
Jog
löíténeti sze m le '— /

Szabadfalvi József

„Az első jelentősebb 
magyar jogfilozófus"

Virozsil Antal (1792-1868) 
pályaképének vázlata

A 18. század végére, a 19. század elejére a felvilágo
sodás eredeti gondolataival, illetve a francia forra
dalom eszméivel ellentétes természetjogi felfogás 
oktatása, művelése egyre inkább anakronisztikussá vált. 

A 19. század második évtizedének elején az új filozófiai 
nézőpontról a hazai bölcseleti irodalomban már így vé
lekedtek: „...ma már Kant,
Fichte, Schelling adják a tó
nust, az ő húrjukon pendül a 
philosophia”1 A sokak sze
mében reakciós és konzerva
tív jogi teóriával szemben a 
kanti filozófiai és (ész)jogi ta
nok kezdtek előtérbe kerülni.2

Immanuel Kant korabeli 
filozófiai és jogbölcseleti je
lentőségéről Pauler Tivadar, 
az irányzat egyik kiváló ha
zai gondolkodója ekképp ír:
„Kant rendszerének érdemét 
a gyakorlati bölcsészet körül, 
még ellenei sem vonták két
ségbe; működése épp e téren 
válpontot képez a régibb és 
újabb korszak között. A leg
jelesebb bölcsészeti munka a 
múltból nem felelt, nem felel
hetett meg többé a tudomány 
következményeinek. Akik 
Kanttal ellenkeztek is, azt és 
irányát, ha czáfolólag is, min
den esetre tekintetbe venni 
kénytelenültek.”3

Szintén érdemes hivatkoz
ni Concha Győző -  a hazai 
közjogi gondolkodás kiemelkedő alakja -  1885-ben írt 
summázatára, amely az észjognak a jogbölcseleti gondol
kodáson belüli sajátosságaira hívja fel a figyelmet: „Az 
észjog a társadalmi tüneményeket nem közvetlen okoza
ti összefüggésük szerint akarja megismerni, hanem azok 
célját, okát, lényegét kideríteni; az észjog előtt az ész nem 
megismerési eszköz, hanem forrás, melyből a jog, az er
kölcs, az állam határozmányai önként folynak s mellyel 
szemben áll a durva valóság s rendszerei közt csak az a 
különbség, hogy az észt az egyik a természetes külső vi
lággal párhuzamos erőnek fogja fel, a másik a világ lé-
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nyegének s az ész kategóriáit a valóság kategóriáinak, 
bennerejlő, nem az ember által belegondolt irányzó ha
talmának tekinti, míg a harmadik előtt az ész a minden 
egyéni, különös tekintetektől megtisztított általánosság, 
feltétlenség, melyet az egyén cselekvése iránytűjének, 
szabadsága mérvének és alapjának elfogadva, alkothatja 
meg a legtisztább erkölcsöt, a bensőleg igazságos jogot.”4 
A Grotiustól eredő megállapítás, mely szerint a jog az 
„ész parancsa”, az újkori politikai és jogfilozófiai gondol
kodásban, így később a magyar észjogi iskola követőinek 
tanaiban evidenciaként fogalmazódott meg. E tekintetben 
egyaránt hasonlóan vélekedett többek között Szibenliszt 
Mihály, Csatskó Imre, Virozsil Antal és Pauler Tivadar.5

A császári udvar, illetve a helytartótanács, észlel
ve Kant filozófiai tanainak terjedését az egyetlen hazai 
egyetemen és főképpen a protestáns jogakadémiákon, 
1795-ben döntött az ország összes tanintézetében való ok
tatásának további sorsáról. A „legfelsőbb elhatározás” ér
telmében a kanti tételek, mint „veszélyes”, „homályos” és

