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Szabadfalvi József új munkája, amely A magyar jog- 
bölcseleti gondolkodás kezdetei címet viseli, nem 
tekinthető előzmény nélkülinek. A szerző már ko

rábban is megjelentetett hasonló, a jogbölcseleti gondol
kodásról átfogó, teljes képet adó müvet. Jelen írásában 
nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy bemutassa a 
magyar jogbölcseleti gondolkodás kialakulását, fejlődésé
nek pályáját, az európai trendekhez való viszonyát. Vizs
gálódását a kezdetektől, a 16. századtól egészen a ncokan- 
tiánus jogfilozófia 20. századi kiteljesedéséig terjeszti ki.

A szerző írását a jogbölcseleti fejlődés kronologikus 
fejlődésének és az egyes iskolák kialakulásának megfele
lően hat blokkra bonthatjuk.

A magyarországi jogbölcseleti gondolkodás első 
képviselőjének Werbőczy Istvánt tekinthetjük, aki jog- 
gyüjtöményében, a Tripartitwnbím fejtette ki alapvetően 
természetjogi alapú nézeteit. A Hármaskönyv írója ter
mészetesen nem alkotott koherens, egybefüggő eszme- 
rendszert, csupán érintőlegesen foglalkozott jogbölcseleti 
kérdésekkel, különösen munkája be
vezető részében. Az igazság fejtege
tésekor Werbőczy kettős felosztást 
alkalmazott, megkülönböztetve a 
természeti és a törvényi igazságot.
Ebből az alapvetésből levezetve ju
tott el a törvények két típusához, az 
ember alkotta törvényekhez és az is
teni törvényekhez. Werbőczy szerint 
az utóbbiak a természetes észen, míg 
az előbbiek az emberi erkölcsökön és 
szokásokon alapulnak. A szerző érté
kelésével teljes mértékben egyetértve 
megállapíthatjuk, hogy Werbőczy 
jogbölcseleti személete a korszak jel
lemző iskolájának megfelelő, semmi
féle újítást nem tartalmazó nézőpont, 
amelynek jelentősége mégis abban 
keresendő, hogy munkásságában 
egyáltalán megjelent a jogbölcseleti 
szemlélődés, valamint abban, hogy 
hatását tekintve hosszú időre kiindulópontul szolgált a ké
sőbbi jogtudósok számára.

Werbőczy mellett a szerző röviden jellemzi a korszak 
számos kevésbé ismert jogtudósa: Kintoch János, Illyés- 
házy György, Lehotay András, Kregár István, Bossányi 
farkas és Köleséri Sámuel tudományos munkásságát.

A 18. századi európai fejlődés előképeinek ismertetését 
követően a szerző figyelmet szentelt Kari Anton Martini 
nézeteinek, amelyek nagy hatást gyakoroltak az osztrák 
és a magyar bölcseleti gondolkodásra egyaránt. Martini 
természetjogi tanainak központi kérdése a szerződési el
mélet és ehhez kapcsolódóan a ius resistendi, az ellenállás 
joga. A magyar tudósok ezen az alapon fejtették ki téte
leiket, a szerző megfogalmazása szerint Martini tételeinek 
egyszerű bemutatásaként, illetve magyarázataként. Ebbe 
a körbe sorolható Roys Ferenc, Lakits György Zsigmond, 
Brezanóczy Ádám. Rosos Pál, Filó János és Adámi János.

A 18. század végére érte el a magyar jogbölcseleti gon
dolkodás azt a szintet, amikor már nem egyszerűen átvet-
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ték az európai trendeket, hanem kritikai attitűddel fordul
tak a korszakra jellemző klasszikus természetjogi felfogás 
tételei felé. Ezen kritikai szemlélet hazai képviselői között 

említhetjük Vuchetich Mátyást. Erre 
a korszakra tehető az első magyar 
nyelvű jogbölcseleti munkák megje
lenése. Itt említhetjük Dienes Sámuel 
Báró Martini természet törvényéről 
való állításainak magyarázatja című 
müvét és Ujfalusy Nép. János A ter
mészeti hármas törvény című mun
káját.

