
JOHN RAWLS: 
AZ IGAZSÁGOSSÁG ELMÉLETE

A hogy mondani szokás, régi adósságot törlesztett

az Osiris kiadó azzal, hogy több mint negyed-

századdal az eredeti angol nyelvû kiadást követôen,

Krokovay Zsolt értô fordításában megjelentette a mo-

dern nyugati politikai filozófia egyik legjelentôsebb

munkáját. Így közel húsz idegen nyelvû fordítás után

immár magyarul is olvasható az alkotmányos demok-

rácia erkölcsi alapjainak Bibliája. Siessünk leszögez-

ni, hogy a magyar könyvkiadás eme adósságát persze

a legkevésbé sem az Osiris halmozta fel, amely sorra

megjelenteti a társadalomtudományi irodalom legfon-

tosabb mûveit. Az Osiris nagyszabású vállalkozásának

egyik fontos opusa volt annak a nemrégiben elhunyt

H. L. A. Hart-nak A jog fogalma címû munkája, akit

Rawls jogelméleti fejtegetéseit illetôen elôdjének te-

kint.

Természetesen Krokovay Zsoltot is csak dicséret

illetheti, nemcsak a kitûnô fordításért, hanem a

könnyûnek nem mondható olvasmányélményt segí-

tô mutatóért és utószóért is. Emlékezzünk, az ô jegy-

zeteivel és utószavával jelent meg 1980-ban (!) John

Stuart Mill két alapmunkája A szabadságról és a Ha-
szonelvûség. Rawls eddigi életmûve éppen a modern

morálfilozófiában sokáig egyeduralkodó haszonelvû-

ség kritikáját, majd meghaladását példázza – ahogy ô

maga fogalmaz a könyve elôszavában – „a társadalmi

szerzôdés Locke, Rousseau és Kant által képviselt

hagyományos elméletének általánosítása és – az elvo-

natkoztatást illetôen – magasabb szintre emelése” ál-

tal. A fordító az utószóban a szerzônek az alkotmá-

nyos demokrácia politikai kérdéseit illetô két filozó-

fiai gondolatára hívja fel a figyelmet. Az egyik, hogy a

szabadelvûség a közvélekedéssel ellentétben nem az

éjjeliôr-állam, hanem a polgártársi testvériség filozó-

fiája. Az ésszerûen gondolkodó, egymás egyenlô sza-

badságát elismerô polgárok méltányos együttmûkö-

désének elvei, ahogyan azt Kant is hangsúlyozta, a

testvériség elvei. A másik fontos következtetése

Rawls mûvének, amely ellentmond a liberalizmussal

kapcsolatos sztereotípiáknak, hogy az egyáltalán nem

a gazdasági hatékonyságot mindennél fontosabbnak

tekintô, a szabadversenyes kapitalizmust dicsôítô fi-

lozófia. És valóban, Rawls abból indul ki, hogy min-

dannyiunknak valamiféle sérthetetlenséggel kell ren-

delkeznünk, ami abból következik, hogy a társadal-

mat méltányos együttmûködésnek tekintjük, olyan-

nak, amelyben mindenkinek megvannak a maga jo-

gai és kötelességei, s amelyben az együttmûködés

résztvevôi igazságosan osztják el egymás között az

együttmûködés terheit és elônyeit. 

A könyv három fô részre tagozódik, az elsô az el-

méletet tartalmazza, sok mindent megelôlegezve a

szerzô végkövetkeztetéseibôl, a második az elmélet-

nek megfelelô intézményes berendezkedést mutat-

ja be, míg a Célok címet viselô harmadik rész tág ér-

telemben a méltányosságként felfogott igazságosság

erkölcsi lélektanát foglalja magában. Maga Rawls is

tisztában volt vele, hogy mûve nem tartozik a

könnyen érthetô olvasmányok közé. Ezért is vállalko-

zott arra 1993-ban, hogy újra megvizsgálva a könyv

valamennyi témáját, könnyebben fogyasztható, olvas-

mányosabb változatot készítsen Politikai liberalizmus
címmel. Ennek hatása azonban már érthetô módon

