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rEcENzió

taNia GroPPi – mariE-clairE PoNtHorEaU (szErk.):  
tHE UsE oF ForEiGN PrEcEDENts bY coNstitUtioNal JUDGEs  
(oXForD: Hart PUblisHiNG 2013) 431.

az összehasonlító jogi érvek használata napjainkban népszerű téma az alkotmány-
jog-tudomány berkeiben.1 azon túl, hogy az ilyen elemzések nemzetközi ismertsé-
get adhatnak szerzőiknek, valóban érdekesek is, sőt néha igen összetettek, habár a 
téma maga nem újszerű.

az összehasonlító jogi érvek használatát támogató és ellenző véleményeket 
mindannyian jól ismerjük (különösen a módszertani és a legitimációs kifogásokat), 
csakúgy, mint azokat a konkrét példákat, amelyekben a bíróságok ilyen érveket fel 
is használtak. többnyire tehát kialakult véleménnyel rendelkezünk arról, hogy a 
bíróságoknak mit kellene tenniük, de konkrét adataink nincsenek (csupán néhány 
anekdotikus példa) arról, hogy tulajdonképpen mit is tesznek a bíróságok. Groppi 
és Ponthoreau kötete ezt a kutatási hézagot tölti ki azzal, hogy empirikus elemzést 
nyújt a témában. a világ minden tájáról tizenhat országjelentésben (ausztrália, 
kanada, india, írország, izrael, Namíbia, Dél-afrika, ausztria, Németország, 
magyarország – a magyar országjelentés szerzője szente zoltán2 –, Japán, mexi-
kó, románia, oroszország, tajvan, amerikai Egyesült Államok) elemzik a külföldi 
jogesetek alkotmányjogi ügyekben történő használatát, és a megszokott kvalitatív 
elemzés mellett kvantitatívat is lefolytatnak (az Eub és az EJEb nem szerepelnek a 
kötetben). Ezzel a kötettel végre pontos számszerű adatokkal rendelkezhetünk 
tehát arról, hogy az adott országban hány ügyben idéztek külföldi jogesetet (és 
hogy ezek mely külföldi jogrendekre utaltak); hogy összesen mennyi hivatkozásról 
(és mennyi idézett jogesetről) beszélhetünk; hogy külön az alapjogi és az állam-
szervezeti kérdésekkel foglalkozó ügyekben hány ilyen hivatkozás van; és végül, 
hogy ugyanez a szám hogyan alakul a többségi és a kisebbségi véleményekben. az 
adatok megértésében számos táblázat és diagram segít. a kötet főbb megállapítá-
sai a következők (429–430. o.): (1) az összehasonlító jogi érvek a gyakorlatban 
kizárólag a már korábban kifejtett álláspont kisegítő jellegű támogatására szolgál-
nak. Ez nagyjából megfelel annak, amit módszertani írásokban tanácsként kapunk 
arra vonatkozóan, hogy miként kell használni az összehasonlító érveket. az össze-

1 a legújabb áttekintő jellegű irodalomhoz lásd: Gábor Halmai: „the Use of Foreign law in consti-
tutional interpretation” in michel rosenfeld – andrás sajó (szerk.): The Oxford Handbook of 
Comparative Constitutional Law (oxford: oUP 2012) 1328–1348; cheryl saunders: „Judicial En-
gagement with comparative law” in tom Ginsburg – rosalind Dixon (szerk.): Comparative Cons-
titutional Law (cheltenham e. a.: Edward Elgar 2011) 571–598.

2 szente zoltán írása magyarul is megjelent. lásd szente zoltán: „a nemzetközi és külföldi bírósá-
gok ítéleteinek felhasználása a magyar alkotmánybíróság gyakorlatában 1999–2008 között” Jog - 
Állam - Politika 2010/2. 47–72.
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hasonlító jogi érvek tehát a gyakorlatban nem rendelkeznek jogi kötőerővel,3 és 
azok használatát a tételes jogi szabályok nem írják elő kötelező erővel – kivétel 
azonban Dél-afrika és malawi. közismert, hogy korábban a dél-afrikai ideiglenes 
alkotmány 35. cikk (1) bekezdése, hasonlóan a jelenleg is hatályos dél-afrikai 
alkotmány 39. cikk (1) bekezdéséhez, kifejezetten előírja a külföldi jogforrások 
figyelembevételét az alkotmánybírósági döntéseknél. Ehhez képest talán kevésbé 
ismert, hogy az 1994-es malawi alkotmány 11. cikk (2) bekezdés c) pontja is 
hasonló szabályt tartalmaz: „Ezen alkotmány rendelkezéseinek értelmezésekor a 
bíróságok, amennyiben alkalmazható, kötelesek figyelembe venni a nemzetközi 
közjog szabályait és az összehasonlítható külföldi esetjogot.”

