott; 

rendelkezett ugyan egyes specifikus szerződéstípusokról, de nem vonta őket a kötelező ígéret valamilyen 

általános fogalma alá. Így ha egy megállapodás a jog által nevesített szerződéstípusok körén kívül esett, 

akkor ipso facto nem minősült szerződésnek.
2989

 

Teljes mértékben téves lenne azt állítani, hogy a Iustinianus-korabeli és azt megelőző római jog 

nem ismert általános fogalmakat; ellenkezőleg, a római jogtudósok buzgón elemeztek olyan eseteket, 

amikor egy szerződés „hiba” miatt  érvénytelen, amikor a „jóhiszem” megköveteli egy természetes 

kötelem teljesítését, és különféle egyéb olyan helyzeteket, amikor a jogi következtetés fogalmi érvelésre 

épül. A római jogot valójában az első időktől áthatották az olyan fogalmak, mint „tulajdon”, „birtok”, 

„delictum”, „csalás”, „lopás”, és tucatnyi hasonló fogalom. Éppen ebben állt a római jog nagy erénye. 

Mindazonáltal e fogalmakra nem úgy tekintettek, mint amelyek a szabályok alapjául szolgálnak és 

meghatározzák alkalmazhatóságukat. Nem képezték filozófiai megfontolás tárgyát. A római jog fogalmai 

-- akárcsak számos szabálya -- adott helyzettípusokhoz kötődtek. A római jog szabályok bonyolult 

szövedéke volt, melyet nem egy szellemi rendszerként fogtak fel, hanem mint a konkrét jogi problémákra 

adott gyakorlati válaszokból összeálló, gondosan kidolgozott mozaikot. Azt mondhatjuk tehát, hogy habár 

voltak fogalmak a római jogban, a fogalom fogalmával nem rendelkeztek. 

A római jogi tudást újjáélesztő, XI--XII. századi európai jogtudósok ezzel szemben arra 

vállalkoztak, hogy a római jogi szabályok hatalmas szövedékét általános elvek és fogalmak segítségével 

rendszerezzék és hangolják össze. E cél elérésére hasonló módszereket használtak, mint teológus 

kollégáik az Ó- és Újszövetség, az egyházatyák írásai és más szent szövegek rendszerezésekor és 

összehangolásakor. A jogtudósok a jogi fogalom fogalmából és azon elvből indultak ki, hogy a jog 

elvekre épül. 
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 KANTOROWICZ (66. lj.) 1--6. 
2987

 KANTOROWICZ (66. lj.) 43. 
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 KANTOROWICZ (66. lj.) 5--6. 
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 Lásd SCHULZ (28. lj.) 43--44. 
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Az általános jogi kifejezések megalkotása, éppúgy, mint a jogszabályok alapjául szolgáló 

általános elvek felállítása, nemcsak a görög filozófia iránt feléledt érdeklődéssel állt szoros 

összefüggésben, hanem a teológia korabeli fejlődésének eredményeivel is;
2990

 és mind a filozófiai, mind 

a teológiai fejlemények szorosan összefüggtek azokkal a politikai, gazdasági és társadalmi életben 

bekövetkező mélyreható változásokkal, amelyeket a pápai forradalom vont maga után. Mindenekelőtt az 

újonnan megjelenő központosított egyházi és világi kormányzatok egymás mellett létezése és versengése 

tette ugyanis szükségessé, hogy világosan megfogalmazzák a szabályok alapjául szolgáló elveket és az 

elvek alapját képező fogalmakat. Az egyház járt ebben elöl. Így a XI. századi egyház volt az első 

közösség, amely társaságnak (universitas) nevezte magát. A püspökök és a papok korábban kizárólag a 

felszentelés szentségéből származó hatalmát innentől kezdve részben az egyházi joghatóságból 

eredeztették: most először pápai jóváhagyással („Isten és az Apostoli Szentszék kegyelméből”) iktatták be 

őket, és csak a pápa által voltak elmozdíthatók. A püspök mostantól fogva egy hivatalnok volt az egyházi 

szervezetben. „Joghatósága” folytán jogában és kötelességében állt, hogy az ügyeket bírósága előtt, az 

eljárási és anyagi jogi szabályok átfogó rendszere alapján megtárgyalja, a pervesztes fél pedig 

automatikus fellebbezési joggal bírt a pápai kúriához.
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Hasonló konceptualizálási folyamat játszódott le a világi jogrendszerek fejlődésében. 

Ugyanazokat a javarészt a római jogból származó kifejezéseket használva fejtették ki az általános elveket, 

és alkották meg végső soron az általános fogalmakat. Majd ezen elveket és fogalmakat az új 

alkalmazásokra való extrapolálás alapjaként használták. Ez egy fontos előrelépés volt, amely 

forradalmasította a jogtudományt. Azt jelentette ugyanis, hogy egy jogszabály érvényessége az egységes 

egészként felfogott rendszer elveivel és fogalmaival való szerves összhangjának kimutatása révén 

igazolható. 

5. A jog mint az első modern nyugati tudomány 

A skolasztikus jogtudósok modern nyugati értelemben, nem pedig platóni vagy arisztotelészi 

értelemben vett jogtudományt alkottak. A „tudomány” (episztémé) Platón felfogásában az igazság tudását 

jelentette, amely az általánosról az egyedire való deduktív következtetés révén érhető el. Noha 

Arisztotelész önálló és elkülönült tudományok egész sorát ismerte el, melyek közös módszertani alapját a 

megfigyelés és a hipotézis képezi,
2992

 mindazonáltal elsősorban arra fordította figyelmét, hogy megtalálja 

                                                           
2990

 Tudomásom szerint nem jelent még meg olyan mű, amely részletesen vizsgálná a jogi érvelés 

teológiai érveléshez való viszonyát a nyugati jogi gondolkodás formálódásának időszakában. Néhány 

kiváló utalást tartalmaz Franz WIEACKER: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit (Göttingen: Vandenhoeck 

und Ruprecht 21967) 54--56. 
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 VII. GERGELY pápa 1075-ben kelt, Dictatus papae című iratában kijelentette, hogy Róma püspökének 

hatalmában áll egyedül (vagyis zsinati határozat nélkül) püspököket elmozdítani és hivatalába 

visszahelyezni; egyedül neki van hatalma ahhoz, hogy új törvényeket bocsásson ki; nem hívható össze 

egyetemes zsinat a jóváhagyása nélkül, s az egyetemes zsinat egyetlen döntése sem ismerhető el 

hitelesnek a felhatalmazása hiányában; és a legfontosabb ügyeivel minden egyházközségnek a pápai 

kúriához kell fordulnia. A dokumentum angol fordítását lásd in TIERNEY (4. lj.) 49--50. 

A joghatóság és a jogi személyiség fogalmai a képviselet fogalmát is maguk után vonták. A képviselet 

valamilyen kezdetleges formában mindig is létező intézményét most skolasztikus fogalmakba öntötték: a 

képviselt személy távol maradt, ugyanakkor jelen is volt képviselője által. A pápára ily módon először 

tekintettek úgy, mint aki nem csupán Krisztus egyik képviselőjeként, hanem egyetlen küldötteként jár el. 

Egyúttal azt is tartották róla, hogy az egyházat mint jogi személyt képviseli. Ebben a minőségében 

„legátusokat” küldött, hogy a nevében igazgassanak és ítélkezzenek. Ha a pápa történetesen egy fel nem 

szentelt, az egyházi hierarchiában alacsonyabb szinten álló személyt, pl. egy szubdiákonust nevezett ki 

legátusnak, hogy egy püspök felett ítélkezzen, ez az eset tökéletesen illusztrálja számunkra, hogyan 

kapcsolódtak össze egymással a képviselet, a jogi személyiség és a joghatóság új fogalmai. Lásd Hasso 

HOFMANN: Repräsentation (Berlin: Duncker und Humblot 1974). 
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 ARISZTOTELÉSZ a platóni „tudományt” fizikára, biológiára, geometriára, etikára, politikára, 

metafizikára és más tudományokra osztotta fel, melyek mindegyikének megvannak „a maga 

megkülönböztető arkhéi vagy »elvei« [szó szerint: »kezdetei«] és a saját, pontosan körülhatárolt tárgya”, 

továbbá mindegyik saját, „magából a tárgyból fakadó” vizsgálati módszerrel rendelkezik. John Herman 

RANDALL: Aristotle (New York: Columbia University Press 1960) 33. és 54. Amint egy tudomány 

előfeltevései vagy első elvei meghatározásra kerültek, az érvelés a tudományos igazságok bizonyításának 

apodiktikus módszerét, és nem a vitatható premisszákból valószínűségekhez eljutó dialektikus módszert 
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a valamely szubsztanciát vagy következményt létrehozó valódi okot vagy szükségszerűséget. A tudomány 

alapvető modelljét így Arisztotelész számára a geometria jelentette. 

A modern nyugati embert viszont a matematikai bizonyosság -- az a tény, hogy a matematika a 

saját belső logikáján nyugszik, és nem a tévedésnek kitett emberi megfigyelésen -- sokkal inkább egy 

nyelvre vagy egy filozófiára, mintsem egy tudományra emlékezteti. A modern nyugati értelemben vett 

tudomány az arisztotelészi tudománnyal ellentétben olyan hipotézisek megfogalmazására irányul, 

amelyek alapján a jelenségek elrendezhetők az idő világában, következésképp a valószínűségek és 

előrejelzések, nem pedig a bizonyosságok és szükségszerűségek világában. A skolasztikus jogászok 

jogtudománya pontosan ilyen tudomány volt. Az általános jogelveket dialektikus módszerrel állapította 

meg, oly módon, hogy egyedi dolgokkal kapcsolatos állításokra vonatkoztatta azokat. Kétségkívül nem 

volt „egzakt” tudomány, mint a modern fizika vagy kémia, és nem is volt alkalmas az olyasfajta 

laboratóriumi kísérletezésre, mint ami számos (de nem minden) természettudomány sajátja; még ha 

végzett is (mint azt hamarosan kifejtem) a maga sajátos módján kísérleteket. Azonfelül a társadalmi 

jelenségek -- jogintézmények -- megfigyelése, és nem az anyagi világ jelenségeinek vizsgálata révén 

igyekezett megalkotni a rendszerét. Mindamellett az új jogtudomány, a nyomában kifejlődött 

természettudományokhoz hasonlóan, egyesítette magában a tapasztalati és az elméleti módszert. 

A szó modern nyugati értelmében vett tudomány három kritériumrendszer: (a) módszertani, (b) 

érték-, és (c) szociológiai kritériumok révén határozható meg. Mindhárom kritériumrendszer alapján azt 

mondhatjuk: a XII. századi nyugat-európai jogászok jogtudománya volt a modern nyugati tudományok 

atyja. 

5.1 A jogtudomány módszertani sajátosságai 

A modern nyugati értelemben vett tudomány módszertani szempontból úgy határozható meg, 

mint (a) egy integrált tudásanyag, (b) mely az egyedi események vagy jelenségek szisztematikus 

magyarázatát adja, (c) általános elvek vagy igazságok („törvények”) segítségével, (d) amelyek ismerete 

(ti. mind a jelenségeké, mind az általános elveké) (I) a megfigyelés, (II) a hipotézisállítás, (III) az igazolás 

és, (IV) amennyire lehetséges, a kísérletezés együttese révén érhető el. Azonban (e) a kutatás és 

rendszerezés tudományos módszere mindezen közös sajátosságok ellenére nem ugyanaz valamennyi 

tudomány számára, hanem specifikusan idomulnia kell az egyes konkrét tudományok által vizsgált sajátos 

esemény- vagy jelenségtípusokhoz. 

A XI. század végi, XII. és XIII. századi itáliai, francia, angol, német és más -- akár kanonista, 

akár romanista -- jogtudósok tudományos kutatásai és művei az összes felsorolt kritérium szerint 

jogtudományi munkának minősültek. A vizsgált jelenségek az egyházi zsinatok, pápák és püspökök, 

illetve császárok, királyok, hercegek, városi elöljárók és más világi hatóságok által hozott, vagy a 

Szentírásban, a iustinianusi római jogi szövegekben és más írott forrásokban található döntések, 

szabályok, szokások, törvények és más jogi adatok voltak. E joganyagokat a jogtudósok úgy kezelték, 

mint megfigyelésre, osztályozásra és az általános elvek és általános fogalmak vagy igazságok révén 

történő szisztematikus magyarázatra váró adatokat. A magyarázatokat mind logikai, mind tapasztalati 

úton igazolás alá vonták. És amennyiben tényleges példákat tudtak hozni az alkalmazásukra, illetve a 

hatásukat fel tudták mérni, egyfajta kísérletezést is folytattak. 

Egy konkrét példát idézve: a jogtudósok megfigyelték, hogy a különféle vizsgált jogrendszerek 

mindegyikében felmerült az a kérdés, hogy akit erőszakkal fosztottak meg javaitól, annak vajon jogában 

áll-e azokat erőszakkal visszavenni. Az egyik megoldást e problémára a iustinianusi római jogi szövegek 

értelmezése kínálta, amelyekből az tűnik ki, hogy a római praetor rendelkezése értelmében akit 

erőszakkal vetettek ki földbirtokából (ingóságokról  szó sem esik), az bizonyos idő eltelte után már nem 

veheti azt vissza erőszakkal. A XII. századi jogászok arra a következtetésre jutottak, hogy a szabály az 

ingó javakra is ugyanúgy alkalmazható, hiszen mindkét esetcsoportban ugyanazok a célok merülnek fel. 

Azonkívül néhány egyházi zsinat részéről, illetve egyes egyedi egyházi ügyekben az a szabály nyert 

elfogadást, hogy ha egy püspököt erőszakkal űztek el püspökségéből, nem alkalmazhat erőszakot annak 

visszaszerzésére. Egy püspökség nemcsak földtulajdonjogot foglalt magában, jegyezték meg a XII. 

századi jogtudósok, hanem ingó dolgok feletti jogokat, továbbá a szerzeményekhez való jogokat -- 

jogokhoz való jogokat („követelési jogokat”) -- is! Az ilyen esetek nemcsak analógiák, hanem hipotézisek 

felállítására is alkalmat adtak. Úgy tűnt, hogy a különböző szabályok alapjául az -- a jogban sehol meg 

nem fogalmazott, de most a jogot magyarázó jogtudósok által kimondott -- jogi alapelv szolgált, mely 

                                                                                                                                                                          
követi. Lásd uo. 162--165. ARISZTOTELÉSZ szemében az orvostudomány inkább „mesterség” (tekhné) 

volt, mintsem tudomány, mert jóllehet tudományos igazságokat alkalmaz, maga nem járul hozzá ilyen 

igazságok bizonyításához. A jog szerinte még csak „mesterség” sem volt, hanem feloldódott az etikában, 

a politikában és a retorikában. 
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szerint a jogaikban megsértett személyek kötelesek jogaiknak peres úton érvényt szerezni, nem pedig oly 

módon, hogy „a törvényt a saját kezükbe veszik”. Ezt a hipotézist logikailag az az állítás igazolta, mely 

szerint a jog egyik alapvető célja, hogy alternatívát nyújtson az erőszakkal mint vitarendezési eszközzel 

szemben. Mindezt továbbá a tapasztalat is megerősítette, nevezetesen azoknak a körülményeknek a 

megtapasztalása, amelyek a szabály megalkotását szükségesé tették: tudniillik az a zűrzavar és 

igazságtalanság, amely azért uralkodott el, mert a föld és az ingó javak feletti, illetve a követelési 

jogokkal kapcsolatos vitákat erőszakos cselekmények sorával rendezték, melyek keretében a vitázó felek 

felváltva fosztották meg egymást jogaiktól. Az ilyen jellegű tapasztalás akkor érte el a kísérletezés 

szintjét, ha a jogtudós képes volt a sokféle jogszabály és a jogszabályváltozások következményeit 

összevetni. A nem megfelelőnek ítélt szabályok olykor módosításra vagy eltörlésre kerültek, vagy 

desuetudóba estek. A megfelelőnek tekintett szabályokat többségében fenntartották. Az ilyen „kísérletek” 

nélkülözik a laboratóriumi vizsgálatok egzaktságát; mégis egyfajta társadalmi kísérletezésnek, 

„történelmi laboratóriumnak” minősülnek -- amit a modern tudósok „természetes kísérleteknek” 

neveznének. Mai terminológiával azt mondhatjuk, hogy a tapasztalásra, s ezen belül a szabályok konkrét 

esetekre történő alkalmazására vonatkozó tapasztalatra úgy tekintettek, mint egy állandó visszacsatolási 

folyamatra mind a szabályok, mind pedig az azok alapjának gondolt általános elvek és fogalmak 

érvényességét illetően. 

Az általános jogelvek logikai és tapasztalati igazolása a jogtudomány legmagasabb szellemi 

szintjét képezte; mindamellett a XII. századi jogtudósok -- akárcsak mai utódaik -- többnyire azzal 

foglalatoskodtak, amit sokkal később „jogi dogmatikának” neveztek el, vagyis a jogszabályok 

tipológiájának szisztematikus kidolgozásával, illetve azok egymás közötti viszonyainak és egyedi 

helyzetekre való alkalmazásának rendszeres vizsgálatával. Visszatérve az erőszakos birtokfosztás 

példájához: a tulajdon erőszakkal történő visszaszerzésének tilalmát kimondó elv rögzítése meglehetősen 

bonyolult kérdéseket vetett fel a birtokától erőszakosan megfosztott személy jogi helyzetének 

orvoslásával kapcsolatban. E személyt akkor is vissza lehet helyezni birtokába, ha maga korábban 

erőszakkal szerezte azt meg, sőt akkor is, ha az őt most a birtokából kivető személy az igazi tulajdonos? 

Ugyanazok a jogsegélyek alkalmazandók az ingó javakra, mint a földbirtokra? Van-e olyan időhatár, 

amelyen belül a birtokfosztást elszenvedő fél jogszerűen védheti meg erőszakkal a jogait („forró nyomon 

üldözés”)? Ezek a kérdések a jogászok szemében elsősorban nem erkölcsi vagy politikai, hanem jogi 

kérdések voltak; olyan problémák, amelyeket az autoritatív jelleggel kibocsátott jogi szövegek -- 

döntések, szabályok, szokások, törvények, szentírási szakaszok, stb. -- értelmezése alapján kell 

megoldani. Az autoritatív szövegeket objektíve adottnak tekintették; senki sem kísérelte meg kimutatni 

róluk, hogy ellenkeznek az ésszel, feleslegesek, vagy történelmileg meghatározottak. A jogászok feladatát 

abban látták, hogy e szövegeket rendszerezzék és értelmet rendeljenek hozzájuk. Mint azt korábban 

jelezni próbáltam, e célból alkalmazott módszereik nem különböztek lényegesen a természettudósok által 

később másfajta adatok vizsgálatára és szintézisére használt módszerektől. 

5.2 A jogtudomány értékpremisszái 

Bár a modern nyugati értelemben vett tudományt többnyire kizárólag módszertani alapon 

határozzák meg, egyre inkább teret nyer az a felismerés, hogy a tudomány definíciójában a tudományos 

vállalkozásban részt vevő személyek beállítódásainak, meggyőződéseinek és alapvető céljainak is helyet 

kell kapniuk. Csakugyan létezik egy tudományos értékkódex,
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 amely (a) rögzíti a tudósok arra 

vonatkozó kötelességét, hogy kutatásaikat a tárgyilagosság és tisztesség elveit szem előtt tartva 

folytassák, s a saját és mások munkáját kizárólag a tudományos kiválóság egyetemes mércéi alapján 

ítéljék meg; (b) azt az elvárást fogalmazza meg, hogy a tudósok a kétely és a „szervezett szkepticizmus” 

álláspontját foglalják el a saját és mások premisszáinak és konklúzióinak bizonyosságát illetően, amit az 

új elképzelésekkel szembeni tolerancia követelménye egészít ki (amíg meg nem cáfolják azokat), a hibák 

nyilvános elismerésére való hajlandósággal együtt; és (c) azt a beépített feltevést foglalja magában, hogy 

a tudomány egy „nyílt rendszer”, amely „az igazságot egyre jobban megközelítő állításokra, nem pedig 

végső válaszokra” törekszik, illetve hogy: „a tudomány nem merülhet ki egy ortodox nézetegyüttes 

konzerválásában […] hanem a gondolatok folytonos mozgásban lévő rendszerét képezi, a plauzibilitás 

változó fokozataival.”
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Sokan bizonyára kételkednek annak a valószínűségében, vagy akár a lehetőségében is, hogy egy 

„jogász” megfelelhet e három elvárásnak. Tárgyilagossága, tisztessége és egyetemes nézőpontja 

megkérdőjelezhetőnek tűnik, hiszen politikai pártfelek és elfogult magánfelek kérik fel arra, hogy 

mozdítsa elő és igazolja érdekeiket. Ráadásul ha kétségei támadnának saját konklúzióival kapcsolatban, 

akadályokat gördíthet elfogadásuk elé, és gyakran a szakmai felelősségének részét képezi, hogy 

meggyőzze az embereket azok helyességéről. Ugyanez a nehézség állja útját a jogtudomány folyamatosan 

változó gondolatrendszerként való felfogásának: úgy tűnik, maga a társadalom igényli, hogy a jog több 

legyen ennél. Végül, figyelembe véve, hogy a nyugati tudományról egy olyan időszakában beszélünk, 

amikor a pápaság nemcsak hatalmának és befolyásának, hanem dogmatizmusának is csúcsán állt, 

elképzelhetetlennek tűnik, hogy a „jogászok” -- még akkor is, ha jogtudósok, és nem gyakorló jogászok 

voltak (ami azt illeti, sokan közülük mindkét hivatást betöltötték) --, sőt bármilyen más tudás művelői 

magukévá tudták volna tenni azt a fajta elfogulatlanságot és előítéletmentességet, ami a modern nyugati 

tudomány értékkódexének kiindulópontját képezi. 

E kételyek nemcsak a XII. századi jogtudomány, hanem bármely társadalom bármilyen 

tudományának szabadságát illetően alapvető kérdéseket vetnek fel.
2995

 A tudományos értékkódex mindig 

törékeny: folyamatosan védelemre szorul a kívülről érkező politikai és ideológiai nyomással, illetve 

maguknak a tudósoknak az előítéleteivel és elfogultságaival szemben. Ami rendkívül figyelemreméltó a 

XII. században, az az, hogy pontosan az egyház hatalmának és uralmának centralizálására irányuló 

mozgalom tetőpontján, amikor először iktatták törvénybe a dogmát és határozták meg bűnös 

engedetlenségként az eretnekséget,
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 akkor vert gyökeret az a meggyőződés, hogy a tudomány 

fejlődése a tudósok azon szabadságától függ, hogy a tudományos igazságra vonatkozó kérdésekben 

ellentétes nézeteket vallhassanak. Természetesen azt előfeltételezték, hogy az ellentmondó álláspontokból 

kiinduló dialektikus érvelés szintézist teremt, mégpedig olyan szintézist, amely összhangban áll az igaz 

hit autoritatív megnyilatkozásaival; másrészt viszont azt gondolták, hogy a dialektikus érvelést 

tudományosan kell folytatni, máskülönben semmit sem ér. Így miközben a heterodox tanokat jogi úton 

betiltották, s az „engedetlenség” mellett kitartó eretnekeket kivégezték, ezzel egy időben a tudományos 

tárgyilagosságot és elfogulatlanságot, a szervezett szkepticizmust, a hibatoleranciát, az új tudományos 

igazságokra való nyitottságot, stb. nemcsak hirdették, hanem kifejezésre is juttatták az ekkoriban 

megjelenő új tudományokon keresztül. 

Az azzal kapcsolatos kételyek, hogy vajon a „jogászok” képesek-e ezek mellett az értékek 

mellett elkötelezni magukat, számos félreértésen alapulnak. Kétségkívül igaz, hogy amikor a jogász 

ügyvédként egy peres felet vagy ügyet képvisel, az ügy támogatójaként, nem pedig tudósként kell 

eljárnia. Ám ez a szerep a jogi eljárás lényeges része, ahol a szembenálló nézeteket a döntés 

meghozatalára felhatalmazott bíróság előtt adják elő. Sőt, bizonyos értelemben maga a jogi eljárás is 

tudományos, hiszen a vitának az a rendeltetése, hogy minden releváns szempontot a bíróság elé tárjon. 

Egy perben eljáró bíróságnak az a feladata, hogy az ügyet „tárgyilagosan” döntse el, a vitázó felek által 

bemutatott „bizonyítékok” alapján. Egy tárgyalás, egy törvényhozási vita vagy más hasonló jogi eljárás 

azonban ettől eltérő, a tudományosságtól meglehetősen távol álló jellemvonásokkal is bír. Először is, egy 

bíróságnak meghatározott határidők szorításában kell dolgoznia, míg egy tudósnak elvileg korlátlan idő 

áll rendelkezésére, hogy levonja következtetéseit. Azonkívül a bíróság egy politikai testület: túl közel 

helyezkedik el a közösség előítéleteihez és nyomásához ahhoz, hogy a tudósoktól megkövetelt 

„távolságot” meg tudja tartani. Ám nem a „jogásztól”, és nem is a „törvényszéktől” (legyen az bírói, 

törvényhozói, vagy igazgatási testület) várják el, hogy kötelezze el magát a tudományos értékkódex 
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mellett, hanem a jogtanártól vagy a jogtudóstól. Neki is akadnak nehézségei ezen elvárás teljesítésével -- 

talán nagyobbak, mint azoknak a tudósoknak, akik a mindennapi politikai, gazdasági és társadalmi élettől 

távolabb eső területeken tevékenykednek. De éppen ezért valószínűleg jobban tudatában van a rá 

nehezedő külső nyomásnak, ahogy a saját szenvedélyeiből és előítéleteiből fakadó belső kényszereknek 

is, és ebből következően feltehetően jobban ellen tud állni mindezeknek, vagy legalábbis jobban érzékeli 

saját tudományos szabadságának törékeny voltát. 

Mindazonáltal az, hogy a tudomány -- és azon belül a jogtudomány -- értékei milyen mértékben 

érvényesülnek, végső soron nemcsak maguknak a tudósoknak az eltökéltségétől és önfegyelmétől, hanem 

társadalmi tényezőktől, így az ezen értékeket védelmező jogintézményektől is függ. A következő 

szakaszban fogom tárgyalni a XII. századi Európa új jogtudományára ható főbb társadalmi tényezőket. 

Ennek a szakasznak a célja annak bemutatása volt, hogy maguk az értékek implicite benne rejlettek a jogi 

problémák analízisének és szintézisének azon dialektikus módszerében, amit a XI--XII. századi 

skolasztikus jogtudósok fejlesztettek ki. A jogban található ellentmondások, a „dialektikus problémák”, 

quaestiones disputatae iránt tanúsított nagyfokú figyelem, és az arra irányuló komoly törekvés, hogy az 

ellentéteket jogi elvek és fogalmak segítségével békítsék ki az általánosítás növekvő szintjén -- mindez 

módszerként csak a tudományt magát jellemző értékekhez való ragaszkodás révén lehetett sikeres: ezek a 

tárgyilagosság, a tisztesség, az egyetemesség, a szkepticizmus, a hibatolerancia, az alázat, az új 

igazságokra való nyitottság -- és, tegyük hozzá, az a sajátos időérzék, ami az ellentmondó állítások 

egymás mellett létezésével állt összefüggésben. Mivel úgy gondolták, hogy a jog egészét egy közös cél, 

ratio hatja át, bizonyosra vették, hogy a paradoxonokat végül fel fogják oldani; addig pedig a jogászi 

testület türelmesen megbirkózik a paradoxonok okozta bizonytalanságokkal. 

5.3 A jogtudomány szociológiai ismérvei 

Módszertana és értékpremisszái mellett a szó modern nyugati értelmében vett tudomány 

szociológiai ismérvek alapján határozandó meg. Vannak bizonyos társadalmi előfeltételek, amelyek 

nemcsak létezéséhez nélkülözhetetlenek, hanem jellegének kialakulását is elősegítik.
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 Ezek a 

következőket foglalják magukban: (a) a különböző tudományágakkal rendszerint együtt létező 

tudományos közösségek létrehozását, amelyek mindegyike kollektív felelősséggel bír a kutatás 

folytatásáért, az új tagok képzéséért, a tudományos tudás megosztásáért és a tudományos eredmények 

igazolásáért a diszciplínán belül és kívül; (b) a különböző tudományágak összekapcsolását a tágabb 

tudományos közösségekben, különösen az egyetemeken, amelyek tagjai közös ügynek tekintik a tudás 

előrehaladását és a fiatalok oktatását, s osztják azt a implicit feltevést, mely szerint a tudás minden ága 

végső soron ugyanazon az alapokon nyugszik; és (c) a tudósközösségek kiváltságos társadalmi helyzetét, 

beleértve az oktatás és kutatás nagyfokú szabadságát, ami korrelatív viszonyban áll a tudomány ügyének, 

módszereinek, értékeinek és társadalmi funkciójának szolgálatáért vállalt nagyfokú felelősségükkel.  

Aligha vitatható, hogy a nyugati jogtudomány a XII. században és ma is egy kollektív 

vállalkozásnak tekinthető, illetve, hogy a jogtudósok a közös érdeklődés és a kölcsönös érdekek 

közösségét alkották akkor és ma is. Az talán csak valamivel kevésbé nyilvánvaló, hogy a jogtudósok egy 

külön hivatást is alkottak és alkotnak a mai napig, abban az értelemben, hogy az egyes tagok közös 

felelősséggel tartoznak és elkötelezik magukat az iránt, hogy diszciplínájuk fejlesztését személyes 

érdekük vagy hasznuk elé helyezik. A nyugati történelmi tapasztalatok e közkeletű igazságai valamennyi 

-- bárhol és bármikor létezett -- tudományra alkalmazhatók. Ami viszont a XII. század óta specifikusan 

jellemzi a nyugati tudományt, így a jogtudományt is, az az egyetem intézményéhez fűződő szoros 

történelmi kapcsolata; az egyetemen született, és az egyetem hagyta rá az oktatás és kutatás 

szabadságának törékeny örökségét. 

Ez egy újabb kulcs annak a rejtvénynek a megoldásához, hogy a modern nyugati tudományos 

fogalmak és módszerek miért éppen a kései XI. és a korai XII. században tűntek fel. Azért, mert ekkor 

alapították az egyetemeket. Úgy tűnhet, mintha ezzel csupán egy lépéssel odébb tolnánk a kérdést. De 

többről van szó: a problémát ezáltal az eszmetörténet tartományából a társadalomtörténet területére 

helyezzük át. A jelen fejezet előző két szakaszában leírt, az általam „modern nyugati értelemben vett 

tudománynak” nevezett jelenséget jellemző tudományos módszertant és tudományos értékeket nem 

valamilyen platóni vagy hegeli értelemben vett eszmék kibontakozásaként, hanem a társadalmi 

szükségletekre adott társadalmi válaszokként kell felfogni. Nem elég Arisztotelész munkáinak fokozatos 
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lefordítására hivatkozni annak megmagyarázásához, hogy 1150-ben az észak-itáliai Bologna városában 

miért sereglett össze 10--13 ezer diák szerte Európából a célból, hogy jogtudományt tanuljon.
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 Azért 

voltak ott, mert a társadalom lehetővé tette -- sőt megkövetelte -- a jelenlétüket; mi több, azok a 

társadalmi körülmények, amelyek ezt egyszerre lehetővé és sürgetővé tették, óhatatlanul döntő szerepet 

játszottak az ott oktatott jogtudomány jellegének meghatározásában is. 

Azt állítom, hogy a skolasztikus dialektikát, s következésképpen a modern tudományt a nyugat-

európai társadalom késő XI. és XII. századi történelmi helyzetében rejlő ellentmondások, és az ezen 

ellentmondások feloldására és egy új szintézis kialakítására irányuló elemi erejű törekvés -- röviden a 

pápai forradalom -- hozta létre. Ez mindenképpen igaz a jogtudományban alkalmazott skolasztikus 

dialektikára. A tanult jogászi réteg az egyházon belül, az egyház és a világi hatalmak között, valamint a 

különböző világi kormányzatok között és azokon belül tomboló ellentétek kibékítésének igényére adott 

válaszként jelent meg Nyugat-Európában. Az elsősorban az egyetemeken képzett jogászi hivatás 

megalkotta a jog tudományát; más szavakkal, a jogászok egy olyan közösséget képeztek, amelyben a 

tudomány volt a közösség létokának kifejeződése. A jogászi hivatás oly módon járult hozzá 

jogtudományán keresztül a nyugat-európai társadalmi és történelmi helyzet ellentmondásainak 

feloldásához, hogy összehangolta a társadalmi-történeti helyzet és a már létező jogforrások közötti 

ellentéteket. A jogtudomány mindenekelőtt a társadalmi-politikai konfliktusoknak az autoritatív jogi 

szövegek közötti ellentmondások kibékítése révén történő feloldásának intézményesített folyamata volt. 

E tétel bizonyításához a nyugati jogtudomány késő XI--XII. századi kialakulási időszakának 

alapvető társadalmi sajátosságaira, különösen az egyetemek szerepére érdemes utalnunk. 

Először is, az egyetemek hozzájárultak a nyugati jogtudomány transznacionális jellegének 

kialakulásához. Ahogy David Knowles írja: 

Háromszáz éven keresztül, 1050-től 1350-ig, azon belül legfőképpen az 1070 és 1170 közötti 

évszázadban az egész művelt Európa egyetlen megkülönböztetéstől mentes kulturális 

egységet alkotott. Az Edinburgh és Palermo, illetve Mainz vagy Lund és Toledo közötti 

területeken bármely város vagy falu lakója bármelyik iskolába mehetett tanulni, és északtól 

délig, kelettől nyugatig bármelyik templom, bíróság vagy egyetem főpapjává vagy 

tisztviselőjévé válhatott (amíg ezek léteztek). […] Ebben a korszakban a legünnepeltebb 

írók, gondolkodók és hivatalnokok tekintélyes hányada születésük és gyermekkoruk 

helyszínétől távol tett szert kiemelkedő hírnévre, s alkotta meg életműve legjelentősebb 

részét. Ráadásul sokuk írásaiban egyetlen olyan nyelvi, stílus- vagy gondolkodásbeli 

sajátosság sem fedezhető fel, amely elárulná származási helyüket. Való igaz, csupán egy 

csekély számú művelt kisebbségről beszélünk, akiknek a csoportjába nem tartozott bele 

általában a földbirtokos arisztokrácia, számos uralkodó, sőt még néhány püspök sem. Az 

egyház és az állam világát gyakran skizmák és háborúk szaggatták, míg a lakosság zöme 

szorosan a földhöz kötődött, és semmit sem ismert saját kis birtoka szántóin és erdein kívül. 

Az írás és gondolkodás szintjén azonban rendelkezésre állt a szavak, formák és gondolatok 

egy közös készlete, amelyből mindenki merített, és amelyben mindenki egyenlően osztozott. 

Ha az írásműveken nem szerepelne szerzőik neve, nem tudnánk azokat valamely országnak 

vagy népnek tulajdonítani.
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 Az eszmetörténészek néha visszájára fordítják a dolgokat. Vö. Eugene R. FAIRWEATHER (szerk. és 

ford.): A Scholastic Miscellany: Anselm to Ockham (New York: Macmillan 1956) 27: „Tulajdonképpen 

az egész középkori gondolkodás története Arisztotelész fokozatos újrafelfedezése köré szervezhető.” A 

valóságban mind az új teológia, mind az új jogtudomány alapító atyáinak fő művei -- nevezetesen 

ABÉLARD és GRATIANUS munkái -- megelőzték időben ARISZTOTELÉSZ legjelentősebb logikai műveinek 

latinra fordítását. Ez nem jelenti azt, hogy ARISZTOTELÉSZ logikai elméletei, abban a formában, ahogyan 

azokat BOETHIUS a VI. században továbbadta, jelentéktelenek lettek volna. A kérdés az: miért tettek szert 

hirtelen új jelentőségre? Miért lett egyszer csak olyan fontos fő műveinek a lefordítása? 
2999

 KNOWLES (5. lj.) 80--81. Mint azt KNOWLES kifejti, ez volt: „a paviai, beci és canterburyi Lanfranc 

kora [LANFRANC Hódító VILMOS főtanácsadója és Canterbury érseke volt]; az aostai, beci és canterburyi 

Szent Anzelmé [ANZELM korábbi tanárát, LANFRANCot követte az érseki székben VILMOS utódjának 

uralma alatt]; a lombardiai, canterburyi, oxfordi és yorki Vacariusé [a római jog híres professzoráé]; a 

salisburyi, párizsi, beneventói, canterburyi és chartres-i Jánosé [aki királyok, érsekek és pápák bizalmasa 

és tanácsadója, s »korának legkiválóbb tudósa és írója« volt]; […] a St. Albanst, Franciaországot, 

Skandináviát és Rómát megjáró Nicholas Brakespeare-é [aki angol földművesek fiaként IV. ADORJÁN 

néven lett pápa]; az aquinói, kölni, párizsi és nápolyi Szent Tamásé.” 
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Amit Knowles általában véve a korabeli tudományról ír, az a kánonjog és a római jog 

tudományos művelésére is érvényes. Ezek nemzeti határok nélküli diszciplínák voltak. Az egyetemeken 

Európa valamennyi országából összegyűlt joghallgatóknak tanították őket. Természetesen mindnyájan 

beszéltek latinul, mely nemcsak a jog, hanem egyúttal az oktatás és a tudomány, valamint a 

vallásgyakorlás és a teológia egyetemes nyugati nyelve is volt. 

Másodszor, amellett, hogy transznacionális jelleget adtak a jogtudománynak, az európai 

egyetemek másik fontos hozzájárulása az volt, hogy a jog egésze számára transznacionális szókincset és 

módszert nyújtottak. Az egyetemek jogi karain végzett diákok visszatértek saját országukba, vagy más 

országba költöztek, ahol egyházi vagy világi bíróként, gyakorló jogászként, egyházi, királyi, illetve városi 

hatóságok és földesurak jogi tanácsadóiként, vagy különféle egyházi és állami hivatalok igazgatási 

tisztviselőiként szolgáltak. Amennyiben kánonjoggal foglalkoztak, az egyetemen szerzett tudásukat 

közvetlenül fel tudták használni; amennyiben a világi joggal kerültek kapcsolatba, az ott elsajátított római 

jogi és kánonjogi szókincset és módszereket alkalmazták rá. 

Harmadszor, az európai egyetemeken tanított jogi módszer volt az, ami lehetővé tette a 

jogrendszerek kidolgozását a fennálló, egymástól eltérő és egymásnak ellentmondó szokásokból és 

törvényekből. Az ellentmondások összehangolásának módszerei -- egy eszményi „jogrendszer” (corpus 

iuris) gondolatával párosulva -- lehetővé tették előbb a kánonjog (corpus iuris canonici), majd azután a 

hűbéri jog, a városi jog, a kereskedelmi jog és a királyi jog egységbe foglalását. 

Negyedszer, az egyetemek megnövelték a tudósok -- a tudomány művelőinek -- szerepét a jog 

alakításában. A jog főleg a régi szövegekben volt fellelhető, ebből következően szükség volt a tanult 

emberek egy olyan osztályára, akik meg tudták magyarázni a szövegeket mindazok számára, akik 

bevezetést kívántak nyerni azok rejtelmeibe. A „doktor”, más szóval az egyetemi tanár így „az igaz 

szabály” hiteles magyarázójává lépett elő. Ez is egyfajta egyetemességet kölcsönzött a jogtudománynak, 

ami segített áthidalni a törvények közötti ellentmondásokat. 

Ötödször, a jog és más egyetemi tanszakok -- különösen a teológia, az orvostudomány és a 

szabad művészetek -- egymás mellé helyezése olyan módon szélesítette ki a jogi képzés kereteit, ami 

máskülönben hiányzott volna. A skolasztikus módszert az összes tudományágban használták, és az egyes 

tanszakok tárgyai között átfedések voltak. Így a joghallgató tudatában volt annak, hogy hivatása kora 

szellemi életének integráns részét képezi. 

Hatodszor, a jog, bár kapcsolódott más egyetemi tanszakokhoz, mégis elvált és eltért tőlük; nem 

volt többé sem a retorika, sem az etika és a politika ága, mint korábban, az egyetemek felemelkedése 

előtt. A Római Birodalomban a jogi gondolkodás autonómiáját a gyakorló jogászok tartották fenn -- 

különösen a praetorok és a hivatásos jogi tanácsadók; Nyugat-Európában ezt az autonómiát az egyetemek 

őrizték. 

Hetedszer, az a tény, hogy a jogot mint egyetemi diszciplínát oktatták, feltétlenül megkövetelte, 

hogy a jogi tanokat általános igazságok fényében bírálják és értékeljék, és nem csupán mint mesterséget 

vagy technikát tanítsák. Az egyetemeken kívül az egyház is hosszú ideje azt tanította, hogy minden 

emberi törvényt az isteni jog és az erkölcsi törvény fényében kell megvizsgálni és megítélni; az egyetemi 

jogtudósok azonban ezt egy eszményi emberi jogrend, a Iustinianus könyveibe foglalt római jog 

eszméjével egészítették ki, mely -- a Bibliával, az egyházatyák írásaival, az egyházi zsinatok és a pápák 

határozataival és más szent szövegekkel együtt -- alapvető jogi elveket és mércéket szolgáltatott a létező 

jogi szabályok és intézmények bírálatához és értékeléséhez. A jogszerűség végső kritériumait a múlt ezen 

ihletett írásai -- nem pedig a bármely jogalkotó által mondottak vagy tettek -- biztosították. 

Nyolcadszor, a nyugati egyetemek a jogintézmények fogalmainak megalkotásával és a jog 

egységes tudásanyaggá rendezésével a jog elemzését -- a szó XII--XV. századi értelmében -- tudományos 

szintre emelték. A jogszabályok érvényessége ezáltal a rendszerrel mint egésszel való összhangjuk 

vizsgálata révén vált igazolhatóvá. 

Kilencedszer, az egyetemek megteremtettek egy hivatásos jogászi osztályt, melynek tagjait a 

közös képzés, valamint az egyház és a császárságok, királyságok, városok, uradalmak, kereskedő- és más 

céhek szekuláris világának jogi tevékenysége irányításának közös feladata kapcsolta össze. Maguk a 

joghallgatók -- kezdetben legalábbis -- egy társaságot, egy céhet alkottak, és bár az egyetem elvégzése 

után számos országba szóródtak szét, a közös képzés és feladat továbbra is informális köteléket képzett 

közöttük.  

Kétségtelen, Angliában a XIV. században az oxfordi és cambridge-i egyetem jogi karai mellett a 

jogi oktatás egy másik formája is kifejlődött az Inns of Court (jogászkollégiumok) keretei között. 

Mindazonáltal Angliában éppúgy, mint Európa más országaiban az egyetemi jogi oktatás rendszerének 

XII. századi bevezetése mély hatást gyakorolt a jogi gondolkodásra. Az is igaz, hogy a nacionalizmus 

kialakulása a modern időkben részben aláásta a nyugati jogi oktatás transznacionális jellegét, illetve hogy 

a jog és a többi egyetemi diszciplína közötti kapcsolat jelentősen meggyengült. Valami azonban 
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mégiscsak fennmaradt a bolognai hagyományból és a skolasztikus dialektikából kilenc évszázad múltán -- 

még az amerikai jogi iskolákban is. Sőt, szerte a világban elterjedtek. És a XX. század második feléig 

senki sem vonta őket komolyan kétségbe. 

6. Konklúzió 

A fentiekben azt tárgyaltam, amit bizonyos nézőpontból a késő XI--XII. században megjelenő 

nyugati jogi hagyomány „formális” aspektusainak nevezhetünk: annak logikáját, „toposzait”, érvelési 

stílusát, általánosítási szintjeit, a partikulárék és az univerzálék, illetve az esetek és a fogalmak 

összekapcsolásának módszereit. Igyekeztem rámutatni arra, hogy az új jogi módszertan elengedhetetlen 

részét képezte a jog önálló tudományként való tudatos rendszerezésének, ami pedig a maga részéről 

nélkülözhetetlen szerepet töltött be a pápai forradalom nyomán létrejövő új közösségek: az új 

egyházállam, a kialakuló világi királyságok, a kiváltságlevéllel rendelkező városok és községek, az 

újonnan rendezett hűbéri és uradalmi viszonyok, s a kereskedők transzlokális közössége autonóm 

jogrendszereinek megalkotásában. Azáltal, hogy a hangsúlyt az egymásnak ellentmondó autoritatív jogi 

szövegekre, valamint azok általános elvek és fogalmak révén történő összeegyeztetésére helyezték, 

kreatív elméleti választ adtak a magán a társadalmi struktúrán belül egymás mellett létező és versengő, 

egymással éles ellentmondásban álló elemek összehangolásának égető szükségletére. Az összes 

ellentmondó -- egyházi és világi, királyi és hűbéri, hűbéri és városi, városi és céhes -- elem 

legitimitásának elismerése, az ezeket magában foglaló egész társadalom -- Európa, a Nyugat, a nyugati 

kereszténység -- strukturális egységének fenntartásával, továbbá egy valódi szintézis kialakítása, vagyis 

az ellentmondások és ellentétek feloldása az alkotóelemek autonómiájának lerombolása nélkül -- ez volt 

az akkori idők forradalmi kihívása. A jogtudományban a glosszátoroknak és a kánonjogászoknak ezzel a 

kihívással kellett szembenézniük, ahogy az e tudomány segítségével létrehozott új jogrendszerek 

kidolgozása során is ezzel a feladattal kellett megbirkózni.
3000

 

Éppen ezért az új nyugati jogtudomány sokkal több volt puszta elméleti teljesítménynél -- mint 

azt korábban hangsúlyoztam, messze több volt, mint egy érvelési módszer vagy a tudás rendezőelve. 

Kritériumai egyszerre voltak erkölcsi és szellemi természetűek. A „forma” „tartalmi” értékeket és 

célkitűzéseket fejezett ki.
3001

 Az ellentmondó jogszabályok összehangolása a szigorú jog és a 
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 Roberto UNGER kollégám a jog mint autonóm rendszer fogalmának megjelenését Európa 

történelmében a transzcendens teológia, a csoportpluralizmusba vetett hit és a szekuláris liberális állam 

eszméje összetalálkozásának tulajdonítja. Lásd Roberto M. UNGER: Law in Modern Society: Toward a 

Criticism of Social Theory (New York: The Free Press 1976) 66--76, 83--86. és 176--181. Van néhány 

figyelemre méltó párhuzam UNGER elemzése és a fenti leírás között, annak ellenére, hogy éles ellentét 

húzódik az ő alapvetően filozófiai és a jelen szöveg inkább történelmi megközelítése között. 

Mindenesetre azáltal, hogy az autonóm jogrendszer nyugati fogalmát a XVII. századtól eredezteti és azt a 

pozitivista politika- és jogelmélet megjelenésével hozza összefüggésbe, UNGER professzor elkerüli az 

egyház politikai és jogi jellegére, valamint az egyház és az állam közötti viszonyra vonatkozó, döntő 

fontosságú kérdéseket; holott ezek a késő XI. századtól a XIX. századig központi helyet foglaltak el a 

nyugati politikai és jogi gondolkodásban, és rejtett módon mind a mai napig kísértik a nyugati szekuláris 

vallásokat, beleértve a liberalizmust és a szocializmust egyaránt. Lásd Harold J. BERMAN: The Interaction 

of Law and Religion (New York: Abingdon Press 1974). 
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 Még ha eltérő nézeteket fogalmazott is meg azok természetéről, a formának és a tartalomnak a jogi 

gondolkodásban való kölcsönös összefüggésére vonatkozó hasonló meggyőződésének adott hangot 

kollégám, Duncan KENNEDY egy közelmúltban megjelent cikkében: Duncan KENNEDY: „Form and 

Substance in Private Law Adjudication” Harvard Law Review 1976. 1685--1778 [részletei magyarul: 

„Tartalom és forma a magánjogi ítélkezésben” [ford. BADÓ Attila] in SZABADFALVI József (szerk.): Mai 

angol--amerikai jogelméleti törekvések (Miskolc: Bíbor 1996) 75--99]. KENNEDY professzor szerint a 

jelenkori amerikai magánjogi ítélkezésben minden jogi forma két ellentétes kategóriába esik, nevezetesen 

lehetnek „szabályok”, amelyek viszonylag részletesek és specifikusak, s objektív és általános alkalmazást 

követelnek, illetve „sztenderdek”, úgymint korrektség, ésszerűség, jogszerű eljárás, amelyek viszonylag 

általánosak, és ily módon lehetővé teszik, hogy az egyes személyeket és helyzeteket ad hoc alapon ítéljék 

meg. KENNEDY professzor továbbá kijelenti, hogy a jog összes tartalmi célja két ellentétes kategóriába 

sorolható: ezek az „individualizmus”, amit az önérdekkel, a magánautonómiával, a kölcsönösséggel stb. 

azonosít, és az „altruizmus”, amit a megosztás, az áldozathozatal és a közösségiség fogalmaival ír le. A 

kör bezárásaként KENNEDY professzor kifejti, hogy a szabályok formájában kifejezett jogi érvek előnyben 

részesítése az individualizmus tartalmi céljával függ össze, míg a sztenderdek alakjában megjelenő jogi 
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méltányosság, az igazságosság és a könyörületesség, az egyenlőség és a szabadság összeegyeztetésére 

irányuló kísérlet tágabb folyamatának részét képezte. 

Mindenekfelett: a XI--XII. században az ezen ellentétes normák és értékek összekapcsolására 

irányuló törekvést egy ennél is hatalmasabb szintézis -- az Isten és az ember közötti összhang 

megteremtése -- részeként gondolták el. A nyugati embert a végső rendeltetésére vonatkozó új vízió 

vezette először és minden mást megelőzően arra, hogy hitét a jogtudományba helyezze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
érvek előtérbe helyezése az altruizmus szubsztantív céljával áll összhangban. Mint írja, van ugyan 

átfedés, de „egy mélyebb szinten […] az individualista/formalista és az altruista/antiformalista az 

univerzum egymással szöges ellentétben álló víziói alapján dolgozik”. Uo. 1776. Ez a felfogás éles 

szakítást jelent azzal a hagyományos nyugati szemlélettel, amely szerint a jogrendszer mint egész végső 

soron össze tudja hangolni az ellentmondó szabályokat és sztenderdeket (akárcsak a jogi 

megnyilatkozások egyéb egymásnak ellentmondó formáit, mint amilyenek a doktrínák, a fogalmak és az 

analógiák). Hasonlóképpen szakít azzal a hagyományos nyugati meggyőződéssel is, mely szerint a jog 

ellentétes céljai -- köztük nemcsak az individualizmus és az altruizmus, hanem más szembenálló értékek 

(pl. a sokféleség és egység, változás és állandóság, szabadság és egyenlőség) is -- végső soron 

összeegyeztethetők az egész jogrendszer értékrendjének keretein belül. Azonkívül a hagyományos 

nyugati jogi gondolkodás egyik előfeltevése szerint az, hogy egy adott jogi forma milyen mértékben 

szolgálhat egy meghatározott jogi célkitűzést, nem határozható meg absztrakt módon, hanem csak a 

konkrét történelmi kontextus alapján. Egyes (pl. kommunista) társadalmakban, sőt még az ún. magánjog 

egyes területein is (példának okáért a házassági vagyonjogban) a szabályok altruistábbak, a sztenderdek 

pedig individualistábbak lehetnek, e szavak KENNEDY professzor által meghatározott értelmében. 

Azzal, hogy az elemzés keretét dualizmusok sorozatára redukálja, s ezeket végső fokon egyetlen 

dilemmára vezet vissza, KENNEDY professzor drámai módon juttatja kifejezésre a jogszabályokkal 

szembeni, széles körben osztott szkepticizmust és azt a széleskörű bizalmat, amit a jogi sztenderdeken 

alapuló döntések ún. adhokráciája élvez. A mai nyugati embernek nehezére esik hinni a szabályokban, 

mert hajlamos azokat a teljes rendszertől elszigetelten nézni, holott annak szerves részét képezik. 

Könnyen hisz viszont az értékekben, mivel úgy tekint rájuk, mintha függetlenek lennének a szabályoktól, 

amelyek pedig szükségesek a különböző típusú esetekben történő megvalósításukhoz. Ezt a „szabályok és 

értékek közötti antinómiát” Roberto UNGER a modern liberális gondolkodás egyik zsákutcájaként leplezi 

le. Lásd Roberto M. UNGER: Knowledge and Politics (New York: The Free Press 1975) 88--100.  