nem volt olyan revelatív, mint az eredeti munkáé. A

magyar kiadó helyesen cselekedett, amikor az 1971-

es könyv kiadására vállalkozott, még akkor is, ha en-

nek olvasóközönsége talán szûkebb lesz. Mert hiszen

e mû, bármennyire is magában foglalja az alkotmá-

nyos demokráciák morális alapvetését, mégis mint el-

méleti munka nem váltható az alkotmányos gyakor-

lat aprópénzére. Ugyanakkor arra feltétlenül felhasz-

nálandó, hogy a jelen és a jövendô értelmiségének

szemléletét formálja az alkotmánytan ma már nem ki-

zárólag jogászok számára fontos témaköreiben.

(Osiris Könyvkiadó, Budapest, 1997. 
735 oldal. 1650 Ft)

KIS JÁNOS: 
AZ ÁLLAM SEMLEGESSÉGE

„R awls professzor a Harvardról olyan elvont és

összetett mûvet adott ki az igazságosság elmé-

letérôl, amelyet egyetlen alkotmányjogász sem mel-

lôzhet. Nem szükségszerû, hogy a jogászok passzív

szerepet játsszanak az állammal szembeni morális jo-

gok fejlôdésében, annál is kevésbé, mert a jogszocio-

lógia és a jogi gazdaságtan fejlôdésében is ezt tették.

Fel kell ismerniük, hogy a jog többé már nem függet-

lenebb a filozófiától, mint ezen egyéb diszciplínáktól”

– fogalmazott Ronald Dworkin John Rawls mára

klasszikussá lett morálfilozófiai mûvével kapcsolat-

ban.

Kis János most olyan mûvet jelentetett meg az ál-

lam semlegességének elvérôl és az elv gyakorlati al-

kalmazásáról, amelyet az alkotmányjog, az emberi jo-
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gok kérdései iránt érdeklôdô egyetlen jogász sem

mellôzhet Magyarországon. A kötet elsô három feje-

zete az alapelveket tisztázza és rendszerezi: mely ál-

láspontokat köteles tolerálni az állam, és mikor kell

semlegesnek maradnia a vitákban? Létezik-e olyan

eset, amikor az állam számára megengedett, vagy

egyenesen elvárható tôle, hogy hivatalosan elismer-

jen és támogasson nézeteket, meggyôzôdéseket? És

vajon az állam egyes kötelezettségei a polgárokra is

vonatkoznak-e? Az állam magáénak tekintheti-e va-

lamelyik etnikai/nemzetiségi kultúrát, másfelôl azo-

nosíthatja-e valamely kulturális közösséggel a polgá-

rok politikai közösségét?

A könyv további fejezetei vitás ügyekre alkalmaz-

zák az elvi megállapításokat: a 4. és az 5. fejezet ar-

ról szól, hogyan vitathatják meg etikai nézeteltérése-

iket keresztények és az evilági humanizmust valló

ateisták. A semlegesség és a tolerancia elveinek to-

vábbgondolását jelentik az abortuszról, az eutanáziá-

ról, a nemi beállítottságok sokféleségérôl, az öngyil-

kosoknak nyújtott segítségrôl és a szólásszabadságról

szóló részek.

A kötet közel egy évtized alkotómunkájának ered-

ménye. Az egyes fejezetek alapjául szolgáló írások

korábban megjelent cikkek rendszerezett és tovább-

gondolt változatai, melyek így együtt adnak koherens

választ arra a kérdésre, hogyan alkothatnak valódi po-

litikai közösséget a sokféle hitet, meggyôzôdést, er-

kölcsi életfelfogást valló polgárok. Nincsenek könnyû

helyzetben azok, akik vitába kívánnak szállni a kötet

megállapításaival, hiszen a szerzô sorra veszi, és sor-

ra megcáfolja a lehetséges ellenvetéseket. De azok-

nak is komoly erôfeszítésre lesz szükségük, akik az

állam semlegességének alapelvét elfogadva új meg-

világításba kívánják helyezni a „nehéz eseteket” az

abortusztól a véleményszabadságig.   

(Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1997. 
435 oldal, 1295 Ft)

KOVÁCS JÓZSEF:
A MODERN ORVOSI ETIKA ALAPJAI. 

BEVEZETÉS A BIOETIKÁBA

A nyugati világban az utóbbi évtizedek során az

orvosi etika alapvetô változásokon ment át. A

társadalmi fejlôdés túllépett korábban bizonyosnak

hitt etikai alapelveken is. Az emberek etikai kötele-

zettségei nemcsak a többi emberrel szemben fogal-

mazódtak meg, hanem valamennyi érzô élôlénnyel,

illetve az élôvilággal szemben. Az orvosi technika

fejlôdése számos olyan kérdést vetett fel, amire a ha-

gyományos erkölcsi szabályok segítségével nem le-

hetett egyértelmû választ adni: gondoljunk csak a

szervátültetésekre, a „lombikbébikre”, az új gén-

technikai eljárásokra, a gyógyíthatatlan betegek mes-

terséges táplálásának és újraélesztésének dilemmájá-

ra. Az újfajta etikai megközelítésben a beteg egyen-

rangúvá vált orvosával: elôtérbe kerültek a betegek

jogai, fokozódott az orvoslás társadalmi ellenôrzése,

ugyanakkor a pácienseknek is vállalniuk kell a meg-

változott helyzettel együtt járó nehézségeket és kö-

telezettségeket.

Aki ezekrôl a kérdésekrôl akart tájékozódni, annak

mostanáig külföldrôl kellett megrendelnie – elsôsor-

ban angol nyelven írott – bioetikai témájú könyve-

ket. Azonban néhány hónapja a Medicina kiadó bolt-

jaiban kapható Kovács Józsefnek, a SOTE Magatar-

tástudományi Intézete orvos és filozófus végzettségû

oktatójának korszerû, színvonalas és átfogó kötete az

orvosi etika alapjairól. A könyv ismerteti az etika

alapfogalmait és felvázolja fôbb elméleteit. Részlete-

sen ismerteti a betegeket megilletô jogokat, a „tájé-

kozott beleegyezés elvét”, az egészségügyi ellátáshoz

való jog problémáját, a szûkös források elosztásának

kérdéseit. Külön fejezet szól a mûvi abortuszról, az

öngyilkosságról, az eutanáziáról, a szerv- és szövet-

átültetésrôl. A szerzô átfogó képet ad az állatokkal va-

ló bánásmód és az állatkísérletek erkölcsi dilemmái-

ról. A kötet mindemellett tartalmazza az orvosi etika

legfôbb dokumentumait a hippokratészi eskütôl az

orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvéig.

Kovács József könyve elsôsorban az orvosi egyete-

mek bioetikai stúdiumai számára íródott, de célja az

egészségügyben dolgozók és az orvosi etika iránt ér-

deklôdôk ismereteinek bôvítése és erkölcsi kérdések

iránti érzékenységének növelése is. Magyarországon

alkotmánybíráktól, parlamenti képviselôkön át jog-

hallgatókig egyre többeket foglalkoztat a kérdés, ho-

gyan érvényesíthetôk az alkotmányos jogok az egész-

ségügyi ellátás során. Számukra kötelezô olvasmány

A modern orvosi etika alapjai címû kötet.

(Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1997. 
629 oldal, 2900 Ft)

SÁNDOR JUDIT: 
GYÓGYÍTÁS ÉS ÍTÉLKEZÉS. ORVOSI 

„MÛHIBA-PEREK” MAGYARORSZÁGON

A szerzô egy Magyarországon meglehetôsen ki-

forratlan jogterület ítélkezési gyakorlatáról szá-

mol be monográfiájában. Olyan terület konkrét ese-

teit ismerteti és elemzi, ahol a kérdéskörre vonatko-

zó jogszabályok a legutóbbi idôkig meglehetôsen ál-

talánosak, legtöbbször generálklauzulaszerûek vol-
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tak, tág teret biztosítva a gyakran elbizonytalanodó

bírák jogértelmezésének. A könyv egyrészt arról tu-

dósít a hazai ítélkezési gyakorlatból vett példákon

keresztül, mi történik egy „orvosi mûhiba”-perben:

melyek a kártérítési felelôsség megállapításának fel-

tételei, milyen bizonyítási nehézségek merülhetnek

fel az eljárás során, hogyan értelmezik a magyar bí-

róságok az egészségügyi beavatkozások kockázatát.