(2) a bíróságok lényegében sosem magyarázzák és nem is igazolják az esetek 
kiválasztását, csupán önkényesen szemezgetnek a külföldi jogból. a legtöbbször 
alkalmazott módszer, hogy a bíróságok csupán azon országok esetjogát idézik, 
amelyek ugyanazt a megoldást alkalmazzák, amelyet ők maguk is preferálnak. 
meggyőzően igazolja ezt szente zoltán magyar országjelentése is a kötetben.4 

(3) az összehasonlító jogi érveket leggyakrabban alapjogi ügyekben használják, 
és csak ritkábban az államszervezeti ügyekben. Ez leginkább a nemzetközivé váló 
– sőt, egyetemes – emberi jogi diskurzusnak köszönhető, amely kevésbé köthető a 
nemzeti hagyományokhoz.

(4) a külföldi jogra történő hivatkozások leggyakrabban az újszerű, bonyolult 
ügyekben fordulnak elő, vagy olyan esetekben, amikor az ügyeknek súlyos társa-
dalmi, politikai következményeik lehetnek. a külföldi esetjogra történő kifejezett 
hivatkozás különösen az átmenetet élő országok újonnan felállított alkotmánybíró-
ságai részéről lehet hasznos, hiszen ezek törekednek magukat a jól működő külföl-
di alkotmánybíróságok és legfelső bíróságok tekintélyes társaságának részeként 
bemutatni annak érdekében, hogy a hazai vitákban minél nagyobb hitelességre 
tegyenek szert. amint ennek alapján létrejön és megszilárdul a hazai esetjog, a 
bíróságok inkább azt kezdik idézni – ez magyarországra is igaz, amely szente zol-
tán országjelentésében is megjelenik (272. o.).

(5) a hivatkozások száma közvetlen összefüggésben van a véleménykülönbségek 
számával (vagyis minél több a különvélemény, annál valószínűbb, hogy találunk az 
ügyben összehasonlító jogi érvet). a külföldi jogra történő hivatkozás egyik fontos 
funkciója ugyanis az, hogy a mindenre kiterjedő, gondos döntéshozatal benyomá-
sát keltsék.

(6) a Dél-afrikai legfelső bíróság, az amerikai Egyesült Államok legfelső bíró-

3 Ezt jelöli a szakirodalom a „soft use” kifejezéssel. lásd taavi annus: „comparative constitutional 
reasoning: the law and strategy of selecting the right argument” Duke Journal of Compara tive 
and International Law 2004. 301. Egy még szélsőségesebb megfogalmazás szerint azonban ezek 
az utalások pusztán „díszítő szerep” betöltésére hivatottak. lásd Ulrich Drobnig: „the Use of com-
parative law by courts” in Ulrich Drobnig – sjef van Erp (szerk.): The Use of Comparative Law 
by Courts (the Hague e. a.: kluwer law international 1999) 3, 18.

4 zoltán szente: „Hungary: Unsystematic and incoherent borrowing of law. the Use of Foreign Ju-
dicial Precedents in the Jurisprudence of the Hungarian constitutional court” in tania Groppi – 
marie-claire Ponthoreau (szerk.): The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges (ox-
ford: Hart Publishing 2013) 253–272.
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sága, az Emberi Jogok Európai bírósága (és a Német szövetségi alkotmánybíró-
ság, melyet bár a záró tanulmány nem említ, de számos országjelentésben szere-
pel) a legbefolyásosabb „külföldi alkotmánybíróságok” a világon.