A nyugati jogi gondolkodás XI--XII. századi kezdetei feltárásának többek között az volt a célja, hogy 

közvetve rámutasson a 900 éves nyugati jogi hagyomány gyökerét képező szintetikus jogtudomány és a 

Nyugaton a XX. században általánosan elterjedő, sőt talán uralkodóvá váló fragmentált jogtudomány 

között fennálló ellentétre. 
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Armin von Bogdandy 

A nemzeti jogtudomány az európai jogi térségben. Kiáltvány
*
 

Az egyre előrehaladottabb európai integráció alapvető kérdések elé állítja a nemzeti 

jogtudományokat. Első lépésben (különös tekintettel a német helyzetre) ezeket a kérdéseket fejtjük ki, és 

bemutatjuk, hogy az Európai Kutatási Térség politikai projektje, az európai jogi térség dinamikája és ezek 

fényében az amerikai law schoolok miként hatnak a nemzeti jogtudományokra. Második lépésben az 

ezekre a kihívásokra adott válaszokat vizsgáljuk meg, nevezetesen a jog-összehasonlítás intenzívebbé 

tételét, a módszertani európaizálódást, valamint a jogtudomány identitásának európaizálódását és 

pluralizálódását. 

1. Bevezetés 

Noha jelenleg alapvető európai vívmányok vannak válságban (az euró, a szabad mozgás, az 

egységes intézményi keret), az európai integráció más területeken egyre inkább előrehalad és egyre újabb 

társadalmi szektorokat állít a szerkezetüket és a feladatukat illető alapvető kérdések elé. Ennek 

jelentőségét csak nemrég ismerte fel a német tudományosság, de azóta ez a felismerés a német 

Tudománytanácsot igen fontos ajánlások megtételére késztette.
3002

 A Tudománytanács ezekben az 

                                                           
*
 A szerző köszönettel tartozik Stephen BURBANKnak, Sabino CASSESÉnek, William EWALDnak, Thomas 

GROßnak, Matthias JESTAEDTnek, Oliver LEPSIUSnak, Ralf MICHAELSnek és Reinhard ZIMMERMANN-nak 

értékes megjegyzéseikért. 

Magyarra fordította: JAKAB András. Első magyar nyelvű megjelenés: Magyar Jog 2012/4. 248--255. A 

magyar fordítás az angol („National legal scholarship in the European legal area -- A manifesto” 

International Journal of Constitutional Law 2012/3. 614--626) és az olasz („Le sfide della scienza 

giuridica nello spazio giuridico europeo” Il Diritto dell’Unione Europea 2012. 225--239) változat kézirata 

alapján készült. 
3002

 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur deutschen Wissenschaftspolitik im Europäischen 

Forschungsraum, 2010. július; http://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/fp/2010-Empfehlungen-

Wissenschaftsrat-ERA.pdf. [A német Tudománytanács (Wissenschaftsrat; German Council of Science and 

Humanities) a német tartományok (Länder) és a szövetségi állam (Bund) által közösen fenntartott 

tanácsadó testület, amelynek feladata, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a német egyetemi és kutatási 
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ajánlásokban a német tudomány minden szereplőjét arra hívja fel, hogy döntéseikben ezentúl vegyék 

figyelembe az európai dimenziót, és azt is javasolja, hogy minden tudományág reflektáljon a maga 

eszközeivel arra, hogy miként lehetne az egyes kihívásokat megfogalmazni a németországi 

tudományágakban, és hogy ezekre milyen európai válaszok adhatók. Ezek az ajánlások inspirálták a 

jogtudománnyal kapcsolatban e tanulmányban megfogalmazott gondolatokat. Noha elsősorban a német 

példára figyelemmel írtam őket, mégis érdekesek lehetnek más jogtudományi környezetben is, különösen 

más olyan európai kontinentális országok számára, amelyek erős és büszke nemzeti jogtudományi 

tradíciókkal rendelkeznek (például Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország). 

Ezenfelül az írás egyúttal reflektál a jogtudomány globalizálódásáról szóló általános vitára is.
3003

 

2. A kihívások 

2.1 Az Európai Kutatási Térség 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 179. cikk (1) bekezdésében szereplő 

projekt, az Európai Kutatási Térség létrehozása,
3004

 nem csupán a természet- és élettudományokra 

vonatkozik, hanem a társadalom- és szellemtudományokra, vagyis a jogtudományra is. A projekt célja az, 

hogy új lehetőségek és erősebb verseny révén a kutatást minden tudományszakban javítsa. Ennyiben 

nagyon hasonlít az 1985-ös belső piaci programra.
3005

 Az utóbbi elsősorban arra adott válasz volt, hogy 

világossá vált: a tagállami gazdaságok önmagukban gyengék és nem alkalmasnak arra, hogy globális 

szinten állják a versenyt az Amerikai Egyesült Államokkal és a Távol-Kelettel. A tagállamok kormányai 

tehát az akkori Európai Gazdasági Közösséget arra használták, hogy egy olyasfajta átfogó 

reformprogramot valósítsanak meg közösen, amelyhez hasonló mély változásokat egyenként vélhetően 

nem tudtak volna elérni. 

A tagállamok tudományrendszereinek európai reformja az Európai Tanács Lisszabonban (2000) 

és Barcelonában (2002) hozott határozataival kezdődött. Ezeket számos tanulmány előzte meg, amelyek 

igencsak elszomorító képet festenek az európai tudományosságról, különösen az Egyesült Államokéval 

összehasonlítva. Az első csúcstalálkozón elfogadott határozat szerint az Európai Unió „2010-ig a világ 

legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdasági terévé válik” -- ez sajnos nem sikerült.
3006

 

Ezek után Barcelonában arról határoztak az állam- és kormányfők, hogy e cél elérése érdekében a 

kutatásra fordított kiadásaikat a GDP 3%-ára emelik.
3007

 A valódi szerkezeti változás azonban nem ez, 

hanem az Európai Kutatási Térség (European Research Area, ERA) projektje. E törekvések egyik, de 

korántsem egyetlen gyümölcse a 2007 óta működő Európai Kutatási Tanács, amely a jogtudományt is 

támogatja anyagilag.
3008

 Ennek működése igencsak sikeresnek mondható: más európai támogatási 

programokkal összehasonlítva leginkább ezzel lehet mérni, hogy egy tudományos intézmény 

nemzetközileg mennyire tekinthető vonzónak és magas színvonalúnak, és maga a támogatás olyan magas 

reputációval jár Európában az azt elnyerő tudós számára, amihez hasonlatos kitüntetés alig van. Ez ERA 

sikere adta a német Tudománytanács számára az inspirációt, hogy kidolgozza a német tudománynak az 

Európai Kutatási Térségben betöltött új szerepéről szóló saját ajánlásait, amelyek a jogtudományra 

vonatkozóan is egy sor tézist fogalmaznak meg. 

                                                                                                                                                                          
rendszerrel kapcsolatban, akkreditálja a magán- és egyházi egyetemeket, valamint értékelje az egyetemen 

kívüli állami kutatóintézeteket. (A ford.)] 
3003

 Általában a témáról lásd Jan KLABBERS -- Mortimer SELLERS (szerk.): The Internationalization of 

Law and Legal Education (New York: Springer 2008); Normen DORSEN: „Achieving International 

Cooperation. NYU’s Global Law School Program” Journal of Legal Education 2001. 332.  
3004

 Részletesebben lásd Álvaro DE ELERA: „The European Research Area: On the Way Towards a 

European Scientific Community?” European Law Journal 2006. 559; Joseph Franz LINDNER: Die 

Europäisierung des Wissenschaftsrechts (Tübingen: Mohr Siebeck 2009) 1. és 7-től. 
3005

 Fehér Könyv a belső piac kiteljesítéséről (1985. június. 14.), COM (85) 319 végleges; ehhez lásd 

Roland BIEBER -- Renaud DEHOUSSE -- Jogh PINDER (szerk.): 1992: One European Market? (Baden-

Baden: Nomos 1988). 
3006

 Az elnökség következtetései, Európai Tanács (Lisszabon), 2000. március 23--24. (SN 100/1/00 REV 

1), Nr. 5. 
3007

 Az elnökség következtetései, Európai Tanács (Barcelona), 2002. március 15--16. (SN 100/1/02 REV. 

1), Nr. 47. 
3008

 A Bizottság 2007/134/EK határozata (2007. február 2.) az Európai Kutatási Tanács létrehozásáról, 

HL. L 57 (2007. február 24.) 14; részletesen lásd Thomas GROß: „Der Europäische Forschungsrat” 

Europarecht 2010. 299. 
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Az Európai Kutatási Térség nem csupán több tudományos kapcsolatot jelent. És még csak nem is 

egyszerűen nagyobb versenyről szól. Valójában az eddigi teljes tudományos berendezkedés 

átformálásáról van szó. Az új kutatási térség megteremtése eddigi kutatási tárgyakat és bevett 

módszereket, publikációs és karriermintákat, reputációs rangsorokat és nem utolsósorban identitásokat 

kérdőjelez meg. Az Amerikai Egyesült Államokban a kontinentális léptékű jogtudomány születése a XX. 

század elején mélységében alakította át az amerikai jogtudomány addigi képét: miért lenne ez másképp 

Európában? 

A jogtudománynak nem csupán át kell alakulnia. A tudás világot átfogó közössége eddig 

összességében nemzeti alapon működött. A tudományosság, ahogy ma ismerjük, a XIX. és XX. 

században nemzeti, sőt nemzetállami képződményként alakult ki.
3009

 A nemzetállam finanszírozta a 

tudományt a hatékony közigazgatás, a nemzeti dicsőség és a nemzetgazdasági nyereség céljából. Ennek 

folytán a tudományt sokáig az állam szolgálóleányaként fogták fel, az főleg a nemzeti egyesületekben 

szerveződött, nemzeti publikációs fórumokat tartott fenn, nemzeti nyelven működtette a tudományos 

közéletet. Persze mindig léteztek többé-kevésbé intenzív nemzetközi kapcsolatok is. De ezek a 

kapcsolatok nemzeti alapon nyugodtak, és a nemzeti alap határozta meg a kutatási irányt, a stílust, a 

fórumokat és eszközöket, a karriert és a reputációt.
3010

 A nemzetállam keretei közt alakították ki az egyes 

nemzeti tudományok a saját nemzeti stílusukat. Ez különösen igaz a jogtudományra, hiszen 

hagyományosan minden részterületén, még a nemzetközi jog tudományában is,
3011

 a „saját” államához és 

„saját” jogrendjéhez kötődik.
3012

 

Komoly kihívást jelent, hogy ezeket a különbségeket az Európai Kutatási Térségben konstruktív 

és hasznos módon egymáshoz kapcsoljuk. Egyáltalán nem biztos, hogy annak a nyomásnak, amely a 

közös Európai Kutatási Térség felé mutat, pozitív eredménye lesz. A felsőoktatás terén az európai 

kezdeményezésként született bolognai folyamat jól mutatja ezt a fajta kockázatot. De másfelől az is 

biztosnak tűnik, hogy nem lenne tanácsos, ha egyszerűen nem vennénk tudomást erről a politikai 

projektről. 

2.2 Az európai jogi térség 

A jogtudomány számára a kihívás még nagyobb, mint a többi társadalom- vagy 

szellemtudomány számára, hiszen nem csupán a tudományosság intézményi környezete európaizálódott, 

hanem maga a kutatás tárgya is. Mostanra a jogi európaizálódás nem csupán a vámokat és az agrárjogot 

érinti, hanem a nemzeti közigazgatási és kereskedelmi jogot is szinte a maguk teljességében,
3013

 továbbá 

számos fontos részkérdésben a kötelmi jogot,
3014

 a családjogot és az öröklési jogot,
3015

 a polgári 

                                                           
3009

 Walter RÜEGG: „Die Universität in der »Moderne« des 19. und 20. Jahrhunderts” in Wolfgang 

MANTL (szerk.): Phänomenologie des europäischen Wissenschaftssystems (Baden-Baden: Nomos 2010) 

121. 
3010

 A reputációról mint a tudományos rendszer alapvető funkciójáról lásd Niklas LUHMANN: Die 

Wissenschaft der Gesellschaft (Frankfurt am Main: Suhrkamp 
2
1994) 267-től. 

3011
 Részletesebben Martii KOSKENNIEMI: The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of 

International Law 1870--1960 (Cambridge -- New York: Cambridge University Press 2002). 
3012

 Ez igaz az összehasonlításra különösen nyitott magánjogra is, lásd Reinhard ZIMMERMANN: „The 

Present State of European Private Law” American Journal of Comparative Law 2009. 482. A 

közigazgatási jogban hasonlóan, lásd Sabino CASSESE: Cultura e politica del diritto amministrativo 

(Bologna: Il mulino 1971). 
3013

 Mario P. CHITI: Diritto amministrativo europeo (Milano: Giuffrè 2011); Giacinto DELLA CANANEA -- 

Claudio FRANCHINI: I principi dell’amministrazione europea (Torino: Giappichelli 2010); Karl-Peter 

SOMMERMANN: „Veränderungen des nationalen Verwaltungsrechts unter europäischem Einfluß -- 

Analyse aus deutscher Sicht” in Jürgen SCHWARZE (szerk.): Bestand und Perspektiven des Europäischen 

Verwaltungsrechts (Baden-Baden: Nomos 2008) 18. 
3014

 Luis DÍEZ-PICAZO -- Antonio Manuel MORALES -- Encarna ROCA: Los principios del derecho 

europeo de contratos (Madrid: Civitas 2002); Reinhard ZIMMERMANN: Die Europäisierung des 

Privatrechts und die Rechtsvergleichung (Berlin: de Gruyter Recht 2006) 46. 
3015

 Nina DETHLOFF: „Familien und Erbrecht zwischen nationaler Rechtskultur, Vergemeinschaftung und 

Internationalität” Zeitschrift für europäisches Privatrecht (ZeuP) 2007. 992; Silvia MASUCCI: „La 

famiglia e la successione ereditaria” in Nicolò LIPARI (szerk.): Trattato di diritto privato europeo 

(Padova: Cedam 2003) 413; Miguel Ángel Presno LINERA: El Derecho Europeo de Familia (Cizur 

Menor, Navarra: Aranzadi 2008). 
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eljárásjogot,
3016

 a munka- és szociális jogot,
3017

 a büntetőjogot,
3018

 az adójogot,
3019

 az alkotmányjogot
3020

 

és -- köszönhetően az EU ezen a téren kifejtett tevékenyégének -- a nemzetközi jogot is.
3021

 Egyes 

éleslátó elemzők amellett érvelnek, hogy ez a fejlődés mára alapvető minőségi változáshoz vezetett.
3022

 

Úgy vélik, hogy a nemzeti jogrendek európaizálása mostanra olyan mértéket ért el, hogy egy új helyzettel 

állunk szemben, amelyet leginkább az „európai jogi térség” (European legal area, Europäischer 

Rechtsraum) kifejezéssel tudnánk leírni.
3023

 Noha az európaizálódás nagyrészt nem átfogó kódexeken 

keresztül történt, hanem inkább számos apró konkrét jogi rendelkezésen keresztül és gyakran ad hoc 

módra,
3024

 az egységesülés számos területen mégis erősebb, mint az USA-ban az egyes tagállami jogok 

egységesülése. Ezt az új minőséget jelezné a „térség” kifejezés. Valami új keletkezett tehát, egy térség és 

annak az egyes nemzetállamokat átható joga. A „térség” szó egyszerre kerüli el az európai integráció 

szövetségi állami értelmezéseit és a tisztán nemzetközi jogi felfogásait is, vagyis nem foglal állást ebben 

az ősrégi vitában. Ennek folytán elfogadható fogalmi alapot jelenthet mindkét felfogás hívei számára 

ahhoz, hogy valamiképpen magyarázzák ezt az új jelenséget. 

Az európai jogi térség területi alapja az Európai Uniónak a nemzeti jogrendek által definiált 

területe. Ilyenként egyszerre jellemzik nemzetállami és szupranacionális vonások. A fogalom lényege 

ezért az, hogy ennek a területnek a jogi jellegzetességeit egyaránt meghatározzák a nemzeti és az uniós 

normák. Ennek megfelelően az EU-tagság a részt vevő államok államiságának lényegi és meghatározó 

jellegzetessége lesz, a közigazgatásuk az egész térség közigazgatásának részévé válik,
3025

 a korábban 

önmagukba zárt jogrendjeik egy tágabb jogi keret részévé válnak.
3026

 A hazai jogrendszert, csakúgy, mint 

a hazai jogtudományt, ennek megfelelően egy tágabb kontextusban kell újragondolnunk. 

2.3 Az amerikai egyetemek 

A vezető amerikai law schoolok által jelentett kihívásról is szólnunk kell.
3027

 A határok eltörlése 

és új térségek felépítése rendszerint a legerősebb résztvevő saját szabályai szerint történik. Ahogy az 

                                                           
3016

 Burkhard HESS: Europäisches Zivilprozessrecht (Heidelberg: Müller 2010); Fernando GASCÓN 

Inchausti -- Andrés DE LA OLIVA Santos: Derecho procesal civil europeo, competencia judicial 

internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la Unión Europea (Cizur 

Menor, Navarra: Aranzadi 2011). 
3017

 Ulrich BECKER et al. (szerk.): Reformen des deutschen Sozial- und Arbeitsrechts im Lichte supra- und 

internationaler Vorgaben (Baden-Baden: Nomos 2005). 
3018

 Ulrich SIEBER: „Die Zukunft des Europäischen Strafrechts” Zeitschrift für die gesamte 

Strafrechtswissenschaft (ZStW) 2009, 1. 
3019

 Guglielmo MAISTO: „Le interrelazioni tra »diritto tributario comunitario» e »diritto tributario 

internazionale«” Rivista di Diritto Tributario 2006. 865; Wolfgang SCHÖN: „Die Auswirkungen des 

gemeinschaftsrechtlichen Beihilferechts auf das Steuerrecht” in Österreichischer Juristentag (szerk.): 

Verhandlungen des Siebzehnten Österreichischen Juristentages (Wien 2009. IV/2 Steuerrecht, 2010) 21; 

Wolfgang SCHÖN: „Europarechtliche Grundlagen für Gesellschafts- und Steuerrecht” Der Gmbh-

SteuerBerater 2006. 9.  
3020

 Armin VON BOGDANDY: „Zweierlei Verfassungsrecht” Der Staat 2000. 163. 
3021

 Az európai külpolitika térnyeréséről lásd Daniel THYM: „Foreign Affairs” in Armin VON BOGDANDY 

(szerk.): Principles of European Constitutional Law (München: Beck 
2
2010) 309.  

3022
 Rainer WAHL: „Europäisierung: Die miteinander verbundene Entwicklung von Rechtsordnungen als 

ganzen” in Hans-Heinrich TRUTE et al. (szerk.): Allgemeines Verwaltungsrecht -- zur Tragfähigkeit eines 

Konzepts (Tübingen: Mohr Siebeck 2008) 869. 
3023

 EUSZ 3. cikk (2) bekezdés: „Az Unió […] a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 

alapuló olyan térséget kínál…” A „térség” kifejezés számos más fontos rendelkezésben is megjelenik, pl. 

a belső piacnak az Egységes Európai Okmány által használt definíciójában, amely jelenleg az EUMSZ 

26. cikk (2) bekezdésében található. 
3024

 Stefan LEIBLE: „Europäisches Privatrecht am Scheideweg” Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 

2008. 2558. Ezt nevezi „pointilista” európaizálódásnak Hein KÖTZ: „Rechtsvereinheitlichung -- Nutzen, 

Kosten, Methoden, Ziele” Rabels Zeitschrift (RabelsZ) 1986. 5. 
3025

 Részletesen lásd Luca DE LUCIA: Amministrazione transnazionale e ordinamento europeo (Torino: G. 

Giappichelli 2009). 
3026

 Részletekhez lásd Christoph SCHÖNBERGER: „Verfassungsvergleichung heute: Der schwierige 

Abschied vom ptolemäischen Weltbild” Verfassung und Recht in Übersee (VRÜ) 2010. 6.  
3027

 A példafunkcióról lásd Oliver LEPSIUS: „Was kann die deutsche Staatsrechtslehre von der 

amerikanischen Rechtswissenschaft lernen?” in Helmuth SCHULZE-FIELITZ (szerk.): Staatsrechtslehre als 

Wissenschaft (Berlin: Duncker und Humblot 2007) 348.  
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Európai Gazdasági és Monetáris Unió a német pénzügyi rendszer és a Deutschmark mintájára jött létre, 

úgy az Európai Kutatási Térséget is az angol--amerikai egyetemi világ szabályai és szokásai határozzák 

meg. Ebből az következik, hogy az európai jogtudományt is erősen befolyásolják az amerikai law 

schoolok.
3028

 Természetesen az Amerikai Egyesült Államok nem része az Európai Kutatási Térségnek. De 

igenis alakítja az európai rendszert, hiszen a határokon átnyúló európai diskurzusoknak gyakran az USA-

ból szervezett, esetleg ott megvalósított jogi kutatások a viszonyítási pontjai. Az európai jogtudósok által 

megvitatott munkák jelentős része is amerikai intézményekben készült. 

Ez nyelvileg jelentős erőfeszítéseket követel meg a német tudósoktól, valamint jelentős anyagi 

forrásokat igényel (például a fordítás). Az angol ugyanis (és ezt most már a franciák is elismerik) 

egyértelműen a vezető nyelv csaknem minden európai jogtudományi ágban. A nemzeti jogdogmatikai 

gondolkodást azonban nem lehet módosítások nélkül európaizálni. Önmagában a fordítás csak ritkán 

vezet olyan írásokhoz, amelyeknek nemzetközi befolyásuk lenne. Ehelyett a jogászi gondolatokat az új 

kontextusra tekintettel kell kissé másként kifejteni.
3029

 

De hiba lenne ezt pusztán tehernek tekinteni. Azt a számos új lehetőséget is látnunk kell, amelyet 

az európai és az angol--amerikai szabályokat követő nemzetközi kutatási térség nyújt számunkra. 

Főszabály szerint a globális szakosodás és a verseny eleve hasznos. Ráadásul a kontinentális európai 

kutatásnak jót tesz, ha az angol--amerikaihoz hasonlósan diszkurzívabbá válik. S ez a fejlődés egyáltalán 

nem jelent amerikai hegemóniát. Számos tudományágban az USA-n kívül folynak igen komoly 

kutatások. Néhány ország (nevezetesen a skandináv államok, Hollandia és Svájc) ennek megfelelően 

alakította át a saját tudományos rendszerét, és úgy tűnik, hogy méretarányban éppoly sikeresek a globális 

kutatási versenyben, mint az Egyesült Államok. 

De ezzel egyidejűleg az előttünk álló kihívások is hatalmasak. Az európai tudományos 

rendszeren belüli siker azt követeli meg a német tudományosságtól, hogy számos jellegzetességében 

alapvetően alakuljon át, de vélhetően hasonló a helyzet a francia, a spanyol és az olasz tudományosságban 

is. A német Tudománytanács ajánlásai ehhez jó kiindulópontul szolgálhatnak. Ennek megfelelően 

szükségessé válhat, hogy a szűkös forrásokat kevesebb intézményre koncentráljuk, a német 

Exzellenzinitiative [támogatási program, amelynek keretében 2005 óta a legkiválóbb német egyetemek 

számára további forrásokat biztosít a német szövetségi kormány és a tagállami kormányok, hogy azok a 

nemzetközi versenyben helytálljanak -- a ford.] is ebben a kontextusban értelmezhető.
3030

 Hiszen a 

határok eltörlése megkönnyíti ugyan a vándorlást, de a nemzetközi vonzerő bizony drága dolog. A 

tudományos intézmények és a tudósok egyenlősége vélhetően tovább fog erodálódni a jövőben, ami 

igencsak fájdalmas lesz, és esetleg a forrásokért folyó elkeseredett küzdelmekhez is vezet majd. És 

csakúgy, mint az USA-ban a Harvard és a Yale esetében, a jogtudósok utánpótlása is talán csak néhány 

intézményre fog koncentrálódni. Ez bizony nehezen összeegyeztethető az állami felsőoktatási 

intézmények egyenlőségének elvével, amit pedig Németországban oly fontos értéknek tartanak. 

Különösen lényeges, hogy lássuk a különbséget az amerikai law schoolok kutatásfelfogása 

(bármennyire eltérnek az egyes intézmények egymástól is) és a hagyományos európai jogdogmatikai 

kutatás között.
3031

 Azt a fajta kulcsszerepet, amelyet Európában a jogdogmatikai fogalmak kialakítása és 

                                                           
3028

 A jelenségről általában lásd William M. JOHNSTON: „How Higher Education in the United States 

Challenges Universities in Europe and the United Kingdon” in MANTL (szerk.) (8. lj.) 145. 
3029

 A German Law Journal számos írása különösen fontos ebből a szempontból; a folyóirat szerepéről 

lásd az első száma megjelenésének tizedik évfordulóját ünneplő különszámot: German Law Journal 

2009. 1291.  
3030

 További részletekhez lásd Michael HARTMANN: „Die Exzellenzinitiative -- ein Paradigmenwechsel in 

der deutschen Hochschulpolitik” Leviathan 2006. 447.  
3031

 Arról, hogy ennek milyen okai vannak az USA-ban, lásd Richard A. POSNER: „The Decline of Law as 

an Autonomous Discipline” Harvard Law Review 1987. 761. Vitatkozik ezzel az értékeléssel Mattias 

KUMM: „On the past and future of European constitutional scholarship” International Journal of 

Constitutional Law 2009. 410-től. A tudományos publikációkat áttekintő írások azonban (nem csupán 

Németországban, hanem más országokban is) igazolják az általam mondottakat, csakúgy, mint az igen 

részletes írások ebben a két kötetben: Armin VON BOGDANDY -- Pedro CRUZ VILLALÓN -- Peter M. 

HUBER (szerk.): Handbuch Ius Publicum Europaeum (IPE) II. 2008 (az alkotmányjog tudománya 

tekintetében); Armin VON BOGDANDY -- Sabino CASSESE -- Peter M. HUBER (szerk.): Handbuch Ius 

Publicum Europaeum (IPE) IV. 2011 (a közigazgatási jog tudománya tekintetében). A legfrissebb 

elemzések a német jogtudomány helyzetéről azt kifogásolják, hogy túl sok jogelméleti, jogtörténeti és 

jogszociológiai tanszéket alakítottak át pozitívjogi (dogmatikai) tanszékké. Egy rövid, de jó 

összehasonlító áttekintéshez a kétfajta alkotmányjog-tudományról lásd Michel ROSENFELD: „The role of 

constitutional scholarship in comparative perspective” International Journal of Constitutional Law 2009. 
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az azokkal való érvelés jelenti, az USA-ban a jog gazdasági elemzése (Economic or Policy Analysis of 

Law) tölti be, bár nem minden egyes részterületre egyformán igaz ez.
3032

 Az elit law schoolokban a más 

(nem jog-) tudományokból származó módszerek és kutatási irányzatok átvétele az, amit valóban 

tudományosnak tekintenek.
3033

 Nagyon úgy tűnik, hogy a jogalkalmazás számára a hatályos jog 

feldolgozása és rendszerezése (amely a kontinentális jogászprofesszorok legfőbb elfoglaltsága) nagyrészt 

a jogi adatbázisokat forgalmazó kiadók alkalmazásában álló jogászokra maradt. A sikeres tudósok 

magukra inkább közéleti értelmiségiként tekintenek,
3034

 és új ötleteket interdiszciplináris területen 

keresnek. A globalizált világban, amelynek az Európai Kutatási Térség is része, a jogdogmatikai 

jogtudomány kihívásokkal néz szembe, és újra kell azt gondolnunk. Nota bene: a kérdés nem az, hogy az 

amerikai kutatást le kell-e másolnunk, hiszen a másolás sosem hoz kiemelkedő eredményt. Ráadásul az 

európai országokban továbbra is komoly lehetősége van a jogdogmatikának, ellentétben az USA-val, ahol 

azok, akik ilyesmit művelnek, „felejtésre ítélik magukat”.
3035

 Európában ennek az ellenkezője igaz, abból 

az axiómából kiindulva, hogy a jogi forma határozza meg a jogi tartalmat.
3036

 Vagyis a nyitás módját úgy 

kell megtalálnunk, hogy közben ne hagyjuk elveszni a fejlett jogdogmatika számos eredményét.
3037

 

3. Mit tehetünk? 

3.1 Jog-összehasonlítás 

A fenti kihívások mind alapos újragondolásra késztetnek. Ebben segíthet a jog-összehasonlítás, 

nem csupán az alkotmányjogban, de szinte minden jogterületen. Először is az összehasonlítás 

hozzájárulhat, hogy ebben az új helyzetben reflektáljunk más jogrendek tudósainak az álláspontjaira.
3038

 

Minden generációnak meg kell írnia a saját történetét az éppen aktuális kérdések fényében. A jelenlegi, 

kortárs narratívának be kellene mutatnia, hogy a közös jogi térség tükrében milyen különféle nemzeti 

fejlődési utak lehetségesek. Az európai jogi térség adta egyik kutatási feladat az, hogy közös keretet és 

ezáltal új tájékozódási pontot teremtsünk a különféle nemzeti rendszerek számára, ezen belül a 

jogdogmatikai elemzés és a joggyakorlat számára is. A nemzeti jogrendeket „beszéltetni” kell egymással, 

ez pedig egyszerre követeli meg a közös elemek és a különbségek felmutatását,
3039

 hogy ezáltal 

megérthessük és alakíthassuk a közös jogi térséget. 

Az európai jogi térség minősége a benne működő jogtudósok és gyakorló jogászok közös 

képességeitől, tudásától és értékeitől függ. Érteniük kell más országok jogrendjét, és a saját jogi 

vívmányaikat ezekhez igazodva, az európai jogi térség fényében kell továbbfejleszteniük. A jog-

összehasonlítás, amelyet egyelőre csak a kisebb államokban követelnek meg általánosan, az európai jogi 

térség következményeként a jó jogtudomány kritériumává fog válni. Ennek különféle okai vannak. 

Gyakran csak a jog-összehasonlítás teszi lehetővé, hogy mélységében megértsük valamely 

európai jogi aktus szabályozási logikáját vagy éppen egy európai bíróság döntését, átlátva ezáltal a 

nemzeti jog folyamatban lévő átalakulását. Ezenfelül az összehasonlító elemzés és más jogrendek 

ismerete segíthet az európai vagy államközi szinten tevékenykedő jogászoknak, köztisztviselőknek vagy 

                                                                                                                                                                          
362. Lásd még Giulio NAPOLITANO: „Sul futuro delle scienze del diritto pubblico” Rivista Trimestrale di 

Diritto Pubblico 2010. 1. 
3032

 Robert C. POST: „Constitutional scholarship in the United States” International Journal of 

Constitutional Law 2009. 421. 
3033

 KUMM (30. lj.) 411. 
3034

 Ezt állítja LEPSIUS (26. lj.) 340.  
3035

 POST (31. lj.) 421.  
3036

 Ennek mesteri kidolgozást nyújtja Alexander SOMEK: „The indelible science of law” International 

Journal of Constitutional Law 2009. 431-től; hasonlóan véli NAPOLITANO (30. lj.) 1. Az utóbbi idők 

legbefolyásosabb hasonló véleményeként lásd a formalizmus melletti érveket KOSKENNIEMI (10. lj.).  
3037

 Ezeket a law schoolokat gyakran vádolják azzal, hogy a jogdogmatikai elemzéseket elhanyagolják. 

Harry T. EDWARDS: „The Growing Disjunction between Legal Education and the Legal Profession” 

Michigan Law Review 1992. 34. Összehasonlító szempontból Alexander SOMEK: „The indelible science 

of law” International Journal of Constitutional Law 2009. 424. 
3038

 Sabino CASSESE: „La storia, compagna necessaria del diritto” Le Carte e la Storia. Rivista di storia 

delle istituzioni 2009/2. 5; Reinhard ZIMMERMANN: „Comparative Law and the Europeanization of 

Private Law” in Mathias REIMANN -- Reinhard ZIMMERMANN (szerk.): The Oxford Handbook of 

Comparative Law (Oxford: Oxford University Press 2008) 539. 
3039

 További részletekhez lásd Susana de la SIERRA: Una metodologia para el Derecho Comparado 

europeo. Derecho Público Comparado y Derecho Administrativo Europeo (Madrid: Civitas 2004) 67. 
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bíráknak megérteni kollégáik álláspontját és saját érvelésüket ahhoz igazítani vagy azt kiegészíteni. Ez 

persze ugyanígy igaz az európai jogi térségen belüli tudományos konferenciákra, de még a saját 

íróasztalunkra is, ahol más országokból származó írásokat olvasunk. Sőt, ez nem is korlátozódik az 

„európai” témákra. Egyre inkább megköveteljük az alapos jogtudományi kutatáshoz, hogy nemzeti 

jogkérdéseknél is vegye figyelembe az európai perspektívát. 

Fontos azonban, hogy ne vigyük ezt túlzásba. Egy másik tagállam, noha része az európai jogi 

térségnek, mégiscsak önálló része annak és egy másfajta fejlődés eredményét mutatja. Az eltérő fejlődés 

eredményeképpen ugyanaz a szó (vagy annak fordítása) is másféle jelentést hordozhat. Az európai jogi 

térségen belüli sokféleség azt kívánja meg tőlünk, hogy a külföldi jogrendet külföldiként fogadjuk el, és 

ne próbáljuk meg azt kizárólag a saját jogrendünk szabályai szerint értelmezni. Ezt a sokféleséget 

bizonyos fokig maga az EUSZ 4. cikk (2) bekezdése is védi, amely kifejezetten elismeri a nemzeti 

alkotmányok szerepét. A formálódó európai jogi térség szemszögéből kell tanulmányoznunk más európai 

jogrendek alapvető struktúráját, de egyúttal tisztelnünk is kell azok történeti tapasztalatait, fejlődésük 

állomásait, valamint jogi és tudományos stílusukat, majd ennek fényében a saját hagyományunkat is 

továbbfejleszthetjük. 

3.2 Módszertani európaizálódás 

Az európai jogi térség kialakulása és fejlődése nem csupán politikai feladat, hanem a 

joggyakorlat és a jogtudomány számára is kihívás. Épp ezért fontos, hogy olyan módon ismertessük meg 

a jogtudósokat és a gyakorló jogászokat az európai jogi térséggel, hogy érzékelhessék munkájuk releváns 

kontextusát, a saját szerepüket és felelősségüket benne, és hogy ennek megfelelően tudják alakítani 

döntéseiket és érveiket. Erre a célra egy földrajzi általánosítási teszt használható, amely vezérelheti a 

tudományt, de a törvényhozási és a bírói jogalkotást is, és segítheti a hatályos jog értelmezését. Ez 

manapság már módszertani követelmény.
3040

 

Az általánosítási teszt a jogi érvelés csiszolásának és kritikájának igen fontos kritériuma. 

Paradigmatikus kifejeződése Kant kategorikus imperatívusza: „Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája 

mindenkor egyszersmind általános törvényhozás elveként érvényesülhessen.”
3041

 A jogban ez annak 

kérdése, hogy egy jogdogmatikai kijelentés vagy egy újszerű értelmezés vajon mennyiben alkalmazható 

más helyzetekre és hogy vajon ott is elfogadható eredményekre vezet-e.
3042

 Ez egy magától értetődő, 

széles körben elfogadott módszer. Jelenleg azonban ennek a tesztnek a viszonyítási kerete még az adott 

nemzeti jogrend -- legalábbis ha a nemzeti jog továbbfejlesztéséről van szó. Arra általában nem 

gondolunk, hogy milyen hatása lehet egy lépésnek a nemzeti jogrend keretein kívül. Pedig a nemzeti 

adójog, társasági jog, közigazgatási jog, sőt az alkotmányjog változásai is jelentős befolyással lehetnek 

más tagállamokra. Ezekre a hatásokra is gondolnunk kell, ha felelős módon járunk el jogászként. 

Ez azt jelenti, hogy az európai jogi térség az általánosítás tágabb keretét teremti meg, még akkor 

is, ha csupán a nemzeti jog fejlesztéséről van szó.
3043

 A német alkotmányjogban ilyesfajta európai hatás 

világosan megfigyelhető az európai integrációra vonatkozó alkotmánybírósági döntések tekintetében.
3044

 

Az általánosítási teszt az európai jogi térség fényében fontos eszköze annak, hogy megkülönböztessük a 

meggyőző dogmatikai elemeket és újításokat a kevésbé meggyőzőktől, ezáltal segíthet túlhaladni a 

módszertani bezártságon. Ez a módszertani bezártság annak nemzeti jellege miatt akár módszertani 

nacionalizmusnak is nevezhető.
3045

 Ez a fajta nyitás azonban nem csupán az általunk használt módszert 

érinti, hanem magát a tudományos identitásunkat is. 

3.3 A tudományos identitás átalakulása 
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 Gertrude LÜBBE-WOLFF: Rechtsfolgen und Realfolgen (Freiburg--München: Alber 1981) 139; Rolf 

WANK: Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung (Berlin: Duncker und Humblot 1978) 46. 
3041

 Immanuel KANT: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), Suhrkamp Werkausgabe VII, 51. 

Magyarul lásd Immanuel KANT: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése [ford. BERÉNYI Gábor] 

(Budapest: Gondolat 1991) 138. 
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 LÜBBE-WOLFF (39. lj.) 156. 
3043

 Martin BÖSE: „Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Lissabon und ihre 

Bedeutung für die Europäisierung des Strafrechts” Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik 

(ZIS) 2010. 83. Úgy tűnik, hogy ez az alapja CASSESE kritikájának is, lásd Sabino CASSESE: „Trattato di 

Lisbona. La Germania frena” Giornale di diritto amministrativo 2009. 1003. 
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 Részletesen lásd Peter M. HUBER: „Offene Staatlichkeit: Vergleich” in VON BOGDANDY -- CRUZ 

VILLALÓN -- HUBER (szerk.) (30. lj.) IPE II., § 26, 104. msz. 
3045

 A kifejezésről lásd Michael ZÜRN: „Politik in der postnationalen Konstellation” in Christine 

LANDFRIED (szerk.): Politik in der entgrenzten Welt (Köln: Wissenschaft und Politik 2001) 181.  
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A német jogtudósok általában jogdogmatikai jellegű kutatásokat végeznek. Ez az európai főirány 

is: a legtöbb országban a jogtudomány szívét olyan dogmatikai munkák jelentik, amelyek célja a 

joggyakorlat befolyásolása, bár ennek igencsak különböző formái lehetségesek. Ettől eltérő témákkal és 

jogtudósi szerepfelfogásokkal is találkozhatunk ugyan, de ezeket, gyakran elítélőleg, „kívülállónak” 

tekintik ahhoz képest, amilyennek a jogtudománynak lennie kellene. Azt állítom, hogy ezeknek az új 

típusú témáknak és megközelítéseknek legalább olyan fontosaknak kell lenniük, mint a hagyományos 

jogdogmatikai megközelítésnek. Ezen a ponton sokat tanulhatunk az amerikai tapasztalatból, annak 

interdiszciplináris nyitottságából, de a kritikájából is.
3046

 

Egy nemzeti jogtudomány és még inkább az egyes jogtudós elismertségéhez az Európai Kutatási 

Térségben igen fontos az alapvető jellegű jogdogmatikai és elméleti jellegű kutatás. Csak az ilyen 

projekteknek lehet érdemi esélyük az Európai Kutatási Tanács (European Research Council) 

támogatásának elnyerésére. Azok a dogmatikai elemzések, amelyek egy tagország valamely konkrét jogi 

kérdését részletesen elemzik a joggyakorlat mindennapi munkája számára -- vagyis a jogtudományi 

írások túlnyomó részének -- rosszak a kilátásai ebből a szempontból. Ezek ugyanis túlzottan beleragadnak 

a saját nemzeti joganyaguk rendszerébe. 

A dogmatikai elemzésen túl a jog empirikus, elméleti és kritikai vizsgálata, de még az 

esszéisztikus spekulációk is szükségesek egy izgalmas és élettel teli tudományhoz. Az ilyen tudomány 

nem korlátozódhat a dogmatikai fogalomelemzésekre, hanem más tudományágak kérdésfeltevéseit, 

fogalmait, elméleteit és módszereit kell alkalmaznia, és kapcsolódnia kell tágabb kulturális vitákhoz. Ez a 

fajta pluralizálódás a jövőben újszerű helyzetet eredményez: a tudományt nem csupán egyetlen ún. jogi 

módszer jellemzi majd.
3047

 Ez pedig átalakítja a tudományos identitást, vagyis azt, hogy mit is jelent 

jogtudósnak lenni és mit kell ahhoz tenni, hogy az ember azzá válhasson. 

De nem csupán ez a pluralizálódás alakítja át a tudományos identitást. Számos jogrendben 

sajátos jogtudományi aldiszciplínák keletkeztek azáltal, hogy egyes konkrét jogterületekre koncentráltak 

mások kizárása mellett. Mára mindegyiknek sajátos jellegzetességei vannak, amint azt az alkotmányjogi, 

közigazgatási jogi, büntetőjogi, nemzetközi jogi és európai jogi tankönyvek erősen standardizált műfaja 

mutatja. 

Ez a fajta szigorú felosztás eleve megkérdőjelezhető a jogrend egészének alkotmányosodása 

(konstitucionalizációja) miatt.
3048

 Az elkülönítést megkérdőjelezi továbbá az európai jogi térség fejlődése, 

amely egyre inkább afelé mutat, hogy egyes témákat a hagyományos tudományi felosztásokat áthágva 

tárgyaljunk. Például számos olyan téma, amely fontos a joggyakorlat számára, egyszerre bír nemzeti jogi 

és EU-jogi aspektussal. Az a jogtudós, aki csak a hazai jogra koncentrál, egyre inkább régimódivá, sőt 

meghaladottá válik. Ez az átalakulás érinti a hagyományos tudományos identitást is, melynek kapcsán két 

szempontot kell különösen kiemelnünk. 

1. Az identitás európaizálódása a közeljövőben meg fog történni. Noha manapság már szinte 

mindennek van európai jogi vonatkozása, a közös jogtudomány még távol van. Még az EU-jog 

vonatkozásában sincs ilyen közös jogtudomány.
3049

 Egy valóban európai jellegű jogtudomány még 

igencsak a kezdeteinél tart manapság; a legtöbb jogtudós elsősorban a nemzeti jogrendje és a nemzeti 

tudományos közösség vonatkozásában helyezi el saját magát. Ez aligha lehet vonzó vízió a jövőbeli közös 

irányválasztáshoz. Ha az európai jogi térség meg akar felelni a jogi racionalitás megalapozott 

elvárásainak, amelyeket a XX. században a nemzeti jog irányában fogalmaztak meg, akkor a 

jogtudománynak ebben szerepet kell vállalnia. Ezt nem lehet csak és kizárólag a nemzeti keretek közt 

elérni.
3050

 Amire szükség van, az egy európai tudományos közösség, és egy ilyen közösséghez szükséges 

(amint a szó is mutatja) a résztvevők megfelelő identitása. Ahhoz, hogy ezt elérjük, még mindig hosszú és 

                                                           
3046

 Részletesen lásd EDWARDS (36. lj.) 34; Edward L. RUBIN: „Law and the Methodology of Law” 

Wisconsin Law Review 1997. 521. 
3047

 Vö. pl. Andreas VOßKUHLE: „Neue Verwaltungsrechtswissenschaft” in Wolfgang HOFFMANN-RIEHM 

-- Eberhard SCHMIDT-AßMANN -- Andreas VOßKUHLE (szerk.): Grundlagen des Verwaltungsrechts 1. 

(München: Beck 2006) 2. Ezzel szemben a pluralizáció mellett érvel Matthias JESTAEDT: „Perspektiven 

der Rechtswissenschaftstheorie” in Matthias JESTAEDT -- Oliver LEPSIUS (szerk.): 

Rechtswissenschaftstheorie (Tübingen: Mohr Siebeck 2008) 195.  
3048

 Claus-Wilhelm CANARIS: „Verfassungs- und europarechtliche Aspekte der Vertragsfreiheit in der 

Privatrechtsgesellschaft” in Peter BADURA (szerk.): Festschrift für Peter Lerche. Festschrift für Peter 

Lerche (München: Beck 1993) 873. 
3049

 Matthias RUFFERT: „Was kann die deutsche Europarechtslehre von der Europarechtswissenschaft im 

europäischen Ausland lernen?” in Helmuth SCHULZE-FIELITZ (szerk.): Staatsrechtslehre als Wissenschaft 

(Berlin: Duncker & Humblot 2007) 256. 
3050

 Reinhard ZIMMERMANN: „Savigny’s Legacy” Law Qarterly Review 1996. 576. 
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nehéz út áll előttünk, nem utolsósorban a nyelvi nehézségek miatt és mert a kutatási és publikációs 

fórumok széttöredezettek, intranszparensek; avagy röviden: az Európai Kutatási Térségben a kutatás és a 

jog sokfélesége miatt. 

Egy sor különféle nemzeti kutatási stílus és kultúra létezik, ami nehézkessé teszi, hogy a közös 

térségben egymással kommunikáljunk. A helyzet javítására születtek különféle javaslatok. Az egyik egy 

Európai Jogi Intézet (European Law Institute) alapítása,
3051

 amelyet az American Law Institute mintájára 

hoznának létre.
3052

 Ez hozzájárulhatna egy közös tudományhoz, csakúgy, mint egy közös európai 

tudományos társaság. A European Society of International Law gyönyörű példája annak, hogy ezt miként 

lehet elérni. Ezenfelül valószínűleg a leggyorsabb módja egy tudományterület befolyásolásának a fiatal 

kutatók számára kiírt állások kritériumrendszerének meghatározása: ha a jog-összehasonlítást, az idegen 

nyelven való publikálást és a nemzetközi együttműködésekben való részvételt előnyként, netán 

követelményként tüntetik fel az álláskiírásokban, akkor a legjobbak igen gyorsan alkalmazkodnak majd. 

2. Azok a fajta a tudományos identitások az európai jogi térben, amelyeket elsősorban 

elhatárolásokkal és megkülönböztetésekkel definiálnak (mint a közigazgatási jog elhatárolása az 

alkotmányjogtól, a nemzeti jog és az uniós jog, valamint az uniós jog és a nemzetközi jog 

megkülönböztetése és főleg a közjog elkülönítése a magánjogtól), veszíteni fognak a jelentőségükből. Az 

ilyen negatív definíciók aligha lehetnek ígéretesek manapság, már ha egyáltalán valaha is azok voltak. A 

tudományos identitást az európai jogi térben nem (önmagunkra kirótt) elhatárolásokkal kell 

meghatározni, és egész biztosan nem valamely módszerhez való szigorú ragaszkodással, hanem inkább 

kérdésfeltevéssel. 

4. A jövőről. Kiáltvány az európai jogi térség tudományáért 

A tudományos identitások meghatározó kritériuma nem lehet az, hogy vajon a tanulmányozott 

norma nemzetközi jogi, uniós jogi vagy alkotmányjogi eredetű-e.
3053

 Az olyan merev tudományos 

identitások, az mint alkotmányjogász, nemzetközi jogász vagy EU-jogász, megkérdőjelezhetők lesznek. 

Várható, sőt remélhető, hogy egy olyan jogtudomány jön létre, amely az aktuális problémák megfelelő 

megtárgyalása érdekében egyre rugalmasabb és sokoldalú identitással rendelkezik, és ez persze vélhetően 

majd a jogi oktatásban és az egyetemi szervezetben (tanszékek alapításában) is tükröződik majd.
3054

 Más 

identitásoknak ellenben nagyobb súlyúakká kell válniuk a tudósok önképében, így a bizonyos témák 

iránti erős érdeklődésnek (például verseny, pénzpiaci szabályozás, közbeszerzés, eljárás, jogvédelem az 

európai rendszerben, amelyek közül néhány kombinálja egymással a közjogi, a magánjogi és a 

büntetőjogi elemeket) vagy bizonyos jellegzetességeknek (például dogmatikai rendszer építése, a 

joggyakorlatnak nyújtott közvetlen tudományos segítség, egy más tudományágból származó elmélet 

alkalmazása a jogra, empirikus elemzés). Ezt a fajta pluralizálódást üdvözölnünk kell mint a tudományos 

életenergia és kíváncsiság egészséges jelét. Egy ilyesfajta fejlődés során a jelenleg még mély árok a jog 

belső (dogmatikai) és külső elemzése között átjárhatóvá válhat majd.
3055

 

Továbbra is a dogmatikai munkának kell a jogtudományi tevékenység központi elemének 

maradnia, hiszen a különféle megközelítésmódok közül ez járul leginkább hozzá a jogrend gördülékeny 

működéséhez. Egy komplex jogrend, amelynek nincs kifinomult dogmatikája, rendszerint híján van a 

világosságnak, az előreláthatóságnak és ennek folytán a tisztességességnek is. Ezt a fajta dogmatikai 

magot azonban -- fokozottabban, mint jelenleg -- ki kell majd egészítenünk egy sor más kérdésfeltevéssel, 

fogalommal, elmélettel és módszerrel, és ezeket éppoly fontosnak kell majd tekintenünk.
3056

 Azt 

                                                           
3051

 LEIBLE (23. lj.) 2562; egy ilyen jellegű kezdeményezéshez lásd www.europelawinstitute.eu. 
3052

 Az American Law Institute kiemelkedő szerepéhez és feladataihoz lásd Joachim ZEKOLL: „Das 

American Law Institute -- a Role Model for Europe?” in Reinhard ZIMMERMANN (szerk.): Globalisierung 

und Entstaatlichung des Rechts (Tübingen: Mohr Siebeck 2008) 101. 
3053

 Ez nem jelenti azt, hogy az egyes jogrendek valamiféle globális joggá alakulnának. Részletesen lásd 

Armin VON BOGDANDY: „Prolegomena zu Prinzipien internationalisierter und internationaler 

Verwaltung” in TRUTE et al (szerk.) (21. lj.) 684. 
3054

 Brams AKKERMANS: „Challenges in Legal Education and the Development of a New European 

Private Law” German Law Journal 2009. 813; hasonlóan Sabino CASSESE: „Lo stato presente del diritto 

amministrativo italiano” Rivista trimestrale di diritto pubblico 2010/2. 5. fejezet (az olasz és spanyol 

közigazgatási jog professzorainak XVIII. konferenciája alapján). 
3055

 Martijn HESSELINK: „A European Legal Method? On European Private Law and Scientific Method” 

European Law Journal 2009. 45. 
3056

 A különféle lehetőségekhez lásd az írásokat ebben a kötetben: Christoph ENGEL -- Wolfgang SCHÖN 

(szerk.): Das Proprium der Rechtswissenschaft (Tübingen: Mohr Siebeck 2007); NAPOLITANO (30. lj.). A 
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remélhetjük az amerikai példa alapján, hogy ez a fajta pluralizálódás meg fogja növelni a jogtudomány 

vonzerejét. 

A német jogtudomány hagyományosan jelentős nemzetközi befolyással rendelkezik.
3057

 

Felkészült arra, hogy jól pozicionálja magát az európai jogi térségben, ha most őszintén hajlandó 

szembenézni a lehetőségekkel és a kihívásokkal. Az átalakulásra azonban nagy szükség van, amint ezt 

mutatják a hazai és külföldi tudósok új generációjának döntései arról, hogy mivel foglalkozzanak, hol 

dolgozzanak és mely publikációs fórumokat célozzák meg. 

 

 

Földi András 

Római jogi kutatások Magyarországon 

az utóbbi évtizedekben 

Az alábbi ismertetés eredeti formájában a neves lengyel jogtörténész, Henryk Olszewski 

akadémikus, a Czasopismo Prawno-Historyczne című jogtörténeti folyóirat főszerkesztője 

felkérésére készült el, és az említett folyóiratban jelent meg német nyelven 2004-ben.3058 

Köszönettel tartozom Jakab András intézetigazgató úrnak, aki érdemesnek találta ezt az 

összefoglalást arra, hogy a jelen kötetben megjelenhessék. Az ez alkalomból magyarra fordított 

szöveget kiegészítettem az utóbbi tíz évben keletkezett hazai római jogi szakirodalom 

legfontosabb eredményeire történő utalásokkal. 