túlzottan „mélyenjáró” tanok 
előadása a helytartótanács ha
tározata értelmében meg lett 
tiltva,6 s csupán „irodalomtör
téneti megemlítésére” kerül
hetett sor.7 Mindez azonban 
nem akadályozta meg, hogy a 
kanti szellemben fogant gon
dolatok jelen ne legyenek az 
oktatásban és még inkább a 
tudományos művekben. E 
hagyomány ápolásában a pro
testáns intézmények jártak 
élen, amelyek sem a Ratio 
Educationis előírásait, sem 
az említett helytartótanácsi 
tiltást nem tartották magukra 
nézve kötelezőnek.8 Így a 19. 
század elejétől kialakult ha
zánkban egy igen erős kanti 
hatás, amely magára Kantra, 
majd később a posztkantiá- 
nus gondolkodók nézeteire 
támaszkodott. E téren első
sorban az evangélikus teoreti
kusok jeleskedtek.9 A 18. szá
zadi, már saját korában sem 
újszerű Wolff-Martini-féle 
természetjogi felfogással 

szemben a 19. század első harmadában a kontinensen új 
irányzatot képviselő szemléletmód mindazonáltal a hazai 
jogi gondolkodásra -  beleértve a jogbölcselettől távolabb 
eső tételes jogtudományi diszciplínákat is -  modernizáló 
hatást gyakorolt. Összességében ugyanakkor elmondható, 
hogy a hazai észjogi tárgyú irodalom nem képez kiemel
kedő tudományos teljesítményt. Moór Gyula múlt század 
közepi megállapítása szerint: „A természetjogi és észjogi 
felfogás Magyarországon sohasem jutott kizárólagos ura
lomra; kellően mérsékelte Werbőczynek a történetet és a 
szokásjogot méltató organikus felfogása.”10

Virozsil Antal
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A magyar jogi gondolkodásban Csatskó Imre mun
kásságának köszönhetően nyert végleg teret az észjogi 
szemléletmód. A „hivatalos” jogi álláspontot és egyben 
az egyetemi jogi oktatásban 
használatos műveket ez idő
ben Virozsil Antal, a pesti jogi 
kar „természet- és magyar 
közjog tanára” képviselte.11 
Nem véletlenül nevezte Moór 
Gyula Virozsilt „az első jelen
tősebb magyar jogfilozófus
nak”,12 akinek legfőbb érde
me, hogy már „hivatalosan” is 
a kanti filozófia szellemében 
oktatta a jogbölcseletet Ma
gyarország akkori egyetlen 
egyetemének jogi fakultá- 
sán.13 Ennek köszönhetően 
Virozsil, majd később Pauler 
munkássága révén vált ha
zánkban a kantiánus jogböl
cselet „katedratudománnyá”.
A forrásmunkákra történő, 
lábjegyzetekkel ellátott iro
dalmi hivatkozásokkal a ha
zai jogbölcseleti irodalomban 
elsőként Virozsilnál találko
zunk. Művei széles körű szak
irodalmi ismeretről és mély 
„bölcselkedő” szemléletről 
tanúskodnak: „Rendszeres
ség és világosság, szabatos
ság dolgában is előnyösen 
emelkedik ki az észjog mű
velői közül.”14 Publikációi 
-  amelyek többségében latin, 
részben német nyelven íródtak -  a hivatalos Martini-féle 
jegyzetek mellett „segédkönyvként” szolgálták a jogász
képzést.

Az egykori tanítvány és későbbi pályatárs megemlé
kezésében a következő véleményt fogalmazza meg az el
hunyt jogtudós jogbölcselői életművével kapcsolatosan: 
„Jogbölcseleti elveire nézve Kant alanyi ésszerűségi isko
lájához tartozott; de az egyes tanok körül bírálatilag járván 
el, mindenkor tárgyias felfogásra, az ellenkező nézetek 
kellő méltánylására törekedett. Azon elvnél fogva: »Veri- 
tas in medio sita«, gyakran az okok és ellenokok skeptikai 
modorú összeállítására szorítkozott anélkül, hogy véle
ményét nyilvánította volna.”15 A szintén kortársnak tekint
hető Werner Rudolf 1875-ben megjelent elmélettörténeti 
összefoglalójában az észjog „legbuzgóbb” és „legjelenté
kenyebb” művelői között említi Virozsilt.16