Ezen tanok adták a felvilágosult 
abszolutizmus számára nélkülözhe
tetlen lojális állami hivatalnokok ok
tatásának alapjait a bécsi és a nagy- 
szombati egyetemeken. Az elméleti 
alapok fontosságát jól jelzi, hogy eb
ben az időben, 1770-ben alakult az 
első jogbölcseleti tanszék a nagy
szombati egyetemen.

A 19. század elején a természet
jogi iskola utolsó képviselőiként em
líthetjük llirs Mihály, Markovics Pál, 

Szibenliszt Mihály és Virozsil Antal nevét. A századra jel
lemző történeti jogi iskola Magyarországon csekély hatást 
gyakorolt. A reformkor idején alkotó Frank Ignácz Ész
jogtan című munkájában már nem a természeti állapotból 
eredeztette az ember jogait, hanem az emberi természet
ből, az ész törvényei helyett a „nemzetek tételes intézetei
re" helyezte a hangsúlyt. A német történeti iskola szelle
mével megegyezően elfogadta az organikus jogképzödés 
elméletét, és ellenezte a kodifikációt.

Frank mellett a történeti iskola jeles hazai képviselő
jének számító Hoffmann Pál 1864-ben megjelent, A jo g  
lényege című munkájában elismerte ugyan az ész, mint 
a jog tartalmának megismeréséhez szükséges eszköz fon
tosságát, de tagadta, hogy az a jog forrása lenne. Hoff
mann nézeteire a német Georg Friedrich Puchta tanai is 
hatást gyakoroltak, különös tekintettel a jogkeletkczésre 
vonatkozó elméletére. Hoffinann a jog legfőbb forrásá
nak a „nemzeti közszellemef’ tartotta. Mind Frank, mind 
Hoffmann, a történeti jogi iskola képviselőjeként tagadta
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az észjogi iskola tételeit, azokat az oktatásban a római jog 
stúdiumával kívánták felváltani. Szintén a magyar törté
neti iskolához sorolható Wcnzcl Gusztáv, aki a jogtörténet 
és a jogbölcselet unóját vallotta; eszmerendszerét a „tör
téneti-jogi irány" elnevezéssel is szokták illetni. Munkái
ban a szokásjog fontosságát és az organikus jogelméletet 
hangsúlyozza, módszere pedig az európai és a magyar jog 
összehasonlítása volt.

A 19. században Magyarországon a domináns jogböl
cseleti iskolájának a kantiánus észjogi iskolát tekinthet
jük. A történeti iskola képviselőinek tételeivel szemben az 
ész központi szerepet kapott, a jog forrásává nemesedik, 
a jog, állam és erkölcs kiindulópontjává. Az észjogi iskola 
a központi hatalom, az udvar szemében veszélyes irány
zatként tűnt fel, éppen ezért Magyarországon főleg a pro
testáns oktatási intézményekben nyert teret, mint a kas
sai, a lőcsei és az eperjesi jogakadémián. Szilágyi János 
tankönyvében, Kantot követve, az emberi cselekvések két 
típusát, az erkölcsi és a törvénybeli cselekvéseket külön
böztette meg. Gyakorlati filozófiájában megjelenik a kanti 
kategorikus imperatívusz és a szabadságeszmény.

Szabadfalvi József különösen nagy figyelmet szentelt 
Csatskó Gyula munkásságának bemutatására. Az emlí
tett jogtudós fő müve, a Bevezetés a természeti jogba és 
a tiszta általános természeti jo g  1839-ben jelent meg. 
Ebben Csatskó élesen elkülönítette az elméleti és a gya
korlati filozófiát mint bölcseleti szemléletmódot, maga a 
gyakorlati, a „cselekedtető" filozófia talaján fejtette ki té
teleit. amelyekben Szilágyihoz hasonlóan szintén számos 
kanti fogalmat fejteget. Megkülönbözteti a fizikai és az 
erkölcsi cselekvést, illetve ennek alapján a természeti és 
az erkölcsi törvényt. Az erkölcsi törvények között helyez
te el a politikai törvényeket, amelyeket tovább bont szűk 
értelemben vett erkölcsi és jogi törvényekre. Ez utóbbiak 
jellemzője, hogy külső kényszerítést igényelnek. A jog lé
nyegét tekintve kifejtette, hogy az nem más, mint az ész 
parancsa, amely nem vezethető le tapasztalati úton. Ezzel 
az okfejtéssel eljut a kanti Sein Sollen fogalompárhoz. 
Antropológiáját, emberképét tekintve Csatskó az embert 
ésszel és szabadsággal bíró lényként jellemezte, amelyből 
levezette az ember alapi és származtatott jogait, valamint 
kötelezettségeit. Ezzel a következtetéssel a 19. század kö
zepén eljutott a polgári társadalom fogalmához, amelynek 
jogbölcseleti megalapozása a nevéhez köthető.