Ami a hazai római jogi szakirodalom referálását illeti, az 1945 és 1969 közötti időszakról 

Benedek Ferenc adott összefoglaló áttekintést.3059 Az 1945 és 1986 között keletkezett ilyen 

tárgyú szakirodalomról egy lényegében teljes, kétnyelvű bibliográfia készült.3060 Az 1986 óta 

keletkezett hazai romanista irodalom válogatott bibliográfiája (néhol érdemi reflexiókkal) 

                                                                                                                                                                          
saját álláspontomhoz lásd Armin von BOGDANDY: „The past and promise of doctrinal constructivism: A 

strategy for responding to the challenges facing constitutional scholarship in Europe” International 

Journal of Constitutional Law 2009. 364. 
3057

 Az USA-beli német jogtudományi befolyáshoz lásd Oliver LEPSIUS: „Der Einfluss deutscher 

Rechtsideen in den USA” in Josef RAAB -- Jan WIRRER (szerk.): Die deutsche Präsenz in den USA 

(Berlin--Münster: Lit 2008) 581; Mathias REIMANN: Historische Schule und Common Law. Die deutsche 

Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Rechtsdenken (Berlin: Duncker und 

Humblot 1993). 
3058

 FÖLDI András -- NAGYNÉ SZEGVÁRI Katalin: „Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen 

in Ungarn in den letzten Jahrzehnten” Czasopismo Prawno-Historyczne 2004/1. 9--45. A folyóiratban 

megjelent tanulmány római jogi részét e sorok szerzője, jogtörténeti részét pedig NAGYNÉ SZEGVÁRI 

Katalin egyetemi tanár (1930--2012) írta. A jelen írás alapjául szolgáló szöveget KÖNCZÖL Miklós 

fordította németről magyarra. 
3059

 Ferenc BENEDEK: „Pflege und Literatur des römischen Rechts in Ungarn seit 1945” in György 

ANTALFFY et al. (szerk.): Einzelne Probleme der Rechtsgeschichte und des römischen Rechts (Szeged: 

JATE ÁJK 1970) 169. 
3060

 HAMZA Gábor (szerk.): A magyar római jogi szakirodalom bibliográfiája 1945--1985 / Bibliographie 

der ungarischen Literatur des römischen Rechts 1945--1985 (Budapest: ELTE 1986). 
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egyes tankönyvekben megtalálható.3061 A közelmúltban Stipta István és Földi András 

tanulmányai utaltak összefoglalóan a hazai jogi romanisztika néhány újabb eredményére.3062 

A római jog kutatásában a magyar jogtudósok hosszú időn keresztül csak csekély szerepet 

játszottak. A magyar romanisztika csak a XIX. század második felében, a történeti jogi iskola 

üdvös hatásának köszönhetően érte el az európai színvonalat. Ebből az időszakból különösen 

Hoffmann Pál (1830--1907), Vécsey Tamás (1839--1912) és Szászy-Schwarz Gusztáv (1858--

1920) nevét emelhetjük ki.3063 

A fent említett „veteres” által elért magas színvonalat a következő generációk a XX. első 

felében többé-kevésbé fenn tudták tartani. Ebből az időszakból Pázmány Zoltán (1869--1948), 

Helle Károly (1870--1920), Kiss Albert (1873--1937), Marton Géza (1880--1957), Kiss Géza 

(1882--1970), Személyi Kálmán (1884--1946), Óriás Nándor (1886--1992) és Sztehlo Zoltán 

(1889--1975) neve emelhető ki.3064 E romanisták közül is kiemelkedett Marton Géza, a 

debreceni (1921--1937), majd a budapesti egyetem professzora (1937--1957), egyrészt mesteri 

és a mai napig példaként szolgáló tankönyvével, másrészt úttörő és máig alapvetőnek számító 

kutatásaival a magánjogi felelősség terén.3065 

Az alábbiakban áttekintendő korszakban, nevezetesen az utóbbi négy évtizedben továbbra is 

meghatározó jelentőségű a fent említett, két háború közötti generáció hatása. Korszakunk 

idősebb magyar romanistái ugyanis részben Marton Géza (Visky Károly,3066 Brósz Róbert,3067 

                                                           
3061

 Lásd FÖLDI András -- HAMZA Gábor: A római jog története és institúciói (Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó 1996); BESSENYŐ András: Római magánjog (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 1998--

1999); BENEDEK Ferenc -- PÓKECZ KOVÁCS Attila: Római magánjog (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 
2
2014). 

3062
 István STIPTA: „The main tendencies of Hungarian legal historiography in the 20th century and its 

present situation” Journal on European History of Law 2011/1. 72; UŐ: „Die ungarische Rechtsgeschichte 

in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen, und die wichtigsten Werke)” in Das Wesen der 

Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag (Budapest: Gondolat 2010) 99; FÖLDI András: „A 

római jogi kutatások néhány aktuális kérdéséről” in BIHARI Mihály -- PATYI András (szerk.): Ünnepi 

kötet Szalay Gyula tiszteletére (Győr: Universitas-Győr 2010) 167. 
3063

 Lásd összefoglalóan FÖLDI András: „Adalékok a történeti jogi iskolának a magyar jogi romanisztikára 

gyakorolt hatásának kérdéséhez” in SAJÓ András (szerk.): Befogadás és eredetiség a jogban és a 

jogtudományban (Budapest: Áron 2004) 14. 
3064

 A magyar romanisták ugyanezen generációjához tartozik a fent említett SZÁSZY-SCHWARZ Gusztáv 

unokaöccse, SCHWARZ András Bertalan (1886--1953) is. Nemzetközileg napjainkban is igen nagyra 

értékelt munkásságára nézve lásd összefoglalóan HAMZA Gábor: „Schwarz András Bertalan” in UŐ 

(szerk.): Magyar jogtudósok I. (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1999) 147. Az utóbbi évtizedekben 

működött/működő külföldi romanisták közül VÉGH Zoltán (Salzburg), Roland WITTMANN 

(Frankfurt/Oder), MÁRKY Tamás (São Paulo) és MÉHÉSZ Zoltán Kornél (Buenos Aires) is magyar 

származású. 
3065

 Martonról lásd HAMZA Gábor (szerk.): Tanítványok Marton Gézáról (Budapest: ELTE 1981); 

ZLINSZKY János: „Marton Géza” in HAMZA (szerk.) (7. lj.) 97; CSEHI Zoltán: Diké kísértése. Magánjogi 

és kultúrtörténeti tanulmányok (Budapest: Gondolat 2005) 315. 
3066

 VISKY Károlyról (1908--1984) lásd HAMZA Gábor: „Visky Károly” in UŐ (szerk.): Magyar 

jogtudósok II. (Budapest: Professzorok Háza 2001) 169. Lásd még az alább, a 17. lj.-ben írottakat. 
3067

 BRÓSZ Róbertről (1915--1994) lásd FÖLDI András (szerk.): Flosculi professori Roberto Brósz oblati 

(Budapest: [k. n.] 1990); UŐ: „Brósz Róbert” in  HAMZA (szerk.) (7. lj.) 169. 
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Zlinszky János,3068 Diósdi György3069), részben Sztehlo Zoltán (Pólay Elemér3070), vagy Óriás 

Nándor tanítványai (Benedek Ferenc3071). 

Ami a Marton-iskola folytatását, a Marton-„unokákat” illeti,3072 a jelenleg aktív magyar 

romanisták közül Hamza Gábor Brósz és Diósdi tanítványa,3073 Földi András pedig Brósz utolsó 

tanítványa. Marton utolsó tanítványai közül Zlinszky több tanítványt nevelt ki, akik közül Szabó 

Béla és Péter Orsolya emelkedik ki. Pólay szegedi iskoláját Molnár Imre és Jakab Éva vitték, 

illetve viszik tovább. Benedek Ferencnek is vannak kiváló tanítványai (Bessenyő András, Pókecz 

Kovács Attila, Benke József, Jusztinger János).3074 

                                                           
3068

 ZLINSZKY Jánosról lásd Orsolya Márta PÉTER -- Béla SZABÓ (szerk.): A bonis bona discere. Festgabe 

für János Zlinszky zum 70. Geburtstag (Miskolc: Bíbor 1998). ZLINSZKY János sorsa részben VISKY 

Károlyéhoz hasonlóan alakult, amennyiben politikai okokból sokáig őt is távol tartották az egyetemi 

oktatástól, s nemcsak tudományos karrierjét, de kutatómunkáját is sokáig igyekeztek akadályozni 

bizonyos tényezők. Az 1980-as évektől azonban fokozatosan hozzájutott az őt kvalitásai és érdemei 

alapján messzemenően megillető egyetemi, akadémiai és közjogi rangokhoz (tanszékvezető egyetemi 

tanár, akadémiai doktor, alkotmánybíró, karalapító dékán, az Osztrák Tudományos Akadémia levelező 

tagja stb.). 
3069

 DIÓSDI Györgyről lásd Róbert BRÓSZ: „György Diósdi (1934--1973)” Zeitschrift der Savigny-Stiftung 

für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 1974. 568; HAMZA Gábor: „Diósdi György” in HAMZA 

(szerk.) (9. lj.) 189. 
3070

 PÓLAY Elemérről lásd Ödön BOTH (szerk.): Studia in honorem Velimirii Pólay (Szeged: JATE ÁJK 

1985); Gottfried HÄRTEL -- Theo MAYER-MALY -- Dieter NÖRR: „Elemér Pólay (1915--1988)” Zeitschrift 

der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 1990. 739; MOLNÁR Imre: „Pólay 

Elemér” in HAMZA (szerk.) (7. lj.) 183. 

3071 BENEDEK Ferencről lásd HAMZA Gábor -- KAJTÁR István -- ZLINSZKY János (szerk.): 

Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére (Pécs: JPT ÁJK 1996); Gábor HAMZA et al. 

(szerk.): Iura antiqua -- iura moderna. Festschrift für Ferenc Benedek zum 75. 

Geburtstag (Pécs: PTE ÁJK: Dialóg Campus 2001); JUSZTINGER János -- PÓKECZ 

KOVÁCS Attila (szerk.): A 80 éves Benedek Ferenc köszöntése (Pécs: PTE ÁJK 2008); 

PÓKECZ KOVÁCS Attila: „Benedek Ferenc (1926--2007)” in KAJTÁR István (szerk.): Pécsi 

jogászprofesszorok emlékezete 1923--2008 (Pécs: Publikon 2008) 261. 

3072
 „Marton-unokának” számít még Eduardo Silveira MARCHI São Paulo-i professzor is, akinek a 

mesterét, Thomas MARKY professzort MARTON annak idején legkiválóbb tanítványának nevezte. Lásd 

MARTON ZLINSZKY János által közzétett „tudományos végrendeletét” 1944-ből in MARTON Géza: A 

polgári jogi felelősség [szerk. ZLINSZKY János] (Budapest: Triorg 1992). 
3073

 HAMZA Gábort az MTA 2004-ben levelező, 2010-ben pedig rendes tagjává választotta. Örvendetes, 

hogy ekként MARTON Géza halála (1957), tehát közel fél évszázados megszakítás után (!) az 

Akadémiának ismét van római jogász tagja. 
3074

 Az egyik legjelentősebb MARTON-tanítványnak, VISKY Károlynak sajnálatos módon nem lehettek 

tulajdonképpeni tanítványai, mivel őt 1949-ben politikai okokból évtizedekre eltávolították az 

egyetemről. Jóllehet VISKY -- akit 1949-ben egyetemi magántanári címétől megfosztottak -- 1967-ben 

kandidátusi, 1977-ben pedig akadémiai doktori fokozatot szerzett, csak az 1970-es évek vége felé, 

HAMZA Gábor erőfeszítéseinek köszönhetően kapott lehetőséget arra, hogy az ELTE Római Jogi 

Tanszékén korlátozott körű oktatási tevékenységet folytathasson, 1980-tól az ELTE címzetes egyetemi 

tanáraként. 



603 

 

A magyar romanisták szakmai fejlődésére természetesen külföldi mesterek is nagy hatással 

voltak. Visky Rómában, Bonfanténál és Riccobonónál, később pedig Párizsban Monier-nél 

tanult. Brósz Rómában, Albertariónál és De Franciscinél tanult. Pólay Berlinben Koschaker 

tanítványa volt. Hamza, Jakab és Földi főként Münchenben, Nörr, Thür és Bürge professzornál, 

Szabó pedig Frankfurt am Mainban tanult. Hamza, Földi, Szabó Béla és Péter Orsolya Rómában 

(különösen Serrao professzornál) is folytattak tanulmányokat, Pókecz Kovács Attila pedig 

Párizsban, Humbert professzornál, valamint Bonnban Knütel professzornál. 

A szakirodalom áttekintését a tankönyvekkel kezdjük. Magyarországon sokáig a legszélesebb 

körben elterjedt római jogi tankönyv Marton Géza először 1922-ben megjelent műve volt, 

amely több jogi karon is évtizedeken át (egészen 1967-ig, de Pécsett azt követően is) oktatás 

tárgyát képezte.3075 Marton tankönyvének felépítése (a jogtörténeti bevezetés után) a 

pandektarendszert követte, tartalmilag azonban történeti fejlődésében mutatta be a római 

jogot, így sikeresen valósította meg a történeti és a dogmatikai megközelítés egységét. Marton 

mindig figyelembe vette a tudományos kutatás eredményeit, a lábjegyzetekről és a részletes 

dokumentációról azonban jobbára lemondott, ezért könyvének terjedelme minden kiadásban 

négyszáz oldal alatt maradt. Ugyanezen okból ez a viszonylag rövid tankönyv igen tartalmas, a 

hallgatók számára pedig semmiképpen sem könnyű olvasmány. 

Marton tankönyvét 1967-ben egy Brósz, Móra és Pólay által készített ideiglenes jegyzet 

váltotta fel.3076 E jegyzet célja egyrészt az volt, hogy -- a szó jó értelmében -- némiképpen 

„hígítsa” a tananyagot Marton valóban nagyon koncentrált munkájához képest, másrészt pedig 

az, hogy a tárgyalás történeti oldalát erősítse, részben leépítve a pandektista elemeket és 

visszatérve az antik forrásokhoz.3077 Lényegében ez a törekvés jellemezte Brósz és Pólay 

professzoroknak a jegyzetből kinőtt tankönyvét is, amelynek első kiadása 1974-ben jelent 

meg.3078 

A „Brósz--Pólay”-ként ismertté és kedveltté vált, a mai napig is úgyszólván osztatlan 

elismerésnek és megbecsülésnek örvendő tankönyv 1996-ig -- a pécsi egyetem kivételével -- 

valamennyi hazai jogi karon a római jogi oktatás kötelező tananyaga volt. A „Brósz--Pólay” 

szerkezete nagy vonalakban a klasszikus institúció-rendszert követi. A tankönyv szövege 
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 Legteljesebb kiadása MARTON Géza: A római magánjog elemeinek tankönyve. Institúciók (Debrecen: 

Méliusz 
6
1947); utolsó kiadása Budapest: Tankönyvkiadó 1957, ennek utolsó utánnyomása 1963-as. 

3076
 BRÓSZ Róbert -- MÓRA Mihály -- PÓLAY Elemér: A római magánjog elemei I--II. (Budapest: 

Tankönyvkiadó 1967--1968). A társszerzőként szereplő MÓRA Mihály (1910--1967) eredetileg 

egyházjogász volt, később a büntető eljárásjog, majd a római jog tanszékvezető professzorává nevezték 

ki. 
3077

 Ez utóbbi törekvéseket elméletileg összegzi Róbert BRÓSZ: „Bekämpfung versteinerter Vorurteile und 

andere aktuelle Aufgaben im Unterricht des römischen Rechts” in ANTALFFY et al. (szerk.) (2. lj.) 219. 

PÓLAYnak voltak ugyan bizonyos fenntartásai a tananyag pandektista elemeinek leépítésével szemben, 

ezeknek azonban nem adott nyilvánosan hangot. Az antipandektista törekvések lehetséges politikai 

indítékaihoz lásd BENEDEK (2. lj.) 169; Elemér PÓLAY: Abschaffung des Pandektensystems in der 

Rechtswissenschaft und Gesetzgebung in Ungarn in den letzten drei Jahrzehnten [konferencia-előadás, 

sokszorosított kézirat] (Szeged: [k. n.] 1975). 
3078

 BRÓSZ Róbert -- PÓLAY Elemér: Római jog (Budapest: Tankönyvkiadó 1974, 31984, legutóbbi 

utánnyomása 1995). Részben e tankönyv alapján jelentetett meg PÓLAY Elemér Gottfried HÄRTEL lipcsei 

professzorral közösen egy rövidebb német nyelvű tankönyvet. Gottfried HÄRTEL -- Elemér PÓLAY: 

Römisches Recht und römische Rechtsgeschichte (Weimar: Böhlau 1987). 
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számos kétnyelvű forrásidézetet tartalmaz, amelyek szerves részét képezik az elsajátítandó 

tananyagnak. Ettől eltekintve a szöveg jelentős részben Marton tankönyvén alapszik, bár a 

finomabb megkülönböztetésektől az egyszerűség érdekében eltekintettek. A szerzők egyes 

marxista téziseket is felvettek könyvükbe, ezeknek a hivatkozásoknak az aránya és hatóköre 

azonban feltűnően csekély.3079 Összességében egy abban az időben párját ritkító, már 

megjelenésében is igen kedvező benyomást keltő, jól olvasható, vonzó, ugyanakkor informatív 

tankönyv született, amely évtizedeken át egyike volt a legnépszerűbb, egyszersmind minden 

tekintetben a legtöbbre becsült hazai jogi tankönyveknek. 

Az 1990-es évek elejére a „Brósz--Pólay” több szempontból elavulttá vált. Földi András és 

Hamza Gábor ezért 1993-ban egy kiegészítő jegyzetet, tansegédletet állított össze, amelyben a 

Brósz--Pólay egyes margószámaihoz fűzött „széljegyzetek” szerepeltek.3080 E tansegédlet 

szerzőit a Brósz--Pólay kiadója, a Nemzeti Tankönyvkiadó 1995-ben felkérte a jól bevált 

tankönyv átdolgozására. Földi és Hamza ennek alapján elkészítette a Brósz--Pólay teljesen 

átdolgozott és jelentősen bővített kiadását, amely 1996-ban látott napvilágot.3081 Minthogy az 

átdolgozást követően a Brósz és Pólay munkájából származó szövegrészek az új kiadás 

anyagának csupán mintegy harminc százalékát teszik ki, sok tekintetben új tankönyvről 

beszélhetünk. 

A megújult tankönyv szinte teljesen megőrizte a Brósz--Pólay felépítését. Az eredeti 

szövegrészek viszonylag csekély aránya nem csupán a messzemenő átdolgozásnak, hanem a 

terjedelem jelentős, mintegy hatvan százalékos gyarapodásának is a következménye. A 

tankönyv megnövekedett terjedelme azért nem vezet a hallgatók túlterheléséhez, mert a 

gyarapodás egyrészt a bonyolult jogintézmények részletesebb, érthetőbb magyarázatának 

köszönhető, másrészt pedig a tankönyv sok olyan, olvasmány jellegű részt tartalmaz 

(különösen a római jog továbbéléséről), amelyeket a hallgatóknak nem kell megtanulniuk. 

A gyakran „Földi--Hamza” néven emlegetett tankönyvet, amelynek fő célja a Brósz--Pólay 

kétségtelen értékeinek megőrzése, több hazai jogi karon kötelező tananyagként oktatják, de az 

elmúlt két évtizedben további római jogi tankönyvek is színesítik a palettát. A pécsi 

egyetemen, ahol a Brósz--Pólay-t eleve nem használták, már 1993 óta Benedek Ferenc 

tankönyvét oktatták, amelynek a közelmúltban készült el -- Pókecz Kovács Attila által 

kiegészített és szerkesztett -- első teljes kiadása.3082 Ez egy viszonylag tömör, ám rendkívül 

világos és tudományosan kiválóan fundált tankönyv, amely több tekintetben is visszatér 

Marton tankönyvének hagyományához. 

                                                           
3079

 Ezt illetően megjegyzem, feltétlenül kellett némi bátorság ahhoz, hogy az 1970-es évek első felében 

PÓLAY Elemér a római jogi tankönyvben a római terjeszkedés kapcsán a következőket írja: „görög földön 

egyes népek felszabadítójaként jelentkeztek, leplezve ezzel hódításaikat.” Lásd BRÓSZ--PÓLAY (21. lj.) 

61; lásd hasonlóan HÄRTEL--PÓLAY (21. lj.) 73. 
3080

 FÖLDI András -- HAMZA Gábor: Tansegédlet a római jog tanulásához (Budapest: ELTE ÁJK 1993, 
2
1995). 

3081
 FÖLDI--HAMZA (4. lj.). 

3082
 BENEDEK Ferenc: Római magánjog. Dologi jog és kötelmi jog (Pécs: JPTE 1993); BENEDEK Ferenc -- 

PÓKECZ KOVÁCS Attila: Római magánjog (Budapest--Pécs: Dialóg Campus 2013). A 2014-ben megjelent 

második kiadásba (lásd 4. lj.) PÓKECZ Kovács Attila gondos munkával beépítette az utóbbi évtizedek 

magyar római jogi szakirodalmának a teljességhez közel álló bibliográfiáját. 
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Az 1990-es évek végén egy újabb pécsi római jogi tankönyv is született, amikor Benedek 

professzor jeles tanítványa, Bessenyő András is megjelentette saját munkáját.3083 Ez a több 

szempontból is eredeti tankönyv tudományos alapossága mellett a közép- és újkori tudomány- 

és dogmatörténet messzemenő figyelembevételével emelkedik ki. 

A szegedi egyetemen Molnár Imre és Jakab Éva 2001-ben publikálták római jogi tankönyvüket, 

amely azóta több átdolgozott kiadásban megjelent.3084 A szerzők -- például az öröklési jog 

ismertetése során -- jelentős mértékben támaszkodtak a Brósz--Pólay-tankönyv Pólay Elemér 

által írott fejezeteire. A tankönyv több más tekintetben is a Brósz--Pólay-tankönyv megoldásait 

alkalmazza, de a kétnyelvű forrásidézetekről és a szakirodalmi bibliográfiáról a szerzők 

lemondtak. 

Nótári Tamás 2011-ben szintén publikált egy tankönyvet, amely a dicsérő recenziók mellett 

több okból példátlanul éles kritikát is kiváltott.3085 

Mint ismert, a hazai jogi karokon a római jog oktatását kötelező gyakorlatok 

(„szemináriumok”) egészítik ki, amelyek célja nem utolsósorban római jogi jogesetek 

megoldatása. Ezt a célt ma is jól szolgálják Brósz és Diósdi jogesetgyűjteményei, amelyekben az 

eredeti forrásszövegek magyar nyelvű parafrázisaként megjelenített jogesetek mellett a 

megfelelő forráshelyek pontos lelőhelye is szerepel, magukat a jogi megoldást tartalmazó 

eredeti forrásszövegeket azonban e gyűjtemények pedagógiai megfontolásból nem közlik.3086 

Eltér ettől a metodikától a Jakab Éva által publikált, az eredeti forrásszövegeket latinul és 

magyar fordításban is közlő, igényesen összeállított szemináriumi gyakorlókönyv, amely a 

Hausmaninger-féle casebookokkal hasonlítható össze.3087 

Ugyancsak a tananyagok között említhető Zlinszky Jánosnak az a három könyve, amelyek a 

római köz-, magán- és büntetőjog viszonylag tömör, de informatív, és sok szempontból eredeti 

összefoglalását nyújtják.3088 A Földi András szerkesztésében megjelent új összehasonlító 

jogtörténeti jegyzet számos római jogi jogintézmény továbbélését mutatja be.3089 

A tananyagok kapcsán említendő, hogy az utóbbi négy évtizedben számos forrás magyar 

fordítása is napvilágot látott. Zlinszky János 1983 óta többször is megjelentette a XII táblás 

törvényről készített korábbi (már 1949-ben kiadott) fordítását.3090 Gaius Institúcióinak új 

(pontos, bár olykor túlságosan is szó szerinti) magyar fordítását Brósz Róbert készítette el.3091 A 
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 BESSENYŐ (4. lj.). 
3084

 MOLNÁR Imre -- JAKAB Éva: Római jog (Szeged: Diligens 2001, 62012). 
3085

 NÓTÁRI Tamás: Római köz- és magánjog (Szeged: Lectum 2011), valamint ugyanezen címmel és 

lényegében azonos tartalommal Kolozsvár: Scientia 2011. Lásd kritikailag FÖLDI András -- HAMZA 

Gábor: „Reflexiók egy különös recenzióról” Jogelméleti Szemle 2012/1. 
3086

 BRÓSZ Róbert -- DIÓSDI György: Jogesetgyűjtemény a római jog forrásaiból (Budapest: ELTE ÁJK 

1971); BRÓSZ Róbert: Római jogi gyakorlatok (Budapest: Tankönyvkiadó 1979). 
3087

 JAKAB Éva: Forum Romanum. Jogesetek és szerződési minták a római jogból (Szeged: Diligens 2002, 
72012). 
3088

 ZLINSZKY János: Ius publicum (Budapest: Osiris 1994) 214; UŐ: Ius privatum (Budapest: Osiris 

1998); UŐ: Római büntetőjog (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1991) 188. 
3089

 FÖLDI András (szerk.): Összehasonlító jogtörténet (Budapest: Eötvös 2012). 
3090

 ZLINSZKY János: A tizenkéttáblás törvény töredékei (Miskolc: Nehézipari Műszaki Egyetem ÁJK 

1983). 
3091

 GAIUS Institúciói [ford. BRÓSZ Róbert] (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 
2
1993). 
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római jog forrásainak antologikus bemutatását kínálja magyar nyelven Diósdi György rövid, de 

annál szebb könyve, amelyben a több magyar romanista által fordított forrásidézeteket a 

szerkesztő tartalmas jegyzetei egészítik ki.3092 A Digesta utolsó titulusának (D. 50, 17) magyar 

fordítását a latin eredetivel együtt Hamza Gábor és Kállay István tette közzé.3093 Az ELTE-n 

oktató Kelemen Miklós jogtörténész lefordította a Codex Iustinianus 12. könyvét,3094 Illés Imre 

Áron szegedi klasszika-filológus és történész pedig a lex Irnitanát.3095 

A római jog művelése szempontjából is fontos ókori nem jogi források magyar fordításai az 

elmúlt évtizedekben, de kiváltképpen az utóbbi években, jelentős mértékben gyarapodtak. 

Cicero De re publicájának első teljes magyar nyelvű fordítása Hamza Gábor munkája.3096 Nótári 

Tamás lefordította Cicero összes törvényszéki beszédét,3097 Simon Attila debreceni klasszika-

filológus Cicero De legibus című művét,3098 Adamik Tamás klasszika-filológus, budapesti 

professzor és munkaközössége Quintilianus monumentális Institutio oratoriáját,3099 valamint 

Cicero összes retorikaelméleti művét.3100 Ebben az összefüggésben utalhatunk a latin jogi nyelv 

igényes, úgyszólván humanista szellemben készült, elsősorban római jogi forrásszövegeken 

alapuló tankönyvére, amely Bánóczi Rozália és Rihmer Zoltán munkája.3101 

A római jogtörténet, illetve az antik római jog egyes általános problémái körében az utóbbi 

négy évtizedben számos monográfia jelent meg hazai kutatók tollából. A római állam és jog 

legkorábbi korszakáról szól Zlinszky János átfogó monográfiája.3102 Zlinszky sok eredeti 

gondolata közül kiemelendő az a hipotézis, amely szerint az archaikus jog több szabálya 

(például a manusos és a manus nélküli házasság, familia--pecunia, furtum--peculatus stb.) a 

(latin) pásztorok és a (szabin) földművesek kettős hagyományát tükrözi. A patrícius államból a 
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 DIÓSDI György (szerk.): A római jog világa (Budapest: Gondolat 1973). 
3093

 HAMZA Gábor -- KÁLLAY István: De diversis regulis iuris antiqui (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 

1974). Itt kell megemlítenünk, hogy IUSTINIANUS Institúciói 1991 óta -- egy régebbi, ifj. MÉSZÖLY 

Gedeon készítette 1939-es magyar fordítása ZLINSZKY János által gondozott újbóli kiadásának 

köszönhetően -- ismét hozzáférhetők a magyar olvasók számára. 
3094

 A Codex Iustinianus 12. könyve. A Római Birodalom igazgatása a iustinianusi kodifikációban [ford. 

KELEMEN Miklós] (Budapest: Gondolat 2008). 
3095

 A lex Irnitana. Egy Flavius-kori municipium törvénye [ford. ILLÉS Imre Áron] (Szeged: JATE ÁJK 

2007). 
3096

 Marcus Tullius CICERO: Az állam [ford., bev. és magyarázatok HAMZA Gábor, a Somnium Scipionist 

ford. HAVAS László] (Budapest: Akadémiai 1995). 

3097
 CICERO összes perbeszédei [ford. NÓTÁRI Tamás] (Szeged: Lectum 2010). NÓTÁRI e vállalkozása már 

csak mérete miatt is tiszteletet parancsol ugyan, lásd mindazonáltal NÓTÁRI előzőleg publikált CICERO-

fordításaihoz kritikailag NAGYILLÉS János: „Gondolatok Cicero fordításáról” Antik Tanulmányok 2009. 

285. 
3098

 Marcus Tullius CICERO: A törvények [ford. SIMON Attila] (Debrecen: Gondolat -- DE ÁJK 2008), vö. 

KÖNCZÖL Miklós: „Marcus Tullius Cicero: A törvények” [recenzió] Antik Tanulmányok 2009. 335. 
3099

 Marcus Fabius QUINTILIANUS: Szónoklattan [ford. ADAMIK Tamás et al.] (Pozsony: Kalligram 2008), 

vö. KÖNCZÖL Miklós: „Marcus Fabius Quintilianus: Szónoklattan. Fordította és a jegyzeteket 

összeállította Adamik Tamás et al.” Antik Tanulmányok 2008. 446. 
3100

 CICERO összes retorikaelméleti művei [ford. ADAMIK Tamás et al.] (Pozsony: Kalligram 2012), vö. 

FÖLDI András: „Cicero összes retorikaelméleti művei magyarul” (Budapest: ELTE 2012). 
3101

 BÁNÓCZI Rozália -- RIHMER Zoltán: Latin nyelvkönyv joghallgatóknak (Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó 2000). 
3102

 ZLINSZKY János: Állam és jog az ősi Rómában (Budapest: Akadémiai 1996). ZLINSZKY további, az 

archaikus római jognak szentelt írásait alább, a megfelelő témaköröknél említjük. 
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patrícius-plebejus államba történő átmenetet mutatja be az ókortörténész Ferenczy Endre 

monográfiája.3103 A praetori edictum történetét ugyancsak Zlinszky vizsgálta.3104 

E helyütt van alkalmam rámutatni arra, hogy újabban örvendetes módon több hazai klasszika-

filológus, történész és régész is fokozottan érdeklődik a római jog egyes kérdései iránt. 

Ferenczy Endre imént említett, Adamik Béla alább említésre kerülő monográfiái mellett 

kiemelendő Borhy László akadémikus régóta megnyilvánuló komoly érdeklődése a római jog 

iránt.3105 Ezt előrebocsátva utalunk a fentebb már említett Illés Imre Áron szegedi kutató 

tanulmányaira és az azokat betetőző PhD-értekezésére a lex Irnitanáról,3106 valamint Szabó 

Ádám régész munkáira.3107 

Nem kevésbé örvendetes, sőt egyenesen ideálisnak nevezhető, hogy a római jog, illetve az 

antik jogtörténet hazai művelőinek körében újabban többen is jogi és bölcsész (többnyire 

klasszika-filológusi) diplomával egyaránt rendelkeznek. Ebben a privilegizált körben utalhatunk 

Nótári Tamás mellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen oktató Andrási Dorottya3108 és 

Könczöl Miklós3109, valamint a Debreceni Egyetemen oktató Takács Levente3110 sokoldalú, a 

római jog és az antik jogtörténet szempontjából is figyelmet érdemlő munkásságára. 

Pólay Elemér értékes monográfiát szentelt a római jogászok magánjogi 

gondolkodásmódjának.3111 A szerző külön fejezetekben vizsgálja a római jogtudomány 

fejlődésének egyes szakaszait. A görög filozófiának a római jogászok gondolkodásmódjának 

                                                           
3103

 Endre FERENCZY: From the patrician State to the patricio-plebeian State (Budapest: Akadémiai 

1976). 
3104

 János ZLINSZKY: „Die frühe Schicht des Edictum praetoris” in HAMZA--KAJTÁR--ZLINSZKY (szerk.) 

(14. lj.) 277. 
3105

 Lásd pl. BORHY László (szerk.): Római történelem. Szöveggyűjtemény (Budapest: Osiris 1998). 
3106

 ILLÉS Imre Áron: A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése [PhD-disszertáció] (Szeged 2013). 
3107

 Lásd pl. SZABÓ Ádám: „Sulla questione dello stato giuridico dei sacerdoti provinciali durante il 

principato” Iustum Aequum Salutare 2008/4. 71. 
3108

 Lásd pl. ANDRÁSI Dorottya: „A törvények szellemisége és természete Cicero De legibusában” in SZABÓ 

Béla -- ÚJVÁRI Emese (szerk.): Universitas „unius rei”. Tanulmányok a római jog és továbbélése köréből 

(Debrecen: DE ÁJK 2014) 5. 

3109 Lásd pl. KÖNCZÖL Miklós: „Antik rétorika és a jog narratív megközelítése” 

Jogtudományi Közlöny 2007. 559; UŐ: „Az arisztotelészi rétorika és a görög jogi 

gondolkodás” in FRIVALDSZKY János (szerk.): A jogi gondolkodás mérföldkövei 

(Budapest: Szent István Társulat 2012) 7; UŐ: „What there is left and how it works: 

Ancient rhetoric and the semiotics of law” International Journal for the Semiotics of Law 

2009/4. 399. 

3110
 Lásd pl. Levente TAKÁCS: The social status of Roman land surveyors (Budapest: ELTE 2013). 

3111
 Elemér PÓLAY: Privatrechtliche Denkweise der römischen Juristen (Szeged: JATE ÁJK 1979); UŐ: A 

római jogászok gondolkodásmódja (Budapest: Tankönyvkiadó 1988). PÓLAY egy korábbi monográfiája 

kívül esik a jelen áttekintés időbeli keretein. Lásd Elemér PÓLAY: Differenzierung der 

Gesellschaftsnormen im antiken Rom (Budapest: Akadémiai 1964). 
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fejlődésére gyakorolt hatását behatóan elemzi. A iustinianusi kort illetően többek között 

megállapítja, hogy a kompilátorok munkája semmivel sem volt alacsonyabb színvonalú, mint a 

klasszikus jogászoké. 

Az egyes római jogtudósok közül Hamza Ciceróval foglalkozott,3112 Molnár Alfenus 

Varusszal,3113 Bessenyő Celsusszal,3114 Diósdi Gaiusszal,3115 Pólay többek között egyes 

posztklasszikus jogászokkal.3116 A iustinianusi kodifikáció egyes kérdéseit Diósdi és Pólay 

figyelemre méltó tanulmányai vizsgálták.3117 A filológus és teológus Huszti Vilmos többek 

között Szent Ambrusnak a római joghoz fűződő kapcsolatát elemezte.3118 

A jogi epigrafika területéhez tartoznak Visky Károlynak azok a dolgozatai, amelyekben a római 

magánjognak a Magyarország területén talált római feliratokban kimutatható nyomait mutatja 

be.3119 Jogi epigrafikával és papirológiával az utóbbi évtizedekben Magyarországon elsősorban 

Jakab Éva foglalkozik, aki ez irányú kutatásaival iskolát teremtett.3120 

Hamza Gábor is foglalkozott papirológiával, de jórészt tágabb összefüggésekben, kiváltképpen 

egyfajta globális jogösszehasonlítás szempontjából kutatta az antik Mediterráneum 

jogrendszereinek történetét.3121 Vizsgálta többek között a jogösszehasonlítás nyomait a görög-

római antikvitásban, valamint az antik jogok összehasonlító kutatásának tudománytörténetét a 

humanistáktól a jelenkorig, hogy idevágó könyvének öt fejezetéből csak kettőt említsünk. 

E helyütt, a római jog kérdéseivel bizonyos szélesebb perspektívában foglalkozó munkák 

körében említhető még Visky igen eredeti monográfiája az artes liberalesről,3122 valamint 

Bessenyő sajnos kiadatlan kandidátusi értekezése a pénz problémájáról a római jogban.3123 

Visky behatóan elemezte a filozófusok, grammatikusok, szónokok, földmérők, jogászok, 

                                                           
3112

 Lásd pl. HAMZA Gábor: „A természetjog értelmezésének problémái: Cicero és a ius naturale” 

Jogtudományi Közlöny 1995. 
3113

 Imre MOLNÁR: Alfenus Varus iuris consultus in BOTH (szerk.) (13. lj.) 311. 
3114

 Lásd pl. BESSENYŐ András: A celsusi Durchsgangstheorie magyarázatára alkotott elméletek (Pécs: 

JPTE ÁJK 1989) 31. 
3115

 György DIÓSDI: „Gaius, der Rechtsgelehrte” in Wolfgang HAASE -- Hildegard TEMPORINI (szerk.): 

Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (Berlin -- New York: De Gruyter 1976) 605. 
3116

 Lásd pl. Elemér PÓLAY: „A római polgárokat terhelő közszolgáltatások rendje Arcadius Charisiusnak, 

a digeszták posztklasszikus jogászának művében” Acta Universitatis Szegediensis: Acta Juridica et 

Politica 1980. 295. 
3117

 György DIÓSDI: „Das Gespenst der Prädigesten” Labeo 1971. 187; Elemér PÓLAY: „The Justinian 

codification and abstraction” in Franco PASTORI (szerk.): Studi in onore di Arnaldo Biscardi II. (Milano: 

Istituto Editoriale Cisalpino -- La Goliardica 1982) 105. 
3118

 Vilmos HUSZTI: „Die rechtskundigen Kirchenväter. Der heilige Ambrosius als Jurist” in PÉTER--

SZABÓ (szerk.) (11. lj.) 241. 
3119

 Lásd pl. VISKY Károly: „A római magánjog nyomai a magyar földön talált római kori feliratos 

emlékeken” in CSIZMADIA Andor (szerk.): Jogtörténeti tanulmányok V. (Budapest: Tankönyvkiadó 

1983). 
3120

 JAKAB Éva papirológiai és epigrafikai kutatásaira nézve lásd részletesebben az alább, a római kötelmi 

jog kapcsán írottakat. 
3121

 HAMZA Gábor: Jogösszehasonlítás és antikvitás (Budapest: KJK 1985) 363; UŐ: Comparative law 

and antiquity (Budapest: Akadémiai 1991); UŐ: Jogösszehasonlítás és az antik jogrendszerek (Budapest: 

KJK-Kerszöv 1998). 
3122

 Károly VISKY: Geistige Arbeit und die „artes liberales” in den Quellen des römischen Rechts 

(Budapest: Akadémiai 1977). 
3123

 BESSENYŐ András: A pénz problémája a római magánjogban [kandidátusi disszertáció] (MTA 1996). 
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orvosok, építészek, írók, festők és szobrászok tevékenységével összefüggő, elsősorban dologi 

és kötelmi jogi problémákat. Bessenyő kimondottan eredeti, sokoldalú és rendkívül elmélyült 

elemzésében többek között azt állapítja meg, hogy a rómaiak a pénzt nem pusztán 

fémkorongoknak, és nem is egyszerűen helyettesíthető dolgoknak tekintették, hanem inkább 

az érmék által kifejezett érték megtestesítőjének, tehát az értékszemlélet talaján, nem pedig az 

utókor által nekik tulajdonított dologi szemlélet talaján álltak. E felismerés alapján bírálja 

Bessenyő például az ún. depositum irregularéval kapcsolatban a szekunder irodalomban 

uralkodó nézetet. 

A ius publicum szerződéseivel Zlinszky János,3124 majd egyik tanítványa, Bajánházy István is 

foglalkozott.3125 A római birodalom hivatalos nyelvhasználatával foglalkozik Adamik Béla 

klasszika-filológus monográfiája,3126 Kelemen Miklósé pedig a dominátus korának a hivatalnoki 

karra vonatkozó jogi forrásait dolgozta fel, a császári rendeletek mellett a Notitia dignitatumot 

is elemezve.3127 Pólay Elemér ez irányú kutatásait is folytatva El Beheiri Nadja, a PPKE római 

jogi tanszékének vezetője figyelemre méltó monográfiát publikált a censori regimen 

morumról.3128 Földi András3129 és Pókecz Kovács Attila3130 is foglalkozott közjogi kérdésekkel. 

A római személyi és családjog köréből korszakunkban csak egyetlen monográfia jelent meg, 

Csillag Pál könyve az augustusi családjogi törvényhozásról,3131 de Péter Orsolya kiadatlan 

kandidátusi értekezése, valamint számos tanulmánya a római személyi és családjog több 

problémáját is érintik.3132 

                                                           
3124

 János ZLINSZKY: „Kontrakte des ius publicum” in Robert FEENSTRA et al. (szerk.): Collatio iuris romani, 

Études dédiées à H. Ankum à l’occasion de son 65e anniversaire II (Amsterdam: Gieben 1995). 

3125
 BAJÁNHÁZY István: Az állami vagyonnal kapcsolatos szerződések Livius munkájában [PhD-

disszertáció] (Miskolc 2008). 
3126

 ADAMIK Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban (Budapest: Tinta 2006). 
3127

 KELEMEN Miklós: A birodalom kormányzása. A Késő-római Birodalom közszolgálata jogi források 

elemzése alapján (Budapest: ELTE ÁJK 2007). 
3128

 Nadja EL BEHEIRI: Das Regimen morum der Zensoren. Die Konstruktionen des römischen 

Gemeinwesens (Berlin: Duncker & Humblot 2012). 
3129

 FÖLDI András: „A libertinusok leszármazóinak közjogi helyzete a köztársasági és császárkori 

Rómában” in BENEDEK Ferenc -- SZITA János (szerk.): Jogtörténeti tanulmányok VI. (Budapest: 

Tankönyvkiadó 1986); UŐ: „A hajófuvarozásra vonatkozó közjogi szabályok fejlődése a római jogban” 

(Budapest: ELTE 1990); UŐ: „Status, res publica, ius publicum. Fogalomtörténeti észrevételek” 

(Budapest: ELTE 2011); UŐ: „Adalékok a tekintély (auctoritas) fogalmának eredetéhez” in MÁTHÉ Gábor 

-- RÉVÉSZ T. Mihály -- GOSZTONYI Gergely (szerk.): Jogtörténeti Parerga: Ünnepi tanulmányok Mezey 

Barna tiszteletére (Budapest: ELTE Eötvös 2013) 91. 
3130

 Attila PÓKECZ KOVÁCS: „Les crises politiques à la fin de la république romaine et le 

senatusconsultum ultimum (121--40 av. J.--C.)” in Emmanuelle CHEVREAU -- David KREMER -- Aude 

LAQUERRIÈRE-LACROIX (szerk.): Carmina iuris. Mélanges en l’honneur de M. Humbert (Paris: de 

Boccard 2012); UŐ: „A gazdasági és hitelválság megoldásának jogi eszközei és közjogi következményei a 

római köztársaság végén (Kr. e. 49--47)” in SZABÓ--ÚJVÁRI (szerk.) (51. lj.) 197. 
3131

 Pál CSILLAG: Augustan laws on family relations (Budapest: Akadémiai 1976). CSILLAG Pál (1919--

1998) főfoglalkozását tekintve gyakorló jogász volt, de római jogból kandidátusi fokozatott szerzett, és 

címzetes egyetemi tanárként oktatott az ELTE ókori görög-római történeti tanszékén. 

3132 PÉTER Orsolya Márta: A családtervezés, a magzati élet és a születés társadalmi és 

jogi aspektusai az antik Rómában [kandidátusi disszertáció] (MTA 1996). A szerző 
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Tanulmányok szintjén Brósz egy tömör, de fontos meglátásokat tartalmazó dolgozatában az 

agnatio igen problematikus fogalmát vizsgálta,3133 Pólay egy kismonográfiában a rabszolgák 

„házasságát”,3134 Benedek a házasságkötés formaságait,3135 Visky a válást,3136 Zlinszky az 

archaikus római családjogot,3137 Hamza az együtt elhaltakra vonatkozó vélelmeket,3138 Hamza 

és Bessenyő a házastársak közötti ajándékozás tilalmát,3139 Nótári pedig egyebek mellett a 

manusos házasság problémáját kutatta.3140 

A dologi jog terén a mai napig az utolsó könyv alakban megjelent munka Diósdi György 1970-

ben kiadott monográfiája,3141 amely többek között Kaser relatív tulajdonról alkotott 

elméletének alapos kritikáját tartalmazza. Benedek Ferencnek a tulajdonszerzés különböző 

módjaival foglalkozó, éles elméjű és eredeti dolgozatai is kitennének egy monográfiát.3142 

Benedek az actio Publiciana kapcsán kifejti, hogy ez a keresettípus elsősorban azoknak a 

                                                                                                                                                                          

tanulmányai közül lásd pl. Orsolya Márta PÉTER: „Si rixati fuerint viri et percusserit quis 

mulierem praegnantem’ -- un caso particolare dell’aborto” Studia et documenta historiae 

et iuris 1992. 215. 

3133
 Róbert BRÓSZ: Ist die uxor in manu ein Agnat? (Budapest: ELTE ÁJK 1976) 3. BRÓSZnak a 

szakirodalomban uralkodó nézetet -- amely szerint az uxor in manut a rómaiak agnát rokonnak tekintették 

-- cáfoló teóriáját fogadja el FÖLDI--HAMZA (4. lj.), FÖLDI (5. lj.) 168; bírálja viszont GEDEON Magdolna: 

„Még egyszer arról, vajon agnát rokon-e az uxor in manu?” Publicationes Universitatis Miskolcinensis. 

Sectio Juridica et Politica 2009/1. 33, valamint BESSENYŐ (4. lj.) 174. Áttekintésünk időbeli keretein 

kívül esik, de feltétlenül említendő ma is alapvető monográfiája: BRÓSZ Róbert: Nem teljes jogú polgárok 

a római jogforrásokban (Budapest: KJK 1964) 301. 
3134

 Elemér PÓLAY: Die Sklavenehe und das römische Recht (Szeged: JATE ÁJK 1967); UŐ: Rabszolgák 

„házassága” az ókori Rómában (Szeged: JATE ÁJK 1985). 
3135

 BENEDEK Ferenc: „A manus-szerzés és a házasság alakszerűségei a római jogban” in Dolgozatok az 

állam- és jogtudományok köréből X. 1979. 7. 
3136

 Károly VISKY: „Le divorce dans la législation de Justinien” Revue internationale des droits de 

l’antiquité 1976. 239. 
3137

 János ZLINSZKY: „Consors et domina -- filiae loco: la famille en droit archaïque” in Rolland 

GANGHOFER (szerk.): Le droit de la famille en Europe (Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg 

1992) 233. ZLINSZKY értékes dolgozata kívül esik áttekintésünk időbeli keretein. Lásd János ZLINSZKY: 

„Zur Frage der Verschollenheit im römischen Recht” (Budapest: Akadémiai 1960.) 
3138

 HAMZA Gábor: „Az együtt elhaltakra vonatkozó vélelmek a római jogban” (Budapest: ELTE ÁJK 

1976). 
3139

 HAMZA Gábor: „A házastársak közötti ajándékozási tilalom eredetének kérdései a római jogban” 

(Budapest: ELTE ÁJK 1977); BESSENYŐ András: „Egy sok fejtörést okozó Digesta-hely (D. 24.1.3.12--

13)” in Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XIX. 1988. 65. 
3140

 NÓTÁRI Tamás: „De matrimonio cum manu” Jogtörténeti Szemle 2005/2. 52. 
3141

 György DIÓSDI: Ownership in ancient and preclassical Roman law (Budapest: Akadémiai 1970). 
3142

 BENEDEK Ferenc: „Tulajdonszerzés gyümölcsökön a római jogban” in Dolgozatok az állam- és 

jogtudományok köréből IX. 1978. 7; UŐ: „A probatio diabolica kérdéséhez” in ÁDÁM Antal -- BENEDEK 

Ferenc -- SZITA János: (szerk.): Jogtörténeti tanulmányok. Emlékkönyv Csizmadia Andor hetvenedik 

születésnapjára (Pécs: PTE ÁJK 1980) 31; UŐ: „Jóhiszemű tulajdonszerzés ingó dolgok felett és a »nemo 

plus iuris« elve” in ÁDÁM Antal -- BENEDEK Ferenc -- FARKAS József: (szerk.): Kauser Lipót Emlékkönyv (Pécs: 

PTE ÁJK 1982) 39; UŐ: „Így szórták a pénzt Rómában” Jogtudományi Közlöny 1982. 698; UŐ: „Az actio 

Publiciana eredete és funkciója” in BENEDEK--SZITA (szerk.) (72. lj.) 23. E tanulmányok idegen nyelven is 

megjelentek. A szerző korábbi, dologi jogi tárgyú munkái közül kiemelendő BENEDEK Ferenc: A iusta causa 

traditionis a római jogban (Budapest: Tankönyvkiadó 1959). 
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kviritár tulajdonosoknak az érdekét volt hivatott szolgálni, akik az elbirtoklási időnél rövidebb 

ideje történt birtokba lépést tudtak csak bizonyítani. Brósz és Hamza az elbirtoklással 

foglalkozott,3143 Pólay a tartományi telken fennálló tulajdonnal,3144 Visky a kincstalálással,3145 

Bessenyő a derelictióval.3146 Újabban Erdődy János PhD-értekezésében -- részben Bessenyő 

András ez irányú kutatásait folytatva -- a pénzzel összefüggő egyes dologi jogi kérdéseket 

(például iactus missilium) vizsgálta.3147 

Aligha szolgál meglepetéssel az a megállapítás, hogy az újabb hazai romanista irodalom 

legnagyobb része a kötelmi joggal foglalkozik. E téren az utóbbi évtizedekben számos 

monográfia jelent meg. Diósdi György 1973-ban bekövetkezett haláláig dolgozott a szerződés 

általános római jogbeli kérdéseit tárgyaló monográfiáján.3148 Ennek az igen eredeti műnek az 

egyik alapgondolataként emelhető ki az a zseniális hipotézis, amely szerint a nuda pactio a 

római jog forrásaiban nem a peresíthetetlen megállapodásokra, hanem a pacta ex intervallóra 

vonatkozott, míg a nudum pactum hagyományos tanát csak a glosszátorok fejtették ki. 

Hamza Gábor egy egész könyvet szentelt az ügyleti képviselet fejlődésének az antikvitástól a 

modern jogokig, amelyben a képviselet különféle római jogbeli megoldásai mellett az antik 

Mediterráneum más jogrendszereiben megtalálható hasonló konstrukciókat is bemutatta.3149 A 

római jogforrások elemzése -- amelynek során néhány római korból származó releváns 

egyiptomi papiruszt is vizsgál -- alapján Hamza arra a következtetésre jut, hogy a közvetlen 

képviselet kialakulását a római jogban semmilyen általános elvi tilalom nem akadályozta. 

Visky Károly utolsó monográfiájában számos kötelmi jogintézmény (például laesio enormis, 

kötbér, tengeri kölcsön, arrha, transactio) fejlődését mint a császárkor gazdasági válságának 

nyomait mutatta be.3150 

                                                           
3143

 Róbert BRÓSZ: „Die Rolle der Gewohnheit (des Gewohnheitsrechts) im Laufe der Entfaltung und 

Entwickelung der longi temporis praescriptio(nes)” in BOTH (szerk.) (13. lj.) 141; HAMZA Gábor: Az 

elbirtoklás a római császárkorban (Budapest: ELTE ÁJK 1970). BRÓSZ magyar nyelvű kismonográfiája 

[A klasszikus szolgalom fogalma, különös tekintettel a szolgalom és a haszonjogok viszonyára (Budapest: 

PPTE 1949)], valamint a superficies kialakulását vizsgáló, eredeti meglátásokat tartalmazó dolgozata 

[Geschichtliche Ausbildung und Wesen der superficies (Budapest: ELTE ÁJK 1968)] kívül esnek 

áttekintésünk időbeli keretein. 
3144

 Elemér PÓLAY: „Hauskaufvertrag aus dem römischen Dakien” Oikoumene 1976. 197. 
3145

 VISKY Károly: „Kincs és kincstalálás” Jogtudományi Közlöny 1982. 125. VISKY a fent említett, az 

artes liberalesról szóló munkáiban számos dologi jogi kérdést is érint. 
3146

 András BESSENYŐ: „Zum Problem des Ersitzungstitels »pro derelicto«” in HAMZA--KAJTÁR--

ZLINSZKY (szerk.) (14. lj.) 52. 
3147

 ERDŐDY János: Radix omnium malorum? A pénzzel összefüggő egyes római dologi jogi kérdésekről 

[PhD-disszertáció] (Budapest: PPKE 2012). Az értekezés elő- és részpublikációi közül lásd pl. János 

ERDŐDY: „Some questions concerning money in Roman law: A new perspective” Acta Antiqua 

Academiae Scientiarum Hungaricae 2007/3. 241. 
3148

 György DIÓSDI: Contract in Roman law from the Twelve Tables to the Glossators (Budapest: 

Akadémiai 1981). A könyv meglehetősen gyenge angol fordítása annál feltűnőbb, mert DIÓSDI már 

említett tulajdonjogi monográfiája (84. lj.) nyelvi eleganciájával is kitűnik (ez utóbbit ugyanis a szerző 

maga fordította angolra). 
3149

 HAMZA Gábor: Az ügyleti képviselet. Elméleti és dogmatikai vizsgálatok az antik jogoktól napjainkig 

(Budapest: Akadémiai 1982, 21997). 
3150

 Károly VISKY: Spuren der Wirtschaftskrise der Kaiserzeit in den römischen Rechtsquellen (Bonn--

Budapest: Habelt--Akadémiai 1983). 
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Itt említendő Pólay Elemér szegedi professzornak a dáciai viaszostáblák szerződéseiről szóló 

nagyszerű monográfiája is, amely igen tanulságos a római jognak a provinciai szerződési 

praxisban való érvényesülésére nézve.3151 

Molnár Imre kandidátusi értekezésében a locatio conductióval foglalkozott.3152 Munkájában 

többek között a veszélyviselés kérdéseit illetően jut figyelemre méltó következtetésekre. 