Eddig az összehasonlító jogi érvelésről szóló könyvekben általában azt olvashat-
tuk, hogy az összehasonlító jogi érvek egyre gyakoribb hivatkozási alapot képez-
nek a világ összes bírósága számára (a szerzők ezzel általában azt is igazolni akar-
ták, hogy miért írtak könyvet a témában). E trend főbb okait a következőkben 
szokták látni: a globalizáció általános jelensége és annak következményeként a 
nemzeti elszigeteltség gyengülése; a nemzetközi és szupranacionális bíróságok 
megjelenése, amelyek a különböző jogi kultúrák találkozási pontjaként jogösszeha-
sonlító módszerrel is dolgoznak; a bírák szerepfelfogásának hasonlóságai (azaz az 
alkotmányosság alapvető értékeinek védelme, amelyek egy bizonyos fajta modern 
vagy posztmodern természetjogként, illetve modern ius gentium-ként is felfogha-
tók)5 az alkotmányos demokráciákban. Ez a közös identitás később egy nemzetkö-
zi közösséghez tartozás érzésének alapjául is szolgál, amely további párbeszédet 
eredményez,6 s végül ez vezet egymás munkáinak a döntésekben foglalt idézésé-
hez.7 Groppi és Ponthoreau tagadják ennek a trendnek a létezését (430. o.), és a 
legtöbb országjelentés megfelelő adatokkal alá is támasztja ezt a bátor – de ugyan-
akkor szomorú – feltevést. szerintük a külföldi jogrendekre hivatkozás szerepe 
csökkenőben van és ez folytatódni is fog. a magyarázatuk, hogy a nemzetközi 
bíróságok – EJEb és az Emberi Jogok amerika-közi bírósága – átveszik ezt a sze-
repet (a kötet szóhasználatában a nemzetközi és a szupranacionális bíróságok nem 
számítanak „külföldi”-nek, ha nemzetközi kötelezettségből fakad a döntések köve-
tése).8

az, hogy hivatkozunk-e külföldi jogra vagy sem, igen gyakran attól is függ, hogy 
rendelkezünk-e elegendő idővel és megfelelő nyelvtudással. a kötet szerkesztői 
szerint azonban a jelenlegi hivatkozási gyakorlat nem annyira a jogi kozmopolita-
nizmus irányába mutat, hanem sokkal inkább egy zárt mintacsoport kialakítása 
felé, amelyből az angolul nem beszélő országok kimaradnak (429. o.). Ez a nyelvi 
akadály lehet az oka annak, hogy az EJEb joggyakorlatát világszerte jóval többször 
idézik, mint a Német szövetségi alkotmánybíróságét, habár az utóbbi által kidol-
gozott alapjogi dogmatika egyes részeiben jóval kifinomultabb, mint az EJEb jog-
gyakorlata ezen a téren. Jórészt nyelvi okokból tehát az EJEb veszi át az európai 
alkotmányos kultúra terjesztésének szerepét világszerte.

Groppi és Ponthoreau kötete egy módszertanilag jól kidolgozott projekt ered-

5 lásd Halmai (1. lj.) 1331–1332.
6 a párbeszéd-modell bemutatáshoz lásd sujit choudhry: „Globalization in search of Justification: 

toward a theory of comparative constitutional interpretation” Indiana Law Journal 1999. 819, 
855–865; Filippo Fontanelli e. a. (szerk.): Shaping Rule of Law through Dialogue: International 
and Supranational Experiences (Groningen: Europa law Publishing 2010).

7 a bíróságok közötti határokon átnyúló kommunikációként értelmezve ezt: anne-marie slaughter: 
„a typology of transjudicial communication” University of Richmond Law Review 1994. 99, 
129–132.