A következő vizsgált szerző Virozsil Antal, aki az em
bert kettős természetű lényként határozta meg, anyagi és 
erkölcsi nézőpontból vizsgálta azt, követve ezzel a kan
ti tanokat. Erkölcstanában kifejtette nézeteit a természeti 
erkölcsi törvényekről, amelyeket az emberi észen keresz
tül isteni eredetűnek tartott, amelyek mindenki által fel
foghatóak, nyilvánvalóak, egyetemesek és változatlanok. 
Virozsil a természetes észjogtól fogalmilag elkülönítette a 
tényleges hatalomból eredő tevőleges, pozitív jogot, amely 
számára az észjog mint jogértelmezési, joghézag-kitöltési 
eszköz nyújt segítséget. Virozsil tehát kiindulópontját te
kintve Kantot követi, következtetései azonban a forradal
mi természetjog veszélyeire hívták fel a figyelmet.

A magyar észjogi gondolkodás utolsó kiemelkedő
__alakja Pauler Tivadar, aki Eszjogi elötan című munkájá-
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bán fejtette ki álláspontját az észjog feladatáról, amely 
nem más, mint hogy az emberi természetből következő, 
a társadalmi együttélést biztosító szabályokat és elveket 
megjelenítse. Az észjogot két részre bontotta: az általános 
elveket tartalmazó jogalaptanra, illetve az adott konkrét 
társadalmi viszonyokra alkalmazott különös észjogtanra. 
Véleménye szerint az észjogtan túlnyúlik a pusztán böl
cseleti szempontú tudományon, mert a „tételes jog bölcse
letét” is tartalmazza, vagyis gyakorlati bölcsészet. Éppen 
ezért tekinti Szabadfalvi József Pauler személyét a jog
pozitivizmus felé történő nyitásnak a magyar jogbölcse
letben. Az észjogi iskola című fejezet végén a hegelianus 
munkákat és szerzőket találjuk (Vandrák András, Warga 
János, Szercmlei Gábor, Forster Károly, Bárány Gcrő, 
Várnai Sándor, Csarada János). Az észjogi iskola jelentő
ségét remekül foglalja össze a szerző által is idézett Moór 
Gyula: „A természetjogi és észjogi felfogás Magyarorszá
gon sohasem jutott kizárólagos uralomra, kellően mérsé
kelte Werbőczynek a történetet és a szokásjogot méltató 
organikus felfogása.”

A harmadik nagyobb lélegzetvételű szerkezeti egység
ben Szabadfalvi József a jogpozitivisták képviselőit, illet
ve azok nézeteit vizsgálja. A fejezet bevezető részében a 
hazai jogtudomány első igazi virágkorának nevezi a 19. 
század végét, illetve a századfordulót követő éveket. Az 
első kiemelkedő vizsgált jogtudós Pulszky Ágost, akinek 
nézeteit már áthatja a természettudományos gondolkodás, 
azonban Moór Gyula szavaival élve: „.. .távol tartotta ma
gát a természettudományos értelemben felfogott szocio
lógia naturalista túlzásaitól”. Gondolatrendszerének ki
indulópontját az angol analitikai iskola tételei képezték, 
módszertanára a történeti-szociológiai szemléletmód volt 
a jellemző. Az ind jogról írt müvében az Európán kívü
li jogrendszerek összehasonlító elemzését végezte el, ezt 
követő munkáiban a társadalom keletkezésének és fejlő
dési szakaszainak kérdését vizsgálta. Ezen a téren, a po
zitivista felfogásra jellemzően, Spencer hatására, evolu
cionista álláspontot foglalt el. Tudományos működésének 
csúcspontja az 1885-ben kiadott A jo g  és állambölcsészet 
alaptanai című munkája, amely olyan jelentősen hatott a 
későbbi jogbölcseleti gondolkodásra, hogy a magyar po
zitivista iskolát ettől a dátumtól számíthatjuk.

