
VARGA CSABA

Elméleti jogtudomány a világválság ölelésében

Válságban a jogfilozófia? Netalán válságban a jogtörténet is? Válságban leledzenének 
pontosan azok a tárgyak, amik a jogtudományi gondolkodást egyáltalán – a szakjogi 
fogalmiasítások elQtanulmányaként s egyidej_leg szintéziseként – megalapozhatják? 
Bármennyire képszer_ kifejezés is az, amivel az imént éltünk, a kérdés már nyelvi 
megformálásában sem gondolható önellentmondás vállalása nélkül. Hiszen ha e válság 
okán alapozás híján kellene – akár oktatásunkban, akár jogrendszerünk építésében, akár 
mindezek tudományos továbbm_velésében – építkeznünk, úgy elsQdlegesen nem is ma-
gunknak okoznánk kárt. Ehelyett egész jogi építményünk lenne hasznavehetetlen, mint 
egy semmiben sem gyökerezQ, semmiféle fogódzóval nem rendelkezQ véletlenszer_ség, 
ami legfeljebb a csupasz levegQbe nyújthatja ki ágait. Közönségesebben kifejezve: egy 
ilyen véletlenszer_ség aligha lehetne más, mint egy olyan kellemetlen, s bár a maga 
nemében tudomásul veendQ, emlékezetben megQrzésre mégsem érdemesülQ ténysze-
r_ség, amivel akkor találkozunk, amikor például egy neveletlen utcakölyök a levegQbe 
sercint. Szakszer_bben kifejezve azonban már sokkal keményebben kell fogalmaznunk. 
Nevezetesen, ha a jog mivoltát, történeti alakulásának összefüggésekben rejlQ tanulságait 
kutató búvárlataink s újragondolásaink a feleslegesség színében t_nnének fel és szükség-
telenségük érzete az, ami ezeket történetesen feledésre ítéltetné, úgy mindez éppen nem 
magukat a búvárlásokat minQsítené. SQt, elsQdlegesen nem is ezekrQl vallana, hanem 
azokról, akik ezeket ekként élik s ítélik meg. Egyszersmind vallana (olyan kíméletlen 
Qszinteséggel, mintha SIGMUND FREUD figyelné a pamlagján hölgypácienseként önfeled-
kezQt) az úgynevezett tételes (jogági) tárgyakról (azaz polgári jogról, büntetQjogról és így 
tovább), valamint az ezekben rejlQ, a háttérbQl ezeket öntudatlanul mozgató, ezek közeli 
vizsgálatából tehát ki is hámozható jogszemléletrQl. Közvetve pedig, persze, vallana ál-
talában kultúránkról, s benne a jogi kultúránk alakításában kifejezQdQ igényességünkrQl.1

Milyen is ez a kultúra? Jobb híján p o s z t m o d e r n nek nevezik. Mondhatnók g l o -
b á l i s nak is, de leginkább mégis: a m e r i k a n i z á l t . Hiszen velejéig ott erQsödött 
meg, világbirodalmi biztonságtudatban ott szökkent szárba, ott is nyert dogmatikai (né-
hány példa alapulvételével tanítható, követhetQ, bevégzettnek is tekinthetQ) kidolgozást.2 
Gyökere mégis meghatározóan e u r ó p a i . Mert a f e l v i l á g o s o d á s  légkörében 
nyerte el ma ismert formáját: abban az É s z  trónra emelését célzó lázas szellemi küzde-
lemben, mely a feudális anarchia és önkény okozta nyomorból az ember (és filozofikusan 
tételezett-kivetített minQségei) elvont abszolutizálásával,3 társadalmi viszonylatainak egye-
temesként kivetítésével kereste a kiút lehetQségeit. Mindez pedig a F o g a l o m  kultu-
szában kulminált. Úgy tekintettek az emberi intellektualitásnak erre a termékére, mint ami 
már-már egy lappangó valóság. De legalább is egy lehetQség szerinti valóság (amiként 
az ARISZTOTELÉSZi dünamei). Merthogy egyfelQl az igazi, a tényleges valóság pótléka ez, 
miközben és másfelQl mégis csak valamiféle valóság – már önmagában is. ElsQdlegesen 
azért, mert általános. S ebben az általánosságában rejlik egyetemessége is. Még akkor is, ha 
csupán elménk idézi fel mindezt, az összes szükséges összetevQ olyan teljességét testesítve 
meg, amit – gondolatilag persze – máris valóként vetíthetünk ki. Ezért játssza eszmény sze-
repét a fogalom. Saratlanként és sérületlenként igazodunk hozzá, s mindent mérünk általa, 
ami csak elibénk bukkan. Nem evilági létezQ igazából így, persze, mert valós szerepjátszó-
vá pusztán gondolati idealizálásunk teszi. Hiszen mentes a gyakorlati kipróbálástól, evilági 
létünk bármi sarától. Hiszen a tényekben testet öltés esendQségével, földi dolgaink korláto-
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zottságával, így látható rútsággal is aligha szembesül. Hiszen nem is találkozik ilyesmivel. 
Következésképpen nem is romlik hát; nincs is miért bírálnunk.

Olyasmi jön így általa létre, mint az 1789-es Deklaráció az ember és a polgár jogairól. A 
francia forradalom szellemiségérQl ennek tükrében aligha mondhatunk mást, mint hogy: az 
embernek úgymond vannak jogai. Az pedig, ahogyan ezt ki n y i l v á n ították, ráadásul azt 
is n y i l v á n valóvá tette, hogy ezek úgymond öröktQl fogva eleve léteztek már. Ha pedig 
éppen egy francia forradalom szükségeltetett az ennek igazságára történQ rádöbbentéshez, 
úgy persze e körülmény utólag még legitimálhatja is az akkori lázadás emberellenesen véres 
eseményeit. T_nQdjünk azért egy kicsit tovább: miért is voltak és vannak emberi jogaink? 
Azért, mert emberi közösségünkben többségként el h i s s z ü k , hogy ilyesmik fennállanak, 
és ezek a bárhol bármikor élQt és valaha éltet egyaránt megilletik. E hit alapját látszólag erQ-
síti, hogy a k a r j u k  is mindezeknek az ekként érvényesülését. Logikailag persze egyszer_ 
bukfenc mindez. Hiszen jelképes általánosítással élve nem tettünk most egyebet, mint hogy 
bevallottuk: az embernek vannak emberi jogai; és azért állanak fenn ezek, mert gondolati esz-
ményekkel (keretszabásként, életünk értelmessé tétele fogódzóiként) benépesített világunkban 
fennállóként vetünk számot ilyenekkel.4 Mintha modernitásunk/posztmodernitásunk addig 
rejtQzködött mozgatójaként a h a t a l o m  a k a r á s a  FRIEDRICH NIETZSCHÉtQl megsejtett5 
motívumáról lenne váltig – és itt is – szó: sziklatömbként magasodik elQttünk, tiszteletére ri-
tuálékat végzünk, miközben valójában semmi sincs ott, amit pedig szemünk homályával, csak 
mert annyira akarjuk, mégis észlelni/érzékelni vélünk.