Másrészt a kötetben megfogalmazódik a szerzô fel-

fogása az orvoslás által felvetett morális kérdések-

ben: hogyan viszonyul egymáshoz jog és erkölcs az

orvosi felelôsség körében, mely esetekben korlátoz-

hatóak a betegek jogai, mit jelent a gyógymódvá-

lasztási szabadság. A könyv ismertet és elemez kö-

zel kétszázötven, 1983 és 1996 között született bíró-

sági ítéletet, amelyek – többek között – azt bizo-

nyítják, hogy a monográfia tanulmányozására elsô-

sorban a bíráknak van szükségük.

Mindent összevetve, a könyv nemcsak a jogászok,

hanem a betegek és az orvosok számára is hasznos is-

mereteket nyújthat. Emellett – a szerzô reményei

szerint – azok is kezükbe veszik majd a könyvet,

akik az egészségügy helyzetének javításán fáradoz-

nak, vagy az orvos–beteg kapcsolat tanulmányozásá-

ra szánták el magukat. 

(Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1997. 
402 oldal, 980 Ft)

BIRTALAN BALÁZS:
HALÁLLAL LAKOLJANAK? 

A HOMOSZEXUÁLIS EMBER ÉS 
A KERESZTÉNYSÉG

A szerzô a könyv bevezetôjében így vall kettôs

identitásához való viszonyáról: míg homoszexu-

alitásomon nem tudok változtatni, katolikus mivolto-

mon nem vagyok hajlandó. Inkább teológiainak ne-

vezett értekezésének – melyet egyszersmind a szó

szoros értelmében vett önvédelmi reakcióként írt –,

a könyvben igazolandó tézisét az elsô oldalakon ek-

képpen fogalmazza meg: „A szabad akarati döntéstôl

függetlenül kizárólag és irreverzibilis módon homo-

szexuális beállítottságú férfi vagy nô teljes értékû te-

remtmény, akit Isten szándékoló akaratával alkotott

olyanná, amilyen; sem a megszokottól eltérô szexuá-

lis orientációja, sem annak adekvát módon történô

kiélése (tartós, zárt, monogám élettársi kapcsolat,

amelyben a kölcsönös lelki önátadás mellett rendsze-

resen helyet kap a testi egyesülés is) nem minôsül

alkalmi bûnnek vagy állandó bûnállapotnak, így az

ilyen életállapotú hívô a házasság szentségében élô

heteroszexuális testvéreivel analóg erkölcsi normák

alapján részesülhet szentségi feloldozásban, és vehet

részt az eucharisztikus közösségben mint Isten or-

szágának teljes jogú polgára, s az üdvösség váromá-

nyosa.”

A személyes hangvételû, ugyanakkor tudományos

igénnyel megírt munka elsô fejezete arról szól, miért

tartja fontosnak a szerzô a homoszexualitás témájáról

való eszmecserét. A második fejezet a homoszexuali-

tás fenomenológiáját tárgyalja, egyelôre a vallási

szempontoktól függetlenül, friss és hiteles szaktudo-

mányos eredmények feldolgozásával. A következô fe-

jezet a kinyilatkoztatást teszi vizsgálat tárgyává, rész-

ben az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásain,

részben pedig a vonatkozó ó- és újszövetségi részle-

tek szövegelemzésén keresztül. A negyedik fejezet

átfogó elemzését kívánja nyújtani az emberi cseleke-

detek erkölcsi megítélésének általában, s ezen belül

is a homoszexualitás erkölcsiségérôl vallott felfogá-

soknak. Az értekezés utolsó fejezete a homoszexuá-

lis ember helyét keresi Isten teremtôi tervében, és

megoldási javaslatokkal él arra nézve, hogyan integ-

rálódjék a homoszexuális ember a keresztény közös-

ségbe. 