***

Virozsil Antal 1792. április 14-én, Selmecbányán, polgári 
család gyermekeként látta meg a napvilágot. Középiskolá
it szülőhelyén, illetve Nagyszombaton végezte. Teológiai 
és bölcseleti stúdiumokat követően a pozsonyi jogakadé-

mián, majd a pesti egyetemen végezte jogi tanulmányait, 
ahol 1823. június 23-án „jogtudorrá” avatták. 1822-től a 
pozsonyi királyi jogakadémia politico-cameralis-tudomá-

nyok tanszékén helyettes 
tanári, 1825-től a természet- 
és magyar közjog tanszéké
re szintén helyettes tanári, 
majd egy évvel később ren
des tanári kinevezést kapott. 
Választott tudományszakjai 
művelésében nagy elhiva
tottságot tanúsított: „Nagy 
olvasottsága, tudományos 
tájékozottsága, s ritka szor
galma egyaránt ösztönzék 
tanszakai irodalmi műve- 
lésére.”17 1832-től 1862-ig 
-  1848-1949 néhány hó
napját leszámítva -  a „ter
mészet- és magyar közjog 
professzora” volt a pesti 
egyetem jogi fakultásán.

1836-ban József nádor 
fiának, István főhercegnek 
a jog- és államtudomá
nyi oktatását bízták rá. Az 
1839/40-es, 1844/45-ös,
1845/46-os, 1846/47-es tan
években a jogi kar dékánjá
vá, az 1840/41-es tanévben 
pedig az egyetem rektorává 
választották. Az 1844. évi 
magyar nyelvrendeletet kö
vetően egyedül neki enged
ték meg a pesti jogi karon, 
hogy -  mivel a „magyar 

nyelvben tökéletes jártassággal nem bírt” -  a továbbiak
ban is latin és német nyelven oktathasson: „Mint a fel
vidék szülöttje, oly időben és környezetben nevelkedett, 
melyben a magyar nyelv megtanulására kevés alkalma 
volt; habár később e hiányt pótolni igyekezett, haladot
tabb koránál fogva azt annyira sajátjává nem tehette, hogy 
azon oly módon taníthasson, mint egyetemi tanárra nézve 
illőnek tartaná.”18

A szabadságharc bukását követően, 1849. augusztus 
20-ától az egyetemet irányító ideiglenes tanács elnökének 
nevezték ki, majd 1850 és 1860 között az egyetem rektori 
teendőit látta el. 1862-ben vonult nyugalomba. Ezt köve
tően Bécsbe költözött, és az ottani egyetemen három tan
éven át magyar közjogot (!?) adott elő. Az osztrák udvar 
nagyrabecsülése jeléül Virozsilt birodalmi nemesi címmel 
jutalmazta, majd udvari tanácsosi rangra emelte. 1868. 
május 19-én Bécsben hunyt el. A pesti egyetemen Pauler 
Tivadar tartott fölötte „emlékbeszédet”.

Első tudományos munkája nemzetközi jogi tárgyú volt, 
amelyben a tételes jogi vonatkozások mellett elméleti kér
désekkel is foglalkozott. Az elkészült mű kiadását a cen
zúra nem engedélyezte, mert a be nem avatkozás elvét 
képviselő álláspontja ellentétben állott a korabeli osztrák,
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Pauler Tivadar Virozsil Antal fölött tartott 
emlékbeszédének kiadása
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Mettemich-féle állami politikával. Pesti működésének 
első évében, 1833-ban jelent meg háromkötetes természe
ti magánjoga,19 mely egyes vélemények szerint a magyar 
jogbölcseleti irodalom első originális darabja.20 Művében 
a „bölcseleti magánjog” teljes rendszerét a „kanti iskola 
szellemében” fejtette ki, mely
re mindaddig a hazai irodalom
ban nem került sor. E könyve 
miatt a nádornál följelentették, 
sérelmezve a Martini-féle ta
noktól eltérő tárgyalási módját, 
amely a hallgatókat tanulmá
nyaik során „egészen összeza
varná” A névtelen beadvány
ban arra is utalás történt, hogy 
mivel „Martini könyvének el
veit szívták magukba az összes 
kormányszékek hivatalnokai 
és a helytartótanács bizonyá
ra nem fogja azt egy új könyv 
mögé helyezni” 21 A korabeli 
kari igazgató megvédte kollé
gáját, hivatkozva a Ratio Edu- 
cationis vonatkozó rendelkezé
sére, mely szerint „ha a tanár 
magyarázatai az előírt szerző
től eltérnek, kissé bővebbek, 
nyomtassa ki azokat, nehogy 
a hallgatókat sok írással gyö
törjék”. A cenzúrai hatóság a 
korra jellemző módon tett pon
tot az ügy végére. Felhívta az 
érintettek figyelmét, hogy tilos 
a vallásnak, a jó erkölcsöknek, 
az uralkodónak és a közbiz
tonságnak ellentmondó tano
kat közvetíteni, de a könyvben 
egyébként sincs olyan új mód
szer alkalmazva, mellyel a fel
jelentő megvádolta a szerzőt. Továbbá a cenzor megálla
pította, hogy a természetjogi gondolkodásban még senki 
sem találta fel az említett szempontokat sértő új megkö
zelítési módot.22