Az, hogy az emberiség növekvQ része feltétlenként, a priori abszolútumként látszik egy 
ilyen tünékeny vágyat elfogadni, germán filozófiai minta követésének tetszik; mégsem Qk 
hordták ki, hiszen a francia kultúra m_ve ez. PORTALIS,6 aki a forradalom egymást követQ 
hullámai nyomán a majdani Code civil szövegezését végül is évszázadok megelQzQ apró-
munkájának alapul vételével elvégezte, nemes emberként – s így a sans-culotte hordák Qr-
jöngésétQl fenyegetettként – korábban a terror embergyötrQ viharából Dél-Németországba 
menekült. Hazájától elszakadt magányában döbbent rá a doktrinairizmusban a tiszta szellem 
s a makacs következetesség, mint a filozófia „rossz felhasználása” átkára: országa feldúlását 
immár a szalonok finom stílusában saját önérvényesítésük kalodájába önmagukat bezáró, 
ám belsQ lázukban onnan megmásíthatatlan makacssággal szakadatlanul s egyre gátlásta-
lanabbul tovább tüzelQ szellemek termékének látta, ami – pamfletként megsokszorozottan 
– vásári ponyvák tömegében uszíthat (mert a GUTENBERG-galaxis második lépcsQjeként a 
nyomtatvány-tömegtermelés lehetQvé tételével forradalmat technikailag kivitelezve immár 
tömegesen uszított is) ott tovább.7 Az egyik okot, amiért a szellem embere, ha szabad idQ-
vel bQven rendelkezQ kaszttá válik, romboló erQbe fordulhat át, az intellektualizmus nyakló 
nélküliségében látta, a másikat pedig a merQben szellemi vezéreltség eseteiben felbukka-
nó utópizmus végletes leegyszer_sítéseiben. Olyasmiben tehát, amiben az egyébként is 
kikerekítettségre törekvQ, geometrikus eszményiség_ francia szellem könnyedén élen jár, 
szemben a filozófia „jó felhasználását” magában a problematizálásban megmutató német 
nehézkességgel. Nos, az idQ (s a kiegyensúlyozódást csupán általában biztosító „láthatatlan 
kéz”) most a franciáknak kedvezett: keresleti, fogyasztói oldalon lázas olvasóként hamaro-
san olyan vásárlói tömeget állított elQ, amely immár képesnek bizonyult arra, hogy valóban 
elQállítson – elQbb gondolatilag generálva, majd tényként is létrehozva – egy az eszménye-
inek megfelelQ valóságot.

A Fogalom kultuszában így egyebek közt egy olyan jogeszme is formálódik, még pe-
dig együtt az e m b e r i  j o g o k  idolátriájával – azaz, jelzQbb szavakkal, miután már a 
TeremtQ Istent letaszítottuk, új istenünkként pogány trónusunkra emeljük földi létünket uraló 
gondolatként azt –, amelyben immár legkevésbé a jognak az emberek tényleges társadalmi 
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gyakorlatában vagy a teremtés m_veként felismert szükségletében való gyökerezése lesz az 
érdekes. Hiszen most már az is bQven elég, hogy a jogot p u s z t a  k ö v e t e l é s  gyanánt 
fogalmazzák meg. Mégis ontológiai tényezQvé lesz, mert ide emeli, ennek látszatává teszi a kí-
sérQ i d e o l ó g i a i  s u l y k o l á s  tömegessége. Úgy is kifejezhetnQk, hogy látszatra még 
merQ virtualitását ilyenkor a mediatizált társadalmi tudatformálásból elQállított mainstream, 
valamint egy mögötte bármikor megismételhetQ (a sans-culottes mindenkori seregébQl, így 
akár szentpétervári vagy odesszai részeg matrózokból, akár merQ identitászavarukban hazát 
áruló KUN BÉLÁk és LINDER BÉLÁk csQcselékébQl és/vagy ezek entellektüeljeibQl bármikor 
meg- és újraszervezhetQ) forradalom fenyegetQ nyomatéka avatja valóságossá.

Ez hoz létre olyan tetszQlegességet, amelynek bölcseleti kerete a l i b e r a l i z m u s , 
állami formaadása pedig a r e s p u b l i k a  nevet hordozza. E szép új világban immár a 
jog is ilyesmiben lebeg. Azt jelenti ez, hogy eddig létszer_ként megtapasztalt – mert társa-
dalmilag átélt s ránk hagyományozódott – jogképünket egy a b s z t r a k t u m  váltja fel. 
Ami már merQ fogalom lesz, semmi más. Létmódja nem egyéb, mint a reá hivatkozottság. 
Attól függQen, hogy erQszakkal vagy túlsúlyos média- vagy tudománysulykolással milyen 
ideologikus követelést állítanak mögéje, tartalma voltaképpen tetszQleges lesz. EgyfelQl tehát 
az éppen soros ideológiai hatalmak szabadon választhatnak számára tartalmat, ám és másfelQl 
azonban mihelyt a kiválasztás megtörtént, ez olyan normatív kívánalmat fog hordozni, ami 
már – miközben türelmetlen kizárólagossággal magától értetQdQvé tették – sem alternatívát, 
sem kibúvót nem ismer majd el. Lényegét illetQen ez a posztmodernitás korára, vagyis a XX. 
század utolsó harmadára beérett úgynevezett liberalizmus. Arról ismerhetQ meg, hogy immár 
nem a ráció tiszta termékének – vagyis eredeti kiindulópontként egy feltételezett (az emberi 
rontást megelQzQ ún. természeti) Qsállapot teoretikus rekonstrukciójának – tekinti magát, mi-
ként a felvilágosodás (azaz a XVIII. század) már e névadásban is árulkodó8 terméke. Nem is 
a klasszikus szabadelv_ség fontolva elQrehaladását példázza már, mely társadalompolitikai 
megfontolásai birtokában konzervatív közegben és mentalitással (azaz XIX. századi módon) 
vállalja a jövQ tervezését s a szükséges intézményesítések és bontások egymásra épülQ kivite-
lezését. Hanem mintha a MARXizmus (azaz uralmában a XX. század) mai fazonra aktualizált 
klónja lenne, nyíltan vállalja a programszer_sítést és következtetései kíméletlen végrehajtását. 
Eszerint pedig – elQször is – az ember mindenkor megismert természete maga is végtermék, 
fejlQdéstörténetünk adott szakaszának a függvénye. Azaz az e m b e r i  t e r m é s z e t 
s e m  n e m  s z ü k s é g k é p p e n i ,  s e m  n e m  á l l a n d ó s u l t . EbbQl fakadóan 
viszont – másodszor – emberi elhatározás, bátorság, mert t e o r e t i k u s  t é t e l e z é s 
k é r d é s e  c s u p á n , hogy ezt jövQnkben mikor s mivé alakítjuk.9

Még ha mánk tükrében igazat adnánk is az egykori königsbergi bölcselQfejedelemnek 
ama fanyar megállapításban, miszerint a jogászok változatlanul jogfogalmuk meghatározá-
sát keresik,10 úgy a válasz érdekében és jegyében ismét csak a mindenkori társadalomonto-
lógiai elQkérdéshez kellene elérkeznünk. Ez az, ami élete végén LUKÁCSot is foglalkoztatta, 
mikor posztumusz m_vében a társadalmi létezésben megragadott társadalmi létezQ sajátos-
ságát keresve a kritériumot az ontológiailag értékelhetQ társadalmi hatásgyakorlásban lelte 
meg.11 Ez az, ami a beszéd-aktus elméletébQl kiindulva, nyers és intézményi tény megkülön-
böztetésén keresztül különféle institucionális teóriákhoz társadalomelméletben is, jogban is 
elvezetett, a spekulációs csatornákat elzártan nyíltan a praxis körébe utalva bármiféle minQ-
sítés lehetQségét.12 És ez az, ami számomra (egy átfogó elméleti körképben) létezQ gyakor-
latokhoz – közértésekhez, ezeken nyugvó eljárásmódokhoz, ezeket megalapozó ideologikus 
történésekhez – kötötte annak megfogalmazhatóságát, hogy egyáltalán mi lehet specifiku-
san társadalmi.13 Nos, bármi sajátos legyen is a fentiekre adandó válaszunkban, a jogot szük-
ségképpen a mindenkori szubjektum pillanatnyi tételezésétQl (élvétQl, átélésétQl) független 
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létezQnek kell látnunk, és ekként is definiálnunk. Egy ilyen r e á l i s  j o g f o g a l o m ban 
kétféle felismerés benne szokott rejleni. EgyfelQl az, hogy a jog l é t ének rejtélye társa-
dalmi valóságunk mint intézményiségek sora l é t e z é s ének a mikéntiségében rejtezik. 
MásfelQl pedig az, hogy ez minden résztvevQ számára valamiféle külsQ valóságként jelenik 
meg – akkor is, ha a társadalmi gyakorlat résztvevQjeként ennek jövQt formáló megélésében 
(újra- vagy átkonvencionalizálásában) maga is (mint valamilyen szintig a mindenkori mi: 
valamennyien s mindannyian) cselekvQen, alakító erQként vesz/vehet részt.