A Pulszky által megkezdett analitikus jogpozitivizmus 
továbbvivöje a 20. század kiemelkedő büntetőjogásza, 
Finkey Ferenc volt. Számára a jogbölcselet általános jog
tudományt jelentett, amelynek feladata a tételes jog alap
elveinek és vezereszméinek meghatározása. Mesteréhez, 
Pulszkyhoz hasonlóan elvetette a tennészetjogi gondol
kodást. de felismerte a túlzó realizmusú szociológia ve
szélyeit is, helyette egy középutas megoldást választott. 
Finkely szerint a komplex elemzési módszer a legered
ményesebb. ezért mind a történeti, az összehasonlító, az 
elemző, mind a lélektani módszer megléte megfigyelhető 
munkásságában. Fő müvének az 1908-ban kiadott A téte
les jo g  alapelvei és vezéreszméi című monográfiája tekint
hető.

A jogpozitivizmus képviselőjeként meg kell említe
ni Szászy-Schwarz Gusztáv nevét, aki a magánjog terén 
fejtette ki munkásságát. Pozitivista szemléletét nagyban
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befolyásolták a jheringi tanok, különösen a teleologikus 
jogfelfogás tétele. Szászy-Schwarz a jogtudományt cél
tudományként fogta fel, amelynek legfontosabb feladata 
annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy mi a jog célja. 
Ezért is nevezhető az érdekkutató jogtudomány első ha
zai képviselőjének. Állítása szerint „minden jogparancs 
egy bizonyos érdek előmozdítását célozza". Jogpozitivis
taként szemléletmódja jövőre irányuló, s a teleologikus 
felfogásnál maradva foglalkozott a helyes jog kérdésével, 
amely szerinte „az eredményes társas összemüködés cél
ját szolgálja".

Szabadfalvi József külön alfejezetet szentel a szocioló
giai pozitivizmusnak, amely a jogbölcseletet a ,jog termé
szettudományának” tekintette. Ezen iskola legjelentősebb 
hazai képviselője Piklcr Gyula volt, akire mesteréhez, 
Pulszky Ágosthoz hasonlóan főleg az angol gondolkodók 
voltak hatással. A jogbölcselet kapcsán felmerülő kérdé
seket a szociológia felől közelítette meg, amely termé
szettudományos megalapozottsága miatt nehezen volt 
megkérdőjelezhető. A jogbölcseletet is az általános tár
sadalmi tudomány, a „sociologia” részének tekintette, és 
ennek alapján a jogot mint társadalmi tényt kezelte. Pikler 
gondolkodásmódja főleg leíró jellegű, s a természetjogá
szokkal ellentétben nem tekintette feladatának az ideális 
jog. a helyes jog meghatározását. Az emberi cselekvések 
kapcsán azt állítja, hogy az ember ilyenkor a jogérzeté
re támaszkodik, amelynek racionális magváig képtelen
ség eljutni. Ebből a gondolatból kiindulva foglal állást a 
pszichofiziológiai szemléletmód mellett, amelynek révén 
a pszichológiai vizsgálódás, mint módszer bekerült a ma
gyar jogbölcseleti gondolkodás eszköztárába. 1897-ben 
megjelent, A jo g  keletkezéséről és fejlődéséről című fő 
müvében fejtette ki belátásos elméletét, amelynek lényege 
abban foglalható össze, hogy az emberek nem ösztönsze- 
rüen, hanem „célszerűségi belátásuk” alapján cseleksze
nek. A jog pedig nem más, mint ennek eszköze, az állam 
pedig olyan társulás, amely az emberek szükségleteinek 
kielégítését szolgálja.