Molnár akadémiai doktori értekezésként elfogadott műve alapján monográfiát jelentetett meg 

a római magánjog felelősségi rendszeréről.3153 Ebben többek között kétségeinek ad hangot a 

klasszikus római felelősségi jog objektivista felfogásával szemben, amely a hazai 

romanisztikában Marton nyomán uralkodó nézetnek számít. 

Jakab Éva több monográfiát is publikált az antik adásvételi jogról: az elsőt magyarul, az aedilisi 

stipulatiókról,3154 második könyvét a görög (hellenisztikus) jogokra is kiterjedően az eladói 

kellékszavatosságról. Ez utóbbi mű az első magyar szerzőtől származó kötete a tekintélyes 

Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte című sorozatnak.3155 

Jakab egyik vezérgondolata az az eredeti hipotézis, mely szerint az aedilis curulis előtt indított 

kellékszavatossági per kezdetén az eladónak garanciastipulatiót kellett letennie.3156 

Szintén ebben a müncheni sorozatban jelent meg Jakab harmadik -- eredeti formájában 

akadémiai doktori értekezésként megvédett, utóbb itthon, magyarul is publikált -- 

monográfiája a borvétellel kapcsolatos veszélyviselésről.3157 A szerző fontos megállapításai 

közül kiemeljük, hogy a periculum viselését nem általános elvek határozták meg, hanem az 

általában a felek közötti alku tárgyát képezte, ami (például a periculum est emptoris -- a 

                                                           
3151

 PÓLAY ELEMÉR: A dáciai viaszostáblák szerződései (Budapest: KJK 1972). 
3152

 MOLNÁR Imre: A locatio conductio a klasszikus kori római jogban [kandidátusi disszertáció] (MTA 

1977); kiadása azonos címmel: (Szeged: Pólay Elemér Alapítvány 2013). A témából készített számos 

idegen nyelvű részpublikációt a nemzetközi szakirodalomban a mai napig is rendszeresen idézik. 
3153

 MOLNÁR Imre: A római magánjog felelősségi rendje (Szeged: JATEPress 1994); UŐ: Die 

Haftungsordnung des römischen Privatrechts (Szeged: Diligens 1998). 
3154

 JAKAB ÉVA: Stipulationes aediliciae. A kellékhibákért való helytállás kialakulása és szabályai a 

római jogban (Szeged: JATE ÁJK 1993). 
3155

 Éva JAKAB: „Praedicere” und „cavere” beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und im 

römischen Recht (München: Beck 1997). 
3156

 JAKAB Éva könyve élénk érdeklődést váltott ki a nemzetközi szakirodalomba. Lásd pl. Wolfgang 

ERNST: „Neues zur Sachmängelhaftung aufgrund des Ädilenedikts” Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 

Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 1999. 208; Luigi GAROFALO: Studi sull’azione redibitoria 

(Padova: Cedam 2000) 8. 1. lj., 45
. 
15. lj.; Berthold KUPISCH: „Römische Sachmängelhauftung: Ein 

Beispiel für die »Ökonomische Analyse des Rechts«?” Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 2002. 21; 

Hans ANKUM: „La responsabilité du vendeur pour éviction dans le cas de sous-aliénation en droit romain 

classique” in Luuk DE LIGT et al. (szerk.): Viva vox iuris Romani. Essays in honour of J. E. Spruit 

(Amsterdam: Gieben 2002) 238. 32. lj.; Nunzia DONADIO: La tutela del compratore tra »actiones 

aediliciae« e »actio empti« (Milano: Giuffrè 2004) 81. A legjelentősebb (KUPISCH münsteri professzor 

részéről kifejtett) kritikára JAKAB külön tanulmányban válaszolt. Lásd Éva JAKAB: „»Cavere« und 

Haftung für Sachmängel. Zehn Argumente gegen Berthold Kupisch” in Éva JAKAB -- Wolfgang ERNST 

(szerk.): Kaufen nach römischem Recht (Berlin--Heidelberg: Springer 2008) 123. Max KASER -- Rolf 

KNÜTEL: Römisches Privatrecht (München: Beck 172003, 202014) viszonylag részletesen ismerteti JAKAB 

Éva nézetét és a vita irodalmát is, ami önmagában véve is a magyar jogi romanisztika példátlan 

nemzetközi sikerét jelenti. 
3157

 Éva JAKAB: Risikomanagement beim Weinkauf. „Periculum” und Praxis im „Imperium Romanum” 

(München: Beck 2009); UŐ: Borvétel és kockázat. Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban 

(Budapest: Akadémiai 2011). 
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modern szakirodalomban túlhangsúlyozott -- tételéhez képest) kiegyensúlyozottabb 

szabályozást eredményezett. Rámutat a szerző arra is, hogy a periculum fogalma a klasszikus 

római jogban sem azonosítható a vis maior fogalmával. 

Jakab Éva monográfiái, nemkülönben a Savigny-Zeitschriftben és számos más rangos külföldi 

folyóiratban, illetve tanulmánykötetben megjelent tanulmányai, az azokra történt nagy számú 

külföldi hivatkozás -- az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagságáról nem is beszélve -- 

egyértelműen annak jelei, hogy Jakab Éva az epigrafikai és papirológiai forrásokra is 

messzemenően kiterjedő, nemzetközileg is nagyra értékelt kutatásaival kiemelkedik a mai 

magyar romanisták sorából. 

Földi András a kandidátusi értekezéséből kinőtt, a római jog „kereskedelmi jogintézményeit” 

tárgyaló monográfiájában a szekunder irodalomban általában objektivista nézőpontból 

elemzett római „kereskedelmi jogot” mint meghatározott vállalkozói rétegekre vonatkozó 

rétegspecifikus normaanyagot, a római jogbeli ún. járulékos kereseteket pedig mint a 

hierarchikus felépítésű vállalkozástípusok jogi leképeződését mutatja be.3158 A szerző másik 

monográfiája -- amellyel akadémiai doktori címet szerzett -- a másért való kontraktuális és 

deliktuális felelősséggel foglalkozik a római jogban, vizsgálva a felelősség fogalomelméleti és 

fogalomtörténeti kérdéseit, kitekintve továbbá a másért való felelősség római jogi 

szabályozásának továbbélésére is.3159 

Az újabban megvédett PhD-értekezések többsége is részben vagy teljes egészében a római 

szerződési jog szakirodalmát gazdagítja. Ezen értekezések sora Pókecz Kovács Attilának a 

locatio conductio operisről szóló, 2006-ban megvédett disszertációjával kezdődött.3160 A 

későbbiekben Benke József a reményvétel univerzális dogma- és kultúrtörténetéről,3161 Deli 

Gergely a jó erkölcsbe ütközés tilalmának történeti fejlődéséről (a továbbélést is részletesen 

áttekintve),3162 Jusztinger János a vételár meghatározásáról és megfizetéséről,3163 Pozsonyi 

Norbert a zálogjog ókori római szerződési praxisáról (az ún. Sulpicius-archívum viaszostábláit is 

behatóan vizsgálva),3164 Siklósi Iván a jogügyleti érvényesség és hatályosság 

dogmatörténetéről,3165 Újvári Emese a fizető kezes megtérítési igényeiről3166 készített magas 

                                                           
3158

  FÖLDI András: Kereskedelmi jogintézmények a római jogban (Budapest: Akadémiai 1997). 
3159

 FÖLDI András: A másért való felelősség a római jogban, jogelméleti és összehasonlító polgári jogi 

kitekintéssel (Budapest: Rejtjel 2004). 
3160

 PÓKECZ KOVÁCS Attila: Locatio conductio operis [PhD-disszertáció] (Pécs: PTE 2006). A szerző 

egyebek mellett arra a következtetésre jut, hogy a forrásokban az opus négy jelentősebb típusát lehet 

elkülöníteni, de a római jogtudósok általános jelleggel, az egyes típusokra való utalás nélkül is beszéltek 

opusról, a konstrukció tehát nem tekinthető középkori eredetűnek. 
3161

 BENKE József: Reményvétel. Az európai magánjogi gondolkodás a reményvétel mikrokozmoszán 

keresztül (Budapest: HVG-ORAC 2011). Vö. FÖLDI András: „Benke József: Reményvétel” [recenzió] 

Magyar Jog 2014. 313. 
3162

 DELI Gergely: A jó erkölcsökről (Budapest: Medium Pro Educatione 2013). 
3163

 JUSZTINGER János: A vételár meghatározása és szolgáltatása a konszenzuális adásvétel római jogi 

forrásaiban [PhD-disszertáció] (Pécs: PTE 2012). 
3164

 POZSONYI Norbert: Zálogjog a szerződési okiratok tükrében. Kauteláris praxis a preklasszikus és 

klasszikus korszakban [PhD-disszertáció] (Szeged: SZTE 2012). 
3165

 SIKLÓSI Iván: A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a 

római jogban és a modern jogokban [PhD-disszertáció] (Budapest: ELTE 2013). 
3166

 ÚJVÁRI Emese: A kezes megtérítési igényei a római jogban [PhD-disszertáció] (Miskolc: Miskolci 

Egyetem 2014). 



614 

 

színvonalú doktori értekezést. E disszertációk közül Benke József és Deli Gergely munkája 

könyv alakban is megjelent, Siklósi Iván monográfiája pedig 2014-ben jelenik meg. 

A fenti értekezések, illetve monográfiák egy részének örvendetes sajátossága, hogy a szerzők 

figyelme az ókori források széles körére (görög nyelvű források, epigrafikai és papirológiai 

források, szépirodalmi források) kiterjed. Benke, Deli és Siklósi monográfiája részletesen 

foglalkozik a vizsgált jogintézmények középkori és újkori továbbélésével is, és ennek keretében 

figyelemre méltó összehasonlító dogmatörténeti eredményekre jutnak. 

A kötelmi jog körében a közelmúltban két kismonográfia is napvilágot látott: Pókecz Kovács 

Attila az adásvétel mellékegyezményeivel,3167 Siklósi Iván a custodia-felelősséggel 

foglalkozott.3168 

Ami a deliktuális jogot illeti, Pólay Elemér egy monográfiát szentelt az iniuriának.3169 Eredeti 

gondolatokat fejt ki az iniuria szó jelentéséről az archaikus római jogban, valamint meggyőzően 

érvel az ellen, hogy a praetori jogfejlesztés keretében született volna egy „edictum generale de 

iniuriis”, amelyet a szakirodalomban sokan feltételeznek. 

A római kötelmi jog kérdéseivel nagyszámú tanulmány foglalkozik, amelyek közül csak 

példaképpen említjük a következőket. A fent említett témákon kívül Visky a szerződési és a 

szerződésen kívüli felelősséggel is foglalkozott,3170 Benedek több írásában is tárgyalta a jogalap 

nélküli gazdagodást,3171 és tanulmányt szentelt a SC Macedonianumnak.3172 Pólay az archaikus 

kor felelősségi jogát,3173 Molnár a periculum emptorist,3174 Hamza az eladónak a kellékhibákért 

való szavatosságát,3175 Bessenyő a vagylagos szolgáltatást, az actio oneris aversit, valamint a 

                                                           
3167

 PÓKECZ KOVÁCS Attila: A szerződéstől való elállás az adásvétel mellékegyezményeinél a római 

jogban és továbbélése során (Pécs: PTE ÁJK 2012). Vö. UŐ: „Rücktrittsvorbehalt und »pactum 

displicentiae«” Revue internationale des droits de l’antiquité 2011. 315; UŐ: „Advantages and 

disadvantages by the »in diem addictio«” in Fritz STURM et al. (szerk.): Liber Amicorum Guido Tsuno 

(Frankfurt am Main: Vico 2013) 317. 
3168

 SIKLÓSI Iván: A custodia-felelősség egyes kérdései a római jogban (Budapest: ELTE ÁJK 2009). 
3169

 PÓLAY Elemér: A személyiség polgári jogi védelmének történetéhez. Iniuria-tényállások a római 

jogban (Szeged: JATE ÁJK 1983); UŐ: Iniuria types in Roman law (Budapest: Akadémiai 1986). 
3170

 Lásd pl. VISKY Károly: „Az antik római felelősségi rendszer Marton Géza tanításában” Antik 

Tanulmányok 1973. 65; UŐ: „Die Frage der Kausalität aufgrund des D. 9.2. (ad legem Aquiliam)” Revue 

internationale des droits de l’antiquité 1979. 475. 
3171

 Lásd BENEDEK Ferenc: „Jogalap nélküli gazdagodás jogellenes és erkölcstelen magatartásból a római 

jogban” in Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XV. 1984. 7; UŐ: Tartozatlan fizetés a római 

jogban in Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XVIII. 1987. 40. 
3172

 BENEDEK Ferenc: „A senatusconsultum Macedonianum célja és keletkezési körülményei” in 

Jubileumi évkönyv (Pécs: PTE ÁJK 1975) 29. 
3173

 PÓLAY Elemér: „A felelősség kérdése a római jogban a XII t. t. korában” in BALOGH Elemér -- 

HOMOKI NAGY Mária -- JAKAB Éva (szerk.): Adalékok a felelősség történeti fejlődéséhez (Szeged: 

JATEPress 1989) 5. 
3174

 MOLNÁR Imre: „Periculum emptoris a klasszikuskori római jogban” in CSIZMADIA (szerk.) (62. lj.) 

180. 
3175

 HAMZA Gábor: „Gondolatok az eladói kellékszavatosságról Jakab Éva monográfiája kapcsán” 

Jogtudományi Közlöny 2001. 105. 
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furtumot,3176 Jakab a locatio conductio egyes kérdéseit és a banki ügyleteket,3177 Pókecz Kovács 

a lex Rhodia és a visszterhes letét kérdéseit kutatta.3178 

Örömmel mutathatunk rá arra, hogy a hazai magánjogászok érdeklődése az utóbbi évtizedek 

során is kiterjedt az általuk tárgyalt jogintézmények római (olykor ezen kívül más antik) jogi 

gyökereire.3179 

Az öröklési joggal a hazai romanisták az utóbbi négy évtizedben csak elvétve foglalkoztak,3180 

de a polgári eljárásjog is a római jog kevésbé kutatott területei közé tartozik az újabb hazai 

szakirodalomban. Benedek foglalkozott a condictióval,3181 Visky több értékes tanulmányt is 

szentelt különböző eljárásjogi problémáknak,3182 Zlinszky és Földi a legis actiós eljárás egyes 

kérdéseit vizsgálta,3183 Zlinszky ezen kívül az „audiatur et altera pars” elvét is,3184 Bessenyő 

pedig az innominát szerződésekkel kapcsolatos keresetek formuláit kutatta.3185 

A római „büntetőjog” iránt újabban egyre inkább növekvő érdeklődés mutatkozik a hazai 

szakirodalomban, tudományos igényű monográfia azonban e tárgykörben még nem 
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 András BESSENYŐ: „Eine auffallende paulinische Entscheidung (D. 18, 1, 34, 6) und die alternative 

Obligation” Orbis Iuris Romani 1995. 54; UŐ: „Das Rätsel der actio oneris aversi” in HAMZA et al. 

(szerk.) (14. lj.) 23; UŐ: „Furtum libidinis causa (Appunti esegetici intorno a tre passi contrastanti)” 

Specimina nova Universitatis Quinqueecclesiensis 1987/1. 151. 
3177

 Éva JAKAB: „Vectura pro mutua: Überlegungen zu Tab. Pomp. 13 und Ulp. D. 19,2,15,6” Zeitschrift 

der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 2000. 244; UŐ: „TPSulp. 48 és 49: 

Szerződések és bankügyletek Puteoliban” in JUSZTINGER--PÓKECZ KOVÁCS (szerk.) (14 lj.) 65. 
3178

 Attila PÓKECZ KOVÁCS: „Les problèmes du »iactus« et de la »contributio« dans la pratique de la »lex 

Rhodia«” in PÉTER--SZABÓ (szerk.) (11. lj.) 171; UŐ: „»Merces« und »pretium depositionis«: 

Bemerkungen zur Auslegung von D. 47,8,2,23” in Holger ALTMEPPEN et al. (szerk.): Festschrift für Rolf 

Knütel zum 70. Geburstag (Heidelberg -- New York: Müller 2009) 873. 
3179

 Lásd pl. SÓLYOM László: A polgári jogi felelősség hanyatlása (Budapest: Akadémiai 1977); UŐ: A 

személyiségi jogok elmélete (Budapest: KJK 1983); VÉKÁS Lajos: A szerződési rendszer fejlődési 

csomópontjai (Budapest: Akadémiai 1977). Ismertetésünk korszakhatárán kívül esik, de feltétlenül 

utalnunk kell MÁDL Ferenc nagy ívű, sok tekintetben a mai napig sem felülmúlt monográfiájára. MÁDL 

Ferenc: A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében (Budapest: Akadémiai 

1964). Az újabb hazai civilisztikai irodalomban különösen CSEHI Zoltán, MENYHÁRD Attila és GÁRDOS 

Péter kutatásaiban figyelhető meg a római jogra (és részben a középkori fejlődésre is) kiterjedő 

dogmatörténeti érdeklődés. Lásd pl. CSEHI (8. lj.); UŐ: A magánjogi alapítvány. Történeti és dogmatikai 

alapok (Budapest: Gondolat 2006); MENYHÁRD Attila: A jóerkölcsbe ütköző szerződések (Budapest: 

Gondolat 2004); GÁRDOS Péter: Az engedményezés (Budapest: ELTE Eötvös 2009). 
3180

 János ZLINSZKY: „Actes à cause de mort dans le droit romain archaïque” in UŐ (szerk.): Actes à cause 

de mort I. (Bruxelles: De Boeck Université 1992--1994) 123. Lásd még WEISS Emília: A túlélő házastárs 

öröklési jogi jogállása (Budapest: Akadémiai 1984); BOÓC Ádám: „Az utóöröklés a római jogban, 

javaslattal a jövőbeni magyar szabályozásra” Közjegyzők Közlönye 2002/4. 3. 
3181

 BENEDEK Ferenc: „A condictio mint a jogalap nélküli gazdagodás visszakövetelésének perjogi 

eszköze” in ÁDÁM Antal (szerk.): Jubileumi tanulmányok 40. (Pécs: JPTE 1985) 29. 
3182

 Károly VISKY: „Urteilsbegründung im römischen Zivilprozeß” Revue internationale des droits de 

l’antiquité 1971. 135; UŐ: „Quelques remarques sur la thèse »ipsam rem condemnare« et ses rapports 

économiques” Revue internationale des droits de l’antiquité 1972. 269; UŐ: Appunti su alcuni rescritti di 

Diocleziano relativi alla competenza nella procedura civile (Perugia: Libreria Universitaria 1976). 
3183

 János ZLINSZKY: „Gedanken zur Frage der »legis actio sacramento in rem«” Zeitschrift der Savigny-

Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 1989. 106; FÖLDI András: „Megjegyzések a legis 

actiók kérdéséhez” (Budapest: ELTE ÁJK 1987). 
3184

 János ZLINSZKY: „Audiatur et altera pars” Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica 

et Politica 1995. 183. 
3185

 BESSENYŐ András: „Vitatott formulaszerkesztési problémák” in KAJTÁR István -- SZEKERES Róbert 

(szerk.): Jogtörténeti tanulmányok VII. (Pécs: PTE ÁJK 2001) 89. 
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született.3186 Zlinszky a római büntetőjogot tankönyvszerű formában foglalta össze, egyéb 

munkáiban pedig elsősorban az archaikus Róma büntetőjogát vizsgálta.3187 Benedek a 

tettesség és a részesség problémáit kutatta.3188 Molnár Imre újabban egy tanulmánykötetben 

adta ki a római büntetőjog tárgykörében megjelent dolgozatait.3189 

Igen komoly, és szintén növekvő érdeklődés mutatkozik a hazai romanisták körében a római 

jog továbbélésének kérdései iránt. A római jogi hagyomány továbbélésének páratlanul átfogó 

bemutatását nyújtja, mintegy száz országra kiterjedően, a kora középkortól a jelenig Hamza 

Gábor átfogó, adatokban igen gazdag könyveinek 2002 óta megjelenő sorozata.3190. Hamza 

univerzális jogföldrajzi érdeklődést mutató munkái németül, franciául és olaszul is 

megjelentek.3191 Ezek a kötetek nemzetközi összehasonlításban is példátlanul széles körű és 

gazdag anyagot vonultatnak fel és tárgyalnak rendszerezetten. Nem csupán a bemutatott 

országok nagy száma teszi páratlanná a könyvet, hanem Hamza elkötelezett törekvése is arra, 

hogy mindenütt kimutassa a római jogi hagyomány továbbélését vagy hatását. Kiemelendő, 

hogy a szerző a civil law hatását a common law jogrendszerekben is behatóan tárgyalja. A 

hatalmas tudományos teljesítmény alapját kétségtelenül a téma kutatásával évtizedek óta 

folyamatosan foglalkozó szerző kivételesen széles körű nyelvismerete, hihetetlen szorgalma és 

magas történeti műveltsége képezi. Az újkori magánjogtörténet ismert bemutatásaival 

összehasonlítva mindazonáltal már első pillantásra feltűnnek az olvasónak az egyedi 

munkamódszer bizonyos hátrányai. 

Pólay igen értékes monográfiát szentelt a német pandektisztika fejlődésének és magyarországi 

hatásának, amely két résztanulmány formájában német nyelven is megjelent.3192 

                                                           
3186

 SÁRY Pál munkái (a sullai büntetőjogról készített PhD-disszertációja, a római büntetőjog körében 

megjelent könyvei és tanulmányai) e sorok írójának -- sokak szerint túlságosan szigorú -- megítélése 

szerint inkább referáló jellegűek, és döntően az angol nyelvű szakirodalomra támaszkodnak. 
3187

 Lásd elsősorban ZLINSZKY (31. lj. 1991); ZLINSZKY (45. lj.). 
3188

 BENEDEK Ferenc: „Tettesség és részesség a római büntetőjog forrásaiban” in PÉTER--SZABÓ (szerk.) 

(11. lj.) 209; UŐ: „A felbujtó és a bűnsegéd a római büntetőjog forrásaiban” in JAKAB Éva: Tanulmányok 

dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged: SZTE ÁJK 2004) 45. 
3189

 MOLNÁR Imre: Ius criminale Romanum. Tanulmányok a római jog köréből (Szeged: Pólay Elemér 

Alapítvány 2013). 
3190

 HAMZA GÁBOR: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római 

jogi hagyományok alapján (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 2002). E munka előtanulmányaiban 

FÖLDI András is aktívan részt vett, így egyes bekezdések (gyakran szó szerint) tőle származnak, amint 

arra HAMZA Gábor utal is a könyv előszavában. 
3191

 Gábor HAMZA: Die Entwicklung des Privatrechts auf römischrechtlicher Grundlage unter besonderer 

Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn (Budapest: 

Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität 2002); UŐ: Le développement du droit privé européen: le 

rôle de la tradition romaniste dans la formation du droit privé moderne (Budapest: ELTE 2005); UŐ: Wege 

der Entwicklung des Privatrechts in Europa. Römischrechtliche Grundlagen der Privatrechtsentwicklung 

in den deutschsprachigen Ländern und ihre Ausstrahlung in Mittel- und Osteuropa (Passau: Schenk 

2007); UŐ: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche 

Tradition (Budapest: ELTE Eötvös 2009); UŐ: Origine e sviluppo degli ordinamenti giusprivatistici moderni 

in base al diritto romano (Santiago de Compostela: Andavira 2013). 
3192

 PÓLAY ELEMÉR: A pandektisztika és hatása a magyar magánjog tudományára (Szeged: JATE ÁJK 

1976); UŐ: Ursprung, Entwicklung und Untergang der Pandektistik (Szeged: JATE ÁJK 1981); UŐ: 

Einfluss der Pandektistik auf die ungarische Privatrechtswissenschaft (Szeged: JATE ÁJK 1977) 175. 
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Köztudott, hogy az európai magánjogtörténet Helmut Coing által szerkesztett monumentális 

Handbuchjában a magyar vonatkozású részeket Zlinszky János írta.3193 Ezen kívül egy német 

nyelvű könyvet3194 és értékes tanulmányok hosszú sorát jelentette meg a magyar 

magánjogtörténet köréből.3195 Ezekben a munkáiban Zlinszky mindig törekszik arra, hogy 

kimutassa a római jog hatásának nyomait. Zlinszky meggyőződése ugyanis, hogy az általánosan 

elterjedt nézettel szemben a római jog, illetve a ius commune Magyarországon a közép- és 

újkorban egyaránt jóval nagyobb gyakorlati jelentőséggel bírt, mint ahogyan azt Werbőczy 

Tripartituma3196 és a Corpus iuris Hungariciben foglalt egyéb hazai jogforrások alapján 

feltételezni szokás. 

A római jog még nem eléggé feltárt hatástörténetének a kora újkori Magyarország területére 

vonatkozó kutatása szempontjából Szabó Béla fáradhatatlan szorgalommal elkészített munkái 

is kiemelkedő jelentőségűek.3197 Szabó Béla emellett a római jog továbbélésének számos egyéb 

aspektusát is kutatja, tudomány- és oktatástörténeti kérdések mellett például Papinianus 

mártírhalálának szépirodalmi feldolgozásaival is foglalkozott.3198 E helyütt utalunk a görög 

nyelvben is magas szinten jártas Komáromi László PhD-értekezésére, illetve annak alapján 

publikált monográfiájára, amely a bizánci jog magyarországi hatását mutatja be.3199 

Ami az egyes római jogintézmények továbbélését illeti, Visky egyebek mellett Bartolusnak a 

laesio enormisról vallott nézetével foglalkozott.3200 Pólay vizsgálta Jhering birtokelméletének 

magyarországi hatását,3201 Zlinszky egyebek között a jogalap nélküli gazdagodás római jogi 

szabályainak továbbélését.3202 Hamza más témák mellett az ügyleti képviselet 

dogmatörténetével,3203 Jakab az eladó jótállási kötelezettségével foglalkozott.3204 Jakab 

újabban Brissonius francia humanista jogtudósnak a szerződési jogról írott latin nyelvű műve 

                                                           
3193

 Lásd Helmut COING (szerk.): Handbuch der Quellen und Literatur der europäischen 

Privatrechtsgeschichte III/2. (München: Beck 1982) és III/3 (München: Beck 1986). 
3194

 János ZLINSZKY: Wissenschaft und Gerichtsbarkeit. Quellen und Literatur der Privatrechtsgeschichte 

Ungarns im 19. Jh. (Frankfurt am Main: Klostermann 1997). 
3195

 János ZLINSZKY: „Ein Versuch zur Rezeption des römischen Rechts in Ungarn” in Franz HORAK -- 

Wolfgang WALDSTEIN (szerk.): Festgabe für A. Herdlitczka (München--Salzburg: Fink 1972) 315; UŐ: 

„Joannes Decius Barovius the jurist” Acta ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae 2000. 327. 
3196

 WERBŐCZYnek a római joghoz fűződő viszonyáról lásd FÖLDI ANDRÁS: „Werbőczy és a római jog” in 

MÁTHÉ Gábor -- ZLINSZKY János (szerk.): Degré Alajos emlékkönyv (Budapest: Unió 1995) 67. 
3197

 Lásd pl. SZABÓ Béla: Előtanulmány a magyarországi joghallgatók külföldi egyetemeken a XVI--

XVIII. században készített disputatióinak (dissertatióinak) elemzéséhez (Miskolc: Miskolci Egyetem 

1993); UŐ: „Die Rolle des europäischen »ius commune« in der ungarischen Privatrechtsentwicklung der 

frühen Neuzeit: Das Zeugnis der Rechtswissenschaft” in Iurisprudentia universalis: Festschrift für Th. 

Mayer-Maly (Köln--Weimar--Wien: Böhlau 2002) 765. 
3198

 SZABÓ Béla: „Papinianus, a tragikus színpadi hős: »Történeti tényállások«. Római jog és a magánjog 

fejlődése Európában” in JAKAB (szerk.) (131. lj.) 157. 
3199

 KOMÁROMI László: A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban és a magyarországi 

egyházjogban (Budapest: PPKE Pázmány Press 2013). 
3200

 Károly VISKY: „La lesione enorme nel pensiero di Bartolo” Studi senesi 1972. 402; UŐ: „Spuren der 

Wirtschaftskrise” in VISKY (93. lj.) 57. 
3201

 Lásd PÓLAY Elemér: Jhering birtoktana és a magyar romanisztika (Szeged: JATE ÁJK 1969). 
3202

 ZLINSZKY János: „Jogalap nélküli gazdagodás -- egykor és ma” Jogtudományi Közlöny 1987. 471. 
3203

 HAMZA (92. lj.). 
3204

 JAKAB Éva: „Kellékszavatosság és jótállás” in HAMZA--KAJTÁR--ZLINSZKY (szerk.) (14. lj.) 113. 
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kritikai kiadásával és fordításával tűnt ki.3205 Földi egy összehasonlító dogmatörténeti 

kismonográfiában (és azóta számos további tanulmányában) tárgyalja a jóhiszeműség és 

tisztesség alapelvének történetét a római jogtól napjainkig, különös tekintettel az objektív 

bona fidesszel kapcsolatban a modern jogászi gondolkodásban érzékelhető félreértésekre.3206 

Földi összefoglaló jellegű tanulmányokban feldolgozta a tulajdonjogi triász és a foglaló 

dogmatörténetét is.3207 Földi és Bessenyő a jogügyletek érvényességének és hatályosságának 

problémáiról folytattak vitát,3208 amelyet azóta mintegy „felülírtak” Siklósi Iván igen alapos, a 

probléma újkori dogmatörténetét is részletesen feldolgozó tanulmányai, illetve az azokat 

betetőző monográfiája.3209 Siklósi több más magánjog-történeti téma mellett kutatta a 

jogügylet és a szerződés fogalomtörténetét is.3210 Csizmazia Norbert a harmadik javára szóló 

szerződés dogmatörténetéről publikált értékes tanulmányt.3211 

Bónis Péter is számos olyan publikációt jelentetett meg, amelyek a ius commune külső és belső 

története szempontjából egyaránt relevanciával rendelkeznek.3212 Utalunk még Sándor István 

monográfiáira, aki kutatásai során mindenkor súlyt helyezett a modern jogintézmények római 

jogi és egyéb dogmatörténeti előzményeinek összehasonlító-történeti bemutatására.3213 

Magyarországon máig sincs római jogi szakfolyóirat.3214 Az ELTE Római Jogi Tanszéke 1970 óta 

gondoz egy kiadványsorozatot (Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis), amelynek 

kötetei azonban olykor csak nagy késéssel követik egymást. Ugyanakkor több római jogi tárgyú 

gyűjteményes kötet jelent meg hazánkban az utóbbi évtizedekben. Nem csupán a római 

                                                           
3205

 JAKAB Éva: Humanizmus és jogtudomány. Brissonius szerződési formulái I. (Szeged: Pólay Elemér 

Alapítvány 2013). 
3206

  FÖLDI András: A jóhiszeműség és tisztesség elve. Intézménytörténeti vázlat a római jogtól napjainkig 

(Budapest: ELTE ÁJK 2001). Lásd legújabban FÖLDI András: „Monizmus, dualizmus vagy pluralizmus? 

Összehasonlító-történeti elmélkedések a bona fidesről” Állam- és Jogtudomány 2013/3--4. 25. 
3207

  FÖLDI ANDRÁS: „Adalékok a »tulajdonjogi triász« kérdéséhez” (Budapest: ELTE 2005) és in 

JUSZTINGER---PÓKECZ KOVÁCS (szerk.) (14 lj.) 137; UŐ: „Variációk egy témára: arrha-típusok régen és 

ma. Római jog és a magánjog fejlődése Európában” in JAKAB (szerk.) (131. lj.) 21. 
3208

 András FÖLDI: „Zur Frage der Gültigkeit und Wirksamkeit im modernen Zivilrecht” in HAMZA--

KAJTÁR--ZLINSZKY (szerk.) (14. lj.) 73; BESSENYŐ András: „A jogügyletek érvényessége és hatályossága. 

Egy civilisztikai (ál?)probléma margójára” Jura 2001/2. 5. 
3209

 SIKLÓSI (108. lj.). 
3210

 SIKLÓSI IVÁN: „Adalékok a jogügylet, valamint a szerződés fogalmához és történetéhez” Állam- és 

Jogtudomány 2008/1. 71. 
3211

  CSIZMAZIA Norbert: „Alteri stipulari nemo potest? Vázlat a harmadik személy javára szóló 

szerződések fejlődéséről” in KAJTÁR--SZEKERES (szerk.) (128. lj.) 149. 
3212

 Lásd pl. BÓNIS Péter: Az európai közös jog születése (Budapest: Rejtjel 2011). 
3213

 SÁNDOR István: A társasági jog története Nyugat- és Közép-Európában (Budapest: KJK-Kerszöv 

2005); UŐ: A bizalmi vagyonkezelés és a trust. Jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés (Budapest: 

HVG-ORAC 2014). 
3214

 Az ismert nyugat-európai római jogi folyóiratok mellett térségünkben is létezik római jogi folyóirat, 

nevezetesen az 1995-ben Brnóban és Pozsonyban alapított Orbis Iuris Romani, de ebben a körben 

említhető az 1946-ban Varsóban alapított és ma is létező Journal of Juristic Papyrology is. Megjegyzem, 

hogy a magyar romanisták többsége rendszeresen publikált és publikál a külföldi római jogi 

folyóiratokban és tanulmánykötetekben. E gazdag termésből a fentiekben csak példaszerűen idéztem 

néhány fontosabb tételt. 
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jogászok tiszteletére kiadott ünnepi köteteket említhetjük itt,3215 hanem számos egyéb 

tanulmánykötetet is.3216 

E rövid áttekintés alapján is megállapítható, hogy hazánkban a római jog iránti tudományos 

érdeklődés az utóbbi évtizedekben korántsem csökkent. Jóllehet az ún. szocializmus évtizedei 

Magyarországon sem kedveztek az olyan tudományszakoknak, mint a római jog, szerencsére a 

ma aktív hazai romanisták közül is több kutató fejt ki nemzetközi színvonalú tevékenységet. E 

tekintetben alapvető fontosságú a külföldi, különösen németországi, ausztriai, olaszországi és 

franciaországi tanulmányutak lehetősége, valamint az a sokrétű szakmai segítség, amelyet a 

külföldi kollégák a magyar romanistáknak nyújtottak és nyújtanak. 

A mai hazai jogi romanisztikában nem lehet egyetlen iskola dominanciájáról beszélni, nota 

bene, nem volt egységes a hazai romanisták szakmai-tudományos felfogása azokban az 

időkben sem, amikor az országban mindössze három római jogi tanszék működött (1949-től 

1980-ig). Erős leegyszerűsítéssel és sarkítással élve Brósz a történeti és az interpolációkritikai 

módszert alkalmazva, Pólay az epigrafikai forrásokra és a továbbélésre is kitekintve, Benedek 

pedig az eredeti római gondolatok bravúros feltárásával, de mindnyájan a római magánjog 

dogmatikájának a források igényes elemzése alapján történő kutatását részesítették előnyben. 

Mindhárom említett mesterhez képest új irányzatot alapított az 1980-as években a miskolci 

tanszéket úgyszólván a semmiből létrehozó Zlinszky János, aki egyszerre hirdette meg a római 

közjog és büntetőjog viszonylag elhanyagolt területeinek, valamint a kora újkori magyar 

jogtörténet forrásaiban jórészt ismeretlenül lappangó római jogi hatásoknak a kutatását. 

                                                           
3215

 A fent említett ünnepi köteteken kívül -- közelebbről a PÓLAY [BOTH (szerk.) (13. lj.)], BRÓSZ [FÖLDI 

(szerk.) (10. lj.)], BENEDEK [HAMZA--KAJTÁR--ZLINSZKY (szerk.) (14. lj.)], ZLINSZKY [PÉTER--SZABÓ 

(szerk.) (11. lj.)] és MOLNÁR [JAKAB (szerk.) (131. lj;)] professzor tiszteletére megjelent Festschrifteken 

kívül lásd még SZABÓ Béla -- SÁRY Pál (szerk.): Dum spiro doceo. Huszti Vilmos 85. születésnapjára 

(Miskolc: Bíbor 2000). 
3216

 A HAMZA Gábor (szerk.): Tanulmányok a római jog és továbbélése köréből I--II. (Budapest: ELTE 

ÁJK 1987--1988) kötetei külföldi romanisták (és kisebb részben jogtörténészek) magyarra fordított írásait 

tartalmazzák (Antonio Fernandez DE BUJÁN, Luigi CAPOGROSSI COLOGNESI, Pierangelo CATALANO, 

Margarita FUENTESECA, Anna Maria GIOMARO, Antun MALENICA, Roger VIGNERON, Wolfgang 

WALDSTEIN stb.). Egy német nyelvű gyűjteményes kötetben [Gábor HAMZA (szerk.): Studien zum 

römischen Recht in Europa (Budapest: ELTE ÁJK 1992)] jelentek meg Herbert HAUSMANINGER, Okko 

BEHRENDS, Wilhelm BRAUNEDER, Werner OGRIS, Peter LANDAU, Hugo SCHWENDENWEIN és Richard 

PUZA tanulmányai. Kiemelendő az 1991-ben Miskolcon rendezett 45. SIHDA-kongresszus anyagából 

szerkesztett kötet: János ZLINSZKY (szerk.): Questions de responsabilité (Miskolc: Gazdász Elasztik Kft. 

1993). Ehhez kapcsolódóan utalunk még a 2004 óta örvendetes módon rendszeressé vált hazai római jogi 

konferenciák nyomán megjelent tanulmánykötetekre: a 2006-os, még BENEDEK professzor aktív 

részvételével megrendezett pécsi konferencia anyagát a Jogtörténeti Tanulmányok IX., BENEDEK Ferenc 

emlékének szentelt kötete [JUSZTINGER--PÓKECZ KOVÁCS (szerk.) (14. lj.)], a 2009-es szegedi 

konferencia anyagát a MOLNÁR Imre tiszteletére kiadott kötet [JAKAB (szerk.) (131. lj.)] tartalmazza, a 

2013-as debreceni konferencia anyagát pedig lásd SZABÓ--ÚJVÁRI (szerk.) (51. lj.). Csak jelzésszerűen 

utalunk azokra a JAKAB Éva és WOLFGANG Ernst német romanista és civilista szerkesztésében a neves 

Springer kiadónál megjelent német nyelvű, szintén konferenciákon alapuló tanulmánykötetekre, amelyek 

már nem a hazai, hanem a nemzetközi szakirodalomhoz tartoznak. A hazai romanista irodalomban 

korábban ismeretlen műfajként újabban egyazon szerző tanulmányainak gyűjteményes kötetei is 

napvilágot láttak, lásd Gábor HAMZA: Iura antiqua ac iura moderna methodo comparativa investigata I--

III. (Budapest: ELTE Eötvös 2010--2013); ZLINSZKY János: Durch das römische Recht, aber über 

dasselbe hinaus (Budapest: Pan 2008); UŐ: A XII táblától a 12 ponton át a magánjog új törvénykönyvéig 

(Budapest: Szent István Társulat 2013). 
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Zlinszky tanítványainak többsége lényegében ezeket az új irányokat műveli ma is, a többi hazai 

romanista azonban általában továbbra is a római magánjogot kutatja a saját mestereitől 

eltanult és/vagy önállóan kifejlesztett módszerekkel. 

A római magánjogot kutató mai hazai romanisták munkáiban az interpolációkritikai módszer 

szerepe a nemzetközi tudományossággal összhangban marginalizálódott, egyre inkább tért 

hódít azonban -- döntően Jakab Éva iskolateremtő hatásának köszönhetően -- az epigrafikai és 

a papirológiai források elemzése, ami a nemzetközi élvonalhoz történő felzárkózást reálissá 

teszi. Továbbra is folynak a hagyományosabb módszereket alkalmazó, például a dogmatikai, a 

fogalomtörténeti, illetve az összehasonlító jogi aspektusokra súlyt helyező kutatások, amelyek 

-- a kutató megfelelő erudíciója és kreativitása esetén -- ma is vezethetnek új tudományos 

eredményekhez. 

Meggyőződésem szerint a legfiatalabb, pályájukat az utóbbi évtizedben kezdő kutatók -- 

frissen megvédett értekezéseik, monográfiáik, tanulmányaik, valamint nem utolsósorban a 

nemzetközi konferenciákon való sikeres szerepléseik alapján -- fenn tudják tartani a római jog 

hagyományosan magas színvonalú tudományos művelését Magyarországon. Kiemelendő ebből 

a szempontból a fiatalabb kollégák jelentős részének -- olykor bölcsészdiplomával is 

megalapozott -- széles körű és magas színvonalú élő és holt nyelvi nyelvtudása, valamint az 

epigrafikai és papirológiai források iránti növekvő érdeklődése. 

A hazai romanisták munkáinak átlagos színvonala különböző kedvezőtlen körülmények 

következtében valamelyest bizonyára még elmarad például a fent említett nyugati országok 

romanista irodalmának eredményeihez képest, ugyanakkor előnyt jelenthet, hogy a hazai 

szakmunkák általában könnyebben érthetők a nem szakmabeliek számára, valamint hogy a 

hazai római jogi kutatások a legritkább esetben öncélúak, ehhez képest sokkal inkább 

tudatosan kapcsolódnak a hatályos jog problémáihoz. 

A fentieket összefoglalva örömmel állapíthatjuk meg, hogy a jelenkori hazai római jogi 

kutatások eredményei összességében megnyugtatók, sőt biztatók e diszciplína jövőbeli 

magyarországi fejlődésére nézve. 
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Jakab András 

A magyar jogi oktatás megújításához 

szükséges lépések. Reformjavaslat 

összehasonlító áttekintésre alapozva
*
 

Jelen írás célja, hogy egy összehasonlító áttekintés után számba vegye, a közeljövőben milyen 

változtatások szükségesek a magyar jogi oktatásban.3217 

1. Összehasonlító áttekintés 

1.1 A jogászképzés célja 
Három lehetséges célja van a jogászképzésnek: jogtudósok, gyakorló jogászok, valamint művelt 

polgárok képzése. Egyetemi szinten jogtudósokat nem képeznek, ez általában inkább a PhD 

vagy doktori képzés feladata -- még ha bizonyos nagy múltú egyetemek által nyújtott képzés 

több eséllyel kecsegtet is a tudományos pálya irányában.3218 Az angol nyelvterületen az 

egyéves posztgraduális LLM (Master of Laws, vagy Magister Legum) képzés általában a 

tudományos pályafutás előszobájának tekinthető (noha olykor a specializált gyakorlati 

irányultságú jogi szakképzés keretéül is szolgál, például: nemzetközi kereskedelmi jogi LLM); 

Franciaországban a kétéves Master Recherche képzés bír hasonló funkcióval és tartalommal. 

Noha a jogi karok hírneve nagyrészt a jogi kutatáson alapszik,3219 az alapvető cél mégis a 

gyakorló jogászok képzése, hiszen a legtöbben ezen a területen fognak elhelyezkedni, továbbá 

a társadalom (közvetlenül az állami költségvetés) is a hozzáértő gyakorló jogászok képzését 

                                                           
*
 Eredeti megjelenés: Magyar Jog 2010/4. 204--223. 

3217
 Az összehasonlító áttekintés alapja András JAKAB: „Dilemmas of Legal Education -- A Comparative 

Overview” [The American] Journal of Legal Education 2007/2. 253--265. A magyar reformokra 

vonatkozó megjegyzéseikért köszönettel tartozom a 2008. május 5-én az ELTE ÁJK-n tartott 

kutatószeminárium résztvevőinek. A jelen változathoz adott tanácsaikért köszönettel tartozom BALOGH 

Andrásnak, DOMAHIDI Ákosnak, FÖLDES Ádámnak, FÖLDI Andrásnak, GÖNCZI Katalinnak, HAMZA 

Gábornak, KOLTAY Andrásnak, PETRÉTEI Józsefnek, SCHANDA Balázsnak, SONNEVEND Pálnak, SZABÓ 

Miklósnak, SZALAI Ákosnak, TAKÁCS Péternek és VARGA Zs. Andrásnak. Ez az írás nem tartalmaz 

jogtörténeti és elvont jogelméleti fejtegetéseket a jogászképzésről; magyarul ilyen nagyobb ívű 

elemzéshez lásd NAGY Zsolt: A jogászképzés fejlődése és aktuális kérdései (Szeged: Pólay Elemér 

Alapítvány 2007) 26--70, 131--154, további részletes irodalmi utalásokkal. Hasonlóképpen nem szólunk a 

jogi asszisztensképzésről (ahogyan egy orvosképzésről szóló írás sem szólhat a nővérképzésről). A jogi 

asszisztensképzésről lásd KENGYEL Miklós: „Kell-e nekünk jogtechnikus?” Magyar Jog 1997/5. 273--

277. és MELEG Csilla: „A felsőfokú szakképzés a JPTE Állam- és Jogtudományi Karán” Magyar 

Felsőoktatás 1998/8. 11--13. 
3218

 Lásd kül. a Yale Law School honlapját, amely LLM-programját a jogtudományra és a tudományos 

pályafutásra való felkészítésként ajánlja: www.law.yale.edu/documents/pdf/Graduate_Program/2010-

11_LLMbrochure.pdf. 
3219

 Juergen R. OSTERTAG: „Legal Education in Germany and the United States” Vanderbilt Journal of 

Transnational Law 1993/2. 339. 



622 

 

finanszírozza.3220 Anglia legtöbb jogi karán ez a hagyományos szerepfelfogás uralkodik.3221 

Vannak, akik eleve lenézik ezt a gyakorlati megközelítést mint „technikusképzést”,3222 mások 

viszont éppen ezt a lenézést tekintik „az üzleti világtól való sznob és képmutató 

idegenkedésnek”.3223 A kérdés természetesen az, hogy milyen típusú gyakorló jogászra is 

gondolunk. A common law (angolszász) országokban a gyakorló jogász megtestesítője az 

attorney (US), illetve a barrister és a solicitor (Egyesült Királyság), azaz az ügyvéd, a civil law 

(kontinentális) országokban azonban a bíró.3224 Az előbbiekben a kérdés, amelyet a 

joghallgatónak meg kell tudnia válaszolni, általában az, hogy hogyan lehetne egy peres fél jogi 

álláspontját képviselni (amellett érvelni); az utóbbiakban pedig szinte kizárólag azt, hogy mi a 

helyes megoldása a jogesetnek.3225 A kontinentális jogi képzés tehát előfeltételezi, hogy a jog 

egyetlen helyes megoldást ad (amelynek megtalálását meg lehet tanulni); a common law 

kultúrában ellenben csak különféle képviselhető álláspontok vannak, amelyek mellett vagy 

ellen érvelni kell tudnia egy jó jogásznak. A jogi karok harmadik gyakorlati szakemberképző 

funkciója (ti. az ügyvéd- és a bíróképzésen kívül), hogy törvényalkotókat képezzen, ahogyan 

Lasswell és McDougal is rámutat: „Jogi karaink tulajdonképpeni célja röviden az, hogy 

elősegítse a szakpolitikusok (policy makers) képzését [...].”3226 Szemben az általános felfogással, 

végül azt is meg kell jegyeznünk, hogy a jogi képzés jelentős részét nem joghallgatók (hanem 

például közgazdászok kereskedelmi jogi képzése) kapják.3227 Ez utóbbival azonban jelen írás 

keretei között nem foglalkozunk részletesen. 

A jogi karok harmadik lehetséges általános célja (tehát a jogtudósok és a gyakorlati 

szakemberek képzése felett) a művelt férfiak és nők kinevelése. Housman szavaival:3228 

 

A tudás megszerzéséhez nincs szükség […] igazolásra: valódi indoka ennél sokkal 

egyszerűbb és önmagában rejlik. Túlságosan szeretjük magasröptű magyarázatok 

kieszelésével kínozni magunkat, hogysem megelégednénk Arisztotelész egyszerű 

igazságával: „minden ember természeténél fogva törekszik a tudásra.” 

                                                           
3220

 Vö. Harry W. ARTHURS: „The Political Economy of Canadian Legal Education” Journal of Law and 

Society 1998. 14--32, kül. 29--30. 
3221

 Geoffrey SAMUEL -- Susan MILLINS: „L’enseignement du droit en Angleterre” Revue de la recherche 

juridique -- Droit prospectif 1998. 1528. 
3222

 Vö. John A. SEXTON: „»Out of the Box«: Thinking About the Training of Lawyers in the 

Next Millennium” South Texas Law Review 2002. 626. 
3223

 The Development of Higher Education into the 1990’s, 1985, Cmnd. 9524, § 1.6. 
3224

 A common law megközelítése, mely nem a bírák képzésére összpontosít, azzal is magyarázható, hogy 

ezekben az országokban csak egy sikeres ügyvédi pályafutást követően lesz valakiből bíró; nem pedig 

közvetlenül a diploma megszerzését (vagy egy néhány éves fogalmazói gyakorlatot) követően. 
3225

 Guy SCOFFONI: „Brèves observations sur l’enseignement du droit et ses évolutions contemporaines 

dans les systèmes de droit romaniste et de common law” Revue de la recherche juridique -- Droit 

prospectif 1998. 1573--1574. A német jogi karok célja, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kapjon az 

ügyvédképzés, lásd Michael GREßMANN: Die Reform der Juristenausbildung (Köln: Bundesanzeiger 

2002) 32. 
3226

 Harold D. LASSWELL -- Myres S. MCDOUGAL: „Legal Education and Public Policy: Professional 

Training in the Public Interest” The Yale Law Journal 1943. 205. 
3227

 A kötet fő téziseként lásd William TWINING: Blackstone’s Tower: The English Law School (London: 

Stevens & Sons, Sweet & Maxwell 1994). 
3228

 Alfred Edward HOUSMAN: Selected Prose (Cambridge: Cambridge University Press 1951) 16. 
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Részben ez a filozófia áll a német egyetemi jogászképzés humanista megközelítése mögött: 

olyan kurzusokat is indítanak, melyeknek a joggyakorlat szempontjából semmilyen haszna 

sincs, ezeken az órákon nincs osztályzás és a jelenlétet sem ellenőrzik (például egész 

szemeszteres kurzus a platóni jogfilozófiáról). Mégis, ezeken az órákon a hallgatók -- a kívülálló 

szemében -- meglepően nagy létszámban vesznek részt, anélkül, hogy jogtudósokká akarnának 

válni. Hasonló a magyarázata annak is, hogy például Franciaországban, Ausztriában vagy 

Magyarországon az egyetemi szintű jogászképzésben kötelező tantárgy a közgazdaságtan vagy 

a politológia.3229 Az Egyesült Királyságban ezt a megközelítést (vagy inkább ideált) liberális 

jogászképzésnek nevezik (a hét szabad művészet, azaz „liberal arts” nyomán).3230 Egyesek az 

általános műveltségi célt kiegészítendőnek vélik erkölcsi jellegű neveléssel is (társadalmi 

felelősségvállalás, közjó előmozdítása).3231 

Mások, köztük Karl Jaspers német filozófus is, a három cél ötvözése mellett érvelnek, általában 

az egyetemek funkcióját hangsúlyozva:3232  

 

Három dolog szükséges az egyetemeken: szakmai képzés, általános műveltséget adó 

képzés, és kutatás. Az egyetem ugyanis egyszerre szakmai képzést nyújtó intézmény, 

kulturális központ és kutatóhely. Megpróbálták választásra kényszeríteni az 

egyetemeket, e három lehetőség közül […] Az egyetem ideája szerint azonban e három 

elválaszthatatlan egységet alkot. 