8 a magyar gyakorlatban is fokozatosan csökkent a német joggyakorlatra hivatkozás, és helyébe lé-
pett a strasbourgi emberi jogi hivatkozás, lásd szente zoltán országjelentését, szente (4. lj.) 272.
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ménye, amelyben az összes releváns kérdést tárgyalták és empirikus elemzésnek 
vetették alá. Néha olyan kérdésekkel is foglalkoztak, amelyek előtt kissé értetle-
nül áll az olvasó: az nem tűnik lényegesnek, hogy a hivatkozások lábjegyzetekben 
vagy a főszövegben találhatók, vagy, hogy a hivatkozás a többségi vagy a külön-
véleményben található; elegendő lett volna azt megvizsgálni, hogy az olyan ítéle-
tekben, ahol külföldi jogra hivatkoztak, volt-e különvélemény vagy sem. az egyes 
fejezetek ugyancsak igényesen megírt, alapos elemzések és a diagramok segítsé-
gével könnyen értelmezhetők. a kötet remélhetőleg egy, a jogtudományban bekö-
vetkező empirikus fordulatot is jelez: túl gyakran beszélünk ugyanis trendekről 
anélkül, hogy tényszerűen alátámasztanánk, illetve leellenőriznénk azokat.9 Grop-
pi és Ponthoreau meggyőzően érvel amellett, hogy a jogtudomány képes fejlesz-
teni a módszereit, s így kell tennie, hiszen a társadalomtudományok kvantitatív 
eszköztára nem csupán a jogszociológusok számára lehetnek érdekesek, hanem 
az ezek segítségével nyert adatok akár a hagyományos jogdogmatikai vitákban is 
relevánsak.

Jakab andrás*

aNDrEas FUNkE – sólYom PétEr (szErk.):  
VErzWEiFElt obJEktiV: taGEbUcHNotizEN UND briEFE DEs 
UNGariscHEN rEcHtsPHilosoPHEN FEliX somló (1873–1920)  
(kölN – WEimar – WiEN: böHlaU VErlaG 2013) 290.

magyar és német együttműködés keretében andreas Funke és sólyom Péter több 
éves kutatómunkájának eredményeképpen született meg egy régóta várt, somló 
bódog (1873–1920) tudósi egyéniségét és életművét újszerűen bemutató majd’ 
háromszáz oldalas mű. maga a könyv „vegyes” műfajú, így olvashatunk benne a 
kötet szerkesztői által közösen írt terjedelmes tanulmányt somló életéről és mun-
kásságáról, illetve sajátos forráskiadványként is forgathatjuk, hiszen bő terjedelem-
ben közöl szemelvényeket a jeles magyar jogfilozófus lelkiismeretesen vezetett – az 
országos széchenyi könyvtárban őrzött – naplójából, továbbá tematikus váloga-
tást tartalmaz széles körű levelezéséből is. találhatunk még a könyvben 1903-as 
parlamenti jegyzőkönyvrészletet, valamint somló személyes tragédiájáról szóló 
egykori publicisztikát és verset egyaránt. úgy vélem, érdemes a somlói életművet 
ekképp feldolgozó könyvet a magyar jogbölcseleti tradíció kutatása elmúlt évtizedei 

9 Egy további kitűnő példa: zachary Elkins – tom Ginsburg – James melton: The Endurance of 
National Constitutions (cambridge: cUP 2009). Egy hasonló ambíciókkal fellépő, jelenleg is futó 
projekt: www.conreasonproject.com.

*  igazgató, mta társadalomtudományi kutatóközpont Jogtudományi intézet, 1014 budapest, or-
szágház u. 30; schumpeter Fellow, max-Planck-institut für ausländisches öffentliches recht und 
Völkerrecht, 69120 Heidelberg, im Neuenheimer Feld 535. 

 E-mail: Jakab.andras@tk.mta.hu.
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fejleményeinek tükrében szemlélni, hiszen így fedezhetjük fel annak jelentőségét, 
illetve revelatív jellegét.