A posztmodernitás azonban mindenféle kötöttségtQl eloldja a résztvevQket. A jog már 
ma is az, aminek akarjuk; a jövQben pedig bizonyosan az lesz, amivé váltatni sokan gon-
doljuk. Igazság nincs sehol – hiszen ha minden szabad és bárminek állítása vagy taga-
dása csupán értelmezés kérdése, úgy hol is lenne vagy lehetne helye ilyesminek? Ámde 
a narratíva-lehetQségek száma mindig és elvileg végtelen. Ha pedig beszélni kezdünk 
róla, úgy létünk, hovatovább maga a természeti törvény is narratíva lesz csupán. Ezek 
végtelenségébQl, elvileg egyként védhetQ gondolhatásukból pedig az lesz érvényes, amit 
az általunk még ehhez mozgósítandó tudásiparral majd alátámasztunk – akár mások le-
hurrogása árán is. Így és ezzel jön létre a sokaktól vágyott „szép új világ”14. Ebben ugyan 
egyre inkább az erQs könyök_ek diktálnak, de ezt nem illik észrevennünk. A liberális véle-
ményuralom ugyanis a felvilágosultak csalhatatlanságának a gyümölcse; akik pedig idáig 
eljutnak, azok nyilvánvalóan értelmileg is felsQbbrend_ek. Ezért akár a jogot is merQ s 
csupasz fogalomként érzékelhetik – elvontan egyetemesített olyan általános tartalommal, 
amilyennek csak akarják. Ez a jog persze nem állhat meg önmagában ott és náluk sem. 
Egy akként berendezett világ fogaskereke lesz, amely maga is részesedik mindannak a 
kivívásában, amiért – mint pusztán egyetlen szeletét – a jogot is ilyenné formálták.

Készen áll tehát ez a szép új világ. És ha adottságként s ezért reflektáltatás nélkül éljük 
meg mindennapjait, úgy akár végérvényesen berendezkedettnek is láthatjuk. Pontosan 
arra hivatott hát, hogy valamikor a közeljövQben bevégezze a történelmet is.15

Kik formálták ezt vajon? Mi végre tették ezt? KiktQl felhatalmazottan? Miként jártak 
el? És meddig tart majd ez az általuk elQállított világ? Nos, ne csodálkozzunk azon, hogy 
történetesen éppen errQl nem szól az új mainstream. Miközben persze nem azért hallgatag, 
merthogy mindezek kitudakolásáért a tudomány határait kellett volna tapogatnia – pedig 
Qszintén magunk sem mondhatnánk e tárgyban sokkal többet annál, mint hogy ignoramus 
et ignorabimus16, hisz épp a hallgatag hódítás a jellegzetessége –, hanem mert nem tartja 
ildomosnak ennek felvetését. Magyarázat helyett inkább támad hát: eszerint esetleges 
feszegetése már-már a kétely határait súrolónak tetszik, ezzel pedig az, aki idáig merész-
kednék, magát rekesztené ki a political correctness körébQl17. Merthogy – szól tovább a 
mantra – világunk adottságának kell tekintenünk jelenünk politikai s gazdasági (avagy: 
bármi történt is azóta a kommunizmus eszméjével, mégis a MARXizmus igazsága gyQzött 
volna? tehát a g a z d a s á g  elsQségére épül minden, s azt tényleg csak kiszolgálja 
csupán a p o l i t i k u m ? s miután a Nyugat árulása folytán megéltük, s nem feltétlenül 
nékik köszönhetve, hogy túl is éltük a MARXizmus bolseviki gyakorlatát, immár mégis ez 
lenne e mérhetetlen liberális értéktiszteletben a sorsunk?) berendezkedését és mindazt, 
ami erre épül. Már pedig ha így van ez, úgy arról, hogy ez valakiktQl valamiért hozatott 
létre, legfeljebb az árulkodik, hogy hivatalosan is kétségbevonhatatlannak tekintik.18

Egy párhuzamos példával élve, mai (neo)liberális világunkban a közgazdasági egyetemi 
képzés tananyagában gazdaságtörténet és gazdaságelmélet – azon tárgyak tehát, amik rálátást 
biztosíthatnának mára kialakult berendezkedésünknek miértjére, egyszersmind gondolható 
alternatíváira, meghaladása irányaira s módjaira is – visszaszorulóban vannak, ha teljesen el 
nem t_ntek már. Egykor egyetemeink nem „képzést”, „képesítést”, „kompetenciát” biztosítot-
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tak (persze, nem is humán-látszatú fogaskerék-gyárakként látták szerepüket), hanem nemes 
egyszer_séggel a gondolkodás mesterségére próbáltak rávezetni, az abban jártasságot elmé-
lyíteni, s csupán ennek megnyilvánulási és gyakorló területei voltak az universitas tételezett 
egyetemességén belül a theologia, philosophia, jurisprudentia, rhetorica, physica vagy éppen 
az ars medica. A fentiekbQl kit_nQen viszont az aligha méltó mai utód voltaképpen techniku-
sokat képez – olyanokat, akik csupán egy immár hézagtalanul kivitelezett gépezet gyakorlati 
m_ködtetésének csínját-bínját tanulják meg, még ha esetleg a legmagasabb fokon is. Másként 
kifejezve: tudásuk annyi, mint ha egy gép kezelésének know-how szint_ ismeretével lenné-
nek tisztában csupán: mit mikor kell kapcsolni, s a kezelQkönyvben miként azonosítható és 
lelhetQ fel eljárási protokoll rutinhiba esetén. Pontosan arra nem készítik fel azonban leendQ 
szakembereiket, aminek az egyetemi képzés túlsúlyos céljának kellene lennie. Arra, hogy ért-
sék e gépezet miben létét és mi végre való voltát – arra, hogy naponta jobbítóan alakítsanak 
rajta s idQ múltán a létrehozás tudásával, egyszerre szakmai tapasztalattal és a zoon politikon 
meggyQzQdésével, meghaladására törekedjenek, mérnökösködve egy új berendezkedésen. 
Liberális demokrácia-felfogásunk azonban saját menüje kínálatával, torkunkon letolásával s 
utána a jóllakottsági böfögtetés kierQszakolásával bevégzettnek szokta tudni a dolgát.

E példa áll a jogra nézve is, ráadásul úgy, hogy egyszersmind választ kínál a címben fel-
vetett kérdés talán leginkább meghatározó szegmensére egyaránt. Vagyis arra, hogy elméleti–
történeti búvárlataink nem azért találkoznak a tételes jogtudományok növekvQ értetlenségével 
napjainkban, mert önmagukban véve akár a társadalomtudomány számára, akár a jog volta-
képpeni megértése szempontjából érdektelenek lennének. Hanem leginkább (s hovatovább 
csakis) azért, mert az utóbbiakban testet öltött – mesterséges, ideologikus desideratumok által 
meghatározott, jelenkorunk liberalizmusának emberjogi isten-pótlékaként egyetemessé tett – 
absztrakt jogkép nem is igényel és nem is t_r el semmiféle valóban tudományos (azaz kívülrQl 
érdektelenként s így beavatatlanul19 közelítQ) megalapozást; olyat pedig végképp nem, amely 
ne az utóbbiban feltételezett, eleve készként tálalt elvont fogalmiságban osztoznék. Másként 
fogalmazva: azt jelenti ez, hogy eleve belsQ inkonzisztencia áll fenn egyfelQl a politikai és 
alkotmányos liberalizmustól elvont emberjogiságban fogant s közjogi tételezéssel a jog egé-
szére rátelepített absztraktum és másfelQl a semmiféle elQítélettQl nem uraltan (hiszen eltérQ 
kultúrákat, világképeket, civilizációs berendezkedéseket empatikus nyitottsággal fogadóan) 
alakuló teoretikus s historikus megközelítések között.