Jogbölcseleti fő műve -  amelynek alapját az eredeti
leg József nádor fia számára készített „észjogtudományi 
átnézet” képezte -  1839-ben Epitome juris naturae, seu 
universae doctrinae juris philosophicae címen látott nap
világot, aminek magyar fordítása 1861-ben Egyetemes 
természet- vagy észjog elemei címmel jelent meg.23 A ko
rabeli cenzúra Virozsil könyvét -  a szerző „megbízható
sága” ellenére -  csak azzal a megkötéssel engedélyezte 
megjelenni, hogy egyetemi előadásaiban kézikönyvül 
nem használhatja.

Művében a kanti „ismerettani” tanításoknak megfele
lően az ember kettős természetéből indul ki. Megkülön
bözteti az „anyagi” és „erkölcsi”, vagy másként „érzéki” 
és „szellemi” vonatkozásokat, amelyek az ember kettős 
természetét befolyásoló „anyagi”, illetve „erkölcsi” törvé
nyekre utalnak. Előbbivel a természettudományok, utób-
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bival a „gyakorlati bölcsészettan” foglalkozik, amelynek 
feladata az ember gyakorlati cselekvésének a vizsgála
ta. Ugyancsak kantiánus alapon tesz különbséget külső 
(jogi) és belső (erkölcsi) törvényhozás között. Míg a külső 
törvényhozás („jogi, világi törvény”) azt határozza meg, 

hogy ..mit és hogyan kelljen 
az embernek cselekedni, hogy 
másokhozi társas viszonyaiban, 
mindenkinek külső szabadsága 
valamennyinek szabadságával 
együtt megállhasson”, addig a 
belső törvényhozás („erkölcsi, 
lelki törvény”) azt mutatja meg, 
hogy „mit kelljen az ember
nek cselekedni, hogy minden 
cselekvésmódja, főleg a belső 
indokokat tekintve, szellemi 
lény méltóságával megegyez- 
zen”.24 Mindkét törvényhozás 
azonos „kútfőből”, a „gyakor
lati észből” ered, ugyanaz a 
tárgya (az ember „gyakorlati 
cselekvősége”, másként „sza
bad cselekedetei”) és ugyan
azon szellemi célra („a csele
kedetek megegyezésére a józan 
ésszel”) irányul. A különbsé
gek tekintetében megállapítja, 
hogy míg a külső törvényho
zás „kényszerítő szentesítéssel 
erősíttetik” meg, addig a belső 
csupán a „belső indokok által 
kormányoztatik”, vagyis jogi 
értelemben vett kényszerítést 
nem ismer.25 A belső és kül
ső törvényhozás kérdéseivel a 
gyakorlati bölcsészet más-más 
tudományterülete, így az ész 
belső törvényhozásával az „er

kölcsitan” (etika), a külső törvényhozással a „bölcseleti 
jog”, máshol „jogbölcsészet”, megint máshol „észjogtan” 
foglalkozik.