 

Megint mások egy világos cél és nem valamiféle kombináció mellett állnak ki:3233  

 

                                                           
3229

 SCOFFONI (9. lj.) 1572. 
3230

 Oliver DAWN: „Teaching and Learning Law: Pressures on the Liberal Law Degree” in Peter BIRKS 

(szerk.): Reviewing Legal Education (Oxford -- New York: Oxford University Press 1994) 77--86. 
3231

 A kötet fő téziseként: William M. SULLIVAN et al.: Educating Lawyers. Preparation for the 

Profession of Law (Stanford: The Carnegie Foundation for the Advencement of Teaching 2007). A 

honlap tanúsága szerint Magyarországon a PPKE JÁK tűzött ki hasonló (erkölcsi jellegű) küldetést, lásd 

www.jak.ppke.hu/kar/index.html. Szimptomatikus a magyar jogi oktatásra, hogy a jogi karok túlnyomó 

részének honlapján semmiféle információ nincs sem az általános képzési koncepcióról, sem a küldetésről. 

Egy új intézmény megalakítása persze mindig jó alkalmat nyújt alapkérdések (kül.: Mi a célja az adott 

intézménynek? Milyen jogászokat akar nevelni? Pontosan mit is tesz ezért? Az adott célhoz nem vezet-e 

jobb út?) átgondolására, de az őszinte újragondolás (tehát nem csupán az akkreditációhoz annak 

adminisztratív feladatként való letudása) és annak folyamatos szem előtt tartása (pl. a honlapon) a régi 

intézményeknél is igen fontos lenne. 
3232

 Karl JASPERS: The Idea of the University (Boston: Beacon Press 1960) 53--54. A készségek, tudás és 

gondolkodásmód ötvözéséről lásd Victoria FISHER: „Developing teaching and learning in law” in John P. 

GRANT -- Rob JAGTENBERG -- Karel J. NIJKERK (szerk.): Legal Education: 2000 (Aldershot, Hants 

[England], Brookfield [USA]: Avebury 1988) 139. 
3233

 Antoinette MUNTJEWERFF: „From Solving Cases in Legal Education to Legal Problem Solving” in 

Micheal Ó SÚILLEABHÁIN (szerk.): Legal Theory and Cases: Shifting Frontiers (München: Rainer Hampp 

1994) 51. 
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A jogászképzés alapvető céljának meghatározása központi kérdés: a gyakorló jogász 

vagy a jogtudós feladataira kell a hallgatókat kiképezni? Bizonyos tekintetben a jogi 

képzés mindkét területet képes kiszolgálni. Végeredményben azonban a hallgatók 

sem a jogtudományra, sem a jogi gyakorlatra nem készülnek fel kellőképpen. 

 

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a jogi karok korábban felsorolt funkciói nem adnak teljes 

képet. Vannak olyan további funkcióik is, melyekről nem szabad megfeledkeznünk, bár nem 

lehet őket nyíltan vállalni (anélkül, hogy társadalmilag haszontalan és csupán önmagát 

újratermelő szervezetnek titulálhatnák az egyetemeket), például az olyan jogtudósok 

támogatása (jövedelemmel ellátása), akiket a tudásuk iránti piaci kereslet nem tartana el 

(jogtörténettel és jogelmélettel foglalkozó kutatók), noha a társadalom kulturálisan értékesnek 

tartja ezt a tudást.  

1.2 A képzés összetevői 
Sokféle jogi tanterv létezik, ezek megítélése pedig attól függ, hogy mit tekintünk a 

jogászképzés általános céljának. Hogyha ügyvédeket vagy bírákat kívánunk képezni, nincs 

feltétlenül szükség a jogelméleti vagy a jog területén kívül eső tantárgyakra. Ahogyan Victoria 

Fisher is rámutat: „A jogelméleti, társadalompolitikai kérdéseket és az általános műveltség 

fejlesztését a tanárok és a hallgatók is hallgatólagosan »kitérőként«, jóllehet »megengedett 

kitérőként« fogják fel, a szakma számára elfogadható diplomások képzése mint fő cél 

mellett.”3234 A jogelmélet oktatása igazolható tehát a művelt jogászok (esetleg jogtudósok) 

képzésének szándékával, de emellett azzal a gyakorlatiasabb szemponttal is, hogy ez fejleszti a 

hallgatók gondolkodását, és hogy az elmélet és a gyakorlat között nincs szigorú határvonal.3235 

Utóbbi esetben azonban jogeseteken kell illusztrálnunk a jogelmélet gyakorlati relevanciáját 

(például jogi érveléstani kurzusok keretében).3236 Felmerül azonban annak a veszélye is, hogy 

ha egyszerre próbálunk elméletiek és gyakorlatiak is lenni, mindkét célt elvétjük; ez esetben 

jogászképzésünk „egyszerre lesz elméleti és gyakorlati szempontból elégtelen”.3237  

Ha szakpolitikai vagy kodifikációs szakemberek képzése a cél, olyan társadalompolitikai 

tantárgyakra van szükség, melyek a törvények társadalmi környezetével foglalkoznak, amint ez 

az Egyesült Államok jogi karain jelentős részben meg is valósult.3238 Az ügyvédek és bírák 

számára viszont, ahogyan Huffman is rámutat, ez jobbára fölösleges: „Az ügyvédek nem 

akarják rávenni a bírókat arra, hogy a törvényt megkerülve, bizonyos politikai megfontolások 

                                                           
3234

 FISHER (16. lj.) 138. 
3235

 Edward BRUNET: „The need for legal theory at all stages of legal education” in GRANT--JAGTENBERG-

-NIJKERK (szerk.) (16. lj.) 192. 
3236

 BRUNET (19. lj.) 193: „A konkrét példák nélküli jogelmélet éppolyan meddő, mint az elmélet nélküli 

oktatás.” 
3237

 Roger CRAMTON: „The Current State of Law Curriculum” Journal of Legal Education 1982. 330. 
3238

 „Az amerikai jogászképzésben valószínűleg sok más országénál nagyobb hangsúlyt kap a 

szakpolitika.” BRUNET (19. lj.) 190. Ez kül. az 1960-as évek óta igaz, amikor más diszciplínák 

megközelítéseit is magába fogadta a jogtudomány (pl. Law & Economics). Lásd Robert STEVENS: Law 

School. Legal Education in America from the 1850s to the 1980s (Chapel Hill: University of North 

Carolina Press) 1983. 272. A Critical Legal Studies mozgalma is illeszkedik ebbe a kontextusközpontú 

amerikai megközelítésbe. Lásd Gerard QUINN: „Legal Theory and the Casebook Method of Instruction in 

the United States” in SÚILLEABHÁIN (szerk.) (17. lj.) 42. 
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mentén ítélkezzenek. A bírók sem indokolhatják ítéleteiket törvényi hivatkozások nélkül.”3239 A 

jog oktatása mellett rendszerint már nem marad idő arra, hogy azok társadalmi hátterével is 

foglalkozzunk.3240 

Igen gyakori, hogy a gyakorlati képzés helyett jogtudományt tanítanak, még ha ezt nem is 

ismerik el. A helyzet ugyanis sokszor az, hogy az oktatók azért tanítanak jogtudományt, mert az 

érdekli őket, a hallgatóknak pedig nem marad más, mint hogy a gyakorlati ismereteket a 

gyakorlatban szerezzék meg.3241  

A globalizációra adott válaszként egyes jogi karokon idegen nyelvű kötelező tárgyakat vezettek 

be. Bécsben például az „EU-jog és a nemzetközi közjog tantárgy egyes részeit idegen nyelven is 

kell tanítani. Minden hallgatónak részt kell vennie, továbbá legalább egy idegen nyelven tartott 

kétórás kurzuson”.3242 Mások a jogösszehasonlítás szélesebb és mélyebb oktatását javasolják 

válaszként. Ez utóbbi azért is hasznos, mert a gyorsan változó jog világában a szükséges 

rugalmasságra is megtanít.3243 

Régi dilemma a konkrét tudásanyag átadása és a képességfejlesztés közötti választás. Az előbbi 

kevesebb tanári visszajelzést igényel, és könnyebb a számonkérés is, de gondot okozhat, hogy 

ez a specifikus tudás hamar elévül.3244 Még ha egyet is értünk azzal, hogy a specifikus (konkrét) 

tudásanyagot kell átadni, felmerül a kérdés, hogy mennyit. Egyesek azt javasolják, hogy 

„hagyjuk el a »széles körű műveltség« paradigmáját” -- a képzés egészében és az egyes 

tantárgyak esetében is.3245 Ebben az esetben érvényesülhet a „kevesebb néha több” elve, 

hiszen egy jól körülhatárolt területen szerzett mélyebb tudás jobban segíti a szakmához 

szükséges készségek elsajátítását is.3246 A választható tantárgyak rendszere lehetőséget nyújt 

erre anélkül, hogy szűkítené a jogi karok kurzuskínálatát.3247 A cseh jogászképzés filozófiája 

kompromisszumra törekszik, vagy ahogyan Balas megfogalmazza: „A híres cseh regényíró, 

Karel Capek alábbi mondatát talán a jogászi hivatásra is alkalmaznunk kellene: »Minden 

embernek tudnia kell valamit mindenről, valamiről pedig mindent.«”3248 A kérdés az, hogy 

marad-e elég idő arra, hogy megtanuljunk „valamiről mindent”, ha közben meg kell tanulnunk 

„mindenről valamit”, és fordítva.  

                                                           
3239

 James HUFFMAN: „Legal Science is Alive and Well in American Law Schools” in GRANT--

JAGTENBERG--NIJKERK (szerk.) (16. lj.) 56. 
3240

 HUFFMAN (23. lj.) 61. 
3241

 Vö. MUNTJEWERFF (17. lj.) 52: „A hallgatók jogot és jogtudományt kell, hogy tanuljanak, míg a 

gyakorló jogász a jog alkalmazásával foglalkozik.” 
3242

 Herbert HAUSMANINGER: „Austrian Legal Education” South Texas Law Review 2002. 394. Hasonló 

utat követ a német jogászképzés, lásd Michael GREßMANN: Die Reform der Juristenausbildung (Köln: 

Bundesanzeiger 2002). 33. 
3243

 Gerard-René de GROOT: „European education in the 21
st
 century” in Bruno DE WITTE -- Caroline 

FORDER: (szerk.): The common law of Europe and the future of legal education. Le droit commun de 

l’europe et l’avenir de l’enseignement juridique (Deventer--Cambridge: Kluwer 1992) 18--19. 
3244

 FISHER (16. lj.) 139. 
3245

 SEXTON (6. lj.) 632. 
3246

 SEXTON (6. lj.) 632: „vannak olyan gondolkodási és cselekvési készségek és stílusok, melyeket el kell 

sajátítani.” 
3247

 A kérdés persze az, mi a választható és kötelező (fő) tárgyak helyes aránya. Lásd SEXTON (6. lj.) 627. 
3248

 Vladimír BALAS: „Problems of Legal Education in the Czech Republic” South Texas Law Review 

2002. 334. 
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Ha azt fogadjuk el, hogy készségeket kell fejleszteni, még mindig ott a kérdés, hogy 

melyeket.3249 Vannak kifejezetten jogászi készségek, mint a jogi háttéranyagok felkutatása (ezt 

elsősorban könyvtári és informatikai gyakorlatokon lehet elsajátítani), vagy a jártasság ezen 

anyagok kezelésében, ti. az esetjog és a jogszabályok, valamint a társadalmi-jogi háttéranyagok 

megértése, értelmezése, és alkalmazása (ez minden tantárgy gyakorlatain elsajátítható, 

legfőképpen pedig a jogi módszertanra specializálódott kurzusokon). Vannak továbbá olyan, 

szélesebb körű szellemi készségek, melyekre egy jó jogásznak feltétlenül szüksége van, mint az 

információ fellelése és hatékony felhasználása; a világos kifejezésmód szóban és írásban 

egyaránt (ez gyakorolható a perbeszédversenyeken, házi dolgozatokban, kiselőadásokon); 

összetett problémák elemzése (a módszert az előadásokon el lehet magyarázni, gyakorlásra ott 

vannak a gyakorlati órák és az írásbeli feladatok, melyekben összetett kérdéseket kell 

megválaszolni); a problémák azonosítása és megoldása (problémamegoldó gyakorlatok; 

vitacsoportok); különálló elemek összegzése és összekapcsolása (jogesetek feldolgozása, 

esszéírás, házi dolgozatok, diplomamunkák); különféle anyagok értékelése, kritikája; új 

elméletek és információk alkalmazása (gyakorolható a hipotetikus „mi lenne ha?” 

kérdésekkel); másokkal való együttműködés (csoportos munkák értékelése).3250 Egy másik 

vélemény szerint a jó jogász képességei a következők: 1. a technikai kompetencia, 2. a kreatív 

problémamegoldás, 3. az igazságérzet, 4. a tanulási képesség, 5. a professzionalizmus és az 

elhivatottság.3251  

Mindezen gyakorlati képességek mellett, az etikai képzés a változást sürgető kritikai hangok 

ellenére is széles körben hiányzik,3252 és noha tanítanak „jogi etikát”, annak anyaga rendszerint 

pusztán az ügyvédi kamarák etikai kódexeit jelenti. 

1.3 Oktatási módszer és a megfelelő intézményi formák 
Hagyományosan két fajtája van a jogászképzésnek: a szakmai-gyakorlati (azaz egy gyakorlott 

jogásztól tanulva a jogot a gyakorlatban) és a szervezett egyetemi képzés. Az előbbi önálló 

formaként lassanként kihalt, mert nem tudott egységes színvonalú képzést biztosítani.3253 

Napjainkban (néhány kivételtől eltekintve) a gyakorló jogászi munkához mindenütt szükség van 

egyetemi végzettségre, de a legtöbb ország előírja a diploma megszerzése után a szakmai 

gyakorlatot is.  

A kontinensen a jogi oktatás elsődleges formája hosszú időn át az előadás volt (egyes 

országokban még ma is az). A tanár elmagyarázza az anyagot, a diákok pedig jegyzetelnek. A 

probléma az, hogy a hallgatók szükségszerűen végig passzívak maradnak az órán, így a tanulási 

                                                           
3249

 FISHER (16. lj.) 140. 
3250

 A csoportos házidolgozat-készítés előnyeiről (az oktatók számára kül. a gyorsabb osztályozás, a 

hallgatóknak pedig az együttműködés elsajátítása) lásd Elizabeth HANDSLEY -- Gary DAVIS -- Mark 

ISRAEL: „Law School Lemonade: Or Can You Turn External Pressures into Educational Advantages?” 

Griffith Law Review 2005. 108--133. 
3251

 Steven R. SMITH: „The Meaning of Quality” South Texas Law Review 2002. 735--740. 
3252

 HUFFMAN (23. lj.) 62. 
3253

 A magyar jogtörténetben ez volt a „patvaria” keretében (tehát az ügyvédnél) történő tanulás. A 

nagyszombati (majd pesti) egyetem jogi kara önmagában ugyan nem jelentett konkurenciát erre a képzési 

formára nézve (szűk létszámkerete, valamint a földrajzi távolság miatti lakhatási és utazási költségek 

miatt), de a később felálló vidéki jogakadémiák és a további egyetemi jogi karok végül kiszorították ezt a 

képzési formát. Lásd Jakab András: A közigazgatási jog tudománya és oktatása Magyarországon xxx. 
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hatékonyság igen alacsony.3254 A tanár általában fontosabb jogszabályokról, híres esetekről és 

alapvető fogalmakról beszél, nincs lehetőség az elképzelt helyzetek megoldásán keresztül 

történő gyakorlásra. Ostertag szerint ez a módszer olyan, mintha egy autósiskolában 

elméletben oktatnák az autók használatát, ahelyett, hogy megtanítanának vezetni.3255 Előnye 

ennek a módszernek, hogy igen olcsó (egyetlen tanár akár 500 hallgatónak is képes órát 

tartani).3256 Egy másik előnyös vonása, hogy az előadás szemlélteti, hogyan működik a tudós 

elme.3257 Hogyha nincs megfelelő (naprakész) tankönyv, mindenképpen szükség lehet az 

előadásra.3258 

Egy másik, az amerikai jogi oktatásban széles körben alkalmazott oktatási forma a bírói ítéletek 

elemzésén alapuló módszer (case method), amely a Harvard jogi karáról kiindulva terjedt el.3259 

Az alapelve, hogy a hallgatók az órára készülve elolvassák a könyvben (casebook) összegyűjtött 

ítéleteket (ítéletrészeket), a tanár pedig egyszerűen ezekről kérdezgeti őket, így tehát a 

hallgatók dolgoznak, a tanár csak ösztönzi őket (ez a szókratészi módszer). Ellentétben az 

előadásokkal, ez a módszer aktív együttműködést vár el a hallgatóktól.3260 Előnyei a 

következők:3261 1. A széles általánosításokkal szembeni kételyre nevel, azaz szakmai 

óvatosságra, hogy csak szűk általánosításban bízzon a jogász. 2. Szükség van arra, hogy a 

hallgató kialakítsa saját szintézisét az adott tárgyban, és messzemenően függetleníti őt a 

tankönyvektől és kézikönyvektől. 3. Pedagógiailag ösztönző hatása van. Az ítéletekben 

általában van valamiféle drámai izgalom. 4. A bíróság véleményéből a hallgatók gyakran jobban 

megérthetik a döntést befolyásoló egyéb (nem jogdogmatikai) tényezőket is, mint például a 

bírák gazdasági vagy politikai nézeteit. 5. A bírói ítéletek feldolgozása a tanárt is folyamatos 

munkára sarkallja; nem ismételheti meg egy az egyben az előző évről maradt, elavult 

előadásvázlatait; folyamatos az ösztönzés, hogy az esetekből a tanítványainál is alaposabban 

készüljön és frissítse a jegyzeteit.  

Másrészről az alábbi hátrányai is megvannak ennek a módszernek:3262 1. A case 

method nem a leghatékonyabb az információközlés terén.3263 Csak egy igen kis részét lehet 

áttekinteni annak az anyagnak, melyre a hallgatóknak szükségük van. Sok idősebb tanár 

divatosabbnak tartja azt mondani, hogy ők hallgatóiknak „jogi érvelést” tanítanak és a „puszta” 

információszerzés céljára meghagyják a jogi könyvtárakat. Csakhogy a „jogi érvelés” 
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 Judith MASON: „How to Study Law” in GRANT--JAGTENBERG--NIJKERK (szerk.) (16. lj.) 82. 
3255

 Magyarul ehhez lásd POKOL Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 74. 
3256

 Alan J. GAMBLE: „Law teaching: lecture and case book” in GRANT--JAGTENBERG--NIJKERK (szerk.) 

(16. lj.) 156. 
3257

 John BIGGS: Teaching for Quality Learning at University (Philadelphia: Society for Research into 

Higher Education, Open University Press 22003) 101. 
3258

 GAMBLE (40. lj.) 157. 
3259

 Az ítéletelemzési módszer eredetének részletes elemzését lásd William P. LAPIANA: Logic and 

Experience. The Origin of Modern American Legal Education (Oxford -- New York: Oxford University 

Press 1994). 
3260

 QUINN (22. lj.) 21. 
3261

 Vö. klasszikus és időtálló elemzésként Edwin PATTERSON: „The Case Method in American Legal 

Education: Its Origins and Objectives” Journal of Legal Education 1951. 19--20. 
3262

 PATTERSON (45. lj.) 20--21. 
3263

 Hasonló nézetet képvisel MUNTJEWERFF (17. lj.) 65. azzal kapcsolatban, hogy az ítéletek órai 

elemzésének módszere nem hatékony az információátadás terén. Szerinte a gyakorlatban még az amerikai 

professzorok is olykor előadásokat tartanak. 
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háttérinformációk nélkül üres szócséplés. 2. A hallgatók, különösen az első évben, még 

túlságosan éretlenek ahhoz, hogy a bírói ítéletek alapján megalkossák a jogdogmatikai 

fogalmak megfelelő szintézisét.3264 A tanár feladata, hogy útmutatást adjon. 3. Az órán 

felszólított hallgató elméleti kérdésre „kapásból” adott válasza csekély értékkel bír saját maga 

és társai számára is. 4. A bírói ítéletek tanulmányozása nem alkalmas a jogi dogmatika, a 

döntések és a jogszabályok szempontjából releváns, de jogon kívüli anyag bemutatására. 5. A 

módszer nem alkalmas a törvényhozás tanulmányozására sem.3265 6. Az ítéletek 

tanulmányozásának módszere olyan sok időbe telik, hogy nem marad idő az alapvető 

jogfilozófia, a jog etikai alapjainak és társadalmi kontextusának tanulmányozására és 

megbeszélésére. 7. Az ítéletrészleteket tartalmazó tankönyvek (casebook) összeállítása számos 

tehetséges jogtudós idejét vette el a maradandó értékű, kreatív jogtudományi munkától. 8. Ez 

a módszer figyelmen kívül hagy olyan gyakorlati jogi problémákat, melyek nem függenek össze 

a pereskedéssel (mert például a bírósági szakaszt megelőző vagy azt követő problémákról van 

szó). 9. Ha a hallgatók nem olvassák el az ítéleteket, a módszer nem alkalmazható.3266  

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a bírói ítéletek elemzésének módszere a jogi problémák 

nagy részével nem foglalkozik (a jogalkotás alkalmazásával és a bíróságon kívüli problémákkal), 

és számos komoly feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy sikeresen és hatékonyan lehessen 

alkalmazni: így 1. nagy önbizalom és beszédkészség kell a hallgatók részéről, 2. alapos 

felkészülés az órákra, 3. megfelelő tananyag, valamint 4. tehetséges és lelkes oktatók.3267 

Európában ennek megfelelően nem is alkalmazzák az ítéletelemzés (case method) eredeti 

(amerikai) formáját (tehát a valós múltbeli bírói ítéletek alapján „kizárólag kérdezgető” 

módszert). 

Használnak azonban Európában (Ausztria, Németország, Anglia) valami hasonlót, amely a 

tapasztalatok szerint igen jól működik: a problémamegoldó (vagy problémaközpontú) 

megközelítést. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók fiktív tényállásokat kapnak, és meg kell 

mondaniuk, mit kellene jogászként tanácsolniuk a fiktív klienseiknek. Ez azt igényli, hogy a 

hallgatók tevékenyen részt vegyenek az órán, és maguk kutassák fel a tudnivalókat, azonban a 

legtöbbet az önértékelés és az önkritika (trial and error) módszerével tanulhatják.3268 Ez 

történhet csoportos megbeszéléseken,3269 vagy egyénileg, esetleg úgy, hogy a hallgatók házi 

feladatot kapnak, melyet a következő órára elkészítve összevethetik megoldásukat a tanár 

                                                           
3264

 Alan J. GAMBLE szerint a jogesetmegoldás inkább a posztgraduális képzésbe illik. Lásd hozzászólását 

in GRANT--JAGTENBERG--NIJKERK (szerk.) (16. lj.) 184. Az amerikai jogi karok hallgatói voltaképpen 

mind posztgraduális hallgatók, mivel a bachelori oklevél (BA) a jogi kari felvétel előfeltétele. Lásd 

Marianne ROTH -- Renate NIKOLAY: Rechtsstudium in den USA (Baden-Baden: Nomos 2000) 15. 
3265

 John W. JOHNSON: American Legal Culture, 1908--1940 (Westport: Greenwood Press 1981) 52--72. 
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 Elmar BUND: „The study of law and the First National Law Examination in the Federal Republic of 

Germany” in GRANT--JAGTENBERG--NIJKERK (szerk.) (16. lj.) 166. 
3267

 GAMBLE (40. lj.) 160. 
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 MUNTJEWERFF (17. lj.) 55. 
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 A csoportos oktatásról általában lásd M. L. Jane ABERCOMBIE: Aims and Techniques of Group 

Teaching (London: Society for Research into Higher Education 1980); David W. JOHNSON -- Roger T. 

JOHNSON: Learning Together and Alone: Cooperation, Competition, and Individualisation (Englewood 

Cliffs: Prentice-Hall 1990). 
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segítségével. Ez utóbbi nagyszámú hallgatóval is lehetséges. Az előbbi azonban innovatívabb 

megoldásnak látszik:3270  

 

Ahelyett, hogy belefogna a „helyes” megközelítés magyarázatába, az oktató 

megállíthatja a hallgatókat és megkérheti őket, hogy tekintsék át, hogyan nyúltak ők 

a feladathoz, miért éppen azt a megközelítést választották, és hogy tegyenek 

javaslatokat egy hatékonyabb stratégiára. Ez meglehetős gyorsan és igen 

hatékonyan kivitelezhető. 

 

E megközelítés esetén a tanár szerepe korlátozott és inkább egy témavezető, vagy éppen edző 

szerepéhez hasonlít.3271 Van olyan egyetem, ahol csakis ezt a módszert alkalmazzák, és alig 

vannak előadások, mint például a Limburgi Egyetemen (Maastricht), más egyetemeken pedig, 

különösen Németországban és Ausztriában, a szemináriumokon (Übungen, 

Arbeitsgemeinschaften) alkalmazzák e módszert, bár vannak előadások is.3272 Megint más 

országokban, mint Franciaországban, gyakorlatilag csak előadások (cours magistraux) vannak; 

ha van is gyakorlati foglalkozás (travaux dirigés), az inkább az előadások stílusát követi és nem 

szorgalmazza az önálló problémamegoldást.3273  

A kiscsoportos oktatásban mindazonáltal helyet kaphat az elmélet is a gyakorlati problémák 

mellett. Angliában például a hallgatók minden tárgyhoz modul-kézikönyveket (module 

handbook) kapnak, melyek leírják az egyes szemináriumok „programját”. Ezek részben az 

esetekkel, részben azonban elméleti problémákkal kapcsolatos kérdések. Az oktató megkéri a 

hallgatókat (ha kell, egyénenként), hogy válaszoljanak a kérdésekre, hogy a problémákat 

megbeszélhessék és tisztázhassák. E módszer keretében, ha például a hallgatóknak 

törvénymódosítási javaslatokat kell készíteniük, megoldható, hogy végiggondolják az elméleti 

kérdéseket és a társadalmi kontextust egyaránt.3274 

Az értékelt (osztályozott) dolgozatok, melyeket a hallgatóknak egy témáról kell megírniuk (vagy 

otthon, vagy vizsgán), segítik az íráskészség és a problémaelemzés fejlesztését, a kiselőadások 

pedig, melyeket az órán kell tartaniuk, ugyanígy hatnak a szóbeli készségekre. Az előbbi akár 

egy jövőbeni kutató első tudományos munkája is lehet.3275 Az utóbbi időben megjelentek a 

számítógépes feleletválasztós önképző csomagok is.3276 Ezeket azonban önmagukban nem 
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 MUNTJEWERFF (17. lj.) 56. 
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 Ingo VON MÜNCH: Legal Education and Legal Profession in Germany (Baden-Baden: Nomos 2002) 

37. A különböző módszerek ötvözése mellett: GAMBLE (40. lj.) 158. 
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 A travaux dirigés elnevezés is erre az autonómia- és „működőképes tudás” ellenes megközelítésre 

utal, hiszen jelentése „irányított munkák”. A módszer kritikáját lásd Christopher POLLMANN: „Zwischen 

Conseil d’État und Auswendiglernen. Keine einheitliche, sondern vielgestaltige Juristenausbildung in 

Frankreich” Kritische Justiz 2005. 70. 
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 MASON (38. lj.) 85. 
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 VON MÜNCH (56. lj.) 38. 
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 Jelen sorok szerzőjének is volt szerencséje ilyennel dolgozni (IOLIS csomag, lásd 

www.law.warwick.ac.uk/lcc/iolis). A hallgatók ugyan nagyon kedvelték, de az átadható információ 
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nagyon használják, hiszen az nem veszi figyelembe a különböző hallgatói válaszok lehetőségét, 

így visszajelzést csak a feleletválasztós tesztek esetében képes adni.3277 Egy másik probléma, 

hogy ezeket a számítógépes programokat meg is kellene írni, a jogtudósok pedig nincsenek 

ehhez hozzászokva. Ha a jogrendszer változik, inkább új kiadást készítenek a tankönyveikből, 

vagy elmondják a hallgatóknak, hogy mi változott, de nem írnak új programokat -- így a 

jogászoknak együtt kellene működniük az informatikusokkal. Ez azonban igen bonyolult, sok 

egyeztetést igényel, és nem egyértelmű, hogy megéri a fáradságot, ha egyszer a hatékonysága 

(a visszajelzéssel kapcsolatos problémák miatt) korlátozott. 

A case method mellett a másik jellegzetes amerikai módszer a gyakorlati jogászképzés (clinical 

legal education).3278 Ez annyit jelent, hogy az egyetemi kurzusok valójában joggyakorlati 

munkába fordulnak, melyet egy ügyvédi irodában kell elvégezni. Az alapelv az, hogy a 

valóságban, valódi helyzetekben lehet elsajátítani, hogyan kell felismerni és megoldani a jogi 

problémákat. Ez egyben egy értékelvű megközelítést is lehetővé tehet, ha a hallgató szembesül 

a valós élet problémáival.3279 Ez az oktatási módszer ugyanakkor igen költséges, hiszen 

egyszerre egy oktató (ügyvéd) csak két-három hallgatóval foglalkozhat.3280 Ráadásul 

diszfunkcionális is lehet, ha az ügyvédet nem fizetik meg kellően ezért: a hallgatókat rossz 

esetben csupán ingyenes munkaerőként használják, akik elvégzik a munka kellemetlen és 

intellektuálisan sivár részét (sorbanállás, fénymásolás stb.). 

Végül az oktatási módszerek közé tartozik a tankönyvek elolvasásának és megtanulásának 

előírása. Ennek alapfeltétele, a tartalmi helyesség és az érthető megfogalmazás mellett, hogy a 

tankönyvek tartalmazzák a szükséges és aktuális anyagot, de ne legyenek olyan terjedelmesek, 

hogy a hallgató elvesszen bennük. 

1.4 Struktúra 
A legtöbb jogi oktatási modell kétszakaszú, az egyik szint az egyetemi oklevéllel végződik 

(oktatási szakasz),3281 a másik pedig a gyakorló jogászi munkára koncentrál (szakmai-gyakorlati 

szakasz). Kivétel a spanyol rendszer, amelyben az ötéves egyetemi képzés végén járó cím 

(licenciado en derecho) megszerzése után közvetlenül lehet az ügyvédi kamarában (colegio de 

                                                                                                                                                                          
mennyisége (amennyiben ki akarjuk használni az interaktív programlehetőségeket, és nem csupán 

felteszünk egy könyvet a CD-re) igen csekély volt, és ezért csak a tankönyvvel kombinálva ajánlottuk a 

hallgatóknak. A csomag tehát hasznos lehet ugyan kiegészítőként, de önmagában nem tudja a képzési 

célokat megvalósítani. 
3277

 William E. BOYD: „Computer-assisted instruction -- today and tomorrow” in GRANT--JAGTENBERG--

NIJKERK (szerk.) (16. lj.) 104. 
3278

 Magyarul a témához lásd NAGY Zsolt: „A jogi klinikák szerepe a jogászképzésben” Collega 2002/2. 

39--42. A magyarországi meghonosítási kísérlethez (ingyenes jogi tanácsadást adva arra rászorulóknak) 

lásd a Jogklinika és Street Law Alapítvány tevékenységét: 

www.jogklinika.cjb.hu/letoltes/klinikak/klinikak_bem.doc. Ez a képzési forma felváltani ugyan nem tudja 

a hagyományos (jogesetmegoldásos vagy anélküli) iskolarendszerű képzést, de eredményesen 

kiegészítheti azt, és segíthet az erkölcsi felelősségérzet kialakításában vagy megerősítésében is. 
3279

 Arthur B. LAFRANCE: „Clinical education and the year 2010” in GRANT--JAGTENBERG--NIJKERK 

(szerk.) (16. lj.) 255. 
3280

 LAFRANCE (63. lj.) 251. 
3281

 Még ha az ún. oktatási szint inkább gyakorlati képzést is jelent, jogtörténet vagy jogelmélet nélkül, 

mint pl. Angliában. 
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abogados) regisztrálni (két ajánlás szükséges csupán), és az ügyvédi praxist másnap el lehet 

kezdeni. 

Az első jogi oklevelet rendszerint az oktatási szint végén kapja az ember. Franciaország 

közismert kivétel ez alól. Itt két évnek megfelelő jogi tanulmányok után kapják a Diplôme 

d’études universitaires générales-t (DEUG), a harmadik év végén pedig a Licence-t. A legtöbb 

hallgató a Licence után elvégez egy Master kurzust, melynek két változata van: a Master 

Recherche (korábban Diplôme d’études approfondies -- DEA), mely rendszerint a doktori 

értekezés megírására előkészítő kurzus, és a Master Professionnel (korábban Diplôme d’études 

supérieures spécialisées DESS), mely egy speciális területen végzendő gyakorlatra felkészítő 

kétéves képzés. A kétéves Master-képzés közepén, (tehát a negyedik év végén) a hallgató 

kaphat egy Maîtrise elnevezésű oklevelet, ennek azonban gyakorlati jelentősége nincsen, 

csupán a régi rendszer maradványa. Ennek a rendszernek megvan az az előnye, hogy az 

egyetemről a végső diploma megszerzése előtt távozó hallgatók is kapnak egy oklevelet, ami 

különösen fontos Franciaországban, ahol igen magas a bukások aránya (lásd alább). 

Az egyetemi szakasz belső struktúrája lehet egységes, mint Németországban (ahol 

gyakorlatilag nincsen vizsga a tanulmányok közben, lásd alább); vagy ciklusokra osztott, ahol 

például a második ciklus vizsgáit akkor lehet letenni, ha a hallgatónak sikerült az első ciklus 

valamennyi vizsgája. Ez utóbbi megoldást követi az osztrák jogászképzés, ahol a rendszer 

három ciklusra oszlik: jogi alaptan, római jog és jogtörténet az első ciklusban (gyakorlatilag az 

első év); a főtárgyak (alkotmányjog, közigazgatási jog, büntetőjog és polgári jog) a másodikban 

(a második, a harmadik és esetleg a negyedik év); végül a specializált tárgyak (negyedik és 

ötödik év).3282 Megint más modell a szigorúan szemeszterekre (vagy trimeszterekre) tagolt 

képzés, ahol mindig az adott félévre (trimeszterre) előírt vizsgákat kell letenni. Ezt alkalmazzák 

a legtöbb angol és francia egyetemen. Ez nem zárja ki a specializációt: a hallgató például 

minden félévben (trimeszterben) vagy legalább az utolsókban felvehet választható tárgyakat. 

Összefüggő választható tárgyak csoportjainak elvégzése további speciális oklevelekkel is 

honorálható.3283 Az angolszász országokban az ilyen specializációra inkább csak az egyéves 

LLM-képzés formájában van mód. 

Egyes hallgatók az egyetemi karrier céljából folytatják tovább tanulmányaikat. Ez 

Franciaországban a már fent említett kétéves Master Recherche-ből (korábban Diplôme 

d’études approfondies -- DEA) és egy doktori programból áll, az angolszász országokban pedig 

egy LLM-ből és a rákövetkező PhD-programból. Mindkettő egy doktori értekezés megírására 

irányul, mely az ifjú tudós első könyveként egyben az illető belépőjegye is a tudományos 

világba. Ez a munka terjedelmétől függően (ami egy jogász esetében a minőség fokmérője is, 

bármilyen meglepő is ez például a természettudósok számára), kettőtől öt évig tarthat. Az 

egyik szélsőség Ausztria, ahol a hallgatók 20 %-a ír doktori disszertációt,3284 a másik pedig 

Magyarország, ahol egy százaléknál is kevesebben készítik el az értekezésüket.3285 
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 HAUSMANINGER (26. lj.) 395. 
3283

 HAUSMANINGER (26. lj.) 394; hasonló javaslatot tesz SEXTON (6. lj.) 633. 
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 HAUSMANINGER (26. lj.) 397. 
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 A különbség oka kétrétű: Egyrészt a magyar PhD-fokozat megszerzése nehezebb, hiszen nem csupán 

a disszertáció megírását foglalja magában, hanem egy legalább egyéves iskolarendszerű képzést, kisebb 
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Az egyetemi szakasz utáni szakmai-gyakorlati képzés módja ugyancsak országról országra 

változik. Angliában ez például egy egyéves iskolarendszerű képzést jelent jogi tárgyak 

anyagából és különböző készségekből (mediáció, kommunikációs készségek [perbeszéd-

gyakorlatok], tárgyaláspszichológia, konfliktuskezelés, szerződésírás, keresetszerkesztés, 

ügyfélkapcsolat, kihallgatástechnika, jogászi etika, ügyvédi felelősség és kriminalisztika),3286 

majd ezt követi a kétéves „valódi joggyakorlat”. Németországban a képzés több helyszínen 

folyik, tehát a hallgató belekóstol a bírósági, az ügyvédi és a közigazgatási munkába, sőt, 

néhány hónapra külföldre is mehet (Auslandswahlstation). Más országokban csak a bírósági 

alkalmazottak számára van szervezett képzés, de az ügyvédbojtárok számára nincsen: ahogyan 

a középkori jogi oktatás klasszikus korszakában, a tanonc abból próbál okulni, hogy figyeli, 

hogyan dolgoznak a tapasztalt ügyvédek és megkérdezi őket, ha valamit nem ért. Ez utóbbi 

rendszer hátránya nyilván az esetlegesség és a sporadikusság: ha az ügyvédbojtárnak 

szerencséje van, akkor sokat tud tanulni, és valóban felkészítik a szakmára; ha azonban nincs 

szerencséje, akkor csak „telik a gyakorlati idő”, és olcsó, alig szakmai munkát végez a 

principálisának. 

1.5 Értékelés, számonkérés 
Más országoktól eltérően Németországban nincsenek kötelező vizsgák a szemeszterek 

végén.3287 „A tanszabadság német hagyományának megfelelően a képzés folyamán a 

folyamatos értékelésnek alacsony a presztízse. [...] A jogi karokon a folyamatos értékelés nem 

túl elterjedt és nem is egységes.”3288 Ez szabadságot ad a hallgatóknak, de egyúttal 

bizonytalanságban is hagyja őket, hogy eléggé felkészültek-e az egyetemi záróvizsgára (Erstes 

Staatsexamen). Éppen ezért a legtöbb egyetemen van próbavizsgával végződő (fakultatíve 

felvehető) kurzus, és a hallgatók nagy számban élnek is ezzel.3289 

Ha sokan vannak a hallgatók, akkor a vizsgák általában szóbeliek (tíz perces gyors vizsgák), vagy 

írásbeliek és rövid tesztkérdésekből állnak.3290 Az esszékérdéseket igen nehéz tömegével 

leosztályozni, így némely országban a tanársegédek végzik ezt a professzorok helyett 

(Németország és Ausztria).3291 Más országokban, ahol nem áll fenn ez a régi stílusú hierarchia a 

tanársegédek és professzorok között, a professzoroknak sok idejét leköti ez az intellektuálisan 

nem túl izgalmas feladat (Anglia, Franciaország). Bizonyos országokban két oktató is osztályoz, 

                                                                                                                                                                          
vizsgákkal (vagy házi dolgozatokkal). Másrészt Ausztriában a doktori fokozat előnyt jelent a gyakorlati 

jogi állások betöltésénél. Magyarországon ellenben inkább csodabogárként tekintenek az ügyvédi irodák 

arra, aki PhD-val ügyvédkedni kezdene. 
3286

 Hasonló a francia megoldás, lásd Joachim GRUBER: „Ein Blick auf die französische Anwaltschaft” 

Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 2005. 596--610, kül. 600. 
3287

 Kevin MCDONALD: „Legal Education and Legal Certification in Germany” German American Law 

Journal 1997. 85. E német hagyomány ellen érvel MOÓR Gyula: Jelenlegi oktatási rendünk reformjáról 

(Budapest: Magyar Királyi Egyetemi Nyomda 1937) 6--7, és az iskolarendszerű (a jelenlétet legalább a 

szemináriumokon ellenőrző) francia képzést részesíti előnyben. 
3288

 BUND (50. lj.) 172. 
3289

 Néhány egyetemen a fakultatív próba-államvizsgás kurzusok mellett bevezették a kötelező 

Zwischenprüfungot (tehát mondjuk két-három év után), amely arra hivatott, hogy „félúton” egyszeri 

visszajelzést adjon a hallgatónak, hogy megfelelően halad-e a felkészülése. Ez azonban nem minden jogi 

karon létezik. 
3290

 Vö. Julian LONBAY: „Differences in the legal education in the Member States of the European 

Community” in WITTE--FORDER (szerk.) (27. lj.) 77. 
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 BUND (50. lj.) 166. 
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ami nyilvánvalóan vagy költséges az egyetemnek (ha külső jogászokat kérnek fel az 

ellenőrzésre), vagy időigényes az oktatóknak (ha olyanok végzik, akik egyébként is az 

egyetemen dolgoznak), de objektívebb osztályzatot eredményez. Ez persze kivitelezhetetlen a 

szóbeli vizsgákon. Ott a két-három fős vizsgabizottságok hivatottak az objektivitás 

biztosítására. Ennek a rendszernek az a hátránya, hogy az eredmény (és a vizsgáztatói tévedés, 

esetleges visszaélés vagy önkényeskedés) utólag nem ellenőrizhető, hiszen nincs írásos nyoma.  

Az otthon elkészítendő házidolgozatnak és a szakdolgozatnak az az előnye, hogy rákényszeríti a 

hallgatókat az önálló könyvtárhasználatra. Veszélye azonban, hogy beadhatnak más által írt 

munkát is (plágium), amit az oktatók nem ellenőriznek -- mert túl sok időbe telne, vagy mert 

nem is lehetséges (angol egyetemeken elektronikusan kell leadni a dolgozatokat az egyetemi 

hálózatban felöltve, és a rendszer egy Google-szerű algoritmussal automatikusan ellenőrzi, 

hogy az írás valamely része a világhálóról „kivág-beilleszt” funkcióval lett-e elkészítve). Az ilyen 

önálló házidolgozatok vagy szakdolgozatok nagyon különböznek a többi vizsgamódszertől 

(mint amilyenek a rövid tesztkérdések), hiszen a különböző hallgatóknak különböző érvekkel 

kell alátámasztaniuk a -- különböző -- egyéni álláspontjukat.3292 Ez több autonómiát igényel a 

hallgatók részéről, és az oktatóknak is nehezebb osztályozniuk. Ilyen értelemben ez egy 

„luxusvizsga”. Az ilyen vizsga előfeltétele a hallgatók számára elérhető színvonalas könyvtár. 

A jogeset-feldolgozás és az esszéírás inkább a minőségi (alkalmazható), a rövid kérdések a 

mennyiségi (lexikális) tudás felmérését célozzák.3293 A jogesetelemző gyakorlatok 

működőképes tudást igényelnek, az esszék és a tesztkérdések azonban csak ún. 

deklaratívat.3294 A jogász számára szükséges egyik legalapvetőbb készség az ítéletek, az 

ügyiratok és a jogszabályok olvasása; a nem jogászok egyszerűen nem tudják, hogy mire is kell 

odafigyelniük, ha egy jogesettel vagy jogszabállyal találkoznak. A jogesetmegoldó és jogeset-

feldolgozó vizsgák e készségek felmérésére lennének hivatottak. 

Az open book exam (tehát az olyan vizsga, ahol jogszabályok, sőt esetleg tankönyvek és 

jegyzetek is használhatóak) segít felmérni a hallgatók működőképes tudását, különösen a 

jogesetmegoldással kombinálva. Németországban és Ausztriában például az ilyen vizsgákon 

(Klausuren) a hallgatók használhatják a jogszabályokat (de a tankönyvet és a jegyzetet nem). 

Általában véve a jogesetmegoldás jobban illik az írásbeli formához, mert így több idő van a 

bonyolultabb esetek átgondolására. A szóbeli vizsgákon inkább egyszerű jogi problémákkal 

kapcsolatos eseteket lehet kérdezni, ebből azonban nem derül ki, hogy a hallgató képes-e 

valódi jogi problémák megoldására. A rövid definíciók, a híres jogesetek vagy egyéb konkrét 

információk kikérdezése a legkönnyebb az oktató számára (a rövid tesztkérdések alapján 

osztályozva), és ezek a legobjektívebbek is. Hátrányuk azonban, hogy pusztán lexikális-

deklaratív3295 és dekontextualizált3296 tudást mérnek. A híres francia vizsgáztatási módszer, az 

olyan kérdés, ahol egy bírósági döntést kell kommentálni (kifejteni, tehát végső soron 

helyeselni), nem sok autonóm kreativitást és érvelést igényel, inkább a doktrína beható 
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ismeretét (commentaire d’arrêt).3297 A gobbet (egy rövid idézet valamely híres jogi szerzőtől 

vagy egy ítéletből, melyet esszé formájában kell kommentálni) közismert vizsgamódszer 

Angliában, az adott téma ismeretét méri fel (különösebb kreativitás nélkül), és hasonlóképpen 

inkább a hallgató által már korábban elsajátított (elméleti) tudás elismétlését igényli, esetleg új 

felépítésben.3298 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a vizsga nem pusztán méri a tudást és a készségeket. A dolog 

logikája meg is fordulhat: a hallgatók elkezdenek a vizsga és csakis a vizsga kedvéért tanulni, 

tehát csak azokat a dolgokat tanulják meg, amire a vizsgához szükségük van.3299 Ha tehát a 

vizsga nem igényel kreativitást (Franciaország, Magyarország), akkor a hallgatók nem is fognak 

megtanulni jogászként kreatívan gondolkodni (érvelni), akármilyen kreatív gondolkodást is 

mutatnak nekik az egyetemi órákon. 

Egyes országokban igen sok a bukás.3300 Németországban a hallgatók huszonhét százalékának 

nem sikerül az egyetemi záróvizsga (Erstes Staatsexamen), de másodjára már csak hat 

százalékuk bukik meg.3301 Ez a magas arány ahhoz vezet, hogy a hallgatók igen jelentős része 

magántanárt (Repetitor) fogad, és annak meglehetősen drága óráit hallgatja az egyetemi órák 

helyett (vagy mellett), jóllehet „hivatalosan” továbbra is az egyetem beiratkozott hallgatója.3302 

Másik hátrányos mellékhatás, hogy a hallgatók igen sokáig készülnek a záróvizsgára; ezért a 

szakképzést (Referendariat) is befejezett, kezdő jogászok életkora 29-30 év -- szemben az 

angolok 24 vagy a magyarok 27 évével.3303 Franciaországban még a németországinál is többen 

buknak: a másodévre csak 30-40 százalék kerül be, a harmadévre 15-20 százalék, és csak 10-15 

százalékuk jut el a Licence-ig (a három év után szerezhető oklevélig).3304 A német és a francia 

megközelítésnek pont ellentéte az angol, ahol inkább az az elv, hogy senki se bukjon meg, a 

kurzusok pedig segítséget és ne terhet jelentsenek a hallgatóknak.3305 A „buktató” rendszer 

előnye, hogy rákényszeríti a hallgatót a tanulásra. A bukástól való félelmükben ezt a hallgatók 

meg is teszik, ami nem éppen humánus eljárás, de legalább keményen tanulnak. 

Németországban és Franciaországban a vizsgajegyek nagyon fontosak a karrier 

szempontjából,3306 másutt, mint Magyarországon is, a magángyakorlatban nem számítanak az 

egyetemi jegyek (csak ha állami szervnél kap állást valaki, például bíróságon), hiszen mindenki 

tudja, hogy nem a valós képességeket tükrözik, mert nem mérik a jogászi készségeket, csak a 
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dogmatika és a jogszabályok bemagolását. Magyarországon a diplomát inkább adminisztratív 

akadályként fogják fel; az általános nézet szerint a szakmát a gyakorlatban lehet elsajátítani; a 

munkára jelentkezésnél ezért inkább a nyelvismeret és a kommunikációs készség számít. A 

másik ok, amiért Magyarországon nem veszik komolyan a vizsgaeredményeket az az, hogy az 

írásbeli dolgozatok anonimitása (és ennek folytán osztályzásuk objektivitása) nem biztosított: a 

hallgatók a nevüket és nem a kódjukat adják meg. Ráadásul az oktatók egy része cinkos módon 

(jófejkedésből vagy nemtörődömségből) hagyja puskázni a hallgatókat az írásbeli vizsgákon, 

ami ismét csak a jegyek komolytalanságához vezet. A jegyek objektivitását és ennél fogva 

munkaerőpiaci következményeit a kettős osztályozás (vagy legalábbis második javító: second 

marker, akár külsős, akár belsős) bevezetése jelentené, ez azonban minden bizonnyal 

ellenállásba ütközne Magyarországon, mondván az „oktatói szabadságukat” korlátozza.  

1.6 A jogi oktatás minőségének biztosítása 
Eddigi összehasonlító áttekintésünk célja az volt, hogy bemutassuk különböző országok 

különböző megoldásait, összegyűjtve ez által a jogászképzés reformlehetőségeinek arzenálját, 

amelyeket az írás második felében Magyarországra alkalmazunk. Feltehetjük persze a 

pesszimista kérdéseket: „Érdekeltek-e a hallgatók olyan változtatásban, mely nem a minél 

előbbi munkakezdést segíti elő? Érdekeltek-e az oktatók olyan változtatásban, mely csökkenti 

diszkréciójukat vagy amely többletmunkát okoz nekik?”3307 A válasz többnyire nem, de ha 

megvannak a minőségbiztosítás külső (!) intézményi formái, vagy a jogi karok közötti valódi 

verseny, akkor a minőség mégis győzhet. A kérdés tehát az, hogy milyen intézményes 

lehetőségei vannak a minőség ellenőrzésének. 

A minőségbiztosítás közvetett és puha formája a jogi szakvizsga. Ha az illető kar hallgatói 

megbuknak, akkor a kar nem végzett jó munkát (de sajnos nem mindenütt készülnek a 

szakvizsga alapján egyetemrangsorok, például Magyarországon sem). Vannak persze közvetlen 

kontrollmechanizmusok is. Az állam (törvényben vagy rendelettel) előírhat tanterveket (vagy 

legalábbis a kötelező tárgyakat rögzítő kerettanterveket), ahogyan általában a kontinensen 

szokás,3308 de megteheti az ügyvédi kamara is (Angliában a Law Society).3309 Nemcsak a 

kamara, de az egyetemek szövetsége is ellenőrizheti a minőséget (mint részben az Egyesült 

Államokban).3310 Utóbbi esetben az a probléma, hogy az egyetemek nem érdekeltek az új 

versenytársak megjelenésében, ezért nem teljesen elfogulatlanok. Az ellenőrzés formája 

változhat az egyetemek által évente kitöltendő kérdőívektől a könyvtárat és egyéb 

infrastruktúrát megvizsgáló bizottságig. Más kérdés, hogy az oktatás minősége megfelelő-e; ezt 

gyakran az ellenőrzés hatókörén kívülinek tekintik a tanszabadság védelme érdekében. A 

szabályok megsértésének szankciója is változó, az akkreditáció megvonásától (ez az American 

Bar Association esetében annyit jelent, hogy a diploma nem jogosít a szakvizsga letételére,3311 
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 STEVENS (22. lj.) 278. 
3308

 HAUSMANINGER (26. lj.) 391. 
3309

 Az amerikai rendszerről lásd Barry A. CURRIER: „Assuring Quality in Legal Education: The 

Accreditation Process of the American Bar Association” South Texas Law Review 2002. 337--342; John 

A. SERBERT: „Creating a System for Evaluating a Law School” South Texas Law Review 2002. 603-- 613. 
3310

 Carl C. MONK -- Harry G. PRINCE: „How Can an Association of Law Schools Promote Quality Legal 

Education?” South Texas Law Review 2002. 507--515. 
3311

 TÓTH J. Zoltán: „A jogásszá válás feltételei az Egyesült Államokban” Collega 2006/1. 29--33. 
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tehát a végzett hallgatók gyakorlatilag nem dolgozhatnak majd jogászként) az állami támogatás 

leállításáig (Magyarországon ez lenne a szankció) terjedően. 