Ezek nemcsak különböznek egymástól, de voltaképpen nem is kapcsolódhatnak egymás-
hoz, hiszen létrejöttük elve s alapja teljességgel elütQ. Ezért szerkezeti megformálásuk s ennek 
ténylegesen követett céljai tekintetében egyaránt egy, az antagonisztikus kibékíthetetlenségig 
fokozódó különnem_séget érzékelhetünk. Ez az ellentét már aligha szelídíthetQ, oltható, eny-
híthetQ vagy csendesíthetQ merQ gesztusokkal, így például problémái kölcsönös felvállalásá-
val és/vagy valamiféle együttmunkálkodás felajánlásával. Merthogy, eleve, az elméleti–törté-
neti megközelítések elvileg nyitottak. Már pedig olyan kiindulás ez, ami nyilvánvalóan nem 
áldozható fel egy liberális jog-virtualizálás tételezett zártsága oltárán. Így saját önfeladáshoz 
sem érkezhet el. Amúgy pedig könnyen belátható, hogy ilyesminek nem is lenne/lehetne egy 
pusztán tagadó oldalról semmiféle hasznos jutalma vagy ellentételezése.

Svédországban például akkor, amikor befellegzettnek érzékelték az elméleti- és a történe-
ti-jogi kutatás s oktatás jövQjét, történetesen jogtörténészeik olyan kiutat fogalmaztak meg, 
amely merQ intézménytörténet (vagy pláne, a germánhon múltjából hozzánk tévedt steril 
tény-pozitívizmus) helyett a hangsúlyt a jogi módszertan korai modern, modern és kései 
modern germán eszme- és gyakorlattörténetére helyezte, a pozitivizmuson belül a dogmati-
kai jogértelmezés doktrinális alakulása történeti rekonstrukcióját végezve el feltáró m_vek 
sorozatában.20 Elegáns, és a jogtörténet múltját, valódi énjét sem meghazudtoló válasz volt 
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ez, ami bizonyára hozzájárult lehetséges mentQakciójuk legalábbis átmeneti sikeréhez. A 
jelen összefüggésben mégis arra kell következtetnünk, hogy megoldással – fQként hosszú 
távon – még ilyesmi sem feltétlenül kecsegtethet, hiszen a voltaképpeni szakadást nem 
hidalhatja át, következésképpen nem hozhat gyógyírt sem. A jogelmélet részérQl ugyan-
ez mondható el egy olyan választásról, amely például a jogi módszertan önálló tárgyként 
rehabilitálásában/elQléptetésében látná a jövQ útját. Kétség kívül fontos és mellQzhetetlen 
önmagában egy ilyen irány, s aligha megbocsátható eddigi kim_veletlensége. Mégsem több 
kerülQútnál, hiszen nem az elméleti jogm_velés egészérQl szól, pusztán csekély, kiága-
zásszer_ részérQl. Mert az, amit Juristische Methodenlehre néven az európai kontinensen 
m_velnek, a maga módján inkább olyasmi, mint a Juristische Grundlehre. Hiszen utóbbi, 
a jogi alaptan a jogi tételezésekben használt kulcsszavakból jogi dogmatikaként felépített 
fogalomrendszer: olyan merQben szerzQi (tehát elvileg szerzQnként akár másként is felépít-
hetQ) intellektuális rekonstrukció, amely egyetlen következetesen végigvitt rendszer eleme-
iként kísérli meg gondolatilag újraértelmezni ezeket a véletlenszer_ tételezésükkel egymás 
mellé került, a szabályozás funkciójának betöltésére hivatott nyelvi elemeket. Nos, a jogi 
módszertan pedig ugyanígy nem a jog voltaképpeni születése tetten érésének teoretikus (on-
tológiai) rekonstrukciója, hanem az adott jogi kultúrában elfogadott kánonok szerinti jogi 
okfejtési/érvelési módok leírása (azaz laza esetiségbQl belsQ összefüggései egymáshoz ren-
delésével történQ didaktizáló bemutatása). A valóságos bírói gondolkodás fekete dobozáról21 
nem vesz – nem is vehet – tudomást: a nyilvános, a közzétett, a külvilágnak szóló, az ítélet 
scriptumában formálisan is rögzített (és ezért kifogásolása esetén fellebbezhetQ) logizált 
következtetési sor kifejezetten egy kvázi-matematikai demonstratio céljait szolgáló rekonst-
rukciója ez; nem pedig a valóságos történés, az a belsQ meta-szint, amelyben a tényleges, a 
tartalmi megoldás megfogan, hogy majd külsQ teszteléssel formálisan is megerQsítést nyer-
hessen.22 Vagyis mindkettQ, a jog ún. alaptana és módszertana egyaránt elvileg tetszQleges, 
hiszen nem a jogi folyamatok színpada mögött voltaképpen lejátszódó történésekrQl, azok 
voltaképpeni motívumairól és meghatározódásáról, érdemi kriterialitásáról szól, hanem a 
színpad rituáléjáról; s így mindkettQ a jogban résztvevQ számára merQben készként foga-
dandó adottságoktól függ.

A jogmegjelenítés alapstruktúrájában nem más a helyzet ma elQszeretettel kultivált 
irányok, a kellQ védekezés vágyában az utóbbi idQben elQtérbe került megközelítések ese-
tében sem. Érdekes módon ezek egynémelyike maga is voltaképpen imitál, projekcionál, 
valamiféle merQben intellectual representation gyanánt: önnön magának merQben saját 
kutatási körében posztulál valamiféle jogot, egy puszta virtualitásként fennálló és lénye-
gében tudati befolyásolásra, vagyis ideologikus eszközként a valóságos folyamatokba 
beágyazni kívánt jogot. Ennélfogva nem körbenéz, hogy megtapasztaljon, majd ennek 
feldolgozása végéhez érve l e írjon, hanem spekulál, megítéli a világot, majd egyszer_en 
kijelenti, hogy számára mi a jog; abból a célból, hogy követendQként e l Q írja ezt más 
számára is. Minden nemes indíttatásával együtt ilyen az úgynevezett t e r m é s z e t -
j o g , amely klasszikus formájában a jog mélyrétegeként, érvényessége végsQ forrásaként 
kísérli meg évezredek óta elfogadtatni magát. Alapeszméje szerint ez egy a világunk s 
létünk isteni teremtésében rejlQ, tehát a világunkba úgymond beépített rend szerinti esz-
ményében fellelhetQ, mert objektíve feltárható, s így világunknak az összetartó erejeként 
mindig is létezett, s eleve szervesültségének köszönhetQen végsQ soron a maga meghatá-
rozó befolyását mindig érvényesítQ alapvetQ normatívum. Hiszen ha így áll ez, úgy így áll 
majd ennek következményrendszere is. Eszerint az ilyenként megfogalmazott természet-
jog a jogi berendezkedés ilyen vagy olyan irányultságától, esetleges reakciójától függet-
lenül, kiiktathatatlan összefüggésként, a dolog természetének,23 tehát evilágunkban m_-
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ködhetésének elemi jegyeként áthághatatlanul jelenvaló volt és marad. S ez így van már 
csak azért is, mert óhatatlanul kitermeli a maga objektíve, automatikusan beálló következ-
ményét: a civil törvény s törvénykezés24 vagy maga szankcionálja, tehát szimbolikkusan 
megerQsítve kikényszeríti, vagy óhatatlanul deformálja ezt; ám ez utóbbival hosszabb tá-
von elkerülhetetlenül funkciótlanná – hacsak nem éppen diszfunkcionálissá – teszi magát 
a kérdéses eljárásmódot vagy intézményt.