a teljességre törekvés igénye nélkül elsőként Finkey Ferenc 1908-ban megjelent 
terjedelmes elmélettörténeti monográfiáját kell említeni, amelyben a pályakezdő 
somlót, mint a szociológiai jogbölcsészet „legbuzgóbb harcosát” mutatja be.1 
a pályakép rekonstrukciója első érdemi állomásának tekinthetjük a viszonylag fia-
talon elhunyt tudós halálát követően, 1921-ben, a Társadalomtudomány című 
akkor induló folyóirat első számában közzétett moór Gyula-tanulmányt.2 somló 
legjelentősebb tanítványa, a korszak emblematikus magyar jogfilozófusa alapos, 
némileg didaktikus, a nagyközönség számára is befogadható terjedelmes írásban 
állít emléket szeretve tisztelt mesterének. a torzóként hátra maradt somlói életmű 
megismertetésének fontos epizódja volt a hagyatékban kéziratként föllelhető töre-
dékes filozófiai tárgyú feljegyzések közzététele, mely 1926-ban a szellemi örökös-
nek tekinthető moór szerkesztésében jelent meg.3 a „Prima Philosophiának”, vagy 
másképpen a „feltétlenről szóló tan, mint filozófiai alaptudománynak” nevezett, a 
hazai filozófiai gondolkodásban eredetinek tűnő elmélet mindazonáltal semmilyen 
módon nem hatott a magyar jogbölcseleti gondolkodás későbbi fejlődésére. Ezt 
követően csupán a két világháború közötti időszakban, egy 1930-ban írt tanulmány 
tért ki somló jogfilozófiai munkásságára, melyet a magyar jogbölcseleti hagyomány 
áttekintése kapcsán Horváth barna írt egy tekintélyes német szakfolyóiratban.4 

a második világháború utáni évtizedtől kezdődően egészen a rendszerváltozást 
megelőző időszakig a magyar jogbölcseleti tradíció kutatásának orientációs sarok-
köveit szabó imre 1955-ben megjelent elhíresült monográfiája határozta meg, mely 
reakciós, szélsőséges, a mindenkori elnyomó hatalmat kiszolgáló tudományterület-
ként mutatta be a világháború előtti hazai jogbölcseletet és annak jeles képviselőit. 
az osztályharc szellemében fogant ideológia-kritikai megközelítés jó harminc évre 
kanonizált módon határozta meg azokat a dogmatikus kiindulópontokat, amelyek 
figyelembevételével lehetett az érintett jogtudósokhoz és gondolataikhoz közelíte-
ni. csupán az elmúlt századforduló pozitivista jogszemléletének bizonyos eredmé-
nyeit illette elismeréssel, amelyek a polgári radikalizmus eszmeiségét megtestesít-
ve a történelmi materializmushoz közelálló, így „haladó” világképet sugároztak. 
somlót is ebben a „koordináta rendszerben” helyezte el, s neokantiánus „fordulatát” 
az imperialista politikai-jogi ideológia magyarországi megnyilvánulásának tekin-
tette.5 szűk két évtizeddel később sándor Pál – a marxista filozófia jól ismert alak-
ja – 1973-as filozófiatörténeti monográfiájában somlót, mint „kispolgári” értelmisé-

1 Finkey Ferenc: A tételes jog alapelvei és vezéreszméi. i. köt. Bevezetés és a jogbölcsészet kifejlő-
désének története (budapest: Grill károly könyvkiadóvállalata 1908) 413–419.

2 moór Gyula: „somló bódog” Társadalomtudomány 1921/1. 17–40.
3 Felix somló: Gedanken zu einer Ersten Philosophie [Herausgegeben von Julius moór] (berlin – 

leipzig: Walter de Gruyter & co. 1926).
4 Horváth barna: „Die ungarishe rechtsphilosophie” Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphiloso-

phie 1930–31/1. 59–73.
5 szabó imre: A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon (budapest: akadémiai kiadó 1955) 

266–275, 360–384.
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git, „az első magyar szociológiai nemzedék” tagjaként, Pikler Gyula és Jászi oszkár 
társaságába tartozóként mutatta be, akinek az élete a „kiéleződött osztályharc for-
dulataiban” felőrlődve jutott el a tragikus végkifejletig.6 sándor Pál értékelése az 
előbbiekhez képest némileg szalonképesebb formát öltött, sőt, egy helyütt a számá-
ra is iránymutató szabó imre-féle monográfia rendkívül sommás megállapítását, 
mely szerint somló „a polgári radikalizmus képviselőjéből… mind reakciósabb 
világnézetű, a hatalomnak udvarló katedra-tudós lett”, akkoriban nem kis bátorsá-
got tanúsító módon „túlzónak” nevezte.7