Pikler tanítványának és követőjének tekinthetjük Pol- 
lák Illést, aki a belátási iskola nyomán elhelyezkedésről 
beszél, ami nem jelentett mást, mint az egyén érvényesü
lésre való törekvése. Pozitivistaként társadalmi tényekkel 
operált, s végül arra a következtetésre jutott, hogy a jog
rend az erőn nyugszik, és a jog nem más, mint a hatalom 
maga. Ezt a hatalmat pedig a vagyon hatalmaként értel
mezte. A darwini tanok alapján állította, hogy az állam és 
a jog nem más. mint az erősek és a gyengék küzdelmének 
eredménye, egyfajta kompromisszum, amelyben a gyen
gék érdekei is megjelennek. Az igazságszolgáltatás és az 
igazságosság kapcsán kifejtette, hogy a bírák tulajdonkép
pen nem igazságot, hanem jogot szolgáltatnak. A pozitív 
jog. a törvény pedig nem más. mint amit az állam, vagyis 
a többség jónak lát, ami erkölcsi értelemben ugyan nem 
is igazságosság, de ezen egyetértésből eredően egyfajta 
„pszeudoigazság”.

Szirtes Artúr a szociális kutatási módszer egyik szá
zadfordulós vezéralakja. A szociológia és a pozitivizmus 
feladatát az adja. hogy hasznos, objektív előkészítő anya
got szolgáltasson a törvényhozásnak a fennálló társadalmi

viszonyokról. Ezen módszer alkalmazása révén születhet 
meg a helyes jog, amelyről azt állítja, hogy „a jog an
nál helyesebb, minél szélesebb néprétegek érdekeit tudja 
adott időpontban érvényre juttatni”. így válhat véleménye 
szerint a pozitivista jogtudomány praktikusan a törvény- 
alkotás és a törvényelőkészítés hasznos eszközévé.

Frigyes Béla gondolkodásának kiindulópontjaként a 
dogmatikus jogtudomány kritikája szolgált. Gyakorlatias 
szemlélettel a jogszabályok célját, a védett jogi tárgyakat 
és az érdekütközéseket elsimító elveket és módszereket 
helyezte a jogtudomány vizsgálódásának középpontjába. 
A jogtudomány feladata nem más, mint objektív tudo
mányos vizsgálata annak, hogy egy adott jogintézmény 
mennyire alkalmas, illetve mennyire hatékony az adott 
vél elérése érdekében. A szociológiai jogpozitivizmus 
képviselői között említhető még Ágoston Péter, Bochkor 
Mihály, Kiss Géza, Hébelt Ede, akikről a szerző részletes 
ismertetést ad munkájában.

A századforduló és 20. század elejének másik nagy 
jogbölcseleti iskolája, a neoskolasztikus természetjog a 
Pikler- és Pulszky-féle jogelmélet kritikájaként született 
meg. Ezen kritika egyik képviselőjének tekinthetjük Plo- 
pu Györgyöt, aki a jogot sajátos organizmusnak tekintette, 
s a kultúra aspektusának, egyik megnyilvánulási formájá
nak nevezte. Mivel a kultúra folyamatos haladást mutat, 
így a jog is vele párhuzamosan fejlődik. Ez a fejlődési elv 
adja gondolkodásmódjának központi fogalmát. Szemben 
a klasszikus természetjoggal, azt állította, hogy éppen a 
folyamatos fejlődés miatt nem léteznek örökérvényű igaz
ságok és alapvetések, minden csak az adott korszak fel
fogásától függ. Vitába száll azonban a pozitivistákkal is, 
akik puszta tényként kezelik a jogot. Munkásságát teoló
giai szemlélet is jellemzi, amelynek középpontjában a már 
említett fejlődési elv áll.

A neoskolasztika egyik jelentős képviselője, Surányi 
János a lomista hagyományok újrafelfedezésével és a 
jogpozitivizmus kritikájával érvelt a szociológiai szem
lélet ellen. Véleménye szerint léteznek olyan alaptételek, 
amelyek nem tapasztalás útján ismerhetők meg, hanem az 
etikai természet következményei, vagyis egyetemes örök 
igazságok, amelyeket Surányi Istentől eredeztet. Gondol
kodásának központi fogalma a jogeszme, amely szerint a 
jog nem más, mint az igazságosság szabálya. A jog és az. 
igazságosság az, amely iránymutatásul szolgálnak a tör
vényhozóknak, és ezek az egyes törvények minősítésének 
kritériumai is egyben.