A könyv záró gondolatában a szerzô keserûen idé-

zi a Magyar Katolikus Püspöki Karnak a kézirat lezá-

rása után nyilvánosságra hozott, „Igazságosabb és

testvériesebb világot!” címet viselô körlevelét, amely

„természetellenesnek” és a „keresztény felfogás sze-

rint teljességgel elfogadhatatlannak” nevezi az azo-

nos nemûek együttélését. E friss dokumentum

visszamenôleg is igazolja a munka létjogosultságát,

amit a szerzô a bevezetôben szereplô köszönetnyil-

vánítások során azzal érzékeltet, hogy ha felsorolhat-

ná az ôt segítô egyházi és világi személyek nevét, ak-

kor talán nem is lett volna szükség a könyv megírá-

sára.

(Cartafilus Kiadó, Budapest, 1997. 
219 oldal, 800 Ft)

ELÔREHOZOTT BÜNTETÉS. 
RENDÔRSÉGI FOGDÁK –

FOGVATARTOTTAK A RENDÔRSÉGEN 
1996.

A z Alkotmány- és Jogpolitikai Intézet és a Ma-

gyar Helsinki Bizottság nemzetközi tapasztala-

tok alapján elindított Fogdamegfigyelô Programja

1996. februártól decemberig vizsgálta a rendôrségi

fogdákban fogvatartottak helyzetét. A kutatásban

részt vevô ügyvédek, orvosok, szociológusok és szo-

ciális munkások – háromfôs csoportokban – elôze-

tes bejelentés nélkül, a nap bármely szakában láto-
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gatást tehettek számos rendôrségi épületben, ahol

ôrizetbe vett, letartóztatott személyeket tartanak

fogva. 

A vizsgálat eredményét és az abból levonható kö-

vetkeztetéseket a két civil szervezet most kötetben

foglalta össze. A kiadvány jól dokumentált beszámo-

lót közöl a fogvatartottakkal szembeni fizikai és pszi-

chikai kényszer alkalmazásáról, a rendôri brutalitásról.

A zárt intézmények világát kevéssé ismerôk számára

sokkoló fejezetek írják le a rendôrségi fogdák fizikai

állapotát, a higiénés viszonyokat, az egészségügyi el-

látás gyakorlatát. Részletes elemzés olvasható a fog-

vatartottak jogainak érvényesülésérôl és a fogdák tör-

vényességi ellenôrzésérôl. A kötetet a két civil szer-

vezet összefoglaló javaslatai zárják, amelyek lényege,

hogy a jövôben az elôzetes letartóztatást ne a rend-

ôrségi fogdákban, hanem kizárólag büntetés-végre-

hajtási intézményekben hajtsák végre.

A kiadványt Kôszeg Ferenc és Zádori Zsolt szer-

kesztette, a jelentést Kövér Ágnes írta, az egészség-

ügyi ellátásról szóló fejezet társszerzôje Balogh István.

A táblázatokat és a mellékleteket Gosztonyi Ágnes, a

fényképfelvételeket Révész András készítette. Kap-

ható a Helsinki Bizottság irodájában (József krt. 34.)

és a jobb könyvesboltokban.

(Alkotmány- és Jogpolitikai Intézet
– Magyar Helsinki Bizottság, Budapest, 1997. 

157 oldal, 1200 Ft)

EGYENLÔ ESÉLYEK 
ÉS JOG-HARMONIZÁCIÓ. 