a magyar jogbölcseleti tradíció meghatározó korszakainak és legjelentősebb 
alakjainak megítélésében az 1980-as éveket megelőzően már megkezdődött egy 
sajátos újra-fölfedezési folyamat, melyben elsősorban filozófusok, szociológusok, 
etnográfusok és más társadalomkutatók jeleskedtek. az 1970-es évek elejétől 
Pulszky Ágost és somló bódog munkásságát bemutató konferenciák, illetve egyes 
alkalmi írások kísérelték meg a több tudományterületen otthonosan mozgó gondol-
kodók eredményeit a szakmai diskurzusba bevonni. somló tudományos jelentősé-
gének megítélésében említésre méltó – a szellemiségében már változást sejtető – 
seres lászló tollából 1970-ben megjelent tanulmány.8 a Magyar Filozófiai 
Szemlében megjelent írás somlót – halálának ötvenedik évfordulóján – a magyar 
pozitivista állam- és jogbölcselet „jelentős művelőjeként” mutatja be. a tárgyilagos 
megközelítés szép példája litván György somló születésének centenáriuma alkal-
mából megjelent bensőséges képet rajzoló írása.9 Ugyancsak említésre méltó a 
vajdasági Létünk című folyóirat 1975-ös évfolyamában bodzsoni istván tanulmá-
nya, mely a somlói életművet tényszerűen, az érdeklődők számára áttekintő jelleg-
gel, bő terjedelemben mutatja be.10 a magyar Néprajzi társaság 1977. április 20-án 
tartott ülése somló etnológiai munkásságát kívánta föltérképezni. litván György, 
zsigmond Gábor és sárkány mihály előadásai később a Szociológia című folyóirat 
hasábjain jelentek meg.11 

az 1980-as évek elejére nyilvánvaló változások következtek be a hazai társada-
lomtudományi, így a jogtudományi gondolkodásban. az akadémiai álláspont tole-
ránsabbá kezdett válni a hivatalos paradigmától eltérő nézetekkel szemben. az 
évtized közepére a magyar jogelméleti irodalomban végleg meggyöngülni látszot-
tak a szovjet típusú marxizmus hazai pozíciói. a korábban megkérdőjelezhetetlen 
kinyilatkoztatások kritikája már nem jelentett az érintett kutatók számára egzisz-
tenciális ellehetetlenülést. Egyszerű értékválasztásként élhették meg a jogelmélet-
tel foglalkozók, hogy mely paradigma mentén művelik tudományszakjukat. az új 

6 sándor Pál: A magyar filozófia története (budapest: magvető kiadó 1973) 357–377.
7 sándor: (6. lj.) 358.
8 seres lászló: „Pozitivista társadalombölcselet magyarországon. somló bódog halálának 50. év-

fordulójára” Magyar Filozófiai Szemle 1970/5. 936–954.
9 litván György: „Egy magyar tudós tragikus pályája a század elején: somló bódog (1873–1920)” 

Valóság 1973/8. 32–42.
10 bodzsoni istván: „somló bódog” Létünk 1975/3–4. 123–143.
11 Vö. litván György: „somló bódog munkássága” Szociológia 1977/4. 503–507; zsigmond Gábor: 

„somló bódog és a magyar etnológia” uo. 508–515; sárkány mihály: „somló bódog az ősi társa-
dalom gazdaságáról” uo. 516–521.
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utak keresésének egyik formájaként jelent meg a „fordulat éve” előtti magyar jog-
bölcseleti hagyomány tanulmányozása, újraértékelése. az áttörés fokozatosan és 
több síkon zajlott. az egyik lehetőség – mely napjainkig is tart – az érintett élet-
művek meghatározó, vagy éppen kevéssé ismert darabjainak az újraközlése. somló 
esetében az 1970-es évek végén már szerkesztetten közöltek korábban nem publi-
kált kéziratokat, illetve szemelvényeket, melyek komoly szerepet játszottak a jófor-
mán ismeretlen jog- és állambölcseleti munkásság újrafelfedezésében. mindebben 
meghatározó szerepe volt Varga csabának, aki két, korábban magyarul nem olvas-
ható somló-szemelvényt tett közzé a 20. század első felének jogelméleti irodal-
mát reprezentáló két különböző antológikus válogatásban.12 Ugyancsak ezekben 
az években kezdődik a magyar jogfilozófusok (somló bódog, moór Gyula, Horváth 
barna) pályafutását, vagy azok egy-egy lényeges szakaszát bemutató, a szabó 
imre-féle örökséggel szakító írások közlésének a sora. a somlói életút rekonstruk-
cióját tekintve ez idő tájt két kiemelésre méltó tanulmány jelent meg, a Jogtudomá-
nyi Közlönyben Varga csaba, illetve a Világosságban Nagy Endre tollából.13