A minőség fejlesztésének másik ösztönzője lehet a verseny, különösen, ha profitorientált és 

magas tandíjat szedő magánegyetemek is működhetnek (Egyesült Államok, újabban 

Németország is3312). Ez valódi kihívást jelent a régebbi állami vagy nonprofit jogi karoknak, 

melyek Sexton szavaival élve: „a következő egészségüggyé válhatnak: egy rosszul szervezett 

nonprofit üzletággá, melyet kiszorít a profitorientált szektor.”3313 Ez elvezethet oda, hogy 

komolyan vegyük az oktatók hallgatói értékelését, vagy a külső megfigyelők által végzett 

ellenőrzést, akik beülnek az órákra és osztályozzák a tanári munkát. Verseny azonban csak 

akkor lehetséges, ha készülnek objektív és transzparens ranglisták. 

2. Javaslat a magyar jogi oktatás átalakítására 

A fentiek fényében érdemes megvizsgálni, hogy konkrétan milyen lépések és miért lennének 

szükségesek a magyar jogi oktatás megújításához. Ennek során igyekszünk szem előtt tartani, 

hogy (az anyagi és az intézményi korlátok figyelembevételével) melyek ezek közül azok, 

amelyek realisztikusan megvalósíthatóak. 

2.1 A jogi oktatás célja 
Természetesen a fent említett célok (1. általános kultúrember képzése, 2. jogi szakemberek, 

tehát bírák, ügyészek, ügyvédek, mediátorok és közigazgatási tisztviselők képzése, 3. jogtudósi 

utánpótlás, 4. ezek kombinációi) nem mindegyike érvényesül egyaránt a magyar jogi oktatás 

minden szakaszában. Az alapképzés az 1-2 célok bármelyikét szolgálhatja (felfogásunktól 

függően), ellenben a PhD-képzésben kifejezetten a 3. számú cél dominál. A különféle (egy-két 

éves) szakjogászi kurzusok a 2. számú célra szólnak.3314 

Akármelyik célt is vesszük alapul az ötéves jogászi alapképzésnél, fontos lenne, hogy 

minden egyes tantárgynál rákérdezzünk, ez vajon mennyiben szolgálja a kérdéses célt. 

Érdemes lenne a „mindenről egy kicsit [kultúrember], és egyvalamiről mindent [szakember]” 

kompromisszumos koncepcióját elfogadni, és ennek keretében már az ötéves alapképzésben a 

szakosodásra nagyobb teret nyújtani (programokkal, tantárgycsoportokkal, amelyek 

abszolválását azután külön papírral igazolná az egyetem). Ugyancsak fontos lenne egyrészt a 

tantárgyakon belüli hangsúlyoknak a célok fényében történő átgondolása (például mennyiben 

segíti akármelyik célt az eljárásjogoknál a sokpontos felsorolások bemagoltatása?), másrészt 

pedig az egyes tantárgyak létének átgondolása. A XVII. század végéről (a kameralisztika 
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 A hamburgi Bucerius Law School, lásd www.law-school.de. 
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 SEXTON (6. lj.) 629. 
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 Felvethető még, hogy a jogászképzés egyik célja a politikusi elit kinevelése. Ezt a képzést a jogi 

karok jelenleg csak oly módon vállalják fel, hogy büszkén emlegetik: a magyar politikai elit túlnyomó 

része jogász; érdemi képzés azonban ilyen irányban nem folyik. Pontosabban folyik, de nem a jogi karok, 

hanem pl. a Századvég Alapítvány képzései keretében. Egy állami, a francia ENA-hoz hasonló 

(elit)intézmény nálunk nem létezik. A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara 

ugyanis inkább közigazgatási ügyintézőket képez, a presztízse pedig egyértelműen alacsonyabb a jogi 

karokénál (ellentétben a már említett ENA-val). 
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idejéről) megmaradt statisztika3315 (amelyet a legtöbb jogi karon mind a mai napig oktatnak) 

tipikusan olyan tárgy, amelyet elég nehéz bárhogyan is megindokolni (vagy ha találunk is rá 

indokot, mint általános kultúrafejlesztés, akkor tucatnyi másik tantárgyat lehetne bevezetni, 

amelyek talán hasznosabbak lennének ebből a szempontból). Hasonlóan nem világos a 

szociális jog és a hasonló (tág értelemben a közigazgatási jog különös részéhez tartozó) külön 

tárgyak kötelező tantárgyként való oktatásának funkciója, amelyek létezését elvileg a jog 

megismerésével indokolhatnánk, csakhogy a „még néhány törvény kivonatolt 

bemagoltatásának” módszere érdemben egyik célt sem szolgálja.3316 

Az egyes tantárgyak belső szerkezetének részletes elemzése nyilván nem lehet egy 

ilyen írás feladata, de az angol egyetemi gyakorlat mintájára elvárható lenne, hogy minden 

egyes tantárgy esetében készüljön egy előre megadott séma szerint egy egyoldalas igazoló 

magyarázat arról, hogy tartalmában (témájában, szerkezetében) és oktatási módszerében 

miként is szolgálja az adott tárgy az általános képzési célokat (a jelenlegi tantárgyleírások, 

amelyeket a honlapokra is feltesznek, nem reflektálnak a teljes képzési koncepcióhoz 

viszonyított helyükre). Ez nyilván nem jelentene azonnali változást, de sok kolléga először 

szembesülne a problémával, hogy a „minden jogi tudás hasznos” semmitmondó közhelyén túl 

át kellene gondolnia, hogy mi is a saját tantárgyának a célja.3317 Hasonlóan hasznos lehet, ha 

mondjuk az oktatási dékánhelyettes az összkép fényében adna visszajelzést az egyes 

oktatóknak az esetleges kívánatos irányokról. Ez nem az oktatási szabadság sérelmét jelenti 

(amely a szakmai meggyőződés tartalmi közvetítésére, de nem az oktatandó témákra vagy 

módszerekre vonatkozik -- tehát az oktatói szabadságnak vannak ésszerű korlátai), hanem 

csupán alkalmazkodást a képzés átfogó céljaihoz. A tantárgyi struktúra átalakítására a fenti 

célok fényében még visszatérek alább, de előbb még néhány előkérdést tisztáznék, 

amelyeknek kihatásuk lenne a tantárgyi struktúrára. 

2.2 A nyelvi kérdés 
Holland és osztrák példák nyomán érdemes lenne megfontolni a nemzetköziesíthető tárgyak 

kizárólag angolul történő oktatását.3318 Hasonlóképpen angol nyelvű LLM fokozatok 
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 Lásd a jelen kötetben Jakab András: A közigazgatási jog tudománya és oktatása Magyarországon 

xxx. 
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 Hasonlóan VERESS Emőd: „Jogászképzés a Sapientia -- Erdélyi Magyar Tudományegyetemen?” 
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 Angliában a jelen sorok szerzője által ismert büntetőjogi kurzusokon (amelyek általában két 

szemeszteren keresztül tartanak) általában csak hat-hét tényállást tanítanak, de igen alaposan kivesézve. 

Az oktatás tehát a magyar „az egész törvényt elmondjuk és bemagoltatjuk” módszerénél terjedelmileg 

kisebb, de jóval alaposabb. Ennek megfelelően, ha a hallgatók a gyakorlatban egy korábban nem ismert 

tényállással találkoznak, akkor nagyobb eséllyel tudják, miként fogjanak neki, és milyen módszertani 

(dogmatikai-definíciós vagy bizonyítási) problémákra kell figyelniük. 
3318

 Erre vonatkozóan a PPKE-n történt igen figyelemreméltó kísérlet, hiszen 2009 szeptemberétől a 

nemzetköziesíthető tárgyakat angolul is oktatják, és a hallgató választhat, hogy az angol vagy a magyar 

órákat látogatja (és hogy melyik nyelven vizsgázik). Talán egyesek kételkedhetnek, hogy miért éppen 

angol és nem pl.  német. Ezt azonban jelen sorok szerzője nem látja problémának: a németnek a 

jogtudományban valóban nagyon komoly szerepe van, de egyébiránt „a” nyelv manapság az angol, a jogi 

kommunikációban is: egy spanyol és egy francia ügyvédi iroda angolul kommunikál egymással, sőt 

rendszerint egy olasz és egy osztrák is. A nem angol nyelvet csupán az ügyfél kérésére változtatják meg 

(pl. német ügyfelekre specializálódott párizsi iroda), de egyébként az alapeset a nemzetközi jogi életben 

az angol, néhány nemzetközi és EU-s szervezet (gyengülően) frankofón kivételével. 
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bevezetését kellene szorgalmazni.3319 Ennek legfontosabb előnyei lennének: 1. Így alapos 

szaknyelvi képzést kaphatnának azok is, akik nem tudnak külföldre menni (családi vagy anyagi 

okokból, vagy mert nem sikerül felvételt és ösztöndíjat nyerniük).3320 2. Az angol nyelvű 

képzések beindítása lehetőséget teremtene külföldi oktatók alkalmazására, amely hasznos 

lenne a magyar jogtudományi élet vérpezsdítésének szempontjából (ti. eltérő jogfelfogású és 

jogi műveltségű kollégákkal való gyakori érintkezés). Arra nyilván nem lehet számítani, hogy a 

magyar fizetésekért sorban fognak állni külföldi jelöltek, de néhány vállalkozó kedvű külföldi 

kollégát minden bizonnyal meg lehetne nyerni néhány évre. 

A nehézség természetesen az, hogy a hallgatóknak egy olyan minimális nyelvtudással 

kell rendelkezniük, hogy az órákat követni tudják és a vizsgákat is le tudják tenni. Ennek 

érdekében jó előre tudatni kell velük az oktatás nyelvét (lehetőleg már a felvételi 

tájékoztatóban), és nyelvi órákat kell biztosítani számukra. 

2.3 Hamis közhelyek az oktatási és vizsgáztatási módszerrel 

kapcsolatban 
Ha jelen írás legfontosabb tézisét akarnám megfogalmazni, akkor az az lenne, hogy a 

vizsgáztatási módszert a szóbeli „üveges szemmel felmondjuk a tételt (könyvrészletet, 

törvényrészletet) a vizsgán” módszere helyett az írásbeli jogesetmegoldásra kellene 

átváltoztatni, amelyhez a hallgatók törvényszöveget is használhatnának. A jelenlegi 

vizsgamódszer ugyanis (amelynek csupán következménye az oktatási módszer)3321 az említett 

általános jogi oktatási célok közül egyiket sem szolgálja.3322 Jelen sorok szerzője ezt már több 

helyen is felvetette,3323 és gyakran ugyanazok a hamis közhelyek jöttek elő válaszként. Az 

elkövetkezőkben ezeket cáfolnám egyenként. 

2.3.1 „Nem oktatunk jogesetmegoldást, mert mi itt jogtudományt 

művelünk” 

Ez az ellenvetés implicite azt mondja, hogy a dilemma a „vagy jogesetmegoldás, vagy 

jogtudomány”. A sokhelyütt gyakorolt puszta dogmatika- vagy jogszabály-magoltatás azonban 

biztos nem „jogtudomány”, de még csak kultúrembereket sem nevel. A jogesetmegoldás 

egyébként valóban nem a jogtudományról szól: a jogtudományhoz ugyanis más út vezet, 

nevezetesen az OTDK (ami nyugaton ismeretlen intézmény, pedig nagyszerű ötlet -- erre 

büszkék lehetünk) és a szakdolgozat. 
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 2013 szeptemberében (elsőként a magyar jogi karok közül) az ELTE ÁJK indított egyéves angol 

nyelvű LLM-képzést European and International Business Law témában. 
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 A speciális kollégiumok keretében folyó (csupán aláírásra menő) fakultatív szaknyelvi kurzusok 
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versus kultúra” in TAKÁCS Péter (szerk.): A jogászképzés múltja, jelene és jövője (Budapest: ELTE ÁJK 

2003) 378. 
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A jogesetmegoldás elősegíti a jó jogászi szakemberek képzését (ez ugyanis nem csak a 

diploma utáni három éves gyakorlat feladata: a legtöbb hallgató ezért jön az egyetemre, és az 

állami pénzeket is elsősorban ennek fejében kapják az egyetemek). Ha tehát ezt nem adjuk 

meg az alapképzésben a hallgatóknak, akkor inkorrektek vagyunk mind a hallgatókkal, mind a 

társadalommal (ti. az adófizetőkkel) szemben. A diplomát követő hároméves gyakorlatban az 

ilyen jellegű tudást csak rendszertelenül és esetlegesen (véletlenszerű színvonalon) kapják meg 

a hallgatók. A jogesetmegoldás vizsga- és oktatási módszere adja meg azt a speciális tudást, 

amelyre a jogásznak szüksége van: ti. a jogászi érvelést és a jogi gondolkodást.3324 Ezt 

magolással (legyen az akármilyen zseniális bemagolandó anyag) nem tudjuk elérni. 

2.3.2 „A jogesetmegoldás egy angolszász dolog, mi a kontinensen ilyet 

nem csinálunk az egyetemen” 

Ez az (egyébként tipikus) ellenvetés szimplán hamis. Mind a német, mind az osztrák 

vizsgáztatás (és részben az oktatás) jogesetmegoldásokra épül. A német--osztrák egyetemi 

előadások persze a dogmatikai rendszerről szólnak, no de ez Angliában is így van. Meglepő 

módon egyébként ezt az ellenvetést azok szokták legelszántabban emlegetni, akik sem német--

osztrák, sem angolszász területen nem töltöttek hosszabb időt, akik tehát egyik rendszert sem 

ismerik belülről. Amiben az angol és a német--osztrák rendszer különbözik, az inkább az, hogy 

a kontinensen a megközelítés mindig bíróközpontú (ti. „mi az eset megoldása?”), Angliában 

ellenben gyakran inkább ügyvédi szempontú (ti. „hogyan tudna érvelni a felperes álláspontja 

mellett?”). Tekintettel arra, hogy a hallgatóknak kategóriákkal nagyobb része lesz ügyvéd, mint 

bíró, ezért érdemes lenne nálunk is inkább az ügyvédi megközelítést alkalmazni. 

A jogesetmegoldást meg kell különböztetni az amerikai case methodtól, amely (mint 

azt fentebb említettük) annyit tesz, hogy az oktató olvasásra felad bírói ítéleteket, és csak 

kérdez róluk a nagyelőadáson. Tehát nem előad, hanem csak kérdez (és válaszokat nem ad), 

azaz szókratészi módszerrel megvilágítja a dilemmákat. Ez az amerikai módszer Európában 

nem (és az USA-ban is csak korlátozottan) működik. Amit itt javaslunk, az azonban nem ez, 

hanem német--osztrák--angol példára hipotetikus esetek (kitalált tényállások) kapcsán a jogi 

megoldás bemutatása (és ily módon a dogmatika megértetése és az érvelni tanítás). 

2.3.3 „A szóbeli vizsga azért jó, mert a jogásznak tudnia kell beszélni” 

Az írásbeli jogeset-megoldásos vizsgával szembeni fenti ellenvetés meglehetősen álszent, 

hiszen azt tetteti, hogy a szóbeli vizsgáztatással kiképezzük a beszédre a hallgatókat. Ha 

azonban valóban érdekelne bennünket a beszédkészségük, akkor ezt külön oktatnánk is (mint 

például Angliában kötelező és osztályozott jogi kommunikációs szituációkkal, mindenkinek 

kötelező perbeszédversenyekkel). 

A szóbeli vizsga nyilvánvaló hátránya, hogy nem lehet ellenőrizni, tehát önkényes lehet 

-- sőt, gyakran az is (az egyetemi folklór részei a különféle történetek…, amelyeknek egy része 

sajnos igaz). Az írásbeli vizsgáknak ezért legalábbis anonimizáltnak (kódszóval ellátottnak) 

kellene lenniük, sőt lehetőleg második belső egyetemi vagy esetleg külső joggyakorlati (netán 
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más egyetemen dolgozó) korrektorra is szükség lenne. Az ellenőrzést persze senki nem szereti, 

de az egyébként előforduló osztályzási visszaélésekkel (vagy szimpla nemtörődömséggel) 

szemben csak így lehet fellépni (ez sem jelen sorok szerzőjének találmánya, hanem bevált 

gyakorlat az angol jogi karokon). 

Ez a fajta írásbeli rendszer (tehát anonimizált és kívülről kontrollált) azt is jelentené, 

hogy a jegyek valódi információt adnának a hallgató teljesítményéről és képességeiről. Ez 

egyrészt megkönnyítené a munkaadók helyzetét a kiválasztásban, és általában is erősítené a 

becsületes teljesítményorientáltságot a társadalomban. Ez azt jelenti, hogy a vizsgán való csalás 

nem a hatalommal szembeni civil kurázsi jele, és még csak nem is elnézendő gyengeség, 

hanem a becsületes többi hallgató későbbi munkavállalási esélyeinek tisztességtelen rontása; 

ügyeskedés helyett tehát inkább a kitartó és szorgalmas munka vezet a boldoguláshoz.3325 

2.3.4 „A szóbeli vizsga azért jó, mert ez személyes kapcsolatot teremt a 

hallgató és az oktató között” 

Tipikus ellenvetés az írásbeli jogesetmegoldásokkal szemben, hogy a tömegesedés miatti 

elszemélytelenedés korában legalább a vizsgán meg kell tartani az oktató és a hallgató 

személyes kapcsolatát. Ez a jelen sorok írója szerint félreértés: a vizsga stresszhelyzetében 

eltöltött néhány (esetleg húsz) perc nem alakít ki személyes kapcsolatot (legföljebb 

benyomásokat ad). Ha a hallgató személyes kapcsolatot akar kialakítani az oktatóval, akkor ezt 

szemináriumok, TDK-k vagy éppen fogadóórák keretében kell lehetővé tenni. Az oktató 

hasonlóképpen építheti az említett alkalmakkor a személyes kontaktust. 

Ha pedig az oktató személyes benyomásokat akar szerezni a hallgatókról a vizsga 

alkalmával, az már a fent említett inkorrekt (részben szimpátián alapuló) osztályozás veszélyét 

veti fel. 

2.4 Oktatási készségek és képességek 
Az angol felsőoktatásban a kezdő egyetemi oktatóknak kötelező elvégezniük egy egyéves 

kurzust (Post-Graduate Certificate in Higher Education), amely az egyetemi oktatás és 

vizsgáztatás módszereibe vezeti be az illetőket. Ezeket a kurzusokat rendszerint az egyetemek 

oktatástudományi vagy pedagógiai karai szervezik. Az ilyen kurzusok rövidebb formában és 

fakultatíve terjednek Németországban (a Deutscher Hochschulverband szervezésében). Ennek 

megszervezése meglehetősen komoly munkát igényel, és a jogi karok önmagukban nem is 

illetékesek erre, de azt jól mutatja, hogy az egyetemi oktatás módszertanára fordított figyelem 

a nyugati országokban növekvőben van. Felismerték, hogy az oktatók részéről a tudományos 

eredmények felmutatása szükséges ugyan a színvonalas egyetemi oktatáshoz, de önmagában 

nem elégséges.  
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 A német rendszerben (részben a főszövegben említett okokból) nincs szóbeli része a vizsgáknak, de 

Ausztriában a jogesetmegoldást követi szóbeli kollokvium is, és a végső jegyek fele részben az írásbeli 

jogesetmegoldáson, fele részben a szóbeli (hagyományos dogmatikai) vizsgákon alapulnak. Ez persze 

nyilván dupla munka, de ha valaki feltétlenül ragaszkodna a szóbeli kollokviumok megtartásához, akkor 

az (ilyen pluszmunka árán) lehetséges volna. 
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Amit Magyarországon a jogi karok (tehát a központi egyetemi vezetés nélkül) ezen a 

téren megtehetnének, az egyrészt annyi volna, hogy a PhD-hallgatók (vagy tanársegédek) 

óráira idősebb kollégák (egyenként és nem „pedellusi-ellenőrzési”, hanem inkább „tapasztalt 

kolléga segít” hangulatban) beüljenek, és tanácsokat adjanak (például a strukturált 

előadásmódra, az érthetőségre, a tábla használatára, a handoutra vagy éppen arra 

vonatkozóan, nehogy valaki felolvasson -- ezek ugyanis mind tanulhatók és tanulandók). 

Ugyancsak fontos lenne a hallgatói feedback oly módon történő bevezetése, hogy annak 

eredményei (például az előadó felkészültségére, előadásmódjára, érthetőségére vonatkozóan) 

az egyetemi honlapokon nyilvánosan elérhetőek legyenek (ez tájékoztatja az újonnan 

jelentkező hallgatókat is az egyetemválasztásánál, egyetemen belül pedig a 

tantárgyválasztásnál).3326 A hallgatói feedbacknek (két-három év átlagában) következményei 

kellenek, hogy legyenek, egyrészt szerződések meghosszabbítása (vagy azok megszüntetése), 

másrészt (a lehetőségtől függően) az anyagi megbecsülés (prémiumok) elosztását tekintve is.  

Ezzel kapcsolatban tipikus ellenvetés lehet, hogy a vicceskedő lágyszívű oktatók majd 

minden bizonnyal jó értékelést kapnának, ellenben a szigorú és lelkiismeretes oktatók 

rosszakat. Ez azonban egyrészről az általam ismert hallgatói feedbackek esetében tényszerűen 

nem így történt (az udvariatlanul szigorú, valamint a rendszertelenül osztályozók valóban rossz 

visszajelzéseket kaptak; a következetesen szigorúak azonban nem). Másrészről pedig az 

értékelés felbontása révén (például külön jegy az előadó felkészültségére, 

előadásmódjára/érthetőségére, vizsgáztatási következetességére, udvariasságára, kérdésekkel 

való megközelíthetőségére) ezek az esetleges hatások jelentősen csökkenthetők. Amit nyerünk 

vele, az pedig jelentős: a szóbeszédek helyett konkrét adatokra támaszkodva lehet az 

oktatásba személyes és intellektuális energiát ölő oktatókat értékelni, az avval nem törődőket 

pedig egyértelműen megnevezni.3327 
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 Ezzel kapcsolatban azok szoktak leginkább megfogalmazni adatvédelmi aggályokat (ti. „az oktatókra 

vonatkozó értékelés az oktatóra vonatkozó személyes adat”), akik nagyon tartanak a nyilvános 

megmérettetéstől, és akik mellesleg a hallgatói eredményeket névvel ellátott listával (tehát nem 

kódszámmal, index törzskönyvi számmal vagy a kívülállók számára más módon anonimizálva) 

aggodalommentesen kifüggesztik a saját tanszéki faliújságjukon. Az oktatóra vonatkozó értékelés 

egyébként valóban személyes adata az oktatónak; azonban az 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 19. § (4) bek. lex specialist tartalmaz a kérdésről: „Ha 

törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az (1) bekezdésben meghatározott szervek 

feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, 

közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen adatok megismerésére e 

törvénynek a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.” Az oktató által 

végzett munka minősége a feladatkörével összefüggő személyes adata, így ez közérdekből nyilvános. 
3327

 Sajnálatos, hogy az egyik jogi karon néhány éve a polgári jogi tanszék vezetője személyiségi jogi 

perrel fenyegette meg a hallgatói önkormányzat vezetőjét, ha megismétlik a (dékáni hivatal egyetértésével 

végrehajtott) feedback-gyűjtést és annak nyilvánosságra hozatalát (amelyben az illető önkényes 

osztályozási gyakorlata és bántóan udvariatlan stílusa miatt nyilván nagyon rosszul szerepelt; a saját 

magyarázata persze a szigorúságra alapozott). Az ilyen fenyegetőzések (amely a konkrét említett esetben 

hatásos volt: a rendszeres átfogó oktatóértékelés meg is szűnt a kérdéses karon) elkerülése céljából ezt 

központilag a karnak (és nem a hallgatói önkormányzatnak) kellene szerveznie. 
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2.5 Egy javasolt tantárgyi struktúra 
Jelen javaslat szerint az ötéves oktatást három ciklusra kellene osztani (a ciklusokra osztás a 

francia és az osztrák jogi oktatásban bevált).3328 A ciklusok lényege, hogy azon belül a hallgató 

sakkozgathat a különféle tantárgyakkal (melyiket teszi le előbb vagy később), de például nem 

lehet addig második ciklusos tárgyakat felvenni, amíg az első ciklusbeli minden vizsgát sikerrel 

nem tette le.3329 Ez azt jelentené, hogy nem lehetne negyedévben római jogi vizsga nélkül 

tengődni. 

Az első ciklus az első évet jelentené, és itt hagyományos oktatás és vizsgáztatás folyna (nem a 

fent javasolt jogesetmegoldás). Ennek a ciklusnak elsődleges célja a kultúrember képzése 

lenne. Ennek megfelelően közgazdaságtant, pszichológiát (ennek jelentőségét a 

jogászkodáshoz nem lehet túlbecsülni, de jelenleg sajnos nem része a tantárgyi struktúráknak), 

szociológiát, politológiát, politikai eszmetörténetet tanítanának. Ugyancsak ide kerülnének a 

hagyományos alapozó tárgyak, mint a római jog, a jogi alaptan vagy a jogtörténet. 

A jogi oktatás szívét (szerkezetileg és tartalmilag is) a második ciklus adná, amely két évig 

tartana (tehát másod- és harmadévben), és kizárólag a jogi szakemberképzésre koncentrálna. 

Ennek keretében kizárólag négy (!) tantárgyat oktatnának: alkotmányjogot, polgári (anyagi és 

eljárási) jogot, büntető (anyagi és eljárási) jogot, valamint közigazgatási jogot. Ez igen intenzív 

oktatást jelentene (például heti tíz óra polgári jog egy évig, ezáltal a hallgatók a program 

végére nem felejtenék el az elejét; és az órák sűrítése miatt ugyanabban az óraszámban 

alaposabb ismereteket lehet elérni, mert mindig könnyebb az előző nap megbeszéltekre 

támaszkodni, mint az egy héttel korábbiakra). Az oktatásban az előadások hagyományos 

dogmatikaelemző formában folynának, a szemináriumok azonban jogesetmegoldások 

lennének: a hallgatóknak a feladványokat előre megadva (például honlapon), azokat a 

lehetséges megoldások szerint átbeszélve folyna a képzés. A vizsgák szervezésére két megoldás 
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 A félreértések elkerülése végett: jelen javaslatnak semmi köze az ún. bolognai rendszerhez, hanem 

annál korábbi mintákat követ. A témához lásd HAMZA Gábor: „Észrevételek a Bologna-folyamat 

ésszerűségéről és időszerűségéről a jogi felsőoktatásban” Jogtudományi Közlöny 2008/4. 191--195; 

András FÖLDI: „Der Bologna-Prozess und die Juristenausbildung in Ungarn” in Christian BALDUS -- 

Thomas FINKENAUER -- Thomas RÜFNER (szerk.): Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und 

Reform (Tübingen: Mohr Siebeck 2008) 145--166, kül. 150. Egy ettől eltérő felfogáshoz lásd Jürgen 

BUSCH: „European Legal Education: Between the Needs of the Nation State and a More Unified 

European Union” in Jürgen BUSCH -- Hedwig UNGER (szerk.): Rechtsfragen des Europäischen 

Hochschulraumes (Baden-Baden: Nomos 2009) 187--226. BAZSA György: „Laikus észrevételek a 

magyar jogi felsőoktatás kontextusaihoz” Jogtudományi Közlöny 2009/2. 75--79, kül. 76. szerint az egyik 

fő ok, amiért a jogászok ellenállnak a bolognai rendszernek, az az, hogy így harmadév után nem veszítik 

el hallgatóik kétharmadát, tehát a fejkvótát továbbra is megkapva anyagi biztonságban maradhatnak. A 

magyar jogászképzést részleteiben központilag ma elsősorban a 15/2006. (IV. 3.) OM rend. az alap- és 

mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről (3. Függelék, V.3.) szabályozza. 
3329

 Jelenleg Magyarországon filozófiájában bizonyos szempontból továbbra is a Leo THUN-féle (osztrák 

birodalmi kultuszminiszteri) 1855-ös jogászképzési rend van érvényben. Ez jelenti 1. a jogtörténeti és a 

nem jogi tárgyak jelentős súlyát (amelyen a jelen reformjavaslat nem kíván változtatni), 2. az egységes 

jogászdiplomát (ez a javaslat sem kíván külön bírói diplomát vagy hasonlót bevezetni), 3. valamint 

szemeszter végi vizsgák és záróvizsgák (vagy államvizsgák) párhuzamos létét. Ausztriában az utolsó 

pontban történt csak átfogó reform 1978-ban a ciklusokra való áttéréssel, egyébként (a fenti jellemzőit 

tekintve) továbbra is él a régi rendszer. Ideje lenne nekünk is a 160 évvel ezelőtti osztrák rendszerről 

legalább a harminc évvel ezelőtti (és ma is érvényes) osztrák rendszerre áttérni. A THUN-féle rendszerről 

és kelet-európai befolyásáról lásd Zoran POKROVAC (szerk.): Juristenausbildung in Osteuropa (Frankfurt 

am Main: Klostermann 2007). 
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lehetséges: vagy kisvizsgák lennének (például „öröklési jogi jogesetmegoldó vizsga”), vagy két 

év alatt négy nagyvizsgát kellene letenni (osztrák mintára, ahol egyetlen bonyolult jogesetre 

négy órát kapnak a hallgatók, és ez lesz az adott tárgyra kapott egyetlen jegyük). 

A negyedik és ötödik év lenne a kultúrember és a jogi szakember együttes (tehát a 

kultúrjogász) képzésének ciklusa, amelyben egyrészt a szakosodásra, másrészt az 

átlagjogászkodáshoz szükséges ismereteken túli tudás megszerzésére nyílna mód. (a) Ide 

kerülnének tehát az elméleti tárgyak (jogelmélet, alkotmányelmélet vagy államtan, 

jogszociológia, jogi módszertan és jogi érveléstan, igazgatástudomány, kriminológia, jog 

gazdasági elemzése).3330 (b) Itt nyílna mód az angol nyelvű tárgyak oktatására is (nemzetközi 

jog, EU-jog, Európai Emberi Jogi Egyezmény, jogösszehasonlítás).3331 Ezeket az angol nyelvű 

tárgyakat hallgathatja le külföldön a hallgató, ha Erasmus-évre megy; és ezeket a tárgyakat (is) 

hallgathatná az a külföldi hallgató, aki hozzánk jön Erasmus-évre. A jogösszehasonlítás 

kivételével ezekben is lehetne alkalmazni a jogeset-megoldásos szemináriumok és vizsgák 

módszerét.3332 (c) A harmadik tantárgycsoport nyitná meg a szakosodás lehetőségét a hallgató 

számára: pénzügyi jog, kereskedelmi jog, agrárjog, ingatlanjog, bankjog, biztosítási jog, 

munkajog, szociális jog, környezetjog és médiajog tartozna ide. Ezek közül egy-kettő kötelező 

lehetne (például munkajog és pénzügyi jog), a többiből pedig három-négy választható. A 

módszer itt is dogmatika- és jogszabály-bemutató előadásokból, valamint jogesetmegoldó 

szemináriumokból állna, jogesetmegoldó írásbeli vizsgákkal. (d) Végül a diplomamunka 

megírása is ehhez a ciklushoz tartozna. Biztosítani kell, hogy angolul is leadhassák a hallgatók 

írásukat (amennyiben a kérdéses oktatók ezt el tudják olvasni).3333 A diplomamunkák 

hagyományának fenntartása a jogtudományi utánpótlás kiválasztásának megkönnyítésében 

játszik igen fontos szerepet, ezért feltétlenül megtartandó. 

Az ötéves alapképzés után (a gyakorlatra aspirálóknak) szakjogászi képzések (részben angolul, 

például EU-jogban) következnének LLM formájában. Ez már részben most is folyik, ami 

azonban hiányzik, az angol mintára, az ügyvédi munkára felkészítő egyéves iskolarendszerű 
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 Az egyik kollégától azt a visszajelzést kaptam a tantárgyi struktúrára vonatkozó reformjavaslatra, 

hogy Magyarországon bármiféle ilyen reform eleve bukásra van ítélve, mert a karok vezetését többnyire 

az elméleti és történeti tárgyak oktatói adják (a gyakorlati tárgyak oktatói pénzt keresnek). A jelenség 

részben igaz ugyan, de ez a javaslat nem csökkentené sem az elméleti, sem a történeti tárgyak súlyát (azt 

változatlanul hagyja), ezért ilyen jellegű ellenállásra nem kell számítani. 
3331

 Egy hasonló javaslathoz a német jogi oktatásban lásd Franz C. MAYER: „Europäisierung, 

Internationalisierung und die Juristenausbildung” in Versuch in Gerechtigkeit -- Welche Juristen braucht 

die Demokratie? (Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung 2007); www.fes-

forumberlin.de/Bundespolitik/pdf/060601_mayer.pdf 5--6. 
3332

 Hosszabb távon az (a) pontban említett elméleti tárgyak angolul oktatása is megfontolandó lenne. Ez 

azonban hirtelen nem bevezethető, hiszen az oktatók egy része (a nemzetközi jogászokkal ellentétben) ezt 

nem tudná vállalni (pl. mert németes orientáltságú), és a változást egyébként is érdemes kisebb 

volumenben („kis lépésekkel”) kezdeni. Ellenérv lehet még az elméleti tárgyak angol nyelvű oktatásával 

szemben, hogy a túlzott mértékű angol nyelvhasználat a magyar jogi szaknyelvet veszélyeztethetné. Ezzel 

kapcsolatban jelen sorok szerzőjének nincs határozott álláspontja, csupán a kérdést vetné fel. Határozott 

azonban az álláspontja arról, hogy a nemzetközi jogot, az EU-jogot és a jogösszehasonlítást angolul 

kellene oktatni. 
3333

 A hazai jogi karok egyikén-másikán pl. csak akkor lehet angolul leadni a diplomamunkát, ha mellé a 

fordítást is mellékeli a hallgató. Ez nyilvánvalóan abszurd, hiszen akkor egyszerűbb magát a fordítást 

leadni. Az ilyen szabályoktól (ahol még vannak ilyenek) jó lenne mielőbb megszabadulni, és az angol 

nyelvű diplomamunkákat önmagukban is lehetővé kellene tenni. 
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képzés (ezt általában egyetemek szervezik Angliában, az ügyvédi kamarákkal együttműködve). 

E képzés során a hallgatók mediációt, kommunikációs készségeket (perbeszéd-gyakorlatok), 

tárgyaláspszichológiát, konfliktuskezelést, szerződésírást, keresetszerkesztést, 

ügyfélkapcsolatot, kihallgatástechnikát, jogászi etikát (!), ügyvédi felelősséget és 

kriminalisztikát tanulhatnának. Tekintettel az ügyvédi pálya túltelítettségére, vélhetően sikerük 

lenne ezeknek a kurzusoknak (fizetős formában is), hiszen az álláskereséshez ez komoly 

segítséget jelenthet, ugyanis közvetlenül használható jogtechnikus jellegű ismereteket adna. 

Akik nem a joggyakorlatra aspirálnak, hanem tudományos pályát szeretnének, azok számára 

továbbra is a PhD-képzés jelentené az utat. Ami újdonság lenne a tantárgyak között (bár néhol 

már oktatják), az a kutatásmódszertan lenne. Ez jelentene lábjegyzetelési technikát (amelyet 

néhányan még PhD után sem tudnak rendesen), pályázatírási tanácsokat (akár külföldre, vagy 

éppen OTKA-ra), jogtudományi etikát (plágiumkérdések, konferenciaetikett), illetve a 

jogtudomány műfajait és az azokkal szembeni elvárásokat (például a recenzió nem 

olvasónapló, egy folyóiratcikkbe tézis kell, teljes szakirodalmi feldolgozásra van szükség, 

bonyolult fogalmazás helyett érthetőségre kell törekedni, a jogdogmatikai elemzés nem 

összekeverendő a de lege ferenda javaslatok megfogalmazásával stb.) lehetne oktatni. 

Ezenfelül a már említett oktatásmódszertan (első lépésben akár olyan egyszerűsített 

formában, hogy egy idősebb kolléga beül a PhD-hallgató órájára tanácsadás céljából) is 

bekerülhetne a tanrendbe. Érdemes lenne átgondolni, hogy lehet-e változtatni azon a 

gyakorlaton, mely szerint „minden jogi kar mindenben PhD-ztat”: fel kellene inkább osztani a 

témákat aszerint, hogy az egyik jogi kar alkotmányjogi doktori iskolát indít, a másik pedig 

büntetőjogit stb. A jelenlegi gyakorlat ugyanis (amelyben a hallgató elvégzi valahol az 

egyetemet, majd „ott marad” PhD-zni, azaz ugyanazokat a jogtudósokat hallgatja, akiket már 

alapképzéses hallgatóként is, és akikkel PhD nélkül is napi kapcsolata van a tanszéken) nem ad 

sok új tanulási lehetőséget. Ennek megszervezése esetleges személyi ellentétek miatt nehéz 

lehet, de legalább célként kitűzhető lenne. 

A jelenlegi hároméves (szakvizsga előtti) gyakorlati idővel kapcsolatban érdemes lenne 

annak valódi funkcióját tudatosítani: azaz világossá kellene tenni, hogy miért is létezik. A válasz 

ugyanis az, hogy így akarjuk megakadályozni, hogy a társadalomra rászabaduljanak hozzá nem 

értő jogászok. Ahogyan a betegeket meg kell óvni a kiképzetlen orvosoktól, úgy a laikusokat is 

meg kell óvni a kókler jogászoktól. Csakhogy ezt jelenleg sem az egyetemi képzés, sem pedig a 

sporadikus és rendszertelen képzést biztosító gyakorlati idő nem garantálja. A jelenlegi képzett 

gyakorlati jogászok csak kitartó önképzésüknek köszönhetik ezt, nem pedig a beépített 

intézményi szűrőknek. Ha azonban ez így van, akkor akár fölöslegesnek is tekinthető a formai 

szabályok beiktatása a hároméves gyakorlatról, hiszen ez nem fogja garantálni a 

képzettséget.3334 A megoldás ezért egyrészt az egyetemi képzésben a gyakorlati szempontok 

                                                           
3334

 Lényegében ezt vallja be őszintén a spanyol rendszer, ahol nincs is gyakorlat az egyetemi diploma 

után, hanem azonnal regisztrálni lehet a kamaránál, és az illető bármiféle gyakorlat nélkül kezdhet 

praktizálni. Lássuk be: a magyar rendszerben, ahol valaki három évig közigazgatási tisztviselő egy 

minisztériumban, majd leteszi a szakvizsgát, az illető éppoly kevéssé fog tudni ügyvédkedni, mint a friss 

diplomás. Az ügyvédi kamara azonban nyilván ellenállna egy ilyen spanyol jellegű „lazításnak”, mert a 

már túltelített pályára így három évvel hamarabb zúdulna nagyobb tömegű teljes jogú ügyvéd, és ráadásul 

az irodák elveszítenék az olcsón kizsákmányolható ügyvédbojtárok munkáját is. A megoldás jelen sorok 

szerzője szerint sem a spanyol út lenne (ebből eredően az itt javasolt változáshoz a nem lebecsülendő 
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(jogesetmegoldás) előtérbe helyezése, a szakmai gyakorlat idején pedig (előbb fakultatív 

egyéves LLM jellegű kurzusként, majd néhány év múlva minden friss diplomás szakvizsgára 

készülő jogász számára kötelező képzésként bevezetve) iskolarendszerű képzésben a 

kifejezetten praktikus ismeretek (mediáció, kommunikációs készségek [perbeszédgyakorlatok], 

tárgyaláspszichológia, konfliktuskezelés, szerződésírás, keresetszerkesztés, ügyfélkapcsolat, 

kihallgatástechnika, jogászi etika, ügyvédi felelősség és kriminalisztika) oktatása lenne.3335 A 

szakvizsgák ugyancsak jogesetmegoldások lennének, csupán nehezebb esetekkel.3336 

2.6 A felsőoktatás két általános problémája, amely a jogászképzést is 

sújtja 
A magyar jogi oktatás két olyan problémával is küzd, amelyek nem specifikusan a jogi 

oktatáshoz, hanem általában a magyar felsőoktatáshoz kapcsolódnak. Az egyik (a) a fejkvóta 

nagy szerepe a finanszírozásban, a másik pedig (b) az akkreditáció jelenlegi intézményi 

rendszere. 

Ad (a). A fejkvóta nagy szerepe azt eredményezi, hogy az egyetemek a minél nagyobb szám 

képzésében érdekeltek. A minőségi képzésben ellenben semmilyen módon nem érdekeltek 

anyagilag. Vannak olyan rendszerek, amelyek látszólag hasonlóan működnek, például az 

amerikai. Itt ugyanis hivatalosan a tandíjakból tartják el magukat a jogi karok (néhol kisebb-

nagyobb alapítványi vagy állami segítséggel), de valójában az igazán nagy pénzek (főként a 

jobb egyetemeknél) az egykori hallgatók (alumni) adományaiból jönnek össze. Ha tehát egy 

egyetem jól képez, akkor az illetők a szakmában sikeresek lesznek, és olyan pozíciót érnek el, 

hogy komoly adományokat tudnak adni (akár a cég által, amelyet vezetnek, akár személyesen). 

Oxford és Cambridge hagyományosan kiemelkedő anyagi helyzete is részben hasonló 

rendszerrel magyarázható. Ez a rendszer Magyarországon azonban rövid távon nem 

bevezethető (egyrészt az ilyen hagyományokat nem lehet hirtelen „bevezetni”, hanem csak 

lassanként építgetni, amin elkezdhetünk ugyan dolgozni, ez jó is lenne, de rövid távon ez nem 

ad megoldást; másrészt pedig az ilyen célokra fordítható magántőke is jóval kisebb nálunk).  

A szokásos válasz a fejkvótát illető felvetésre az szokott lenni, hogy a minősített 

oktatók alapján kellene az állami támogatást adni (ez részben már most is így történik). Ez 

azonban jelen sorok szerzője szerint csak közvetve szolgálja az oktatás színvonalának emelését. 

Ez ugyanis nem teszi érdekeltté a jogi karokat az oktatás színvonalában, hanem csak a 

minősített oktatók beszerzésében (esetleg saját minősítetlen oktatóik rövid úton való 

„lepéhádéztatásában”, ami a PhD-fokozatok látványos minőségromlásához vezetett). A 

színvonalat akkor lehetne emelni, ha a központi támogatás egy jelentős mértéke az oktatás 

                                                                                                                                                                          
ügyvédi kamarai lobbival sem kellene megküzdeni), hanem angol mintára a valódi képzés bevezetése, a 

három évből az elsőben (iskolarendszerű LLM-ként, esetleg máshogyan nevezve). 
3335

 A javaslatnak ez az egyetlen része, amelynek közvetlen finanszírozási igénye lehet. A fakultatív 

egyéves képzésért ugyanis lehet kérni tandíjat, ha azonban kötelezővé tesszük, akkor ez már aggályos. Ez 

a költségvetési igény azonban meglehetősen alacsony lenne (lényegében csak terembérlet és óratartási 

díj), és az első néhány évben a fakultatív jellegű kurzusokat enélkül is sikeresen be lehet indítani. Tehát 

ez egy néhány év múlva jelentkező dilemma, amely (tehát a kötelezővé tétel) anyagi források hiányában 

el is maradhat: a fakultatív kurzusoknak ugyanis önmagukban is fontos érdemük lehetne a hazai 

jogászképzés színvonalának javításában. 
3336

 A német Erstes Staatsexamen (egyetemi záróvizsga) és Zweites Staatsexamen (szakvizsga) közötti 

különbség mintájára: a kettő nem módszerében, hanem csak nehézségi fokában tér el. 
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eredményétől függene. Ezt a diploma után lehetne mérni, jogászok esetében különösen 

egyszerű formában: a szakvizsga eredményekkel. Ez azt jelentené, hogy nem érné meg a jogi 

karoknak (nappali és levelező szakot együttvéve) ötszáz (!) fős évfolyamokban, a pályára 

alkalmatlan3337 tömegeket képezni,3338 mert a szakvizsga alkalmával ez jelentősen csökkenteni 

fogja az átlagokat.3339 Tehát anyagilag is jobban érdekeltté kéne tenni az egyetemet abban, 

hogy százötven értelmes hallgatóval dolgozzon (esetleg kétszáz fővel indulva első évfolyamon, 

de ötvennek nem adva diplomát, hiszen az az ötven vélhetően lehúzná az átlagot), ötszáz 

helyett. Megfelelően súlyozva ezt a tényezőt a fejkvótával, elérhető lenne, hogy az évfolyamok 

ne húszfősek, de ne is ötszáz fősek legyenek. A hallgatói létszámduzzasztás egy értelmetlen 

verseny a jogi karok között, amelybe a rendszer belehajszolja őket, és amelynek végső soron 

nemcsak az összes jogi kar a kárvallottja, hanem a társadalom is (ti. a pályára alkalmatlan 

jogászok tömegének rossz minőségű képzéséért fizetnek az adófizetők). 

Ad (b). A magyar felsőoktatási rendszer másik általános problémája az akkreditációs rendszer. 

Jelenleg ugyanis az akkreditációban azok vesznek részt, akik maguk is részesei a versenynek. 

Magyarul, ha egy újabb jogi kart akarna valaki alapítani (ahol például a fenti újszerű oktatási 

elveket követnék), akkor a MAB ezt jó eséllyel megbuktatná, hiszen más (konkurens) 

egyetemek oktatói ülnek annak bizottságaiban.  

Az, hogy Magyarországon mégis sikerült a jogi karok számát megduplázni a 

rendszerváltás óta, egy másik (de hasonlóan versenyellenes) mechanizmusnak köszönhető. Egy 

kis országban ugyanis az egyetemi-akadémiai világban mindenki ismer mindenkit, és ennek 

folytán az akkreditációs bizottságokban ülő személyek közeli ismerősei közül egy-kettő minden 

bizonnyal oktat az akkreditálandó intézményben. Ha pedig az állapotok olyan botrányosak, 

                                                           
3337

 Megjegyzem, hogy az alkalmatlan joghallgatókon való kesergés nem új jelenség. MOLNÁR Kálmán: 

Néhány szó a jogi oktatás reformjáról (Pécs: Dunántúl Pécsi Egyetem Könyvkiadó és Nyomda 1932) 11. 

A beszámoló szerint arra a kérdésre, hogy melyik évszázadban volt a mohácsi vész, az összes vizsgázó 

hét százaléka nem tudott helyes választ adni; arra a kérdésre, hogy mi volt a(z első világ)háború előtti 

Magyarország déli határa, az egyik hallgató azt felelte, hogy a Pireneusok; kérdés: „Hogyan veszíthető el 

a magyar állampolgárság?”, felelet: „Házasságtörés útján”; kérdés: „Nevezzen meg példaképpen egy jogi 

személyt!”: válasz: „A professzor úr!” stb. 
3338

 A jogászi tömegképzéshez és annak következményeihez lásd POKOL Béla: „A társadalom jogászi 

telítettsége” Jogtudományi Közlöny 2002/5. 205--216; MEZEY Barna: „Minőség és túlterheltség. 

Vitaindító” in TAKÁCS Péter (szerk.): A jogászképzés múltja, jelene és jövője (Budapest: ELTE ÁJK 

2003) 404--409. A hallgatói létszám felduzzadása nem csak a jogi karokra jellemző. SZABÓ Miklós: „A 

jogászképzés társadalmi funkciójáról -- húsz év múlva” in SZABADFALVI József (szerk.): Amabilissimus. 

A legszeretetreméltóbbak egyike. Loss Sándor emlékkönyv (Debrecen: DE ÁJK 2005) 305--327, kül. 326. 

szerint ennek oka „a kormányzati politika, amely egyrészt parkolópályát keres egyébként munkanélküli 

fiatalok tömegeinek” [és] amely a tartalmi szempontok helyett a statisztikai (beiskolázási) adatokat 

lebegtetve „gondolja az Európához és a világhoz való felzárkózást biztosítani vagy legalábbis igazolni”. 
3339

 Átgondolásra szorulna, hogy a „nem másoddiplomás” levelező szakoknak van-e értelmük. Jelenlegi 

funkciójuk ugyanis a teljesítményük alapján a nappali képzésből kiszorult, illetve oda fel nem vett 

hallgatók lediplomáztatása. Azaz egy csökkentett színvonalú jogászképzésről van szó (cigarettázó oktató 

kollégák megfogalmazásában: „jog light”), aminek a kárát végső soron majd az itt képzett jogászok 

munkaadói és megbízói fogják látni. Másoddiplomások esetében a levelező képzés megtartható lenne, de 

egyszerű alapképzésként megszüntetendő, hiszen egyetlen funkciója ennek a tandíjbeszedés. Az egyetemi 

oktatásnak csupán egyik funkciója a tudásátadás; a másik a szocializáció. Lásd BÁRD Károly -- KÉRI 

László: „Oktatás és kiscsoport” in SZEMEREI Péter -- VÖRÖS Ferenc (szerk.): Bibó István Szakkollégium. 

Oktatási különszám (Budapest: Bibó István Szakkollégium 1991) 76. Egy másoddiplomás ezen már 

átesett, de az első diplomás levelező hallgató nem, és ezt sajnos nem lehet megspórolni következmények 

nélkül. 
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hogy már ez sem segít, akkor valamilyen politikai nyomásra át fog menni az akkreditáció (ez 

történt néhány éve Debrecenben). 

Egy értelmes akkreditációs rendszerhez egyrészt a szakmai szervezetek (ügyvédi 

kamara, bíróságok, ügyészségek), valamint az igazságügyi kormányzat (IM) képviselőiből 

összetett bizottságra lenne szükség. A képzés „végeredményét” ugyanis nekik kell majd 

használni; az egyetemi-akadémiai jogászságnak maximum megfigyelő szerep juthatna egy ilyen 

bizottságban. Az angol gyakorlat szerint a bizottság előbb csak ajánlást tehetne, majd a 

következő ellenőrzési körben (három-négy év múlva) ezek betartását ellenőrizné. Amennyiben 

az ajánlások (vagy azoknak egy jelentős része) nem teljesül, meg lehet vonni az akkreditációt. 

Nem arra van tehát szükség, hogy egyes jogi karokat bezárjanak az országban, hanem 

arra, hogy kisebb évfolyamokkal a minőségi képzésben intézményileg érdekeltekké tegyék 

őket.3340 A jogi karok száma nem nagy az ország méreteihez képest; a hallgatói létszámelosztás 

és az intézményi mechanizmusok azonban betegek. 

Ez a két probléma (fejkvóta és akkreditáció) persze egy nagyobb felsőoktatási reform 

részeként oldható csak meg. Ezért is fontos hangsúlyozni, hogy a jelen írásban említett összes 

többi kérdés független a fejkvóta és az akkreditáció kérdésétől. 

3. Mi a teendő? 

Ha a fenti javaslatok közül a legfontosabbakat tézisszerűen össze akarnánk foglalni, akkor ezt a 

következőképpen tehetnénk meg: 

1. Írásbeli, anonimizált (hallgatói kódszámok) vizsgákat kellene bevezetni, amelyek 

jogesetmegoldásról szólnak. Ezeken a vizsgákon a törvénygyűjtemények használatát meg kell 

engedni, hogy a jogászi érvelést, és ne a magolási képességet mérhessük. 

2. Ennek megfelelően a szemináriumokon ilyen vizsgákra kellene felkészíteni a hallgatókat (az 

előadások dogmatikára történő koncentrálása ellenben megtartandó). 

3. Szükséges a hallgatói feedback olyan bevezetése (vagy a tantárgyak utolsó óráján, vagy az új 

félévbe való beiratkozáskor, de mindenképp anonimizálva), amelynek alapján az egyes oktatók 

teljesítménye (különféle szempontokból) számszerűleg (osztályozásszerűen) megítélhető. 

Ennek két-három év átlagában az oktató számára anyagi következményekkel is kell járnia. 

4. Idegen (angol) nyelvű kurzusokat kell bevezetni, nemcsak speciális kollégiumok, hanem 

kötelező főkollégiumok körében is. 

                                                           
3340

 Ha a finanszírozási rendszer nem változik, akkor néhány éven belül a jogi karok egy részén nem is 

fognak jogászt képezni (másik részükön pedig továbbra is túlduzzasztott évfolyamok lesznek, ennek 

megfelelően tömegképzést nyújtva), és előbbiek túlélésének egyetlen (nem túl fényes) alternatívája az 

lesz, ha igazgatási szakokból, OKJ-s képzésekből élnek. Naivitás lenne a jelenleg (hagyományos 

presztízsük alapján) felhízott jogi karoktól önkorlátozást várni ez ügyben: a pénzügyi önérdekük ugyanis 

konzerválja a duzzasztott évfolyamokat, és ezáltal a kisebb presztízsű (de adott esetben jó oktatói 

gárdával bíró) karok a létszámhiánynak köszönhetően lassan meg fognak fulladni. 
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5. Az oktatás céljait alaposan átgondolva a tantárgyi struktúrát tisztázni kell. A „mindent 

belegyömöszölünk” a tananyagba téves felfogás: nem attól lesz jobb az oktatás, ha még 

néhány törvényt bemagoltatunk a hallgatókkal. 