Teljességgel nyilvánvaló – ami elQbbi áttekintésünkbQl is következik –, hogy hosszú 
évtizedek úgyszólván teljes kényszer_ hallgatása után mennyire elengedhetetlen pontosan 
annak az egyedüli iránynak nemcsak egyszer_en rehabilitálása, de egyszersmind mai nem-
zetközi színvonalon történQ elQrelendülQ m_velése, amely véletlenszer_ virtualitásokból 
összeszQtt, bármiféle emberi erQlködés ellenére (sQt, a liberális zabolátlanságtól éppen 
fokozottan) egyre ideiglenesebbé, egy elQre nem látható, tehát nem is körvonalazható 
jövQ irányában egyre átmenetibbé rontott világunkban még valamelyest biztos – mert pil-
lanatnyi kedvünktQl és pozícionáltságunktól független – fogódzó ígéretét hordozza.25 Mert 
szükségünk van kriterialitásra, amit elvileg nem érhet/sérthet voluntas, vagyis az emberi 
akarat tetszQlegessége.26 Ezzel27 – vélhetjük, több ezredév eszmetörténete tanulságainak 
levonásával – lehetQvé válik jogintézményeink (személy, család, tulajdon, stb.) rekonst-
rukciója, a mai mihi placet változékonyságban28 a természettQl adott határok megszabása. 
Bármiféle jogi gondolkodás, intézményiesítés fogalmi csatornákba terelésének az elQfel-
tétele ez, amennyiben bármiféle axiomatizmus (intellektuális projekcionálás) kizártságá-
nak tudatában tényleg a dolgok természetére kísérlünk meg alapozni.

Örvendetes és örvendeztetQ tehát e rejuvenatioval kísért renaissance, helye azonban 
nem a  j o g , hanem e jog értékteremtQ erQként való felfogása, vagyis eredeti nevén 
t e r m é s z e t j o g  körében vagyon, ami csakis saját terrénumán maradva, abból kiin-
dulva teljesítheti ki hivatását. Azaz, visszatérve elQbbi problematizálásunkhoz: a jogdog-
matika filozófiailag ilyen módon megalapozható ugyan, de lege ferenda (azaz a fennálló 
jog kívánatos fejlesztési irányát illetQen) megkerülhetetlennek kell(ene) lennie szerepját-
szásának, de lege lata (a fennálló jog és érvényessége szemszögébQl) azonban egyszer_en 
semmi relevanciája nincs: sem intézményesen egynem_sített társadalmi gyakorlatunkban, 
sem gondolkodásunkban – következésképpen a jogtanításban sem – nem helyettesítheti 
a közönséges értelemben felfogott, való jogot; sQt még valamiféle vero ius értelemben 
sem magasodhat föléje, bármiféle jogfelfogás eredQjeként. Az, amit mind közönségesen 
jognak mondunk, intézményi tény, társadalmi jelenség. EmbertQl alkotott, tehát eleve 
esendQ. Az, aminek jegyében negyed év-tízezrede Antigoné az uralkodó Kreón ellenében 
feljajdul, majd „istenek nem változó íratlan törvényének” engedelmeskedve megszegi a 
törvénnyé tett emberi parancsot,29 szintén embertQl alkotott, amennyiben emberi reflexió 
– értelmezés, felismerés, megfogalmazás – terméke. Csupán az elQbbi egy formalizált s 
processzualizált társadalmi gyakorlatból nQ ki, érvénye tehát intézményisége társadalmi 
elfogadottságában rejlik, az utóbbi viszont az embert s társadalmát megelQzQ természetre, 
a természet isteni teremtettségére hivatkozik, hisz annak nevében jár el, azt igényelve m_-
vének, hogy e teremtett természetben rejlQ logikát, célzatot, keretszabást transzformálja 
csupán a jog nyelvére. Miközben nyilván mindez, mint emberi termék, azaz kognitív / 
értékelQ / hermeneutikus produktum, szintén esendQ. Legjobb esetben is azt mondhatjuk 
csupán, hogy kultúra, s benne/általa egy történelmi éppígylét függvénye. Nos, ameny-
nyiben ezt állítanánk tévesen a jog helyére, úgy egy ilyen jogfelfogás tárgya ismét csak 
jogi virtualitás maradna: olyan merQ fogalmiság, melynek addig terjed majd a hatóköre, 
mint ameddig meggyQzQ ereje; pontosabban, az általa történQ hic et nunc meggyQzetés 
ténylegessége.
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És lényegében az elQbbiekben látott, társadalmiként felfogott jogvalóság helyettesítése 
történik ilyen-olyan nyelvi/logikai mesterséges konstruktumok szubsztitútumaival, mint pót-
szerekkel akkor is, amikor a XX. század elejétQl Angliából lassan világhódításra induló mód-
szerességgel és mesterkéltséggel az ún. n y e l v i  a n a l i t i k a  körében elfogadott meg-
közelítéssel élünk, vagyis maga a jog mint tételezett textus vagy annak társadalmi hatásában 
történQ leírása helyett az arról csupán állítólag szóló nyelvi modell-kijelentések összefüggését, 
azok értelmességének úgymond logikai feltételeit tesszük meg jogi kutatásunk kizárólagos tár-
gyául.30 És nem más a helyzet akkor sem, amikor egy jól körülhatárolt interpretive community 
– például a political liberalism elkötelezett amerikai intellektuális elitje – körében még/már 
elfogadhatónak vélt modell-okfejtések kikísérletezésére s megvitatására korlátozódik a politi-
kai-jogi bölcsesség, amikor is ti. egyáltalán nem is beszélünk a jogról, csupán felette érvelge-
tünk, számunkra rokonszenves irányban erre-arra benne és belQle hivatkozgatunk, s közben 
hivalkodunk arról, hogy úgymond jogelméletet m_velünk.31 Pedig ez, a p a r t i k u l á r i s 
i g a z o l h a t ó s á g  adott érték-várakozású közösségben történQ kifejthetQségét és betel-
jesíthetQségét illetQ kutakodás szintén maga a jog felett lebeg; nem is találkozva a társadalmi 
jelenségként felfogott joggal. Valójában legal policy ez,32 egyszersmind ideológia, melynek 
ihletQje a hatásgyakorlás, s ennek eszköze csupán az úgymond teoretikusan levezethetQ meg-
gyQzés, mint gyakorlati meggyQzetést lehetQvé tevQ képesség.

Pedig joggyakorlatban, jogtudományban s a jogi oktatásban egyaránt mégis csak a 
j o g ról van szó; klasszikusan, mint a jelen írásban taglalt problémakör felvezetésében is: 
végtére is, m i  a jog? Világszerte, évezredek t_nQdése és saját munkában fél évszázad 
vívódása33 után ez nyilván nem néhány bekezdésben megválaszolandó/megválaszolható 
kérdés; mindazonáltal egyetlen példa talán mégis megvilágítja, hogy a mai tudományos 
felfogás és tudományos elemzés tükrében voltaképpen mirQl is van szó.