Nehéz a valódi indokát megtalálni annak, hogy az 1990-es évek elejétől, az emlí-
tett előzmények után a nemzetközi szakirodalomban talán legtöbbet hivatkozott 
somló jogbölcseleti munkásságával miért foglalkoztak még mindig olyan keveset 
idehaza. a rendszerváltozást követően mind ez idáig az életmű átfogó rekonstruá-
lására csupán egy kísérlet történt.14 ződi zsolt 1995-ben megjelent kismonográfia 
terjedelmű tanulmánya ígéretes kezdete volt a további, még alaposabb és részletek-
be menő vizsgálódásoknak, mely révén el lehet jutni a magyar jogfilozófiai gondol-
kodást a neokantianizmus jegyében megújító jogtudós kritikai méltatásához. sajná-
latos, hogy a szerző nem folytatta a későbbiekben ez irányú kutatásait.

az életmű értékelésére törekvő kísérletek közül mindenképp érdemes megemlíte-
ni egy pályakezdő, később jogtörténésszé vált professzor (szegvári katalin) korai, 
de még ma is „vállalható” terjedelmes írását, mely az 1950-es évek elején keletke-

12 lásd somló bódog: „Jogi alaptan” [részletek a Juristische Grundlehre (1917) c. művéből] in Var-
ga csaba (szerk.): Modern polgári jogelméleti törekvések (budapest: magyar tudományos aka-
démia Állam- és Jogtudományi intézet 1977) 45–61, illetve somló bódog: „a szociológia és a jog-
filozófia viszonya, és különös tekintettel a jogfilozófia támogatása a szociológia által” [1910] in 
Varga csaba (szerk.): Jog- és filozófia: Antológia a század első felének polgári jogelméleti iro-
dalma köréből (budapest: akadémiai kiadó 1981) 179–189. Emellett kiemelésre méltó a szintén 
Varga csaba nevéhez kapcsolódó nemes vállalkozás, mely somló állambölcseleti tárgyú, csak kéz-
iratban, töredékes formában fennmaradt jegyzetei közzétételével kívánta az amúgy is sokoldalú 
életmű további rétegeit bemutatni. lásd Varga csaba (szerk.): „somló bódog jegyzetei arisztote-
lész Állambölcseletéről” Magyar Filozófiai Szemle 1981/6. 816–835; Varga csaba (szerk.): „som-
ló bódog végső summázata: az ismeretlen Állambölcseleti jegyzetek” Állam- és Jogtudomány 
1985/2. 359–373; Varga csaba (szerk.): „somló bódog jegyzetei augustinus Állambölcseletéről” 
Állam- és Jogtudomány 1985/4. 777–783.

13 lásd Varga csaba: „somló bódog esete a pécsi jogakadémiával” Jogtudományi Közlöny 1980/8. 
543–546; Nagy Endre: „Erény és tudomány: Vázlat somló bódog gondolkodói pályájáról” Vilá-
gosság 1981/12. 764–772. 

14 ződi zsolt: „Erény és tudomány: somló bódog állam- és jogbölcseleti munkássága” in loss sándor 
– szabadfalvi József – szabó miklós – H. szilágyi istván – ződi zsolt: Portrévázlatok a magyar 
jogbölcseleti gondolkodás történetéből (miskolc: bíbor kiadó 1995) 63–141. 
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zett, de csupán 2004-ben a Jogelméleti Szemle internetes szakfolyóiratban közöl-
ték Varga csaba közreműködésével.15 Ugyancsak kiemelésre méltó, hogy 2004-
ben a somló munkássága iránti nemzetközi érdeklődést jól reprezentáló könyv 
jelent meg andreas Funke tollából egy neves tübingeni kiadó gondozásában, mely 
az elmúlt századforduló jogpozitivizmusának jeles alakjai között, bő terjedelemben 
foglalkozik a magyar jogtudós jogbölcseleti munkásságával.16