Dernkó Györgynek a jogpozitivistákkal szemben meg
fogalmazott kritikája azon alapult, hogy szerinte a poziti
visták a jogot a fizikai kényszerrel azonosították, és bele
magyarázták a kényszert és az erőszakot a jogba. Dernkó 
Aquinói Szent Tamást követve kifejtette, hogy létezik ter
mészetjog, amelyet „Isten oltott az emberi természetbe”, 
és mint ilyen, megelőz minden ember által alkotott pozitív 
jogot. Klasszikus természetjogi gondolkodását jól mutat
ja, hogy a kanti tanokat ellenezve nem tartotta az erkölcsöt 
a jogtól elválaszthatónak, véleménye szerint minden jogi 
törvény eredendően erkölcsi törvény is egyben.

Frey János szintén az ókori klasszikus gondolkodókat 
követve hirdette az isteni természetjogot, és annak primá-



lusát a pozitív joghoz képest. A pozitív jog szerepét abban 
látja, hogy eszközül szolgál a természetjog érvényesülésé
hez. Hiszen a természetjog megszegőit sújtó isteni szank
ció, Isten büntetése nem igazán realizálható, ennek meg
valósítása a pozitív jog feladata. Vagyis a pozitív jog nem 
más, mint a tennészctjog alkalmazása. Ezen összefüggés 
kapcsán nyeri el a pozitív jog a létjogosultságát, ami vég
ső soron a tennészctjog primátusát jelenti a pozitív joggal 
szemben. A neoskolaszlika iskolájának képviselői között 
említhetjük továbbá Eszterházy Sándort, Jchlicska Ferenc 
Rezsőt, Pompéry Aurélt és Nottcr Antalt.

A Két korszak határán címet viselő fejezetben Kunz 
Jenő, Ányos István, Borbély Zoltán és Teghze Gyula elmé
leteit dolgozta fel a szerző. Kunz a jogot kompromisszum
ként értelmezte a társadalom hatalmi szervezetei és „erköl
csi fejlettséget feltételező” úgynevezett szabad szervezetei 
között. Erkölcsi és hatalmi nézőpontból vizsgálva Kunz a 
jog belső kellékeként a jogalkotó saját etikai parancsát, kül
ső kellékként az erőhatalmi kényszert határozta meg. A he
lyes jog kapcsán hármas követelményrendszert ad meg: a 
logikai, az emberi természetből adódó érzelmi, valamint az 
állam és társadalom érdekeit szem előtt tartó követelmé
nyeket. Ezen követelmények egymáshoz való viszonyát 
tekintve pedig az állami és társadalmi érdek, a közérdek el
sődlegessége mellett foglal állást, amelyet az érzelmi köve
telmények követnek. Az így felállított sorrend utolsó helyén 
szerepelteti a logikai vagy ismereti követelményeket.

Thegzc Gyula munkássága és gondolkodásmódja igen 
változatos képet ad. Kezdetben alapvetően a Pulszky féle 
pozitivista szemléletet részesítette előnyben, azonban lá
tóköre idővel kiszélesedett: „a jogot, mint társadalmi, de 
egyúttal, mint természeti jelenséget óhajtja... vizsgálni”. 
A jogot ideologikus jelenségként fogta fel, a hegeli tano
kat követve állította, hogy a jog mögött mindig valami
lyen cél, illetve eszme áll. A jog végső célja pedig nem 
más. mint az egyéni és a társadalmi akarat összhangjának 
megteremtése. Elrugaszkodva a szűk értelemben vett po
zitivizmustól Teghze szerint a jogbölcselet tudománya 
túllép a pozitív tudás határain, mert eszményeket, meg
valósítandó célokat tűz ki feladatként a jog számára. A fő 
müvének tekinthető. Társadalom-, állam- és jogbölcselet 
című munkájában a neokantiánus szellemiség dominál. 
Külön foglalkozik az elméleti problémákkal, amelyek a 
jelenségek megismerését, a megismerés módszerét vizs
gálják. és külön a gyakorlati kérdésekkel, nevezetesen a 
helyes jog és az igazságos állam kritériumaival.