A topika, amelybQl ez láttatható, a j o g a l k a l m a z á s i  f o l y a m a t  természete, 
melynek kutatása napjaink tudományfilozófiai s nyelvfilozófiai robbanásában egyaránt 
paradigmatikus megújulási változáson esett át.34 Nos, az európai szemlélet a jog tételezettsé-
gének hagyománya okán valamiféle jogszabálynak kézzelfogható dologszer_ségeként fogja 
fel a jogot, míg az angol–amerikai eszmélQdés számára a jog sohasem volt más, mint ami a 
mindenkori bírói jogkinyilvánításból következtethetQ s elQrelátható volt. Nem csodálkozha-
tunk azon, hogy mind a globalizáció, mind közös uniós tagságunk mára erQteljes közeledést 
eredményezett ilyen egykori szembenállások tompításában úgyszintén, s ma már kontinen-
sünkön is kezd általánosodni a benyomás, miszerint végsQ soron a „mi a jog?” kérdésének 
megválaszolásakor a „jogalkalmazói esemény” lesz kriterialitásként az utolsó adu.

Nos, a magyar jogtudományban történtek már ugyan úttörések, de még korántsem táratott 
fel teljes mélységében a jog mivolta a fenti nézQpontból s az ezáltal megkívánt komplexitás 
összetett – történeti, összehasonlító, s kultúr- és jogantropológiai kiindulásból (jog)szocioló-
gián keresztül (jog)logikai újrafogalmazáshoz elérQ nyelvi analitikai – szemszögébQl. Ezek 
közös gyökere, hogy ebben egyetlen egységnek csupán elemzési szinten megkülönböztetett 
vonatkozásaként kell feltárni egyfelQl a hivatalosként feltárható j o g ot (a joggyakorlat belQle 
következQként levezetett eredményeivel együtt), másfelQl azt a jogalkalmazói g o n d o l k o -
d á s i  é s  é r v e l é s i  m ó d ot, ami (a hivatalos jog fennálló különbözQségei ellenére is) 
hasonló eredményhez szokott vezetni a világ egymással összemérhetQ civilizációjú/fejlettség_ 
országainak jogrendszereiben. Paradigmatikus váltást jelez, hogy itt az alapkérdés már kevés-
bé valamiféle tényszer_ség, mint régi történelmi tapasztalat mögött álló „miért?”, mint inkább 
a „ m i k é n t ? ” . Másképpen kifejezve, a jogi érdeklQdés már kevésbé a „honnan?” kérdését 
feszegeti, mint inkább a „ h o v á ? ”  latolgatásából indul ki. Azaz: a múlt, az adottság – te-
hát a jog, mint valahai akarat, ami adott hatalmi konstellációban törvényi formát öltött – nem 
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feltétlenül, nem automatikusan, nem mechanikus személytelenséggel diktáló hatalom immár; 
inkább keret, kiindulópont, vagy bármi egyéb, amelyben a jövQ, a kívánatos választás, a nor-
matívum jegyében kimondandó opció nyílt esélyekkel kidolgozódik.

Azon feladat bevégzése viszont, hogy ennek útjait s módjait felfejtsük, egy még a 
nemzetközi színtéren sem jelenlévQ új tudományos megközelítés kibontakozásával ke-
csegtethet, mint ahogy erre bizonyos kísérletek történtek is már, történetesen a jogi kul-
túrák összehasonlító tanulmányozásából kinövQ ún. comparative judicial mind körében. 
Egy ilyen, a bírói gondolkodási mód feladat-megoldási és eredmény-igazoló rétegeinek 
megkülönböztetésére képes kutatómunka további feladata lehetne egyszersmind egy új 
hídépítés megkísérlése egyrészrQl az elméleti, másrészrQl a tételes, valamint a történeti 
jogtudomány között, hiszen az utóbbiak gondolatvilága túlnyomórészt változatlanul a 
hagyományos, a jogot valamiféle dologiságként felfogó és zárt, biztonságos, a tárgyak 
megismerésével analogon módon megismerhetQ képzet nyújtotta keretek közt fejlQdik.

Következésképpen nem válságban kell gondolkodnunk, s így kiútkeresés sem idQsze-
r_. A tudományfilozófia forradalma közel másfél évszázada kezdQdött; a nyelvfilozófiai 
forradalom csaknem évszázados immár; s az antropológia, szociológia, rendszerelmélet 
gyökeres megújulása, vagyis a NEWTONi fizikai világkép atomikus rekonstruálhatóságáról 
a folyamatáramlás tömegessége irányjelölésében történQ statisztikai valószín_ség-megha-
tározhatóságra való áttérés, azaz a halmazban megnyilvánuló autopoiesis felismerése pe-
dig fél évszázados – ám gyakorlatilag mindez érintetlenül hagyta a jogtudományt.35 Nem 
a világ, hanem világfelismerésünk változott; ennek új látásmódját kellene lassan érzékel-
nünk a jogban, s érvényesítenünk jogtudományban, jogi oktatásban egyaránt.

JEGYZETEK

1 A Comparative Legal Cultures diszciplináris 
jellemzése indul ki abból az elQzetes választást 
már eleve megejtQ különbségtételbQl, hogy míg 
a klasszikus összehasonlító jog csakis a min-
denkori saját berendezkedéshez, mint alaphoz 
rendelt, azzal kontrasztált példaanyagot vizsgál, 
a jogi kultúrák összehasonlító tanulmányozása 
nyitottan közeledik minden berendezkedéshez, 
amik egyáltalán bármiféle közös nevezQre hoz-
ható, egymáshoz mérhetQ jegyeket mutatnak fel. 
Tudatában van hát annak, hogy jogfogalmunk 
mögött jogeszmény áll, az mögött pedig vala-
miféle elképzelés egy elérendQ ordoról. Egy 
rendeszményrQl tehát, ami civilizációnként s 
kultúránként persze eltérQ lehet, így különfélék 
lesznek benne a fogalmi érzékenységek s a 
kim_velés iránti igénye is, következésképpen 
mind intézményileg, mind m_ködésmódjában 
igencsak eltérQ változatokat mutathat fel. Vö. a 
szerzQtQl Jogfilozófia az ezredfordulón Minták, 
kényszerek – múltban, jelenben (Budapest: 
Szent István Társulat, 2004) 450 [Jogfilozófiák], 
elsQ rész: »Összehasonlító jogi kultúrák« 
& < http://www.scribd.com/doc/46271951/
varga-jogfilozofia-az-ezredfordulon-2004>.

2 Vö. pl. RONALD DWORKIN (1931–2013) egész 
munkásságával, elsQ megközelítésként in <http://
en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Dworkin>.

3 Ennek köntösében újul meg és kel immár pusz-
tító (mert külvilágunk adottságainak valamelyes 
tudomásul vétele s tisztelete, és ehhez mért 
folytonos emberi alakítása helyett egy fétissé 
emelt merQ gondolatmegfogalmazást elQtérbe 
helyezQ, azaz idolizáló) életre az Qsi tabuállítás 
is. Mert mi mások lennének azok a hagymázos 
ragaszkodások, amiket ördög_zQ hevület kér-
lelhetetlenségével úgy kényszerítenek ki egye-
bek közt a napjainkban a mindentudás jegyeit 
homlokukon hordozó liberális jogászok, mintha 
mind Mózesek lennének, akiknek az üdvözülés 
útjának kulcsaként maga az Úr adta volna mind-
ezt a kezükbe? Márpedig, amint ez kiderülhet az 
európai kontinentális és az angol–amerikai an-
golszász jogi mentalitás különbsége gyökereinek 
a feltárásából is, lényegében egy korai polgári 
forradalom hiányában nálunk elnyomorító hatású 
feudális kilengések termeltek ki olyan jogelve-
ket és joggyakorlatokat, amelyek rögzültségük-
ben évszázadokon át, bármiféle újragondolás 
lehetQsége nélkül, kivételt nem ismerQ követést 
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parancsoltak; noha egy önkorlátozás merevsé-
geként sokszor csak saját esélyeket rontottak/
rontanak. Annak abszolutizálása példájában, ami 
az elévülést vagy a visszaható hatály kizártságát 
a noli me tangere félelmével kultúránkban ma is 
körülveszi, lásd a szerzQtQl ‘Elévülés? Visszaható 
törvényhozás? Csapdahelyzet és jogtechnikai 
semlegesség a jogban’ Iustum Aequum Salutare 
VIII (2012) 1, 103–115 & <http://ias.jak.ppke.hu/
hir/ias/20121sz/07.pdf>; az evangéliumi [János 
20,14–18] kifejezésre pedig <http://lexikon.ka-
tolikus.hu/N/Noli me tangere.html> és <http://
en.wikipedia.org/wiki/Noli_me_tangere>.