Az erkölcstan és az észjogtan egyaránt vizsgálja a „ter
mészeti erkölcsi törvény”, vagy szélesebb értelemben 
használva a „természetjog” („természeti jog”) kérdését, 
melynek főbb jellemzőit az alábbiak szerint foglalja ösz- 
sze: 1. eredetüket tekintve, közvetve „isteniek”, ami azt 
jelenti, hogy az emberi természet és közvetve az embe
ri ész is Istentől származik; 2. „tiszták” és „világosak”, 
vagyis közönséges emberi ész által felfoghatók; 3. „bizo
nyosak” és „nyilván-valók”, vagyis „az ész bizonyos és 
nyilvánvaló elveiből szabályszerű okoskodás által” levon
hatók; 4. „változhatatlanok, örökkévalók és szükségesek 
(szükségképpeniek)”, vagyis „az emberi természet ugyan
azon mivolta mellett, abból örök időkig szükségképpen 
értetnek”; 5. „egyetemesek” tárgyi és anyagi értelemben, 
ami annyit jelent, hogy „ezen törvények minden szabad 
cselekedetre és minden eszével élő emberre egyaránt ki
terjednek”; végül 6. „jogilag szentek”, sérthetetlenek és

Virozsil Antal Egyetemes természet- vagy észjog elemei című 
könyvének magyar kiadása (1861)
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„természetesek], azaz: a cselekedetek természetéből fo
lyó következetek [következmények] által szentesítsék 
[vannak szentesítve]”.26

A természetjog (észjog) értelmét és legfőbb alapelveit 
Virozsil -  következetes kantiánusként -  az észből, illetve 
az „ember erkölcsi természetéből” vezeti le: „Az ész, mint 
az embernek legfőbb törvényhozója, egyetemleg azt köve
teli, hogy az ember, mint szellemi lény, cselekedeteiben... a 
józan ész vezérletét kövesse, melyben úgyis minden erköl
csi méltósága és elsősége rejlik. -  Ugyanazon ész továbbá 
követeli különösen, hogy mindenki másokhozi társas vi
szonyaiban úgy forgolódjék, miszerint mások is hasonló
képpen cselekedhessenek, és így mindnyájan kölcsönösen, 
mint érzéki szellemi lények együtt létezhessenek. -  Mert 
azt az ész, mintegy ön természeténél fogva jogosnak isme
ri, hogy mindenki teljesítse másnak, amivel tartozik, vagy 
hogy mindenkinek megadja a magáét, s ne tegye azt más
nak, mit valaki magának másik által tétetni nem akar.”27 
A természetjog legfőbb alapelve szerint mindenki jogosult 
arra, hogy bármit megtegyen, ami az embereknek, mint 
személyeknek a társas együttélésével, illetve mindenki 
egyenlő szabadságával összeegyeztethető. Mindezen viszo
nyaiban az individuumot az a képessége vezérli, hogy „az 
ember esze által nem csak megkülönbözteti (elméletileg) az 
igazat a nemigaztól, jogost a jogtalantól, tisztest a becste
lentől; hanem egyszersmind átlátja, miszerint gyakorlatilag 
is amazt elfogadni, emezt pedig kerülni tartozik, ha szelle
mi természetével megegyezőleg akar cselekedni”.28 Némi 
pátosszal ezt nevezi a „józan ész szózatának”, amelyet a ter
mészet „beoltatott” mindnyájunkba.

Az ember természeti („eredeti”) jogainak alapja a „sze- 
mély[i]ség”. Minden embernek létezésénél fogva „a ter
mészettől joga van magát mint érzéki, eszes és szabad, 
magában és magáért létező lényt tekinteni, fönntartani, 
ótalmazni s másoktól megkívánni, hogy azok vele szin
tén mint személlyel, természeti méltóságától egyezőleg, 
bánjanak”.29 Ezt a jogot nevezi az „emberi személy[i]ség 
jogának”.

Virozsil a természetjogtól (észjog) megkülönbözteti 
a „tevőleges hatalomból” eredő „tevőleges jogot” (pozi
tív jog). A megkülönböztetés ismérveként megállapítja, 
hogy „a tevőleges törvények közvetlenül az emberek ön
kényéből, a természetiek pedig az észből meríttetnek” 30 
A két jog egymáshoz való viszonyát a praktikum oldaláról 
közelíti meg. Úgy véli, a természetjog ismerete a széles 
értelemben vett joggyakorlat számára nemcsak hasznos, 
hanem szükséges is, hogy „a hozott (tevőleges) törvénye
ket annál könnyebben magyarázhassák, s alkalmazhassák; 
részint, hogy oly esetekben, melyekre törvény nem létez s 
mégis a természeti igazság s méltányosság egyetemes el
vei szerint jogot kell mondani, segélyül használhassák”.31 
Vagyis az észjog elsődlegesen mint jogértelmezési, illetve 
joghézag-kitöltési eszköz segítheti a jogalkalmazás gya
korlati tevékenységét.