A recenzált könyv utolsó, A neokantiánus fordulat be
teljesedése című fejezete teljes egészében Somló Bódog 
munkásságát dolgozza fel. Somló jelentőségét azzal indo
kolja -  jogosan -  Szabadfalvi József, hogy ö volt az a jog
tudós. aki felszámolta a hazai és a nemzetközi jogbölcse
leti tudományos gondolkodás terén jelentkező fáziskésést, 
nemzetközi szintre emelve ezzel a magyar jogbölcseleti 
gondolkodást.

Somló munkássága pozitivista szellemiségben indult, 
pályájának kezdetén elődei, Pulszky és Pikler, valamint

rajtuk keresztül Spenccr tanai voltak meghatározóak szá
mára. Somló azonban már ekkor képes volt a kritikai atti
tűd felvételére, hiszen a spenceri evolucionizmus kapcsán 
tagadta, hogy létrejöhet a fejlődés végeredményét jelentő 
ideális állapot. A századfordulón zajló, az állami beavat
kozás helyességéről szóló nagy vitában az állam szerep- 
vállalása mellett foglalt állást. Pozitivista korszaka 1906- 
ban. Jogbölcseleti előadások című munkájában teljesedett 
ki. Ebben a műben kategorikusan elválasztotta a tiszta 
(elméleti) és az alkalmazott (gyakorlati) jogtudományt, a 
jog végső céljaként pedig a közboldogság előmozdítását 
jelölte meg.

A neokantiánus fordulat 1911-ben következett be, 
amikor is Somló egyértelműen szakított a szociológiai 
pozitivista nézőpontjával, mert ez a szemlélet a maga 
empirikus tényközpontú felfogásával nem tud válaszolni 
olyan kérdésekre, mint a jog fogalma és a jog helyes
ségének kritériumai. A helyes jog kérdése kapcsán, Pik
ler pszichologizáló hatását le nem tagadva, a helyesség 
érzelméről beszélt, vagyis arról a képességről, hogy az 
ember meg tudja különböztetni a helyest a helytelentől. 
Ebből kiindulva egy norma helyessége sem jelenthet 
mást, mint hogy a helyesnek tartott cselekvést írja elő. 
A helyes cselekvés pedig tulajdonképpen nem más, mint 
erkölcsi cselekvés. Bár az erkölcs tartalma változatos 
lehet, önmagában, mint „formai” kritérium megfelelő 
mércéje lehet a helyes jognak.

Somló fő müve 1917-ben jelent meg német nyelven, 
Juristische Grundlehre címen. A jog fogalmának tisztázá
sa kapcsán a kanti ismeretelmélet tanait, az „a priori” és 
az „a posteriori” ismeretek fogalmát használta. E szerint a 
jog lényege nem tárható fel a tételes pozitív joganyagok
ból; ezeket a lényegi igazságokat nevezte Somló a jogtu
domány alaptanainak. Somló célja nem egy új jogfogalom 
megteremtése, hanem a már meglévő definíciók részletes 
elemzése és magyarázata volt. Kulcsszónak a szabály fo
galmát tekintette, a normativitás, a tényleges érvényesülés 
és a norma kibocsátójának vizsgálatát követően a követ
kező meghatározásra jutott: jog alatt egy rendszerint enge
delmességgel találkozó, széles körre kiterjedő és általános 
jellegű legmagasabb rendű hatalom szabályait értjük.

Összességében megállapíthatjuk, hogy Szabadfalvi 
József teljes körűen eleget tett a könyve elején felvázolt 
feladatának, hiszen megfelelő alapossággal, részletesen 
ismertette a jogbölcseleti gondolkodás történetét annak 
16. századi gyökereitől egészen a 20. század elejéig, fel
fedve kevésbé ismert jogtudósok munkáit is. A szerző jól 
érthető és gördülékeny stílusát nem törték meg a számos 
helyen alkalmazott idézetek, amelyek ilyen módon színe
sítették a müvet. Az egyes szerzők, illetve iskolák bemu
tatásánál jól követhető a kronológiai és logikai rendszer, 
az egyes szerzők és iskolák egymáshoz való viszonya is 
kellő hangsúlyt kapott. A munka számos lábjegyzetet és 
hivatkozást tartalmaz, amely nagy segítségére lehet a té
mában elmerülő kutatóknak.

Bíró István