6. Egyéves LLM-szerű posztgraduális kurzusokat kellene indítani (előbb fakultatíve, siker esetén 

pedig kötelezően minden szakvizsgára készülő jogásznak) gyakorlatias jogászi ismeretekből 

(mediáció, kommunikációs készségek, tárgyaláspszichológia, konfliktuskezelés, szerződésírás, 

keresetszerkesztés, ügyfélkapcsolat, kihallgatástechnika, jogászi etika, ügyvédi felelősség és 

kriminalisztika). 

7. Érdemes a fejkvóta és az akkreditáció rendszerét átgondolni. Ez átfogó felsőoktatási 

reformot igényel, de a fent említett többi (kifejezetten csak a jogi oktatásra vonatkozó) 

reformjavaslat bevezetése enélkül is lehetséges. 
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Jakab András 

A jogtudósok hétféle szerepfelfogása
*
 

Az alábbiakban a jogfilozófusok következő hét ideáltipikus szerepkörét (avagy 

karikatúráját) fogjuk bemutatni: a Tudós Orákulum, a Próféta, a Reformer, az Alázatos 

Írnok, a Bölcs Pragmatista, az Önvizsgáló Elmélkedő és a Médiasztár. Minden 

ideáltipikus szerepkört tíz tulajdonság jellemez: az elsődleges közönség, az ideális 

funkció, az eltorzult forma, a jogra gyakorolt hatás, a presztízs, a sikeresség mércéje, az 

időbeliség, a nem jogi érvek használata (erkölcsi vagy szociális/gazdasági érvek), a 

típus kialakulásának feltételei, az országok, ahol általában megtalálható, és híres 

jogászok (akik maguk képviselik vagy éppen más jogtudósoknak javasolják az illető 

szerepet).
3341

 

A szerepmodellek jelen katalógusa nem törekszik a teljességre: bizonyosan 

akadnak továbbiak is, melyekkel vég nélkül lehetne tovább árnyalni a képet. Az egyes 

szerepmodellek nem is kizárólagosak: nagyon is lehetséges, hogy egy adott tudós akár 

több különböző szerepmodell jellemzőit is hordozza, vagy egyik munkáját az egyik, 

másikat pedig egy másik szerepben publikálja.
3342

 Igencsak valószínű továbbá, hogy 

nincs olyan tudós, aki tökéletesen beleillenék egyetlen szerepbe, hiszen ezek 

ideáltípusok (a weberi értelemben), melyek egy bizonyos magyarázóerővel írják le, 

hogy hogyan is fogjuk fel a szerepünket. A leírtak érvényessége tudatosan korlátozott: 

ezeknek az ideáltípusoknak a felépítése kizárólag a német nyelvterülethez tartozó 

európai országok (némileg kiterjesztve a római-germán jogcsalád néhány további 

országára, mint Spanyolország és Olaszország), továbbá Magyarország (mint 

posztszocialista állam), az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok jogtudósainak 

szerepmodelljeit hivatott leírni. A szerepmodellek ily módon nem elvont analitikus 

konstrukciók, amelyek a különféle tulajdonságokból adódó, minden logikailag 

lehetséges felállást bemutatnak: kizárólag azokat hivatottak számba venni, melyek 

feltételezhetően képesek megragadni a felsorolt országokban létező jogtudósi 

mentalitást és szerepfelfogást. Noha a jelen dolgozatban használt kategóriák 

potenciálisan kiterjesztőek volnának más országokra is, e helyütt nem célunk ezzel 

próbálkozni. 

                                                           
*
 Tanácsaikért és kritikai megjegyzéseikért köszönettel tartozom BÓDIG Mátyásnak, GYŐRFI Tamásnak, 

HAMZA Gábornak, POKOL Bélának, Alexander SOMEKnek, valamint a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetemen 2010. október 4-én tartott műhelyszeminárium résztvevőinek, különösen CSERNE Péternek és 

SZABÓ Miklósnak.  

 

Magyarra fordította: KÖNCZÖL Miklós. Eredeti megjelenés: „Seven Role Models of Legal Scholars” 

German Law Journal 2011/2. 757--784.  
3341

 A „szerep” és „szerepmodell” kifejezéseket a dolgozatban nem sajátos és pontos szociálpszichológiai 

vagy antropológiai értelemben használjuk, csupán hétköznapi jelentésükben. 
3342

 Jelen sorok szerzője minden itt felsorolt szerepet kipróbált már. Ez az írás, sőt az egész kötet az 

Önvizsgáló Elmélkedő kategóriába illeszkedik leginkább. 
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Az ideáltipikus szerepmodellek fejlődése kérdésessé teszi az általános 

értelemben vett jogtudomány létének gondolatát is. Hosszas és eredménytelen viták 

folytak már arról, hogy a jogtudomány tudomány-e egyáltalán. Akik ezt kétségbe 

vonták, megzavarták, sőt felháborították a jogtudományi közéletet;
3343

 ellenben 

népszerűvé váltak mindazok, akik a tudományosságot tágabban értelmezve a 

jogtudományt a tudományok közé sorolták.
3344

 Mindazonáltal tény, hogy a különböző 

tudósok különböző dolgokat művelnek jogtudomány címén, láthatóan egységes 

csapásirány nélkül. Hogy erre a magasztos „tudomány” szót használjuk-e, az 

másodlagos; valójában csak az számít, hogy mely előfeltevések állnak a jogtudomány 

művelésének különböző útjai mögött (és mely körülmények között tekinthetők ezek 

elfogadhatónak), valamint hogy miért tekint egyes munkákat a maguk műfajában jónak 

vagy rossznak az illető akadémiai közösség. Így tehát lehetetlennek látszik, hogy a jó 

jogtudományt „a” jogtudomány elvont fogalmából vezessük le; ehelyett a saját 

megközelítésünket volna célszerű megértenünk: hogyan lehet a legjobban művelni, és 

mely buktatókat kell elkerülnünk. Következésképpen nem is határozzuk meg 

pontosabban a „jogtudós” fogalmát: mindenkit annak tekintünk, aki önmagát annak 

tartja. 

1. Aki elmondja a bíráknak, mi a jog: a Tudós Orákulum 

A Tudós Orákulum elsődleges közönsége a többi jogtudós, másodsorban pedig a bírák. 

Ő tudja legjobban -- még a bíráknál is jobban --, hogy mi a jog. És valóban, a bírák 

támaszkodnak is a Tudós Orákulum(ok) véleményére a jogesetek megoldásánál. Ez 

történhet közvetlenül, úgy, hogy átküldik nekik az iratokat (lásd a középkori német 

Aktenversendung intézményét, melynek során a bíróságok elküldték egy ügy aktáit az 

egyetemre, hogy a professzorok adjanak javaslatot a döntésre),
3345

 vagy a szakirodalom 

tanulmányozásán keresztül. A gyakorló jogászok szakirodalmi hivatkozásainak egyik 

oka lehet a tételes eljárásjog is, ahogyan a középkorban Európa egyes részein az 

ügyvédeknek idézniük kellett a vonatkozó irodalmat (vö. „chi non ha Azzo non vada in 

palazzo”, „Quidquid non agnoscit glossa nec agnoscit forum”), és amikor a bírák 

személyes felelősséggel tartoztak a rossz döntésekért, ami alól akkor mentesülhettek, ha 

                                                           
3343

 Pl. Julius von KIRCHMANN: Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft (Berlin: Julius 

Springer 
3
1848) fama2.us.es/fde/ocr/2006/werthlosigkeitDerJurisprudenz.pdf; SAJÓ András: Kritikai 

értekezés a jogtudományról (Budapest: Akadémiai 1983). 
3344

 Ulfrid NEUMANN: „Wissenschaftstheorie der Rechtswissenschaft” in Arthur KAUFMANN -- Winfried 

HASSEMER -- Ulfrid NEUMANN (szerk.): Einführung in die Rechtsphilosophie der Gegenwart 

(Heidelberg: C. F. Müller 
7
2004) 385--400, szakirodalmi áttekintéssel. 

3345
 Harold J. BERMAN: Law and Revolution II. The Impact of the Protestant Reformations on the Western 

Legal Tradition (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press 2003) 143, további 

hivatkozásokkal egyes jelenkori eljárási szabályok tételes rendelkezéseire; Gerhard KÖBLER: Deutsche 

Rechtsgeschichte (München: Franz Vahlen 
5
1996) 156. Hasonló eljárás a római jogban is volt, amikor a 

praetor (egy választott politikus, aki előzetes bíróként is szolgált) és a iudex (a tulajdonképpeni bíró, 

valójában szintén egy laikus, akit a praetor ad hoc jelölt ki) megkérdezte a jogtudósokat (iuris consulti, 

más néven „a joghoz értők”, azaz iuris prudentes), hogyan oldjanak meg egy esetet. Lásd Randall 

LESAFFER: European Legal History (Cambridge: Cambridge University Press 2009) 92--93. GAIUS a 

jogforrások közé sorolja a jogtudósok véleményét (responsa prudentium, „a tudósok válaszai”). Lásd 

GAIUS: Institutiones 1.2. 
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a communis opiniót (a tekintélyes szerzők többségét) követték. Ez utóbbit bizonyítandó, 

annyi szakirodalmat idéztek, amennyit csak tudtak.
3346

 De még a modern korban is 

hivatkozik egyes jogrendszerek tételes joga a „tudósok közös és állandó nézetére” (az 

1983-as Egyházi Törvénykönyv 19. kánonja: „communi constantique doctorum 

sententia”), a „bevett doktrínára” [svájci ptk. 1. cikk (3) bek.: „bewährte Lehre”] vagy 

a „különböző nemzetek legmagasabban képzett közjogászainak tanaira” [a Nemzetközi 

Bíróság statútuma, 38. cikk (1) bek.] a jogesetek megoldásánál. A Tudós Orákulumot, 

aki jellemzően sohasem dolgozott korábban (alsóbb) bíróságokon, gyakran hívják meg a 

legmagasabb (alkotmány)bírói tisztségekbe.
3347

 

Befolyása írásai révén tehát jelentékeny a jogra, bár maga nem visel felelősséget 

(jogi értelemben) azért, amit csinál.
3348

 Tekintélye nagy, szavára (vagy legalábbis a 

Tudós Orákulumok Rendje többségének szavára,
3349

 ami a herrschende Lehre vagy a 

doctrine dominante) hallgatniuk kell a bíráknak. Ha a törvényhozó attól tart, hogy a 

Tudós Orákulumok „módosítani” fogják a törvényeit (ez alkalmasint nagyon is 

megalapozott félelem), akkor meg kell tiltania a működésüket.
3350

 

A Tudós Orákulum nem pusztán tudományos szakértő: több annál. Rendelkezik 

egyfajta ezoterikus tudással, úgyhogy akkor is meg tudja mondani, hogy mi a jog 

álláspontja egy adott problémával kapcsolatban, még ha a laikusok nem is látnak 

releváns rendelkezést. Tehát orákulum is, aki látja a jeleket, melyekből kiolvassa a 

jogot. A mestersége mégis eltér a vallásos orákulumoktól, mert tudományként 

elsajátítható, méghozzá hosszú éveken át tartó képzéssel és gyakorlattal a Tudós 

Orákulumok Rendjének tagjaitól. 

Saját nyelvet és logikát használnak, a jogdogmatikáét. Ha az ember 

hatékonysági vagy igazságossági érveket szeretne kifejezni a dogmatika nyelvén, akkor 

jogi érvekké („jogellenes”) kell lefordítani azokat.
3351

 A hatékonysági stb. érvek nem 

szükségszerűen irrelevánsak a jog szempontjából, de nem is lehet közvetlenül 

                                                           
3346

 William TWINING et al.: „The Role of Academics in the Legal System” in Peter -- Mark TUSHNET 

(szerk.): The Oxford Handbook of] Legal Studies (Oxford: Oxford University Press 2003) 938. 
3347

 TWINING et al. (6. lj.) 940. 
3348

 A jog tartalmi befolyásolásának legitimációs problémájáról lásd Matthias JESTAEDT: Das mag in der 

Theorie richtig sein… (Tübingen: Mohr Siebeck 2006) 83--85, 250. lj. 
3349

 Akkor válhat valaki a Tudós Orákulumok Rendjének tagjává, ha a pillanatnyi tagok egy hosszas 

rituálé végeztével befogadják. Ennek része a doktori értekezés megvédése, a habilitáció benyújtása, végül 

pedig az egyetemi tanári kinevezés. Aki ezeket nem járta végig, annak a szava, bármit mondjon is (tehát 

tartalomtól függetlenül), kevesebbet számít, mint a Rend legutolsó felavatott tagjáé. 
3350

 A VI. században IUSTINIANUS kötelezővé tette egyes (jobbára már halott) jogtudósok nézeteit azáltal, 

hogy kodifikálta őket (tehát gyakorlatilag a saját kódexét tette kötelezővé, mely történetesen részben a 

tudósok véleményén alapult), de megtiltotta további kommentálásukat: „Elrendeljük, hogy teljes művünk, 

melyet Isten jóváhagyásával fogtok megalkotni, a Digesta vagy Pandekta nevet viselje. A jövőben 

egyetlen tanult jogász sem fűzhet kommentárt hozzá, hogy bőbeszédűségével megzavarja a mondott 

munka tömörségét.” Constitutio Deo auctore 12. Még radikálisabb megoldás volt a francia 

forradalmároké, akik 1793-ban egyszerűen bezárták a jogi karokat. Lásd Raoul C. VAN CAENEGEM: 

Judges, Legislators, and Professors (Cambridge: Cambridge University Press 1987) 156. 
3351

 Philippe A. MASTRONARDI: Juristisches Denken (Bern et al.: Haupt 2001) 264--276. 
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(„csupaszon”) alkalmazni őket,
3352

 hanem szükség van a Tudós Orákulumra, aki 

lefordítja jogi érvekre azokat (például a generálklauzulák segítségével). 

A Tudós Orákulum azonban igencsak sajátos fordító, mert nem lehet bárminek a 

lefordítására megkérni. Saját jogi fogalmi rendszert épít ki, melybe beletartoznak a jobb 

társadalomra irányuló kívánságok is, jóllehet sosem beszél közvetlenül ilyen politikai 

kérdésekről (az illetlen volna). Mégis, az általa épített rendszer egy bizonyos politikai 

irányba húz. A jelek szerint a Tudós Orákulum előre ismeri minden, a jog 

alkalmazásával kapcsolatos kívánságunkat és kérdésünket, még mielőtt 

megfogalmaznánk azokat. Bizonyára két szinten gondolkodik: az egyik az általa beszélt 

jogi nyelvé, a másik a valós (társadalmi vagy morális) problémáké, melyekről azonban 

rendszerint nem beszél.
3353

 

Célja egy fogalmi rendszer (doctrine, Rechtsdogmatik) kiépítése az 

esetlegességek és nyilvánvaló hézagok vagy ellentmondások kiküszöbölése révén.
3354

 

Az általa épített rendszer minden esetben megadja az egyetlen jogilag helyes választ. A 

Tudós Orákulum szereti magát semleges, szakmai és objektív tudós színében 

föltüntetni,
3355

 bár valójában a munkája nagyon is kreatív és a rendszerébe beleépíti a 

saját (kimondatlan) értékválasztásait.
3356

 A fogalmi rendszer önmozgónak és 

önalkotónak látszik, mely magát fejleszti tovább, és a Tudós Orákulum csupán a 

„dogmatika szája” (vagy legalábbis ezt próbálja elhitetni magáról, és néha saját maga is 

ezt hiszi magáról). 

A Tudós Orákulum eltorzult formája az a jogtudós, akit egyáltalán nem érdekel 

fogalmi rendszerének gyakorlati használhatósága és hasznossága. Rudolf von Jhering, 

minden idők egyik legnagyobb Tudós Orákuluma, ezt az eltorzult és eltúlzott 

megközelítést a „jogászok fogalmi mennyországáról” szóló klasszikus (ön)irónikus 

írásában (Im juristischen Begriffshimmel) a következőképpen írta le:
3357

 

 

                                                           
3352

 Markus PÖCKER: „Unaufgelöste Spannungen und blockierte Veränderungsmöglichkeiten im 

Selbstbild der juristischen Dogmatik” Rechtstheorie 2006. 157--160. 
3353

 A kétszintű gondolkodásról JAKAB András: „Ki a jó jogász, avagy tényleg jó bíró volt Magnaud?” 

Jogesetek Magyarázata (JeMa) 2010/1. 83--93. 
3354

 Az ellentmondásokat interpretáció útján ki kell küszöbölni, mert másképp nem járulunk hozzá a 

jövőbeli problémák megoldásához. Ha pusztán jelezzük az ellentmondásokat, a jogalkalmazók csak 

tanácstalanul nézik majd a két szöveghelyet, azután pénzfeldobással döntenek. A Tudós Orákulum dolga, 

hogy segítsen ezt elkerülni, lehetővé téve ezáltal a rendszer kiszámítható működését. Lásd Eike von 

SAVIGNY: „Die Rolle der Dogmatik -- wissenschaftstheoretisch gesehen” in Ulfrid NEUMANN et al.: 

Juristische Dogmatik und Wissenschaftstheorie (München: Beck 1976) 104. 
3355

 Oliver LEPSIUS: „Themen einer Rechtswissenschaftstheorie” in Matthias JESTAEDT -- Oliver LEPSIUS 

(szerk.): Rechtswissenschaftstheorie (Tübingen: Mohr Siebeck 2008) 3. 
3356

 Christoph ENGEL -- Wolfgang SCHÖN: „Vorwort” in Christoph ENGEL -- Wolfgang SCHÖN (szerk.): 

Das Proprium der Rechtswissenschaft (Tübingen: Mohr Siebeck 2007) XII. 
3357

 Rudolf von JHERING: Scherz und Ernst in der Jurisprudenz (Leipzig: Breitkopf und Härtel 1884) 252-

-253, 258, 274, 287. és 288. 



653 

 

A fogalmak nem tűrnek semmilyen kapcsolatot a való világgal. […] A fogalmak 

világában, amit itt látunk, nincsen a szokásos értelemben vett élet: az elvont gondolatok 

és fogalmak birodalma ez, melyek logikusan következnek […] egymásból, és amelyek 

ugyanezért kerülik a földi világ minden érintését. 

Itt csak a tiszta tudomány, a jogi logika uralkodik, és ezek uralmának és méltóságának 

éppen az a feltétele […] hogy semmi közük se legyen az élethez. […] Az élet […] egyet 

jelent a tudomány halálával. 

A jogász a fogalmaival kalkulál, ahogy a matematikus a számaival dolgozik; ha a 

végeredmény logikailag helyes, akkor semmi mással nem kell foglalkoznunk. 

Az itt látható fogalmak léteznek, és ezzel mindent elmondtunk. Abszolút igazságok -- 

mindig azok voltak --, mindig azok lesznek. A természetükre vagy igazolásukra 

vonatkozó kérdés semmivel sem jobb, mintha azt kérdeznénk, ‘kétszer kettő miért 

négy’. Csak. Ezzel mindent elmondtunk, nincs igazolás. Ugyanez a helyzet a 

fogalmakkal, abszolút igazságokként önmagukon alapulnak, nem lehet őket igazolni. A 

gondolkodó csak annyit tehet, hogy teljes elkötelezettséggel és tartózkodás nélkül 

elmerül bennük, hogy feltárja tartalmuk mélységét […]. Ezzel az igazságot tárhatja fel, 

és minden igazság egyetemes érvényre tart igényt. 

[…] ahogyan a természettudós próbálja felfedezni a természet titkait, úgy a jogtudósnak 

sincsen más célja, mint hogy feltárja a jog világának csodálatos titkait, hogy felfedje a 

finom ereket a jog logikus szervezetén belül. 

 

Ha fel merjük tenni a Tudós Orákulumnak a kérdést, hogy vajon amit művel, az a 

Jhering által leírt Begriffsjurisprudenz-e, akkor feltehetően azt fogja felelni, hogy neki 

ez a dolga,
3358

 és hogy nincsen legitimációja, hogy ennél többet tegyen (például hogy 

szakpolitikai problémákat vegyen figyelembe), és hogy ezzel szolgálja legjobban a 

jogbiztonságot. Talán azt is megjegyezné még, hogy ő valójában a Begriffsjurisprudenz 

sajátos változatát műveli, az úgynevezett Interessenjurisprudenzet, mely az előbbi 

kifinomultabb formája (nem pedig ellentéte), és amelynek segítségével elkerülhetők az 

abszurditások.
3359

 Azt is hozzáteszi esetleg, hogy ez a típusú bírálat igen régi,
3360

 és 

mostanra kezd unalmassá válni. Bizonyára hangsúlyozná, hogy az ilyesfajta bírálatok 

már évszázadok óta felmerülnek, de a Tudós Orákulumok Rendje örök.
3361

 Ha valaki 

                                                           
3358

 A jogászok szükségképpen elvont fogalmakkal dolgoznak. Lásd Eugen BUCHER: „Was ist 

»Begriffsjurisprudenz«?” in Werner KRAWIETZ (szerk.): Theorie und Technik der Begriffsjurisprudenz 

(Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1976) 389. 
3359

 Ezt az a tény is jól mutatja, hogy SAVIGNY négy hagyományos módszerét (nyelvtani, logikai, 

rendszertani és történeti) nem helyettesíti a teleológiai értelmezés, melynek kidolgozását JHERINGnek 

tulajdonítják: ez ötödikként járul hozzájuk. A Begriffsjurisprudenz ellentéte inkább a „szabadjogi iskola” 

(Freirechtsschule), lásd BUCHER (18. lj.) 372--373. 
3360

 Lásd kül. Philipp HECK: „Was ist die Begriffsjurisprudenz, die wir bekämpfen?” Deutsche 

Juristenzeitung 1909. 1456--1461. 
3361

 Nyíltan és kifejezetten követi a Begriffsjurisprudenz hagyományát manapság pl. Robert ALEXY: 

Theorie der Grundrechte (Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001) 38. Noha elveti a puszta logikai 

levezetést, ALEXY úgy véli, hogy a jogtudomány elsődleges feladata a fogalmi rendszer kidolgozása, s ezt 
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értelmesen szeretné ezt bírálni -- mondja a Tudós Orákulum --, akkor inkább konkrét 

hibákra kell rámutatni,
3362

 de a munkamódszer önmagában nem vonható kétségbe.
3363

 

A Tudós Orákulum titokban jogot alkot: úgy tesz, mintha nem tenné (hiszen 

senki sem hatalmazta föl rá), de valójában -- legalábbis egy korlátozott mértékben -- 

megteszi. Hogy jogalkotását elfedje, azt mondja, hogy csak elmagyarázza a jog fogalmi 

rendszerét és levonja a belőle adódó következtetéseket. De ez a rendszer valójában 

részben az ő tudományos munkájának terméke.
3364

 Ám ha megkérdeznénk egy másik 

Tudós Orákulumot, akkor valószínűleg ő is azt mondaná, hogy egyikük sem alkot 

semmiféle jogot. 

Fogalmi rendszere minden lehetséges problémát lefed, hézagok vagy 

ellentmondások nélkül.
3365

 A rendszer szerkezetét fel kell építeni, még ha kaotikus 

kodifikálatlan jogi alapanyagról van is szó -- sőt, az ilyen esetekben ez a fogalmi 

rendszerező építkezés még sokkal fontosabb.
3366

 A jogtudomány legfontosabb 

jellemzője tehát rendszeressége.
3367

 

A jogtudomány nem pusztán leírja a jogot, hanem képviseli azt.
3368

 A jó 

gyakorlati jogásznak következésképpen behatóan ismernie kell a szakirodalmat (nemo 

bonus iurista nisi bartolista).
3369

 Ha tehát a gyakorlati jogász nem olvassa a Tudós 

Orákulumot, az nem a Tudós Orákulum kudarca, hanem a gyakorló jogászé. A Tudós 

Orákulum sikere nem mérhető a joggyakorlatra gyakorolt hatásával. Ha a gyakorlat nem 

hallgat az ő szavára, az a gyakorlat (intellektuális) problémája. A Tudós Orákulum a 

                                                                                                                                                                          
tekintve kifejezetten a Begriffsjurisprudenz hagyománya mellett áll. A megközelítés másik figyelemre 

méltó kortárs védelmezője Armin von BOGDANDY: „The past and promise of doctrinal constructivism” 

International Journal of Constitutional Law 2009. 364--400. 
3362

 Csak konkrét logikai hibákra kell rámutatni, a fogalmiságot önmagában nem kell bírálni, lásd 

BUCHER (18. lj.) 388; Horst-Eberhard HENKE: „Wie tot ist die Begriffsjurisprudenz?” in KRAWIETZ 

(szerk.) (18. lj.) 415. 
3363

 A munkamódszerhez lásd Jakab András -- Szabó Miklós: A jogdogmatikai kutatás. 
3364

 Andreas VOßKUHLE: „Neue Verwaltungsrechtswissenschaft” in Wolfgang HOFFMANN-RIEM -- 

Eberhard SCHMIDT-AßMANN -- Andreas VOßKUHLE (szerk.): Grundlagen des Verwaltungsrechts I. 

(München: Beck 2006) § 1, 6. margószám. 
3365

 A hézagmentesség nem csupán a Begriffsjurisprudenz jellemzője, hanem a racionalista természetjogi 

hagyományé is. Lásd Gustav BOEHMER: Grundlagen der bürgerlichen Rechtsordnung. 2.1. 

Dogmengeschichtliche Grundlagen des bürgerlichen Rechtes (Tübingen: Mohr 1951) 63; Christian 

WOLFFot említve, lásd Werner KRAWIETZ: „Begriffsjurisprudenz” in KRAWIETZ (szerk.) (18. lj.) 432--

437, kül. 436. A fogalmi rendszerépítés kezdeteit a jogban a skolasztikáig (vagyis annak tükröződésére a 

glosszátorok és kommentátorok munkáiban) vezeti vissza Harold J. BERMAN: „The Origins of Western 

Legal Science” in J. C. SMITH -- David N. WEISSTUB (szerk.): The Western Idea of Law (London et al.: 

Butterworths 1983) 399--413, kül. 401. és 405. A reprodukció helyett a fogalmi rendszer kiépítését 

képviseli továbbá HENKE (22. lj.) 414. Még a Begriffsjurisprudenz hagyományán kívül álló jogászok is 

gyakran feltételezik az ellentmondás-mentességet a jogrendszer esetében, lásd pl. James W. HARRIS: Law 

and Legal Science. An Inquiry into the Concepts »Legal Rule« and »Legal System« (Oxford: Clarendon 

Press 1979) 11. és 81--83. 
3366

 TWINING et al. (6. lj.) 937. 
3367

 „Rechtswissenschaft ist systematisch oder sie ist nicht.” (A jogtudomány vagy rendszeres, vagy 

semmilyen.) LEPSIUS (15. lj.) 16. 
3368

 Christoph MÖLLERS: „Vorüberlegungen zu einer Wissenschaftstheorie des öffentlichen Rechts” in 

JESTAEDT--LEPSIUS (szerk.) (15. lj.) 167. 
3369

 A jó nevű német ügyvédi irodák elvárják a jelentkezőktől a doktori fokozatot. 
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tökéletességre (azaz teljességre, részletességre és ellentmondás-mentességre) és 

szépségre törekedve építi rendszerét; a használhatóság fontos ugyan (hiszen az a 

rendszer hivatalos funkciója),
3370

 de csak másodlagos. Maga a pozitív jog változhat, de 

a fogalmi rendszer maradandó, mert az az örökkévalóságnak épült.
3371

 A változó 

társadalmi körülmények sem nagyon befolyásolhatják. 

Bár a Tudós Orákulum sikerét nem a gyakorlati jogászok között kifejtett 

hatásával vagy befolyásával mérjük, olyan jogi kultúrára van szüksége, ahol a 

viselkedésmódja elfogadott. Szükséges, hogy a gyakorló jogászok körében legyen igény 

a Tudós Orákulum véleményére. Ha a gyakorlat emberei (főként a bírák) nem nagyon 

tisztelik a tudósokat, akkor a jog tudományos és fogalmi rendszerezésére tett kísérletek 

csúfosan elbuknak (lásd például Wesley Hohfeld
3372

 és Christopher Columbus Langdell 

esetét).
3373

 Bizonyos kultúrákban egyszerűen nincs igény a Tudós Orákulum 

munkájára.
3374

 

A Tudós Orákulumok elfogadják, hogy létezhetnek másfajta jogtudósok is, de 

magukat tartják a legfontosabb jogtudósoknak, és a saját megközelítésüket tekintik a 

jogtudomány „szívének”.
3375

 

A civil law országokban, ahol a bírák a pozíciójukat többé-kevésbé a diplomájuk 

megszerzése után kapják,
3376

 az efféle megközelítésnek jobbak az esélyei, mint a 

common law országokban, ahol a bírói tisztség a legmegbecsültebb jogászi állás. Az 

utóbbi országokban a jogtudós vagy a bírák Alázatos Írnoka, vagy az emberfeletti 

                                                           
3370

 Potenciális használhatóság híján a Tudós Orákulum nem alkot nagyívű elméleteket, csak 

középszintűeket (pl. az arányosságról), melyekkel az esetek megoldására kidolgozott fogalmi rendszer 

finomítható. Lásd LEPSIUS (15. lj.) 26. 
3371

 Ezt illetően a dogmatika konzervatív, lásd LEPSIUS (15. lj.) 19. Vö. a „láthatatlan alkotmány” 

fogalmával, amelyet a magyar AB akkori elnöke, SÓLYOM László fejtett ki a 23/1990. (X. 31.) AB 

határozathoz fűzött párhuzamos indokolásában (ABH 1990, 88, 97--98). SÓLYOM köztudottan azt 

hangoztatta több interjúban, hogy ha új alkotmány lesz is, a fogalmi rendszerből álló „láthatatlan 

alkotmány” akkor is ugyanaz marad -- még az alkotmányozó sem változtathatja meg. Ha azonban a 

pozitív jog sokat változik, akkor nincs idő a rendszert az új jogi helyzethez igazítani. A Tudós Orákulum 

ezért küszködik, ha a törvényhozó (vagy alkotmányozó) túlságosan aktív, lásd MÖLLERS (28. lj.) 165; 

ENGEL--SCHÖN (szerk.) (16. lj.) XI. 
3372

 Wesley Newcomb HOHFELD: „Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Legal 

Reasoning” Yale Law Journal 1913/1. 16--59. 
3373

 LANGDELL jogszemléletéről lásd John Chipman GRAY: „Langdell’s Orthodoxy” University of 

Pittsburgh Law Review 1983/1. Csak oktatási módszere (case method) él tovább, jogtudományról vallott 

nézetei nem. Lásd William P. LAPIANA: Logic and Experience. The Origin of Modern Legal Education 

(New York -- Oxford: Oxford University Press 1994) 148--170; Robert STEVENS: Law School. Legal 

Education in America from the 1850s to the 1980s (Chapel Hill -- London: The University of North 

Carolina Press 1983) 35--72. 
3374

 Ahogy SOMEK rámutat: „a common law hagyomány nem tud mit kezdeni a konstruktív 

jogtudománnyal. Egy új eset minden megváltoztat.” Alexander SOMEK: „The Spirit of Legal Positivism” 

German Law Journal 2011/2. 748. 
3375

 A jogdogmatika mint a „jogtudomány központi területe”, lásd Ralf DREIER: „Rechtstheorie und 

Rechtsgeschichte” in Ralf DREIER: Recht -- Staat -- Vernunft. Studien zur Rechtstheorie 2. (Frankfurt am 

Main: Suhrkamp 1991) 217. 
3376

 A bírák ezért fiatalok, tapasztalatlanok, és szerény fizetést kapnak. Így társadalmi pozíciójuk is 

szerény. Jobbára különvéleményt sem írhatnak, úgyhogy híresek sem lehetnek: a jogászok közössége nem 

ismeri meg őket. TWINING et al. (6. lj.) 939. 
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(herkulesi) bírákat vezető Próféta,
3377

 vagy egy Bölcs Pragmatista, aki azt javasolja 

nekik, hogy vegyenek figyelembe nem jogi (gazdasági, társadalmi) aspektusokat, vagy 

olyasvalaki, akit nem is érdekelnek a bírák, hanem csak a többi tudós számára ír 

(Önvizsgáló Elmélkedő). De nehezen képzelhető el olyan common law jogtudós, aki 

pusztán jogi (nem morális vagy társadalmi) érvek alapján oktatja ki a bírákat a jog 

mibenlétéről. A civil law országokban (főként a germán jogcsaládban) azonban ez 

bevett gyakorlat.
3378

 A kontinentális jogtudós és bíró viszonyát jól ragadja meg 

Merryman:
3379

 

 

A jogtudós a tudós, a bíró -- legjobb esetben -- csak a mérnök. A tudós adja a jog 

rendszeres és tudományos struktúráját, amelyet a bíró átvesz és alkalmaz. A tudós 

munkája kreatív és emelkedett; a bíróé, jóllehet fontos, mégis alacsonyabb rendű.  

 

Annak oka, hogy a fogalmi-dogmatikus jogi gondolkodás a XIX. századi (még nem 

egységes) Németországban érte el a legmagasabb szintjét, az, hogy ott a jog egyfelől 

elvben meglehetősen régi és rugalmatlan volt, hiszen az ősi és nagyra becsült, tehát 

megkérdőjelezhetetlen joganyagot, a római jogot használták, vagy annak valamelyest 

modernizált változatát, a ius romanum hodiernumot (heutiges römisches Recht). 

Másfelől tudatos programként művelték a fogalmak kidolgozását (mintegy a francia 

forradalmár hódítók kodifikációjának alternatívájaként).
3380

 Ez a történetileg 

egyedülálló kombináció vezetett a német jogtudomány ma is megfigyelhető fogalmi 

kifinomultságához.
3381

 

2. Aki megmondja a bíráknak, mi a helyes döntés: a 
Próféta 

A Próféta elsősorban a bírákhoz szól és csak másodsorban a jogtudósokhoz.
3382

 De nem 

tekinti rendnek (vagy céhnek) a szakmáját, mint a Tudós Orákulum. Inkább valamiféle 

                                                           
3377

 Ha a bírák nem értenek egyet a Prófétával, akkor hivatásuk gonosz és cinikus árulói. Vö. Ronald 

DWORKIN: „The Decision that Threatens Democracy” The New Review of Books 13 May 2010. Vegyük 

észre, hogy az effajta bírálat (ellentétben a Tudós Orákuluméval) nem a bírák szellemi képességeire 

vonatkozik. 
3378

 Pl. Armin von BOGDANDY: „Prinzipien der Rechtsfortbildung im Europäischen Rechtsraum. 

Überlegungen zum Lissabon-Urteil des BVerfG” Neue Juristische Wochenschrift 2010/1--2. 1--5. 
3379

 John Henry MERRYMAN: „The Italian Style III: Interpretation” Stanford Law Review 1965--66. 586. 
3380

 Lásd kül. Friedrich Carl von SAVIGNY: Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und 

Rechtswissenschaft (Heidelberg: Mohr 1814). 
3381

 Az olasz jogtudomány elvont fogalmisága miatt sok szempontból hasonlít a némethez (bár SAVIGNY 

tudatos és kimondott programja nélkül). Lásd John Henry MERRYMAN: „The Italian Style I: Doctrine” 

Stanford Law Review 1965--66. 39--65, kül. 45--48. 
3382

 Richard A. POSNER: The Problematics of Moral and Legal Theory (Cambridge--London: Belknap 

Press of Harvard University Press 2002) IX. a moral entrepreneurs („erkölcsi vállalkozók”) kifejezést 

használja ezekre a (részben jog)tudósokra, mi azonban a „Prófétát” választottuk, mert az jobban kifejezi a 

követők szükségességét. 
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egyházi vezetőnek tekinti magát,
3383

 amely egyház tagjai nem kizárólag, sőt nem is 

elsősorban a jogtudósok, hanem inkább a bírák. A jogtudomány a bírákról
3384

 és a 

bíráknak szól. A Próféta tisztában van társadalmunk morális alapjaival, és majd ő 

megmondja (főként a bíráknak), hogy mi a teendő. Ismeri a helyes utat, rendelkezik 

jövőképpel, és képes azt meg is mutatni: egyszerűen emberfölötti. Ő maga Herkules, és 

ha vele tartunk, mi is olyanok lehetünk, mint Ő.
3385

 Sajnos azonban a társadalom még 

nem eléggé érett és nem mindig látja át az ő ‘igazát’. A Próféta megpróbálja 

elmagyarázni, hogy bárki, aki nem ért vele egyet, az téved. Ez azonban nem mindig jár 

sikerrel, azért célszerűbb a társadalom egy magasabb rendű részéhez szólni, az 

értelmiséghez és különösen is a bírákhoz. 

A Tudós Orákulumok azt gondolhatják, hogy az „igazság” az, amit az ő Rendjük 

többsége annak tart (herrschende Meinung). A Prófétának azonban nincs szüksége 

bármely Rend vagy testület többségének támogatására. A Próféta egyedül is képes 

meglátni az igazságot, mások segítsége nélkül. A Próféta szerint a Tudós Orákulumok 

(és a Pragmatisták is) őszintétlen, manipulatív, farizeus és összeesküvő természetű 

jogtudósok, hiszen azt tettetik, hogy nem a saját morális-politikai értékeiket követik és 

hogy semlegesek -- jóllehet valójában a semlegesség álarca mögött nagyon is tudatos 

politikai terveik vannak.
3386

 

Az alkotmány alapján (amit az adott politikai közösség kodifikált természeti 

törvényének tekint) a Próféta képes megtalálni az Egyetlen Helyes Morális Víziót 

(EHMV) az adott társadalomra.
3387

 Az Alkotmány valójában az EHMV alapján áll, csak 

a többség ezt (még) nem veszi észre. Tulajdonképpen ezt csak a Próféta látja, a saját 

emberfölötti képességeivel. A bírák alkotják az élcsapatot, nekik kell a társadalmi 

változás élére állva megvalósítaniuk az EHMV-t; ez különösen a legfelső szintű 

(alkotmány- vagy legfelső bíróságok) feladata. Ha nem teszik meg, akkor eretnekek és 

árulók.
3388

 A demokrácia természetesen (morálisan) jó, de csak akkor, ha olyan 

politikusokat választanak meg, akik pontosan a Próféta elképzeléseihez kívánják 

igazítani a törvényeket. Ám ha ez nem történik meg (márpedig nem történik meg, 

hiszen a nép még nem látta be teljes egészében a Próféta igazát), akkor a bíráknak kell 

(az alkotmányra támaszkodva) érvényre juttatniuk az EHMV-t a politikusok helyett. A 

Próféta azt hangoztatja, hogy az EHMV-t illetően az alkotmányból világosodott meg, 

                                                           
3383

 Akiknek nem tetszik ez a megközelítés, azok vallási fanatikusnak tekinthetik a Prófétát. DWORKIN 

mint „the Taliban of the Western legal thought” („a nyugati jogi gondolkodás talibánja”), Richard A. 

POSNER: „The Problematics of Moral and Legal Theory” Harvard Law Review 1998. 1638--1715, kül. 

1695. 
3384

 Ronald DWORKIN: Law’s Empire (London: Fontana Press 1986) 90. 
3385

 A bíró mint Herkules, lásd DWORKIN (44. lj.) 239. 
3386

 Ronald DWORKIN: Life’s Dominion (New York: Alfred A. Knopf 1993) 3--29, 118--147. 
3387

 A „jog mint integritás”, ami egy koherens morális nézeten alapul. Lásd DWORKIN (44. lj.) 225--228. 

és 254--258. 
3388

 Lásd 37. lj. Egyes Tudós Orákulumok (WEBER tudományfelfogását követve) nyíltan lenézik a Próféta 

tudománytalanságát. Vö. Max WEBER: Wissenschaft als Beruf (Berlin: Duncker & Humblot 101996) 25: 

„a próféta és a demagóg nem valók katedrára.” WEBER maga inkább az Önvizsgáló Elmélkedő típus 

képviselője, de az idézetben szereplő egyes előfeltevéseket a legtöbb Tudós Orákulum is osztaná. 



658 

 

tehát módszerében semmi önkényes sincsen. Az alkotmánybírák és a legfelső bíróságok 

tagjai gyakran szimpatizálnak az ilyen nézetekkel, mert ezek segítenek kiterjeszteniük 

hatalmukat (egyszersmind morális magaslatra emelkedniük). 

A Próféta kritikusai azonban megkérdőjelezik, hogy az alkotmány valóban csak 

egyetlen morális vízió alapjául szolgál-e. Szerintük többféle morális nézet is 

összeegyeztethető az alkotmánnyal.
3389

 Bírálói azonban csak azért mondják ezeket, mert 

még nem egészen értik a Prófétát. Ez idővel meg fog változni majd (majd valamikor…), 

a Próféta haladó tanításai győzedelmeskedni fognak és a vele versengő, meghaladott 

(vagy elmaradott) nézetek mind el fognak bukni. A Próféta tanításai ugyan az 

örökkévalóságnak szólnak, de gyakran nagyon is konkrét kérdésekről, úgyhogy ha 

felmerül egy új eset, akkor a legokosabb újra megkérdezni Őt, hogy valami új 

bölcsességet taníthasson nekünk. 

A Próféta csak olyan országban működhet, ahol a bíráknak megvan a tekintélyük 

ahhoz, hogy az ő EHMV-ját merjék alkalmazni. Ahol a bírói kar legitimációs 

problémákkal küzd, ott a Próféta nem szigorúan vett jogi megfontolásai csak korlátozott 

sikert arathatnak, mivel a bírák nem mernek majd ilyen érveket alkalmazni. Ha a bírák 

hatalma a törvényhozótól származik, akkor kevésbé bátran hoznak szóba morális 

elképzeléseket; inkább a Tudós Orákulumot kérdezik meg, hogy mitévők legyenek.
3390

 

A Próféta tanítása nehezen ültethető át a gyakorlatba, ha az illető országnak nincsen 

írott alkotmánya, hiszen nehezebb az EHMV létezését hangoztatni, ha egy kaotikus és 

régi precedensrendszerhez kell alkalmazni. A Próféta ezért leginkább az írott 

alkotmánnyal rendelkező common law országokban bízhat a sikerben, vagy -- kevésbé -

- az erős és tekintélyes bírákból álló alkotmánybíróságokkal rendelkező civil law 

országokban.
3391

 Az is segíti a munkáját, ha országában erős a természetjogi 

hagyomány.
3392

 

A Próféta, bár maga nem bíró (hanem sokkal több), bírói döntések útján kívánja 

befolyásolni a jogot. Ezért ha a bírák nem követik, akkor úgyszólván megbukott. A 

követők nélküli Próféta magányos holdkóros, vagy még inkább: senki és semmi. 
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 GYŐRFI Tamás: „Harmonia mundi” BUKSZ 2009/4. 303--313; Nigel E. SIMMONDS: Central Issues in 

Jurisprudence. Justice, Law and Rights (London: Sweet & Maxwell 
2
2002) 217, további hivatkozásokkal. 

3390
 A common law  és a civil law országok különbségéről, azzal a magyarázattal, hogy a common law 

felfogás szerint a bíróság hatalma eredeti (a common law-ból és nem a törvényekből ered), míg a civil law 

országokban a törvényhozástól származtatják, lásd Pierre LEGRAND: „European Legal Systems are not 

Converging” International and Comparative Law Quarterly 1996. 74--75. „A Crown in Parliament és a 

Crown in its courts bipoláris szuverenitásáról” lásd még Sir Stephen SEDLEY: „Human Rights: a Twenty-

First Century Agenda” Public Law 1995. 386. 
3391

 Sajnos (a Próféta szempontjából) a civil law országok alkotmánybírái gyakran a Tudós Orákulumok 

Rendjének tagjai, és nem hatódnak meg az érzelmes parvenü Prófétától. Inkább követik (látszólag) 

értéksemleges megközelítésük évszádos hagyományát. 
3392

 Az amerikai jogrend eredetéről, a Függetlenségi Nyilatkozatról és az abban megnyilvánuló lázadás 

jogáról, amely természetjogi érvek nélkül elég nehezen ragadható meg fogalmilag, lásd Patrick S. 

ATIYAH -- Robert S. SUMMERS: Form and Substance in Anglo-American Law. A Comparative Study of 

Legal Reasoning, Legal Theory and Legal Institutions (Oxford: Clarendon 1987) 230--231. 
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3. Aki tanácsot ad a törvényhozónak, milyen legyen a jog: a 
Reformer 

A Reformer nem a bírákhoz szeretne szólni, hanem a törvényhozót akarja meggyőzni. 

Akár azért, mert (intellektuális vagy morális szempontból) nem bízik a bírákban, akár 

azért, mert demokratikusabbnak és átláthatóbbnak tartja, ha a törvényhozó változtat a 

törvényeken. A Reformer ezért nem nagyon szereti a bírák alkotta jogot. Ahogyan 

egyikük elhíresült szavai mondják:
3393

 

 

A bírák azok […], akik a common law-t alkotják. Tudod, hogyan csinálják? Pont úgy, 

ahogy az ember szabályokat alkot a kutyájának. Ha a kutya olyasmit csinál, amit nem 

szeretnénk, akkor megvárjuk, amíg ismét megteszi, és akkor jól megverjük érte. Így 

alkotunk szabályt a kutyánknak: és így alkotnak jogot a bírák neked és nekem. 

 

A Reformernek tervei vannak a társadalommal, annak fejlesztésére és megsegítésére. 

Hogy a törvényhozót meggyőzze, természetesen policy-érveket kell alkalmaznia 

(morális megfontolásokkal ötvözve). 

A XVII--XIX. században ez a megközelítésmód jellemezte a rendészeti és 

kamerális tudományokat (ehhez lásd jelen kötetben a közigazgatási jogtudományról 

szóló fejezetet), a XX. században pedig a szocialista jogtudományt. A „szocialista 

normativizmus” hivatalos doktrínája a bírákat jogalkalmazó gépekké akarta formálni 

(akik inkább szó szerint értelmezik a jogot), a hivatalos jogalkotói hatalom pedig 

kizárólag a Parlamenté volt. A Parlament a „tudományos” szocializmus modern nézeteit 

követte, hogy a társadalmat elvezesse a szocializmusba és később a kommunizmusba. A 

nagy reform tervéhez tanácsadókra volt szükség, akik elmondják, hogyan alkalmazzák a 

jogot a társadalom átalakításának eszközeként. Ezek a tanácsadók jogtudósok voltak, 

akik de lege ferenda munkákat terjesztettek a törvényhozó elé szíves felhasználásra.
3394

 

Ha a törvényhozó jogi értelemben mindenható (azaz nincsenek alkotmányos 

korlátai),
3395

 akkor nem is kell bonyolult dogmatikai kérdésekkel vesződnünk, hanem a 

jog eszköz jellegére összpontosíthatunk. A jog a társadalom átalakításának eszköze, és 

jogászok kellenek, akik ezt az eszközt használni tudják. A legfontosabb jogász a 

törvényelőkészítő vagy kodifikátor: a Reformer. Ha pedig a jogtudósok hasznosak 

akarnak lenni a társadalom számára (és nem csak fölösleges elméleteket gyártani), 

                                                           
3393

 Jeremy BENTHAM: „Truth versus Asshurst” in John BOWRING (szerk.): The Works of Jeremy Bentham 

V. (Edinburgh: William Tait 1838--1843) 233--237. és 235. 
3394

 Lásd JAKAB András: „A szocializmus jogdogmatikai hagyatékának néhány eleméről” Iustum Aequum 

Salutare 2007/1. 189--214, kül. 190--192. 
3395

 Ebből a szempontból a Westminster-rendszer és a szocialista országok erősen hasonlítottak. 
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akkor törvényjavaslatokat kell kidolgozniuk.
3396

 A társadalomtudományok eredményeit 

kell hasznosítaniuk a politikusok utasításai által kijelölt keretek között. 

Ha a bírák esetleg új ötlettel állnak elő, a tudósnak javaslatot kell tennie arra, 

hogyan kodifikálható az ötlet, hiszen ezen a paradigmán belül a bírói jog 

megbízhatatlan (mert megváltozhat a bírói gyakorlat és a határozatok nehezebben 

hozzáférhetők, mint a törvények): csak a törvényhozó alkot „igazi” jogot.
3397

 Az ilyen 

stílusú munkák addig érvényesek, ameddig a megoldandó társadalmi probléma fennáll 

és/vagy el nem készül a vele foglalkozó törvény. Ezután a tudományos munka mehet a 

kukába. 

A Reformer akkor sikeres, ha a politikusok megfogadják a javaslatait, és ha ezek 

a törvények működnek a gyakorlatban. Ez a megközelítés mindenütt lehetséges és 

sporadikusan jelen is van, de meglepően erős némely posztszocialista országban, ahol 

(az új alkotmányos rend ellenére is) tovább élnek a korlátlan hatalmú központi 

törvényhozáshoz és az autonómiájától megfosztott bírói karhoz kapcsolódó régi 

beidegződések.
3398

 Gyengül ugyan, de nyomai feltehetően még évtizedekig erősen jelen 

lesznek ezekben az országokban. 

4. Aki elmagyarázza az ügyvédeknek és joghallgatóknak, 
hogy mit csináltak a bírák vagy a törvényhozók: az 
Alázatos Írnok 

Az Alázatos Írnok szépen (érthető formában, esetleg rövidítve) elismétli, hogy hogyan 

döntöttek a bírák vagy a törvényhozók. Elsődleges hallgatósága az ügyvédek vagy a 

joghallgatók. Minél pontosabban ismétli, amit a bírák és a törvényhozók mondtak, annál 

jobban végzi a munkáját. 

Az Alázatos Írnok tekinthető a tételes jogtudomány másik fajtájának a Tudós 

Orákulum mellett. Ő is a semlegességét hangoztatja; a különbség csak az, hogy az 

Alázatos Írnok tényleg semleges is, hiszen nem végez kreatív munkát. Csak ismétel 

(másol), összegez (ez veszedelmesen kreatív és pontatlan is lehet!) és leír (de sohasem 

előír). Így azután jogon kívüli (morális vagy gazdasági) érveket sem kell használnia, 

semmi interdiszciplináris sincs abban, amit csinál. 

                                                           
3396

 A jogtudomány valódi feladata az új törvényjavaslatok kidolgozása, enélkül a jogtudomány csak 

„haszontalan elméletgyártás”. Lásd BEÉR János -- KOVÁCS István -- SZAMEL Lajos: Magyar államjog 

(Budapest: Tankönyvkiadó 41972) 16. és 18. 
3397

 Hogy a bírói határozatokat közzéteszik, sőt rendszerezik, és hogy a törvényhozó éppolyan könnyen 

változtathat a törvényen, mint a bíró az esetjogon, az láthatóan nem zavarja e nézet képviselőit. 
3398

 Lásd a PETRIK Ferenccel, a Legfelsőbb Bíróság egykori bírájával készített interjút a kodifikáció 

tudományos értékéről: www.jogiforum.hu/interju/66. Jelen szerző válaszát lásd 

www.jogiforum.hu/interju/69. 

http://www.jogiforum.hu/interju/66
http://www.jogiforum.hu/interju/69
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Ha az Alázatos Írnok megpróbál kreatívan tudományt művelni, az rettenetes 

eredménnyel jár. Egyszerűen nincsen szokva az ilyen szellemi próbatételekhez. A 

probléma találó leírását találjuk Dicey-nél:
3399

 

 

Legjobb szakkönyveink, mint például a Smith Leading Cases című munkája, 

voltaképpen egymással össze nem függő, inkább érdekes, mint hasznos 

tudásmorzsákhoz fűzött jegyzetek gyűjteményei. Az általános fogalmak és a jogelvek 

megragadása tökéletlen, az alkalmazott módszer nem világos. […] Nézzünk például egy 

szerzőt, akinek a könyvéből tanulták húsz éve a hallgatók a szerződések jogát. J. W. 

Smith értekezésének első fejezete a „Szerződések természete és osztályozása” címet 

viseli. A szerződések természetéről azonban egy szót sem mond az olvasónak. Amit 

elmond, az az, hogy a megállapodások lehetnek jegyzőkönyvezett, lepecsételt, vagy 

egyszerű szerződések. Először is kategorizálást ad definíció helyett, és azután ez a 

kategorizálás is olyan, amely tájékozatlanságról tanúskodik. Olyan, mintha valaki az 

állatokat úgy osztályozná, hogy megkülönböztet kacsákat, oroszlánokat, és a többit, 

amelyek se nem kacsák, se nem oroszlánok. 