A természetjog célját és feladatait tárgyaló fejtege
téseiben -  hasonlóan Csatskóhoz -  különbséget tesz 
„tiszta vagy elvont” és „alkalmazott természetjog[tan]” 
között. Míg előbbi célja az ember természeti jogainak 
és kötelességeinek az általános rendszeres kifejtése, ad-

dig az utóbbié mindezeknek az ember társas viszonyaira 
való alkalmazását vizsgálni. Ugyancsak itt mutatja be az 
„egyetemes természetjog” részeit, melyet művének terje
delmesebb részét képező további fejezetekben részletez.
E szerint az észjog két fő területre: „magán-természetjog
ra” és „nyilván- vagy közjogra” osztható. Míg az előb
bi „nemtársas” és „társas magánjogra”, addig az utóbbi 
„köz- vagy államjogra” és „nemzetek közötti jogra” ta
golódik. Virozsil osztályozási szenvedélye, mely „aprólé
koskodásig gondos kidolgozás”, sok esetben eltúlzottnak 
hat, a maga idejében azonban -  miként Finkey Ferenc 
megállapítja -  a „legjelesebb magyar jogbölcsészeti mű
nek” volt tekinthető.32

Virozsil munkásságát és műveit sajátos ellentmon
dás jellemzi. Elméleti kiindulópontjait tekintve a kan
ti tanokat követte, konzekvenciáiban azonban számos, 
az abszolutista hatalomnak és a fennálló status quónak 
megfelelő megállapítás szerepelt. A francia forradalom 
példáján igyekezett bemutatni mindazokat a veszélye
ket, amelyeket a hibásan értelmezett természetjogi el
vek a polgári rend megteremtésében és fenntartásában 
okozhatnak. A félreértelmezett természetjogi tanok „a 
sokaság fölfogását túlhaladván, nem a valódi, hanem a 
dőre elmeműveltséget vagyis az úgynevezett ál-fölvilá- 
gosodást mozdítják elő, melyből a közjólétre több kár, 
mint haszon háramlik”. Majd így folytatja: „ . e z e n  dőre 
műveltségből származik az ész ama bálványozó tisztele
te, mely a tevőleges tekintély minden bárhonnan eredő 
forrását megvetve, utoljára az ember valamennyi jogait s 
kötelességeit vakmerő eszének bírói széke elé állítja.”33 
E konzervatív alapállásából következően nem meglepő 
az az állítása, hogy az „újabb időkben” ebből táplálkoz
nak a gyakori „polgári lázadások és forradalmak”, ame
lyek következtében „a vallás, polgári alkotmány, tevőle
ges [pozitív] törvények szigorú bírálóivá tétetnek, kikből 
idővel ellenszegülő, makacs, zavaró s lázongó polgárok, 
közbátorság háborgatói kerekednek”.34 A forradalmi ter
mészetjog veszélyeire való figyelmeztetés minden te
kintetben megfelelt a 19. század harmincas éveiben a 
Habsburg hatalmi törekvéseket kiszolgáló, „uralkodó” 
jogi teóriának. Nézetei ellentmondásosságára további 
jó példa, hogy a tulajdonjog mint sérthetetlen természe
ti alapjog részletezése során a „megosztott tulajdonjog” 
típusai között (pl. haszonbérlet, kölcsön) megemlíti a 
„hűbér (feudum)” tulajdoni formát. A feudális magán
tulajdon legfontosabb formájának e kontextusban való 
rögzítése -  még akkor is, ha e helyütt azt írja a szerző, 
hogy „inkább a tevőleges, mint a természetjog körébe 
tartozik” -  nem igazán egyeztethető össze a „mások ki
rekesztésével tetszés szerint rendelkezés” jogával.35 Vi- 
rozsil elméletének valódi belső ellentmondása a korabeli 
modern polgári törekvésekre, mint kiindulópontra adott 
konzervatív (feudális) válaszban keresendő.36