4 Vö. a szerzQtQl ‘Az emberi jogok problematikája’ 
Társadalomkutatás 31 (2013) 2, 93–108.

5 Lásd filológiai összefüggésben <http://
de.wikipedia.org/wiki/Der_Wille_zur_Macht>, 
jelenségként pedig <http://de.wikipedia.org/wiki/
Wille_zur_Macht> és <http://en.wikipedia.org/
wiki/Will_to_power>.

6 J. E. M. Portalis (1746–1807) De l’usage et de 
l’abus de l’esprit philosophique durant le XVIIIe 
siècle I–II (Paris: Egron 1820) {facsimile: (Paris: 
Dalloz 2007) lxiii + 404 [Bibliothèque Dalloz]} 
feldolgozásával lásd a szerzQtQl ‘Kodifikáció 
az ezredforduló perspektívájában’ Állam- és 
Jogtudomány XLIV (2003) 1–2, 65–93.

7 „Les libelles, feuilles, tracts, chroniques, 
caricatures, récits comiques et autres publications 
foisonnent, les révolutionnaires de toues 
allégeances et contre-révolutionnaires se 
critiquant, se dénonçant, se diffamant à qui 
mieux mieux.” Laurence Daigneault Desrosiers 
Le fonctionnement de la pornographie politique 
dans les pamphlets de la Révolution Française 
(1789–1793) [Mémoire] (Montréal: Université 
du Québec à Montréal 2008) & <http://www.
archipel.uqam.ca/1540/1/M10598.pdf>, 2. 
MegjegyzendQ, hogy José Ortega y Gasset – 
Elmélkedések LeibnizrQl Az alapelv fogalma és a 
deduktív elmélet fejlQdése [La idea de principio 
en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva = 
Obras Completas VIII (Madris: Alianza Editorial 
1983), 61–356] ford. Csejtei DezsQ & Juhász 
Anikó (MáriabesnyQ–GödöllQ: Attraktor, 2005) 
380 [Monumenta Hispanica] – szerint ez, a gon-
dolatnak önérvényesítQ pamfletelésben történQ 
közösségesítése egyébként a reformáció örök-
sége. A többszörözés technológiájában s ezáltal 
a közösségszervezés esélyeiben mindazonáltal 
ugyanolyan kvázi-forradalmi váltást eredménye-
zett, mint közel-tegnapunkban a mobiltelefonos, 
napjainkban pedig az internetes csatornák fel-
használásával történQ rögtönzött csoportosulás-
sal elQidézett tüntetés. Utóbbihoz vö. <http://
en.wikipedia.org/wiki/Flash_mob> ill. <http://
hu.wikipedia.org/wiki/VillámcsQdület>.

8 Siècle des Lumières; éclairé / Age of Reason; 
Enlightenment / Aufklärung [Immanuel Kant 

Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? 
(1784) <http://gutenberg.spiegel.de/
buch/3505/1> nyomán]; lásd <http://fr.wikipedia.
org/wiki/Siècle_des_Lumières>, <http://
en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenment> 
és <http://de.wikipedia.org/wiki/Aufklärung>.

9 A MARXizmus természetszer_leg a XIX. század 
viszonylagosan konzervatív békeidejében fogant 
tudományos válasz volt, mely önnön megalapo-
zására a történetiség elve alól éppen nem vonhat-
ta ki ateista fogantatású antropológiáját. Már pe-
dig az ember „nembeli lényege” [Gattungswesen] 
egy gazdaság-központú világkép szerint az 
emberi produkciónak/reprodukciónak függvé-
nye és terméke is egyben. Nem más, mint a 
szocialitásban történQ történelmi önmegvalósítás, 
melynek – a gazdaságot illetQ felismerése szerint 
– a munkának a munkástól való elidegenedése 
áll útjában. Ez magyarázat s fejlQdési irányjelzés 
volt akkoriban egyszerre. Lásd Trân-vàn-Toàn 
‘Note sur le concept de »Gattungswesen« dans 
la pensée de Karl Marx’ Revue philosophique de 
Louvain 69 (1971) 4, 525–536 & <http://www.
persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
phlou_0035-3841_1971_num_69_4_5631>. 
Aligha merészkedett tehát odáig, mint a mai kielé-
gíthetetlen amerikai feminizmus, melyben – noha 
az Egészségügyi Világszervezet 2013-as pozíció-
ja szerint is hiába biológiai–élettani felépültség-
jelzQ a ’sex’ és társadalmi konstrukció a ’gender’ 
(lásd <http://www.who.int/gender/whatisgender/
en/>) – ideológusok szavakkal vívott s státuszuk-
hoz h_en meddQ párbajban magát a biologicum/
physiognomicum érzékelését kiáltják ki olyan 
artificialitásnak, amely social production termé-
ke, tehát megváltoztatható social engineering 
útján és eredményeként (pl. <http://en.wikipedia.
org/wiki/Judith_Butler>). Összefüggésben a 17. 
jegyzettel, e globalizálódó mértékvesztést social 
disease gyanánt pszichoanalitikusként leírva, vö. 
még Howard S. Schwartz The Revolt of the 
Primitive An Inquiry into the Roots of Political 
Correctness (Westport, Conn.: Praeger, 2001) xvii 
+ 234.

10 „A jogászok még mindig keresik a »jog« fogal-
mának definícióját”. Immanuel Kant A tiszta 
ész kritikája ford. Alexander Bernát és Bánóczi 
József (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981), 558.

11 Georg Lukács Zur Ontologie des gesellschaftlichen 
Seins, magyarul Lukács György A társadalmi lét 
ontológiájáról I–III, ford. Eörsi István, Eörsi 
István, Révai Gábor (Budapest: MagvetQ, 1976) 
[Lukács György összes m_vei]; egy lehetséges 
jogi ontológia nézQpontjából pedig vö. a szer-
zQtQl A jog helye Lukács György világképében 
(Budapest: MagvetQ, 1981) 287 [Gyorsuló IdQ] 
& <http://www.scribd.com/doc/46267684/varga-
a-jog-helye-lukacs-gyorgy-vilagkepeben-1981>.

12 A speech-act theory alapjainak klasszikus meg-
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fogalmazását J. L. Austin How to Do Things with 
Words (Cambridge: Harvard University Press, 
1962) vii + 166 [The William James Lectures, 
1955] adja, jogi alkalmazására lásd például a 
szerzQtQl A bírói ténymegállapítási folyamat ter-
mészete [1992] 2., jav. és utószóval bQv. kiad. 
(Budapest: Akadémiai Kiadó, 2001 [32003]) 
210 & <http://www.scribd.com/doc/46266916/
varga-a-biroi-tenymegallapitasi-folyamat-
termeszete-1992-2001>.

13 Vö. a szerzQtQl A jogi gondolkodás paradig-
mái [1996/1998] jelentQsen átdolg. és bQv. 2. 
kiad. (Budapest: Szent István Társulat 2004) 
504 & <http://www.scribd.com/doc/46270636/
varga-a-jogi-gondolkodas-paradigmai-2004>.

14 Vö. Aldous Huxley Brave New World 
(London: Chatto & Windus, 1932) 288; hát-
terére pedig <https://en.wikipedia.org/wiki/
Brave_New_World».