 

Az Alázatos Írnoknak nincs nagy tekintélye. Azért maradt az egyetemen, mert nem 

vették föl az ügyvédi kamarába; szerencsétlen figura, aki nem merészkedik ki a való 

életbe. Mivel ahhoz nem ért, csakis Alázatos Írnok lehet belőle. Vagy csak lusta és nem 

szeretne sokáig dolgozni egy ügyvédi irodában, hanem a hosszú egyetemi nyári szünetre 

vágyik. 

Egy olyan országban, ahol a legnagyobb becsülete a bírói munkának van, és 

ezért a bíró a „jog élő orákuluma”,
3400

 ott a jogtudós már nem lehet orákulum. Ha az 

Alázatos Írnok ír egy jogesetről, nem fogalmazhat meg bírálatot a bírák által 

mondottakkal szemben.
3401

 Még ha nyilvánvaló tévedésről van is szó, csak leírhatja, 

hogy mit mondtak a bírák, nem próbálhatja kijavítani vagy ellentmondani,
3402

 mert az a 

bíróra és a törvényhozóra tartozik. 

Ha a Tudós Orákulumok munkáit olvassa, részben csodálja, részben viszont 

bírálja a fogalmi rendszerképzést és kétli, hogy csakugyan az lenne a jog, hiszen a bírák 

még nem erősítették meg.
3403

 Az Alázatos Írnoknak csodálnia kell a bírák eszét, és a 

                                                           
3399

 Albert Venn DICEY: Can English Law be Taught at the Universities? Inaugural Lecture, 21 April 

1883 (London: Macmillan & Co. 1883) 13. Ami azt illeti, egy valódi Tudós Orákulum éppolyan 

primitívnek és rendszertelennek tekintené DICEY munkáit [pl. An Introduction to the Study of the 

Constitution (London -- New York: Macmillan -- St. Martin’s Press 101959)], ahogyan ő a szerződésekkel 

foglalkozó kollégájáét. 
3400

 William BLACKSTONE: Commentaries on the Laws of England I. (Oxford: Clarendon 1765) 69. 
3401

 TWINING et al. (6. lj.) 937. 
3402

 Néhány anekdotával John SMITH: „An Academic Lawyer and Law Reform (Presidential Address, The 

Society of Public Teachers of Law)” Legal Studies 1981. 21--22. 
3403

 A Tudós Orákulumokat [esetünkben: Armin von BOGDANDY -- Jürgen BAST (szerk.): Principles of 

European Constitutional Law (Oxford: Hart 2006)] bírálja, amiért rendszerezett jogot látnak ott is, ahol 
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lehető legpontosabban megjegyezni és elismételni e bölcs férfiak és nők szavait.
3404

 Ha 

a bírák látszólag ellentmondanak egymásnak (ez igazán zavarba ejtő az Alázatos 

Írnoknak), akkor az Alázatos Írnoknak újra meg kell néznie: a bírák ugyanis nem 

hibázhattak, úgyhogy valamiképpen minden ítéletnek helyesnek kell lennie, csak jól 

kell őket érteni. Az ő szemében minden bírói döntés helyes, hacsak később egy másik 

döntés (vagy egy törvény) nem mondja, hogy hibás volt. 

Sajnos a bírákat nem érdekli, mit mondanak a szerencsétlen Írnokok, alig 

hivatkoznak jogtudósokra.
3405

 A bírák nyíltan is lenézik a jogtudományt, és gyakran 

emlegetik a „veszélyeket, melyeknek elődeink tudatában voltak, de amelyeket oly 

sokszor figyelmen kívül hagynak manapság, melyek oka, hogy a tankönyvekre bízzuk a 

bírói döntések elemzését”.
3406

 Egy ilyen jogrendben a bírák „akár hízelgőnek is 

tekinthetik, ha azt mondják nekik, hogy gyanúsan kevés érdeklődést mutatnak az 

elmélet vagy a jogi kérdések tudományos megközelítése iránt.”
3407

 

Ha egy ilyen jogi kultúrában egy tudós valami szellemileg igényes dolgot akarna 

művelni, akkor nem jogi (szociológiai, politikatudományi, gazdasági) módszerekkel 

kutatja a jogot (socio-legal studies), vagy nagyon elvont elméleti kérdésekről ír 

(jogelmélet, alkotmányelmélet) -- tehát Önvizsgáló Elmélkedővé kell válnia. 

Az Alázatos Írnok célja és büszkesége a jog (vagy, ami számára ugyanaz, a bírói 

ítéletek) „pontos leírása”, de híján van a kritikai hangnak. A Tudós Orákulum 

ugyancsak a jog „pontos leírására” törekszik, de ennek nevében „kritikai éllel” vizsgálja 

a bírói döntéseket. A kontinensen a tipikus tételes jogász a Tudós Orákulum, az 

Egyesült Királyságban az Alázatos Írnok, az Egyesült Államokban hagyományosan 

inkább az, akit Bölcs Pragmatistának vagy manapság Önvizsgáló Elmélkedőnek 

neveznénk. 

                                                                                                                                                                          
nincsen, pl. Michelle EVERSON: „Is it just me, or is there an Elephant in the Room?” European Law 

Journal 2007. 136--145, kül. 138, a rendszeres és elitista autoritatív jogdogmatika iránti „germán 

megszállottság” ellen. EVERSON bírálata tárgyának a német tudósok által kidolgozott „elméletet” (azaz 

doktrínát) tekinti, azok nagy része azonban feltehetően nem Rechtstheoretikerként, hanem 

Rechtsdogmatikerként tekint magára. 
3404

 Az angol jogtudósok kisebbségi komplexusáról lásd Fiona COWNIE: Legal Academics. Culture and 

Identities (Oxford--Portland: Hart 2004) 69. 
3405

 Vö. Hein KÖTZ: „Scholarship and the Courts. A Comparative Study” in David S. CLARK (szerk.): 

Comparative and Private International Law. Essays in Honour of John H. Merryman on his Seventieth 

Birthday (Berlin: Duncker & Humblot 1990) 183--195, kimutatva, hogy a Németországban (ahol a 

tudományos világban a Tudós Orákulumok uralkodnak) ítéletenként hivatkozott átlag 13 szakirodalmi 

tétellel szemben Angliában (az Alázatos Írnokok országában) csupán 0,77 tétel található. 
3406

 Johnson v Agnew [1980] AC 367, 395 per Lord Wilberforce (House of Lords). 
3407

 Az angol bírákról lásd ATIYAH--SUMMERS (52. lj.) 357. A legutóbbi időkig sok angol bíró sohasem 

járt jogi egyetemre, hanem egy más területen szerzett egyetemi végzettség után egyből az ügyvédi 

kamarába került és szerzett képesítést, így azután a jogtudósokat nem becsülték sokra. Uo. 348. 
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Hagyományosan az Alázatos Írnok a tipikus angol law school oktatója (akiben 

nincs meg a Tudós Orákulum tudományos ambíciója). Ahogyan William Twining leírja 

a helyzetet a következő (képzeletbeli) képpel:
3408

 

 

egy szekrény a Kar legújabb válogatott kiadványaival, négy vékony monográfia, 

mintegy tucatnyi hallgatói piacra szánt vaskos könyv (három már túl van a harmadik 

kiadáson) és egy sor különnyomat titokzatos címekkel, melyekről valaki azt 

gondolhatná, csak a szerzőjüknek szólnak. Nem fértek el a vitrinben az olyan jól 

jövedelmező kiadványoknak, mint amilyenek az egyetemi jegyzetek (vagy más oktatási 

segédletek), a gyakorló jogászoknak szóló cserélhető lapos kiadványokba szánt írások, 

esetleg napilapokba szánt cikkek. Az első benyomások azt sugallják, hogy ez egy 

elsődlegesen oktatási intézmény, mely eléggé szakképzés-orientált, és amely még 

próbálja kialakítani kutatási profilját. 

 

A kontinenssel vagy az Egyesült Államokkal ellentétben, Angliában még a kormányzat 

által rendelt komolyabb tudományos munkákra is a bírák látszanak megfelelő 

jelölteknek.
3409

 Ha egy fontos jelentés kell a jogrendszerről, akkor leginkább a bírák 

látszanak szellemileg és morálisan alkalmasnak ennek elkészítésére.
3410

 Azután a 

jogtudósok erre hivatkozhatnak, terjesztve a bírák mélyenszántó gondolatait. 

Azokban az országokban, ahol a bíró (és a bírói jogalkotás) helyett a hangsúly a 

kodifikált jogon (annak szó szerinti jelentésén) van, az Alázatos Írnok feljegyzi és 

elismétli a törvényhozó szavait. Ha a törvényhozó megváltoztatja a törvényt, akkor a 

hivatalnok minden korábbi munkáját ki lehet dobni.
3411

 Ha így fogjuk fel a 

jogtudományt, akkor mindenféle jogtudomány nélkül is nyugodtan működtethető egy 

jogrendszer.
3412

 A jogtudomány tehát intellektuálisan nem értékes munka, bár adott 

esetben akár hasznos is lehet a jogrendszer működtetése írnoki teendőinek végzése 

révén (a joganyag ugyanis áttekinthetetlenül nagy).
3413

 

                                                           
3408

 Willam TWINING: Blackstone’s Tower: The English Law School (London: Sweet & Maxwell 1994) 

69. 
3409

 ATIYAH--SUMMERS (52. lj.) 386--387. 
3410

 Lásd többek között Glidewell Report (The Review of the Crown Prosecution Service, 1998), Woolf 

Report (Report on Access to Civil Justice, 1996), Auld Report (Review of the Criminal Courts of England 

and Wales, 2001). Ha a jogtudósok írnak is néha ilyen hivatalos jelentéseket, az angolok számára nem 

egyértelmű (szemben a kontinentális vagy az amerikai felfogással), hogy ezek szerzőinek elsődlegesen az 

egyetemi világból kell származniuk. 
3411

 „[D]rei berichtigende Worte des Gesetzgebers und ganze Bibliotheken werden zu Makulatur.” 

(„Három helyesbítő szó a törvényhozótól és teljes könyvtárakból lesz papírhulladék.”) KIRCHMANN (3. 

lj.) 17. Ezért tiltakoznak sokszor a Tudós Orákulumok a jogi reformok ellen: tönkreteheti az életművüket, 

lásd uo. 11. Lásd Karl LARENZ magvas válaszát: www.juristische-gesellschaft.de/schriften/26.pdf. 
3412

 KIRCHMANN (3. lj.) 7. 
3413

 A jogtudósok még inkább lenézett csoportja a diktatúrában működő párthivatalnokoké (akik nem is 

bírák vagy törvényhozók tanácsadói). A legkeményebb szocialista időkben a jogtudósokat nem illette 

meg a Reformerek pozíciója, hanem csak a kommunista politikusok párthatározatokat ismételgető 

hivatalnokai voltak, jogi reformjavaslatokat nem tehettek. Kockázatos volt (egzisztenciálisan) bármi új 
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5. Aki tanácsot ad a bíráknak a társadalmilag legjobb 
döntésekről: a Bölcs Pragmatista 

A Bölcs Pragmatista a bírák számára ír, javaslatokat téve a társadalmilag leghasznosabb 

döntésekre. Ennek során a szorosan értett jog csupán az egyik tényező a számára a józan 

ész, a szociológia vagy a közgazdaságtan mellett; egyszóval gyakran él policy típusú 

érvekkel. 

Általában kevésbé veszi komolyan a jog kötelező erejét. Némi cinizmussal 

fogalmazva, „jogon az arra vonatkozó jóslatokat értünk, hogy mit fognak ténylegesen 

tenni a bíróságok, és semmi ennél magasztosabbat”,
3414

 vagy „általános tételek nem 

döntenek el egyedi eseteket”.
3415

 A jog normativitásában való kételkedése különbözteti 

meg a Tudós Orákulumtól, az Alázatos Írnoktól és a Prófétától is. Nincs meg benne a 

Tudós Orákulum intellektualizmusa és a Próféta moralizmusa sem. Inkább 

instrumentalista és közhaszonelvű. 

Szemben a Reformerrel, ő nem bizalmatlan a bírákkal. Inkább az ellenkezője 

igaz: a Bölcs Pragmatista típusú jogtudós létfeltétele a tekintélyes és bizalmat élvező 

bírói kar, mely elég bátor ahhoz, hogy ne csak szigorúan vett jogi érveket használjon 

(egy olyan társadalomban, ahol a bírákat inkább a „törvény szája”-szerű állami 

hivatalnoknak tekintik, az ilyen megközelítés aligha működik). További különbség a 

Reformerhez képest, hogy a Pragmatista kevésbé élesen különböztet a jogi és nem jogi 

érvek között. A Pragmatista nem veszi komolyan a különbséget aközött, hogy milyen a 

jog és hogy milyennek kellene lennie, a Reformer viszont világos választóvonalat akar 

húzni.
3416

 A Reformer ezzel a saját feladatkörét óvja a jog megváltoztatása terén (vagy 

legalábbis a jogalkotónak adott tanácsokat illetően), míg a Pragmatista a határok 

elmosásával a bírák lehetőségének a kiterjesztéséhez (vagyis a saját tanácsai hatásainak 

növeléséhez) járul hozzá. Ebben az értelemben a Pragmatista eredendően antipozitivista 

(vagy legalábbis, ahogyan Holmes, antiformalista pozitivista), a Reformer viszont 

pozitivista és formalista. 

A Pragmatista másik létfeltétele a törvényhozás hatékonyságának hiánya. Ahol, 

mint az Egyesült Királyságban, nincs ilyen gond (a parlament szuverenitása ugyanis a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy a képviselőház a szuverén, ahol rendszerint csak egy párt 

alkotja a kormányt, a pártfegyelem pedig erős), az effajta jogtudós nem jelenhet 

meg.
3417

 Ezzel szemben az Egyesült Államokban a jogalkotáson belüli 

                                                                                                                                                                          
ötlettel előállni, mert ha a kommunista vezérek nem értettek egyet, az illető jogtudós nemcsak a munkáját, 

hanem még annál is többet veszíthetett. További részletekért és történetekért lásd Michael STOLLEIS: 

Sozialistische Gesetzlichkeit. Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft in der DDR (München: Beck 

2009). 
3414

 Oliver Wendell HOLMES: „Law in Science and Science in Law” Harvard Law Review 1899. 994. 
3415

 Lochner v. New York 198 US 45, 76 (1905) (HOLMES J. dissenting). 
3416

 BENTHAM jogi pozitivizmusa magyarázható az angol jog reformjára irányuló törekvésével. Lásd 

Gerald J. POSTEMA: Bentham and the Common Law Tradition (Oxford: Clarendon 1986) 147--336. 
3417

 A jog megváltoztatását az Egyesült Királyságban inkább törvényhozás útján intézik, azt pedig 

magasan képzett hivatalnokok készítik elő, és nem jogtudósok. ATIYAH--SUMMERS (52. lj.) 141, 149. 
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hatalommegosztás (három politikailag elkülönült és gyakran ellenérdekelt szerv együtt 

alkotja ezt a hatalmi ágat: a Szenátus, a Képviselőház és az elnök), a pártfegyelem 

hiánya a Kongresszusban (és ennek köszönhetően a számos váratlan módosító javaslat a 

Kongresszus tagjai részéről),
3418

 a törvény-előkészítés viszonylag alacsony 

minősége,
3419

 az alkotmányi korlátok (melyeket a legfelső bíróság értelmez), és a 

gyorsabban változó társadalmi körülmények
3420

 együtt eredményezik a bírói jogalkotás 

szükségletét.
3421

 A jelek szerint az Egyesült Államokban a bírák gyorsabban
3422

 és 

olcsóbban
3423

 alkotnak jogot, mint a jogalkotó. Ez azzal is jár, hogy az Egyesült 

Államokban a bíráknak inkább a jövőt (a társadalmi kihívásokra adandó válaszokat), és 

nem a múltat (az esetjogot) kell szem előtt tartaniuk.
3424

 Így aztán a bírák kevésbé 

ragaszkodnak a stare decisis doktrínájához, és gyakrabban térnek el a korábbi 

döntésektől.
3425

 De cserébe szívesen fogadják a tanácsokat arra nézve, hogy milyen 

irányban térjenek el. Az ilyen javaslatok sokszor nem jogi(as)ak, hanem gazdasági vagy 

szociális érveket tartalmaznak (például egy Brandeis Brief formájában).
3426

 

Az Egyesült Államokban a bírák ráadásul sokszor inkább politikusok (a 

tagállamokban a bírákat olykor a helybeliek választják egy korlátozott időre, a 

szövetségi bírákat pedig általában éppenséggel párttagságuk és lojalitásuk miatt nevezik 

ki, ezért az ő közönségük nem annyira a jogászi szakma, mint inkább a 

választópolgárok vagy a politikusok), ezért a nem jogi (politikai, szociális, 

szakpolitikai, morális) érvek elfogadhatóbbak a számukra, mint más országok bírái 

számára.
3427

 

Minthogy a jogot nehéz a törvényhozás útján megváltoztatni, jobb, ha nincsen 

„deskriptív pontosság” a jogot illetően, hiszen az azt jelentené, hogy felfedezzük a 

                                                           
3418

 ATIYAH--SUMMERS (52. lj.) 314. 
3419

 ATIYAH--SUMMERS (52. lj.) 37, 334. 
3420

 ATIYAH--SUMMERS (52. lj.) 134. 
3421

 ATIYAH--SUMMERS (52. lj.) 270: „[A]ligha kétséges, hogy az egyik fő ok, amiért az amerikai 

bíróságok olyan sok jogot alkotnak, az, hogy (a Brit Parlamenthez képest) az amerikai törvényhozók 

olyan keveset.” 
3422

 Maurice ROSENBERG: „Anything Legislatures Can Do, Courts Can Do Better?” American Bar 

Association Journal 1976. 587. 
3423

 Richard NEELY: How Courts Govern America (New Haven: Yale University Press 1981) 30. és 71. 
3424

 A bírák mint „a társadalom mérnökei”, lásd Roscoe POUND: An Introduction to the Philosophy of Law 

(New Haven: Yale University Press 1922) 47. 
3425

 ATIYAH--SUMMERS (52. lj.) 118--127. Az Egyesült Királyságban a felsőbíróságokat (néhány 

kivétellel) kötik saját ítéleteik, az Egyesült Államokban felülbírálhatják korábbi döntéseiket. Az Egyesült 

Államokban egy alsóbb szintű bíróság is felülbírálhatja egy felsőbb szintű bíróság korábbi ítéletét, ha úgy 

ítéli meg, hogy maga a felsőbb szintű bíróság is el fog tőle térni („anticipatory overruling”). A stare 

decisis elvétől való eltérést részben az Egyesült Államok mérete okozza: egyszerűen túl sok bírói döntés 

születik ahhoz, hogy szigorúan alkalmazzák a stare decisist. Ha pedig a stare decisis fellazul, akkor több 

tere nyílik a tudósi vélemények figyelembevételének. Uo. 32, 128--130. és 148. 
3426

 Louis BRANDEIS (a Supreme Court bírája 1916 és 1939 közt) ügyvédként lépett fel a Muller v. 

Oregon 208 U.S. 412 (1908) ügyben, ahol részletesen ismertette szociológiai szempontból a hosszú 

munkaidő nőkre gyakorolt szociális hatásait. 
3427

 ATIYAH--SUMMERS (52. lj.) 342, 344, 350--351. és 379. Ez nagyban eltér a civil law országoktól és 

Angliától egyaránt. Az utóbbit illetően lásd Lord Scarman in McLoughlin v. O’Brian [1983] 1 AC, 340 az 

angol bíró szükségszerű politikamentességéről. 
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(terhes) törvényalkotás szükségét. A problémákat inkább gyakorlatiasan lehet 

megoldani, ha úgy tekintünk a jogra, mint ami értelmes társadalmi célokat szolgál, és 

ezt a bíróságokon nagyvonalúan értelmezzük. E célok felderítése során a tudományos 

szakirodalom hasznunkra lehet. A Tudós Orákulum is szolgálhatna ilyen tanáccsal, de 

az Egyesült Államokban senki sem gondolja, hogy a jog valóban olyan rendszerszerű, 

mint ahogyan azt a Tudós Orákulumok vallják. A jog inkább a társadalom 

működtetésének gyakorlati eszközének tűnik. A Tudós Orákulum tanácsainak technikai 

nyelvezete nem ad erkölcsi vagy gazdaságossági magyarázatot arra sem, hogy miért 

kellene a népnek vagy a politikusoknak elfogadniuk a végső döntést.
3428

 Ráadásul pár 

európai bevándorlót leszámítva az Egyesült Államokban nincsenek Tudós Orákulumok, 

de ha ők írnak is valamely kérdésről a maguk legalista stílusában, az egyszerűen nem jut 

el az amerikai bíróhoz, mert ez a tudományos nyelv és stílus távol esik az ő igényeitől 

és érdeklődésétől. Ha valaki egy ilyen jogi kultúrában próbál Tudós Orákulumként 

működni (ahogyan Langdell tette), elutasítják mint „formalistát” és belebukik. 

A bírák kiválasztásánál közreható nem szakmai tényezők miatt olykor a 

szükséges szellemi képességek is hiányoznak ahhoz, hogy megérthessék a Tudós 

Orákulumokat:3429 

 

Elképesztő, hogy a bírák -- különösen, bár nem kizárólag, a tagállami bírák -- mennyire 

híján vannak az alapvető intelligenciának, mellyel megérthetnének egy közepesen 

összetett jogi érvelést. Némelyikük egyszerűen buta; másoknak nincs meg a szükséges 

jogi képzettségük; megint mások lusták és türelmetlenek. 

 

Azoknak a bíráknak, akik nem rendelkeznek alapos jogdogmatikai tudással, egyszerűen 

könnyebb erkölcsi vagy gazdaságossági szempontok alapján eldönteniük az ügyeket.
3430

 

Az említett hátrányos szellemi színvonalbeli jelenségeket ellensúlyozandó, néha 

tekintélyes Pragmatista professzorokat neveznek ki a legmagasabb bírói beosztásokba 

bármiféle megelőző gyakorlati tapasztalat nélkül (de jól felismerhető politikai 

szimpátiák alapján), ahová sokszor magukkal viszik a szociológiai vagy gazdasági 

megközelítésüket.
3431

 

Minthogy az Egyesült Államokban a törvényhozás sporadikus, a jogalkotó 

hatalom pedig sokkal nagyobb mértékben van a bírák kezében, mint más országokban, 

és mivel a stare decisist kevésbé tartják tiszteletben, a jogbizonytalanság veszélye 

közvetlenebbül fenyeget. A törvényhozó nem képes kezelni ezt a jogbizonytalanságot, 

                                                           
3428

 Egy nem elitista kultúrában az indokolásnak a szélesebb közönség számára is érthetőnek és 

elfogadhatónak kell lennie. Az Egyesült Királysággal szembeállítva lásd ATIYAH--SUMMERS (52. lj.) 38, 

225, 232. 
3429

 Alan DERSHOWITZ: The Best Defence (New York: Random House 1982) 111. 
3430

 ATIYAH--SUMMERS (52. lj.) 358. 
3431

 ATIYAH--SUMMERS (52. lj.) 340, 345. 
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hiszen nem elég hatékony, a bírák sem tehetik ezt a bírói jogalkotás (esetről esetre 

működő) természete miatt. Ezért a jogtudósoknak (Bölcs Pragmatisták, 

együttműködésben a bírákkal és az ügyvédekkel) kell megtenniük, a Restatements of the 

Law formájában.
3432

 Egy ilyen Restatement kreatívabb feladat, mint az Alázatos Írnok 

munkája, de nincs meg benne a Tudós Orákulum írásainak tudományosságra törekvése 

sem. Pusztán a bíráknak kíván segíteni, ahogyan a Bölcs Pragmatista is teszi mindig. De 

alkalmat ad (egyes) jogi reformokra is: az esetjog annyira kaotikus, ellentmondásos és 

hatalmas, hogy az ember használhatja saját erkölcsi-politikai eszméit a „helyes” jog 

kiválasztásához. 

Még ha a törvényhozó nem értene is egyet a bírói esetjog (Pragmatisták által 

befolyásolt) fejlődésének irányával, akkor sem tehetne ellene semmit egykönnyen az 

említett hatékonysági problémák és az alkotmányos gátak miatt.
3433

 Ez utóbbiak maguk 

is a bírák kezében vannak („Az Alkotmány az, amit a bírák mondanak róla”),
3434

 az 

Alkotmány pedig gyakorlatilag módosíthatatlan. 

A törvényhozó és a bíró közötti egyensúly nagyon különbözik az Egyesült 

Királyságban és az Egyesült Államokban. Következésképpen (és ellentétben a két jogi 

kultúrát összemosó európai előítéletekkel), a jogtudósok szerepe és elismertsége is eltér 

(a tekintélyes Pragmatista és a lenézett Hivatalszolga):3435 

 

Talán mindennél jobban illusztrálja az angol és amerikai jogászképzést még mindig 

elválasztó szakadékot az, ahogy az első számú angol jogi folyóiratra, a The Law 

Quarterly Review-ra rátették a kezüket a gyakorló jogászok, és most egy kerületi bíró 

szerkeszti a londoni bíróságról. Nem hinnénk, hogy egy alkotmánymódosításon kívül 

bármi is egy Wall Street-i ügyvédi iroda kezére juttathatná a Harvard Law Review-t! 

 

Egy másik tényező, mely elősegíti a Bölcs Pragmatista befolyását, hogy Amerikában a 

szövetségi bíráknak vannak segédeik (clerks). Ők frissen végzett jogászok, akik 

hallgatóként gyakran a law review-k szerkesztői voltak és szívesen használják ezt a 

tudásukat vagy interdiszciplináris műveltségüket.
3436

 Az interdiszciplináris beállítottság 

részben annak köszönhető, hogy jogot csak másoddiplomaként lehet tanulni az Egyesült 

Államokban, ezért szükségszerűen van egy nem jogi végzettségük is, részben pedig 

                                                           
3432

 Lásd pl. az American Law Institute (www.ali.org) munkáját. Önmeghatározásuk szerint „[a]z 

American Law Institute az első számú független szervezet az Egyesült Államokban, mely tudományos 

munkával teszi egyértelművé, modernizálja és egyéb módon fejleszti a jogot.” A Restatement of Law-k 

nem bírnak formális érvényességgel, mégis nagyon befolyásosak és komoly meggyőző erejük van. 
3433

 ATIYAH--SUMMERS (52. lj.) 269. 
3434

 Charles Evans HUGHES: Speech at Elmira, 1907. május 3., idézi Bernard SCHWARTZ: Constitutional 

Law (New York: The Macmillan Company 1972) VII. 
3435

 ATIYAH--SUMMERS (52. lj.) 388, 5. lj. 
3436

 Ronald A. CASS -- Jack M. BEERMAN: „Throwing Stones at the Mudbank: The Impact of Scholarship 

on Administrative Law” Administrative Law Review 1993. 8--9. A segédek csak egy évig maradnak a 

bíróságon, ami biztosítja, hogy az újonnan érkezők friss tudományos légkört hoznak magukkal. 
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annak, hogy az amerikai jogászképzés általában is interdiszciplinárisabb (talán a fent 

leírt interdiszciplinaritás-szükséglet miatt) más országokénál. 

6. Aki a jogról és a jogtudományról elmélkedik más 
jogtudósok számára: az Önvizsgáló Elmélkedő 

Az Önvizsgáló Elmélkedő más elméleti jogtudósok számára ír, nem is próbál a 

gyakorlati jogászok számára használható dolgokat írni.
3437

 A jogelmélet legtöbb 

művelője (legalábbis azok, akik nem akarnak közvetlen befolyással lenni a jogrend 

működésére) a jogtudósoknak ebbe a kategóriájába tartozik.
3438

 De a „jog és …” (law 

and psychology, law and film, law and literature stb.) mozgalmak vagy az 

összehasonlító jogászok is jobbára ide tartoznak (hacsak nem adnak tanácsokat a 

törvényhozás vagy a bírák számára, ami a korábban említett szerepek valamelyikéhez 

sorolná őket). 

Az előző szerepfelfogásokkal ellentétben, melyeknél van egyfajta elismertségi 

hierarchia a jogtudós és a gyakorló jogász között (a Tudós Orákulum, a Pragmatista, a 

Próféta és a Reformer fölötte áll a gyakorló jogásznak, az Alázatos Írnok alatta), itt 

ilyesmiről nem beszélhetünk. Az Önvizsgáló Elmélkedő egész egyszerűen más pályán 

játszik. A gyakorló jogászokat nem érdekli az, amit csinál, és ő sem akarja lenyűgözni a 

gyakorló jogászokat. Mindvégig meg akar maradni elefántcsonttornyában, és nem 

nagyon érdekli, mi folyik azon kívül, a való világban. Közönségét vagy más Önvizsgáló 

Elmélkedők, vagy a Tudós Orákulumok, a Bölcs Pragmatisták, a Próféták, vagy pedig a 

Reformerek alkotják. Akkor számít sikeresnek, ha befolyással van a közönsége 

gondolataira és írásaira, ez pedig az idézettségi mutatókkal mérhető, vagy az elismert és 

népszerű tudományos fórumokon (például lektorált szakfolyóiratokban) megjelenő 

publikációk számával. Még az is lehet, hogy nem is akarja befolyásolni a többi elméleti 

szakembert, csak provokálni szeretne.
3439

 

Minthogy nem tekinti magát a (gyakorlati) jogi diskurzus résztvevőjének, inkább 

a jogi diskurzusról szóló metadiskurzusénak, érvei nem kizárólag jogi jellegűek. 

Használhat morális, gazdasági vagy filozófiai (tudományfilozófiai stb.) érveket.
3440

 

Mivel gondolatai a változó joganyaghoz kapcsolódnak, de igen általánosak, az 
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 Olykor más csoportba tartozó tudósok is írnak Önvizsgáló Elmélkedő munkákat (pl. JHERING fent 

idézett írásai), de ők nem ezt tekintik a jogtudósok elsődleges feladatának. Számukra ez inkább 

módszertani előkészítés vagy metamunka. És persze az Önvizsgáló Elmélkedők is tehetnek rövid 

kirándulást más szerepekben. 
3438

 Jelen kategóriák alapján alapjában véve minden jogtudós Önvizsgáló Elmélkedő, kivéve, ha 

kifejezetten más szerepet javasoltak a jogtudósoknak (mint pl. BENTHAM). 
3439

 Pl. felszámolva, vagy legalábbis leleplezve a Tudós Orákulumok önáltatását semlegességükkel és 

objektivitásukkal kapcsolatban. E szempontból tárgyalja a Critical Legal Studiest COWNIE (64. lj.) 51--

53. 
3440

 Interdiszciplináris és multidiszciplináris megközelítéseket is használnak, lásd Gunnar Folke 

SCHUPPERT: Staatswissenschaft (Baden-Baden: Nomos 2003); Gunnar Folke SCHUPPERT: 

Verwaltungswissenschaft (Baden-Baden: Nomos 2000). 
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örökkévalóságnak szeretne írni, és nagyobb esélye is van arra, hogy hosszú távon is 

olvasható szövegeket hagyjon hátra, mint a Tudós Orákulum vagy a Próféta. 

Az ilyen jogtudósok (akik nem feltétlenül tekintik magukat a jogelmélet 

művelőinek) a legtöbb jogi karon megtalálhatók, de nagyobb valószínűséggel fordulnak 

elő ott, ahol rendszeres tudománymetriai felmérések vannak. Ebben az esetben ugyanis 

jogtudósok értékelik a jogtudósok munkáit, és ők nyilván jobban értékelik a kifejezetten 

nekik szóló írásokat. Ezért a jogtudósok leginkább a többi jogtudósra akarnak jó 

benyomást tenni (hiszen azok döntenek az előmenetelükről), a gyakorlati 

használhatóság azonban nem érdekli őket. 

Ez a jelenség jól ismert az Egyesült Államokban, ahol sok szó esik az egyetemi 

világ (ideértve a jogászképzést) és a gyakorlati jogászok közt egyre növekvő 

szakadékról.
3441

 A bíróságok által nagyritkán idézett jogtudományt a jogtudósok nem 

tartják becsben, a jogtudósi körökben tiszteletnek örvendő munkák pedig teljesen 

használhatatlanok a gyakorló jogászok számára.
3442

 Statisztikákkal igazolható, hogy a 

bíróságok egyre kevésbé hivatkoznak tudományos munkákra,
3443

 ami azzal is 

magyarázható, hogy a jogtudósok újabb generációi olyan témákat választanak, amelyek 

használhatatlanok a bíróságok számára. Az Egyesült Királyságban, ahol sokáig nem 

létezett ilyen tudománymetriai mechanizmus, ez a szakadék is ismeretlen volt,
3444

 de a 

RAE (Research Assessment Exercise)
3445

 hatására az egyetemi világ ebbe az irányba 

tart.
3446

  

Azokban az országokban, ahol a tudománymetria ezt a jelenséget erősíti, ott a 

változások kedvezőtlen velejárója, hogy a kevésbé tehetségesek látják majd el a Tudós 

Orákulum, a Hivatalszolga, vagy a Pragmatista szerepét, és így ez a fajta (pozitív-)jogi 

kutatás háttérbe szorul.
3447

 További probléma, hogy az Önvizsgáló Elmélkedők 

önfenntartó, önreferenciális és zárt diskurzusa kezd önálló életre kelni. Az ember akkor 

sikeres a diskurzusban, ha sikeres a diskurzusban (vagyis külső mérce nincs). A siker 

ilyetén tautologikus mérése vezet az erőltetett eredetiséghez, blikkfangos címekhez, 

provokatív hivatkozásokhoz és meghökkentő állításokhoz. Ezeket a cikkeket, jó 
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 Harry T. EDWARDS: „The Growing Disjunction between Legal Education and the Legal Profession” 

Michigan Law Review 1992. 34--78; TWINING et al. (6. lj.) 931. A szakadék másik oka az Egyesült 

Államokban, hogy a jogi karok inkább a politikai baloldalhoz tartoznak, míg a bírák konzervatívak, lásd 

uo. 935. 
3442

 Deborah Jones MERRITT -- Melanie PUTNAM: „Judges and Scholars: Do Courts and Scholarly 

Journals Cite the Same Law Review Articles?” Chicago-Kent Law Review 1996. 871--899. A cikk 

címében szereplő kérdésre a válasz a szerzők szerint egyértelmű nem. 
3443

 Louis J. SIRICO Jr: „The Citing of Law Reviews by the Supreme Court: 1971--99” Indiana Law 

Journal 2000. 1099--1139. 
3444

 TWINING et al. (6. lj.) 940. 
3445

 1986 óta nagyjából ötévente értékelik az Egyesült Királyság felsőoktatási intézményeit a 

„felsőoktatást finanszírozó tanácsok” (higher education funding councils) nevében. Az értékelés magvát 

az jelenti, hogy a főállású oktatók és kutatók megjelölik egy adott számú publikációjukat, melyeket más 

jogtudósok olvasnak és értékelnek. További információért lásd www.rae.ac.uk. A rendszer neve változik, 

de (itteni mondandónk szempontjából) releváns tartalma nem, lásd www.hefce.ac.uk/Research/ref. 
3446

 COWNIE (64. lj.) 136; TWINING et al. (6. lj.) 925. 
3447

 TWINING et al. (6. lj.) 932. 
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eséllyel, a megjelenés után soha senki nem fogja elolvasni. Ez sikertelenségnek tűnhet 

ugyan az Önvizsgáló Elmélkedő számára (és bizonyos mértékig az is), de a bürokratikus 

tudománymetriai rendszerben ez másodlagos jelentőségűvé válhat: ha egyszer megjelent 

valami (egy jobb folyóiratban), akkor kevésbé fontos a tartalom vagy a hatás (amit 

nehezebb mérni). A publikációk fő célja tehát az lesz, hogy nagyon eredetinek, 

paradigmaváltónak és szellemesnek nézzenek ki, hogy közlésre elfogadják őket.
3448

 Az 

Egyesült Államokban ez a stratégia messzemenően működik:3449 

 

„[egy] formális filozófiai képzettség nélküli jogászprofesszor belefoghat egy nagyívű 

filozófiai projektbe és meg is jelentetheti egy jogi folyóiratban, melyet olyan emberek 

szerkesztenek, akik nemcsak hogy valószínűleg szintén nem rendelkeznek filozófiai 

képesítéssel, de még a jogot sem végezték el” (az amerikai law review-k túlnyomó részét 

felsőbb éves joghallgatók szerkesztik). 

 

Egyszóval mély gondolkodónak kell látszani, eladni a termékünket, felelősségvállalás 

nélkül, azután továbblépni a következő cikkel a következő folyóirathoz.
3450

 A legjobbak 

törekedhetnek a vitában sikeres provokációra (nem pedig valamely probléma 

megoldására), de a diskurzus egyszerűen túl kiterjedt, úgyhogy az ember hangja 

reménytelenül halknak hangzik a harsány tömegben. Az ember látszólag az 

örökkévalóságnak dolgozik, de valójában csak a soron következő publikáción, hiszen 

ezt várják el az egyetemen. A megcélzott örök igazságból így lesz olvashatatlan 

mennyiségű középszerű interdiszciplináris („jog és…”) kutatás -- csupán néhány 

minőségi kivétellel.
3451

 

Ha az idézettséget is nézzük a hatás megítélésénél, az némileg árnyalja a képet. 

Az idézettségi mutatók használatát számos kritika érte, mivel nem tükrözik az ember 

tudományos munkásságának színvonalát.
3452

 Néha azért hivatkoznak valakire többször, 

mert mindenki rá akar mutatni, hogy mekkorát tévedett az illető. Máskor csak azért, 

mert egy másik tudós hosszú lábjegyzeteket akar. Gyakran idéznek olyan írásokat, 

melyek csak összegzik a joganyagot, de semmilyen új gondolatot sem fogalmaznak 

meg. Ha pedig egy cikket széles körben elfogadnak, a torzítás mindkét irányban 
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 Daniel A. FARBER: „The Case Against Brilliance” Minnesota Law Review 1985--1986. 917--930. 
3449

 Neil DUXBURY: „A Century of Legal Studies” in Peter CANE -- Mark TUSHNET (szerk.): The Oxford 

Handbook of Legal Studies (Oxford: Oxford University Press 2003) 957. 
3450

 Alexander SOMEKkal ellentétben nem gondoljuk, hogy a közvélekedés szerint „a law review cikkek 

gyártása a világ jobbításának egyik, bár működését tekintve tisztázatlan, módja”. Az amerikai law review-

k tekintélyes hányada alapvetően Önvizsgáló Elmélkedő cikkeket tartalmaz, melyek öncélúak, az 

akadémián kívüli világ számára való hasznosságnak még a látszatát is nélkülözve. A többire illik SOMEK 

leírása, és abban igaza van, hogy a cikkek jelentős része az ő kategóriájába tartozik. SOMEK (34. lj.) 729. 
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 Egy hasonló nézetről EDWARDS (101. lj.) 36; Kenneth LASON: „Scholarship Amok: Excesses in the 

Pursuit of Truth and Tenure” Harvard Law Review 1989--1990. 926--950. 
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 CASS--BEERMAN (96. lj.) 2--3. 
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működhet: vagy mindenki hivatkozik rá,
3453

 vagy senki, mert a szerző véleményét olyan 

széles körben osztják, hogy már nem kötődik az illető személyéhez.
3454

 

Még egyfajta (részben ironikus) útmutató-irodalom is kifejlődött, mely a 

hivatkozások természetét elemzi és tanácsokat ad az idézettség fokozásához. Ilyen 

tanács például a következő:
3455

 

 

Első alapelv: Végezz a Harvard, a Yale, vagy a University of Chicago jogi karán. […] 

Második alapelv: Cikkeidet kivétel nélkül a Harvard Law Review-ban, a Yale Law 

Journalban, vagy a Chicago Law Review-ban jelentesd meg. […] Harmadik alapelv: 

legyél tanársegéd a Harvard, a Yale, vagy a University of Chicago jogi karán. 

 

Ha betartjuk a három alapelvet, a cikkeinkre sokkal nagyobb valószínűséggel fognak 

hivatkozni, mint egyébként. Az a szomorú helyzet, hogy nem azért kap valaki állást egy 

jó egyetemen, mert gyakran hivatkoznak a cikkeire, hanem inkább fordítva: azért 

hivatkoznak rá, mert egy tekintélyes egyetemen dolgozik. A hallgatók és a véglegesítés 

előtt álló fiatal kutatók azért fognak rá hivatkozni, mert még nem tudják megítélni egy 

cikk színvonalát, ezért olyan indikátorokat vesznek figyelembe a választásukhoz, mint 

hogy ki írta és hol jelent meg.
3456

 Miután valaki állandó állást kap az egyetemen, 

általában csökken a produktivitása -- ezért a hivatkozási piac nem a professzoroké (akik 

helyett az USA-ban amúgy is sokszor kutatási asszisztensek végzik a kutatást), hanem 

inkább a PhD-hallgatóké és a tanársegédeké, akik egyáltalán még írnak, és akik ráadásul 

könnyebben befogadják az új információt. 

Meg kell továbbá feledkeznünk arról, hogy mi a fontos a való életben; a kérdés 

inkább az, hogy mire fognak hivatkozni:
3457

 

 

Ha egyetlen alapvető tanácsot adhatunk a témaválasztással kapcsolatban, az a 

következő: Sose tévesszük össze azt, hogy mi fontos a jogi karokon kívüli világban 

azzal, hogy mi a fontos a jogi folyóiratokban. 

 

Bár az önhivatkozás a legtöbb rendszerben nem számít, mégis hasznos a lehető legtöbb 

helyen reklámozni a saját írásainkat, minden szégyenlősség nélkül. Ezért ha tudatosan 
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 Jack M. BALKIN -- Sanford LEVINSON: „How to win cites and influence people” Chicago-Kent Law 

Review 1995--1996. 845: „E [diszkurzív] térben való fokozott jelenléttel a kanonikus mű egyre 

alkalmasabb környezetet teremt saját maga reprodukciójához a jövendő tudósok elméjében.” 
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 CASS--BEERMAN (96. lj.) 3. 
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 BALKIN--LEVINSON (113. lj.) 843--869. 
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 BALKIN--LEVINSON (113. lj.) 860. 
3457

 BALKIN--LEVINSON (113. lj.) 855. 
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és sikeresen akarjuk növelni a hivatkozási mutatóinkat, némi szemérmetlenségre is 

szükségünk lesz:
3458

 

 

(1) Hivatkozz a saját írásaidra, pályád elejétől fogva és gyakran. (2) Amikor csak 

teheted, vedd rá a barátaidat, hogy hivatkozzanak rád. […] Tudjuk, hogy a gátlástalan 

önhivatkozáshoz vastag bőr kell. De egy idő után meg lehet szokni. Elhiheted nekünk, 

hogy a jogtudományban sok más embernek már sikerült ez. […] A barátaid általában 

örömmel hivatkoznak rád, főként, ha megígéred, hogy cserébe te is hivatkozol rájuk. 

Néha viszont kell egy kis szelíd erőszak, hogy a jó döntést hozzák. Kelts bennük 

bűntudatot, ha nem hivatkoznak rád minden egyes cikkükben. Mondd el, mennyire fáj, 

hogy semmibe vesznek téged és a gondolataidat. Ha semmi sem működik, vádold őket 

érzéketlenséggel, plágiummal, vagy valami még rosszabbal. Ez persze próbára teheti a 

barátságot, de hát csak megér ennyit néhány újabb hivatkozás. 

 

Végül pedig a cikk tulajdonképpeni tartalma még annál is kevesebbet számít, mint 

amennyit általában bevallunk. Egy cikknek inkább újszerű kulcsszavak kellenek, vagy 

egy mozgalom, egy megközelítés vagy egy politikai álláspont jelképévé kell válnia, 

egyfajta „ikonná”. Ha sikerül megszerezni ezt a szerepet, akkor a cikkünk kanonikussá 

válik, és minduntalan idézni fogják (gyakran anélkül, hogy elolvasták volna).
3459

 Ezért 

ha témát vagy kulcsszavakat (és címet!) választunk, szem előtt kell tartanunk a 

jogtudományos diskurzusoknak ezt a tulajdonságát. 

7. Aki elmondja a laikus nagyközönségnek, mi a jog: a 
Médiasztár 

Minden országban ismerünk olyan jogtudósokat, akik előfordulnak a tévében, vagy 

rendszeresen nyilatkoznak a hírlapoknak. Némelyikük egyébként tiszteletre méltó 

tudósi tevékenységet is folytat (például Alan Dershowitz mint Bölcs Pragmatista),
3460

 

mások azonban nem (ez utóbbiakat tapintatból nem nevezzük meg). 

A Médiasztárnak közérthetőnek kell lennie (akár a pontosság feláldozása árán 

is), olykor még viccesnek is. Értenie kell, hogy mi az, amit az emberek valójában nem 

értenek meg. Fontos feladata, hogy közelebb hozza a jogot a laikus nagyközönséghez, 

ezáltal átláthatóbbá, és így episztemológiai értelemben demokratikusabbá téve. Vagy 

azzal segíti a jogrendszer működését, hogy megismerteti a jogot annak címzettjeivel, 

vagy elhiteti, hogy a jognak igenis van értelme (és nem valamiféle titkos, ezoterikus 

tudás). Nem belülről működteti a jogrendszert (hiszen Médiasztár), csak a kívülállóknak 

segít megérteni, mi is folyik odabent. 
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Kollégái sajnos nem nagyon tisztelik (vagy legalábbis nem a médiasztárságért, 

hanem egyéb tudományos tevékenységéért). Ennek oka részben az, hogy amiért a 

közönsége még csak nem is jogászokból áll, ezért pontatlanul kell fogalmaznia, hogy a 

laikusok is megértsék. Azért is veszedelmes ez a feladatkör, mert a média által igényelt 

azonnali vélemények nem teszik lehetővé a körültekintő átgondolást, ezért még a 

legjobb tudósok is könnyebben hibáznak ilyenkor, és ártanak ezáltal saját tudományos 

hírnevüknek. 

A Médiasztár akár a saját vagy a laikus nagyközönség véleményének is hangot 

adhat a jog megváltoztatása érdekében, és ez még sikerrel is járhat, ha a politikusok úgy 

látják, hogy a változtatás elmaradása felháborítaná a közvéleményt. A Reformerrel 

ellentétben nem személyesen ad tanácsot a politikusoknak a változtatásokról, inkább 

csak azt közli a médiában, hogy mit akarnak az emberek. Akkor tekinthetjük sikeresnek, 

ha befolyással van a közéleti vitákra, és ha gyakran szerepel a médiában. Nézetei a 

pillanatnak szólnak, senki sem várja, hogy hosszú távon is használhatóak legyenek. 

Ha a Médiasztár a jog megváltoztatását kéri, általában nem jogi érvekkel él. 

Néha azonban csak egyszerűen elmondja, mit ír elő a jog, és ilyenkor megmarad a jogi 

érvelés szűk korlátai között. A Médiasztár előfordulhat olyan országokban, ahol szabad 

a sajtó, de diktatúrákban is, ha a kormányzat úgy határoz, hogy a lakosságnak 

valamelyest jogi műveltséget kell szereznie a televízión stb. keresztül. 

A Médiasztárral ebben a minőségében senki sem köt teljes munkaidejű 

szerződést, egyetlen országban sem ez a domináns szerepfelfogás az elméleti jogászok 

körében. Ha valaki jogtudósként is betölti a feladatát, akkor a fentiekben említett 

szerepfelfogások közül az egyiket ölti magára. Ha nem, akkor az illető jogtudósként 

szóba sem jön (csak médiaszereplőként). A definíció szerint minden államban csak 

néhány médiasztár típusú jogtudós van. Éppen azért, mert a médiaszereplési lehetőségek 

korlátozottak, és ő ennek egy tekintélyes részét a saját kezében tartja. 

8. A hét közül melyik a helyes jogtudósi szerepfelfogás? 

A kérdés, hogy vajon a fenti szerepfelfogások közül melyik a helyes, némiképpen 

olyan, mintha azt kérdeznénk, melyik az ideális futballista: a kapus, a hátvéd, a 

középpályás, vagy a csatár. Mindnek más a feladata, de mindnyájan hozzájárulhatnak a 

csapat jobb eredményéhez. Egy jogrendszeren belül a jogtudósok szerepe is tekinthető 

hasonlóan sokrétűnek, ám (ahogyan a futballcsapatnál is) vigyáznunk kell az 

arányokkal. Egy tíz kapusból álló futballcsapat aligha fog meccset nyerni. Ugyanígy 

egy Prófétákkal teli jogrend sem valószínű, hogy rendesen működhetne. A kérdés így 

inkább az, mi hát a különböző szerepfelfogások ideális aránya? 

De ahogyan láttuk, még csak nem is „univerzális” arányokról van szó, hiszen 

sok múlik az intézményi környezeten, valamint az illető ország potenciális közönségén, 

akik között a jogász dolgozik. Egyes szerepfelfogásokra egyszerűen nincsen szükség 

bizonyos jogi kultúrákban, míg más szerepfelfogásokra egy kicsit nagyobb vagy éppen 
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kicsit kevesebb szükség van.
3461

 A jogtudósok „valódi” feladata ezért csak részben 

jogelméleti kérdés, nagyobb részben inkább a jogösszehasonlítás problémája. A civil 

law országokban a Tudós Orákulum látszik a tipikus és leggyakrabban keresett 

jogtudósnak, az Egyesült Királyságban az Alázatos Írnok, Amerikában a Bölcs 

Pragmatista, felvilágosult abszolutista rendszerekben, mérsékelt diktatúrákban vagy 

diktatúrák utáni rendszerekben pedig a Reformer; ugyan csak kis számban, mégis szinte 

(de csak szinte) valamennyi szerepfelfogás jelen van a mondott országokban. 

Az Önvizsgáló Elmélkedő látszik a leginkább nemzetközi szerepnek (hiszen 

nem próbál egy olyan jogrendszer működtetésében részt venni, amely különbözik az ő 

eredeti jogi kultúrájától), így ezt a szerepet a legkönnyebb felvenni, ha az ember 

jogtudósként másik országba költözik. Az Önvizsgáló Elmélkedő jogtudósok 

egyszerűen új felismerésekkel szolgálhatnak a jog általános kérdéseit illetően, vagy más 

jogtudósoknak adhatnak tanácsot.
3462

 Ha megmaradnak az eredeti jogi kultúrájukban, 

akkor a második látszik a gyakrabban igényelt feladatnak. De senki sem várhatja, hogy 

egy igazi európai jogtudós az Egyesült Államokban Pragmatistákat képezzen (nem 

azért, mert nem lenne képes rá, hanem mert ellentmondana teljes ars poeticájának). 

Másrészt mi sem azért hívunk amerikai jogtudósokat Európába, hogy a jogdogmatika 

módszertani problémáiról oktassanak bennünket. Sokkal inkább azért, mert azáltal 

akarjuk pallérozni az elménket, hogy valami olyasmit látunk, ami nagyon különbözik 

attól, amiben mi hiszünk, és az amerikai jogot illető puszta kíváncsiságunk kielégítése 

mellett azt is reméljük, hogy kicsit jobban megértjük saját magunk jogtudósi 

szerepfelfogását is. 
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Ez a kötet egy többrétű és sokéves kutatási projekt eredménye, amelynek célja hármas volt. 

Egyrészt a jogtudomány általános módszertani problémáit és megközelítési módjait kívántuk 

bemutatni. Önálló fejezetek szólnak a jogdogmatikai, az empirikus szociológiai, a politikai 

filozófiai és a de lege ferenda megközelítésekről. Másrészt a magyar jogtudomány helyzetével 

kívántunk számot vetni és ennek fényében azonosítani a legfontosabb teendőket. Ennek 

érdekében részletesen foglalkozunk a magyar jogtudomány egyes területeinek történetével a 

kezdetektől napjainkig, amelyről sporadikusan születtek ugyan elemzések a rendszerváltás 

után, de átfogó képet nem kaphattunk a helyzetről. Harmadrészt szükségesnek láttuk, hogy a 

pályakezdő jogtudományi kutatók számára készüljön egy olyan iránymutató összegzés, amely 

rendszerezetten bemutatja a jogtudományi pályához szükséges legfontosabb információkat. A 

könyv ezért alkalmas a doktori képzésben történő használatra, hiszen a hallgatók a 

tapasztalatok szerint kifejezetten igénylik és kérik az ilyen jellegű útmutatásokat, de eddig 

ehhez hasonló kötet nem állt rendelkezésükre. 

Reményeink szerint ezért ez a munka hasznos minden olyan – akár szenior, akár junior – 

magyar jogtudós számára, aki szeretné jobban megérteni szakmája módszertani és intézményi 

problémáit, valamint reflektálni akar saját tevékenysége mércéire és hasznosságára. 
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