A forradalom és szabadságharc utáni publikációi lé
nyegében már nem köthetők az észjogi vizsgálódásaihoz. 
1851-ben megjelent enciklopédiája az akkori megközelí
tésmódnak megfelelően tárgyalja az állam- és jogtudomá
nyok tárgykörét, rendszerét és módszerét.37 Ezt követően 
elsősorban közjogi kérdésekkel foglalkozott,38 és csupán a
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bécsi egyetemen tartott bemutatkozó előadásában találko
zunk újra természetjogi tematikával.39

Virozsil „katedrajogbölcseletének”40 minden mérsék
lő hatása mellett is a Habsburg-hatalom a forradalom és 
szabadságharc után további szigorítások bevezetését lát
ta szükségesnek. 1853-ban császári rendeletben tiltották 
meg „a socialismusra, demokratismusra és a legújabb tör
ténelmi eseményekre vonatkozó kérdések tárgyalását”.41 
A hatalom az 1855-ben kihirdetett új tanulmányi rend 
alapján kísérletet tett a jogbölcselet mint az esetleges ve
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szélyes tanok közvetítését végző tudomány háttérbe szorí
tására. Mindez elsősorban a jogakadémiákon járt sikerrel. 
A jogbölcselettel szemben a jogtörténet, azon belül is az 
osztrák, valamint német birodalom- és jogtörténet oktatá
sa került előtérbe. 1860-ban az októberi diploma állította 
helyre a szabadságharc leverése után fölszámolt egyetemi 
autonómiát és az 1848-ban törvényben deklarált tansza
badság elvét. Az észjog oktatását ekkor helyezték vissza 
régi jogaiba, illetve a német nyelvű oktatás is ez időtől 
szűnt meg.

Szabadfalvi, József

„Der erste bedeutende ungarische Rechtsphilosoph“ -  Eine Skizze der wissenschaftlichen Laufbahn 
von Anton Virozsil (1792-1868)
(Zusammenfassung)
Die Studie skizziert die wissenschaftliche Laufbahn von 
Anton (Antal) Virozsil (1792-1868), einem der angese- 
hensten Denker der ungarischen Rechtsphilosophie im 
zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. Nach einigen wenig 
beachtenswerten Arbeiten tat sich Virozsil als wichtigster 
Vorantreiber der Verbreitung der Kant’schen Philosophie 
in der ungarischen Rechtstheorie hervor. Als Kants konse- 
quenter Anhanger leitete er das Wesen und die wichtigsten 
Grundsatze des Naturrechts von der Vernunft, bzw. „von 
der moralischen Natur des Menschen“ ab. In ungarischen 
rechtsphilosophischen Abhandlungen gibt es in Virozsil’s 
Arbeiten zum ersten Mal Quellenverweisungen und Fuú- 
noten mit fachliterarischen Bemerkungen. Seine Abhand
lungen zeugen von einer besonders tiefen Kenntnis der

Fachliteratur und von seiner gut fundierten philosophischen 
Anschauung. Er fasste seine Bücher und Studien in La- 
tein und in Deutsch ab, und diese dienten ihrerzeit -  neben 
den ofiziellen Lehrbüchern von Karl Anton Martini -  als 
„Hilfsbücher“ auch der Ausbildung von ganzen Juristenge- 
nerationen. In seiner „Katheder-Rechtsphilosophie“ ist eine 
gewisse Widersprüchlichkeit zu sehen, denn als Ausgangs- 
punkt nahm er die Freiheitsidee von Kant, aber in seinen 
Folgerungen sind vorwiegend Lösungsvorschlage zu fin- 
den, die den Ansprüchen des Absolutismus entsprachen. 
Seine Warnungen vor Gefahren des revolutionaren Natur- 
rechtes stimmten in jeder Hinsicht mit der „herrschenden“ 
Rechtstheorie überein, die zur Unterstützung der Habsbur- 
gischen machtpolitischen Bestrebungen bestimmt war.
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