A NEMEK KÖZÖTTI 
MEGKÜLÖNBÖZTETÉS TILALMA A 
NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGEK 

TÜKRÉBEN

M anapság a társadalom szinte valamennyi foglal-

kozási csoportjának tagjait riogatják az Európai

Unióhoz való csatlakozás „rémével”. Olyan ez kicsit,

mint a Télapó érkezésére való felkészülés. Ha nem

elég fényes az ablakba kikészített csizma, esetleg el-

maradhat az ajándék. Nincs ez másként a jogásztársa-

dalom esetében sem. A kötelezô elôkészületek köré-

be itt a közösségi jogszabályok megismerése, illetve

a magyar jogrendszer ehhez való igazítása, a joghar-

monizáció tartozik. A Munkaügyi Minisztérium

Egyenlô Esélyek Titkársága és a Kormány Integráci-

ós Stratégiai Munkacsoportjának kiadásában megje-

lent folyóirat alakú és terjedelmû kiadvány a nemek

egyenlô esélyeivel foglalkozó közösségi jog megis-

mertetésére vállalkozik, elsôsorban persze a szakmai,

de az érdeklôdô szélesebb közvélemény számára.

Teszi ezt részben kiváló magyar szerzôk tanulmánya-

inak, részben pedig a témára vonatkozó közösségi

irányelveknek a közreadásával. 

A tanulmányok sorában az elsô Lehoczkyné Kol-

lonay Csilla, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara

és a Közép-európai Egyetem professzorának írása a

munkaviszony, mindenekelôtt az egyenlô bérezés

közösségi szabályozásáról, illetve az egyenlô bánás-

mód elvére vonatkozó, elsôdleges és másodlagos kö-

zösségi jogról, valamint a társadalombiztosítás terüle-

tére vonatkozó irányelvekrôl. Kardos Gábor, az EL-

TE jogi karának docense a nemi diszkrimináció értel-

mezésének egyes gyakorlati jogalkalmazási kérdése-

ivel foglalkozik az Európai Bíróság esetjogának tanul-

mányozásán keresztül. Gyulavári Tamás, a MüM

Egyenlô Esélyek Titkárságának jogásza a nemek kö-

zötti megkülönböztetésre vonatkozó közösségi jog-

szabályok tagállamokon belüli végrehajtásáról, vagy-

is az országok jogharmonizációs tevékenységérôl ír.

Az összehasonlítás egyebek között kitekintést nyújt

az angol, német és görög jogalkotás és jogalkalmazás

által követett megoldásokra. Morvai Krisztina, aki

szintén az ELTE jogi karának oktatója, elôbb elmé-

letileg elemzi a nemek közötti esélyegyenlôség, a

diszkrimináció tilalma de jure és de facto jelentését,

majd az ENSZ a Nôk Elleni Diszkrimináció Minden

Formájának Felszámolására Létrejött Bizottsága (CE-

DAW) számára 1996-ban készített magyar kormány-

jelentés kapcsán felteszi a kérdést, vajon Magyaror-

szág a mindennapi életben valóban eleget tesz-e

nemzetközi kötelezettségeinek. 

A kötet második része közli az Európai Unió má-

sodlagos jogának, az úgynevezett irányelveknek tel-

jes hatályos anyagát a nemek közötti megkülönböz-

tetés tilalma témakörében. Ennyiben az összeállítás

valóban hiánypótló, hiszen az irányelvek egy része

magyar nyelven eddig egyáltalán nem volt hozzáfér-

hetô. Annyiban is úttörônek mondható a kiadók vál-

lalkozása, hogy mind a fordítások, mind pedig a ta-

nulmányok szerzôi elsô ízben tettek kísérletet az

egyenlô esélyekkel foglalkozó közösségi joggal kap-

csolatban a még csak alakulófélben lévô magyar jogi

terminológia megteremtésére. 

Mindent összevetve, a kiadvány szakmailag szín-

vonalasan, ugyanakkor a tudálékosságot kerülve, kö-

zérthetôen készít fel az Európához való csatlakozás

„muss”-feladataira, vagyis legalábbis a nemek közöt-

ti diszkrimináció-tilalom témakörében nem keseríti

meg a megkerülhetetlen „csizma-fényezést”.

(MüM Egyenlô Esélyek Titkársága, 
Integrációs Stratégiai Munkacsoport, Budapest, 1997. 

130 oldal. A kiadvány ingyen beszerezhetô 
az Egyenlô Esélyek Titkárságán.)
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