15 Francis Fukuyama The End of History and the 
Last Man (New York: Free Press, 1992) xxiii + 
418.

16 A német fiziológus Emil du Bois-Reymond 
Über die Grenzen des Naturerkennens 
(1872) cím_ m_ve nyomán terjedt e kifeje-
zés el, lásd <http://en.wikipedia.org/wiki/
Ignoramus_et_ignorabimus>.

17 Ez a joginál keményebb és visszavonhatatlanabb 
szankciókkal érzelmileg korbácsolt tömegreak-
cióként gyakorolt s immár globálisan szétsugá-
roztatott, mob justice gyanánt totálisan érvénye-
sített eszmeszülemény olyannyira egy ideocratia 
alapmegnyilatkozása lett, hogy jogászi feldol-
gozással még csak nem is találkozhatott, pedig 
– a mai úgynevezett liberalizmus számos egyéb 
termékéhez hasonlatosan – kegyetlenebb, pusz-
títóbb, s úgyszólván kivédhetetlenebb is, mint 
az egykori úgynevezett totalitarianizmusok bru-
tális fizikai erQszaktétele. ElsQ megközelítésben 
lásd Laurie Ann Stephan Political Correctness 
vs. Freedom of Speech Language Ideologies 
and their Social Uses [Thesis] (University of 
Washington, 1999) xvi + 336; a popularitás 
szociológiai reakciójaként Christine Horne The 
Rewards of Punishment A Relational Theory 
of Norm Enforcement (Stanford.: Stanford 
University Press, 2009) ix + 212; a liberális 
értéktisztelet emberellenes hatásának egyidej_ 
leírásával pedig – esettanulmányként – Sally 
L. Satel PC, M.D. How Political Correctness is 
Corrupting Medicine (New York: Basic Books, 
2000) x + 285.

18 Ironikus fejlemény ez, hiszen nemrég még azt 
tanultuk, az akkori Nyugat moszkvai KeletétQl, 
hogy a vallás ópium, ám most maga a Nyugat 
dobja szemétkosárba ennek maradékát, hogy 
a bevégzett történelem liberalizmusa képében 
olyasmit állítson helyébe, amirQl egyszersmind 
gyQzköd bennünket, hogy nem ópium ez, hanem 

létünk természetes alapja s kerete maga; a tudo-
mányos kételyt viszont most már, b_nként ismét, 
mint egykor mások a középkorban, political 
correctness hiányaként torolja meg és bünteti.

19 Nem véletlen a szóhasználat: ceremoniális stá-
tuszváltás, a szeparáció / tranzíció / reinkoporáció 
szakaszain keresztül; lásd <http://en.wikipedia.
o rg / w i k i / R i t e _ o f _ p a s s a g e # R e l i g i o u s > . 
Mágikumaival együtt történQ elsQ leírására lásd 
Arnold van Gennep Les rites de passage Étude 
systématique des rites de la porte et du seuil, de 
l’hospitalité, de l’adoption, de la grossesse et de 
l’accouchement, de la naissance, de l’enfance, 
de la puberté, de l’initiation, de l’ordination, 
du couronnement des fiançailles et du mariage, 
des funérailles, des saisons, etc. (Paris: É. 
Nourry, 1909) ii + 288 [& angol Routledge-
fordításban: <http://books.google.hu/books?id=
kJpkBH7mB7oC&printsec=frontcover&dq=rite
s+of+passage&lr=&num=50&as_brr=0&redir_
esc=y#v=onepage&q=&f=false>].

20 Lásd leginkább Marie Sandström tollá-
ból Die Herrschaft der Rechtswissenschaft 
(Lund: Institutet för rättshistorisk forskning & 
Stockholm: Nordiska bokhandeln 1989) 281 
[Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk 
forskning I: Rättshistoriskt bibliotek 44] és 
Rättsvetenskapens princip Till frågan om 
rättsvetenskapens värdelöshet och Friedrich 
Julius Stahls rättsinstitutslära (Stockholm: 
Institutet för rättshistorisk forskning 2004) 291 
[Rättshistoriskt bibliotek 63].

21 Vö. a szerzQtQl ‘A bírói döntéshozatal »fekete 
doboza« és a joguralom – az európai egységesü-
lés s a globalizáció távlatában’ Romániai Magyar 
Jogtudományi Közlöny [Kolozsvár] VII (2009) 
1, No. 14, 5–13 & Magyar Filozófiai Szemle 
53 (2009) 1–2, 96–117 & <http://adt.arcanum.
hu/index/a120107.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=F
ilozofiaiSzemle_2009&pg=0&lang=hun#pg=97
&zoom=f&l=s>. Ezen gondolkodási és kutatási 
irányról szól a Comparative Judicial Mind néven 
történetesen általam javasolt és követett érdek-
lQdés, lásd in Comparative Legal Cultures ed. 
Csaba Varga (Aldershot, Hong Kong, Singapore, 
Sydney: Dartmouth & New York: The New 
York University Press, 1992) xxiv + 614 [The 
International Library of Essays in Law & Legal 
Theory, Legal Cultures 1] és némi egyezéssel 
Összehasonlító jogi kultúrák szerk. Varga Csaba 
(Budapest: [Osiris] 2000 [újrany. 2006]) xl + 397 
[Jogfilozófiák].

22 A logic of problem-solving és a logic of 
justification különbségeként lásd a szerzQtQl A 
bírói ténymegállapítási folyamat... [12. jegyzet].

23 A kifejezés eredetileg Lucretius De natura rerum 
tankölteményének ihletésébQl való, vö. Gustav 
Radbruch ‘Die Natur der Sache als juristische 
Denkform’ [in Festschrift zu Ehren von Prof. 
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Dr. jur. Rudolf Laun (Hamburg: Verlag J. P. 
Toth, 1948)] [Sonderausgabe] (Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgeselllschaft 1960) 
40 [Libelli 59]; Günter Stratenwerth Das 
rechtstheoretische Problem der »Natur der 
Sache« (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1957) 31 [Recht 
und Staat in Geschichte und Gegenwart 204]; 
Ottmar Ballweg Zu einer Lehre von der Natur der 
Sache (Basel: Helbing & Lichtenhahn, 1960) 75 
[Basler Studien zur Rechtswissenschaft 57]; Peter 
Kolb Der Begriff der »Natur der Sache« in der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung [Dissertatio] 
(Würzburg 1964) xxi + 156; Herbert Schambeck 
Der Begriff der »Natur der Sache« Ein Beitrag 
zur rechtsphilosophischen Grundlagenforschung 
(Wien: Springer, 1964) xv + 153; és Ralf Dreier 
Zum Begriff der »Natur der Sache« (Berlin: 
Walter de Gruyter, 1965) xx + 128 [Münsterische 
Beiträge zur Rechts- und Staatswissenschaft 9]

24 A <http://e-nyelvmagazin.hu/2011/08/01/tor-
veny kezes/> relativizáló bomlasztása ellenére a 
nyelvi pongyolaság/tudatlanság eseteit kivéve a 
szó változatlanul a ’[bírói peres] ítélkezés’ régi 
magyar megfelelQje.

25 Pontosan úgy, ahogyan tudós klinikus pszichiá-
terek – mint például David Jonas & Doris Klein 
Man-child A Study of the Infantilization of Man 
(New York: McGraw-Hill, 1970) xvi + 362 – 
világunk mesterkéltségének degeneratív rombo-
lásával (így egyebek közt számos természetadta 
képesség – érzelmi világ, intuíció, reveláció 
– visszaszorítása árán egy vagy egynémely kivá-
lasztott képesség – mindenekelQtt a ráció – végsQ 
soron helytállásra való képességünket gyengítQ-
en önleépítQ túlfejlesztésével) szemben az ösz-
tönháttér tudatossága megQrzésének fontosságát 
állítják szembe; emberré fejlQdöttségünk azon 
gyökérelemeire történQ hagyatkozásunk meg-
Qrzését, ami nem civilizációs termék, hanem 
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