az elmúlt több mint két évtizedben az említett műveken túl születtek még az élet-
mű sokoldalúságát – filozófiai, állambölcseleti, szociológiai, jogbölcseleti, morálfi-
lozófiai vonatkozásait – bemutató tanulmányok andreas Funke, Halász iván és 
schweitzer Gábor szerzőpáros, kupa lászló, Navracsics tibor, Perecz lászló, Pet-
hő sándor és Vass Ágnes szerzőpáros, Pokol béla, szegő katalin, valamint e sorok 
írója tollából.17 Ebbe a sorba illeszkedik továbbá egy somló pozitivista pályaszaka-
szával foglalkozó – mindmáig nyomtatásban meg nem jelent – kandidátusi disszer-
táció is.18 

15 szegvári katalin: „somló bódog jogelméleti munkássága” (a kézirat eredetileg 1952–1953-ban ké-
szült) Jogelméleti Szemle 2004/4; http://jesz.ajk.elte.hu/szegvari20.html. a tanulmány szövegét 
Varga csaba rendezte sajtó alá.

16 andreas Funke: Allgemmeine Rechtslehre als juristische Strukturtheoire. Entwicklung und ge-
genwärtige Bedeutung der Rechtstheorie um 1900 (tübingen: mohr siebeck 2004) 132. skk.

17 lásd kostyákné Vass Ágnes – Pethő sándor: „az evolucionista etikától a transzcendentális nor-
mativizmusig” in csikós Ella – lakatos lászló – Veres ildikó (szerk.): A van és a kell világa: Fe-
jezetek a magyar etika történetéből (miskolc: [k. n.] 1990) 109–135; Navracsics tibor: „somló 
bódog államelmélete 1898–1909” Valóság 1991/7. 16–25; szegő katalin: „somló bódog értékel-
mélete” Magyar Filozófiai Szemle 1994/3–4. 343–364; kupa lászló: „somló bódog” Jura (a Pé-
csi tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának tudományos lapja) 1998/1. 43–48; Pokol 
béla: „a XiX. századi magyar jogelmélet” Magyar Jog 1998/7–8. 291–93; Perecz lászló: „a be-
látásos elmélettől a mezőelméletig. a magyar jogfilozófia fél évszázada: Pikler, somló, moór, Hor-
váth” Századvég [új folyam] 1998/10. 78–83; szabadfalvi József: „bódog somló” in Felix somló: 
Schriften zur Rechtsphilosophie [ausgewählt und eingeleitet von csaba Varga] (budapest: aka-
démia kiadó 1999) Xi–Xii; Uő.: „a neokantiánus fordulat beteljesedése a magyar jogi gondolko-
dásban: Vázlat somló bódog jogbölcseleti életművéről” in Collectio Iuridica Universitatis Debre-
ceniensis Vi. (Debrecen: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi kara 2006) 227–241; Uő.: 
„Prima Philosophia iuris: a sketch of bódog somló’s legal Philosophical oeuvre” in Péter cserne 
– istván H. szilágyi – miklós könczöl – máté Paksy – Péter takács – szilárd tattay (szerk.): 
Theatrum Legale Mundi. Symbola Cs. Varga Oblata (budapest: societas sancti stephani 2007) 
485–498; Uő.: „kilencven éve jelent meg somló bódog Juristische Grundlehre című műve” Állam- 
és Jogtudomány 2007/4. 615–621; Uő.: „the role of bódog somló in the revival of Hungarian le-
gal Philosophy” Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP) 2007/4. 540–550; schweitzer 
Gábor – Halász iván: „Peregrináció Germániában: somló bódog a lipcsei és a heidelbergi egyete-
men (1896–1897)” Jogtudományi Közlöny 2010/6. 286–297. (angolul: „Peregrination in Ger-
many: bódog somló at the Universities of leipzig and Heidelberg/1896–1897/” Acta Juridica 
Hungarica 2010/2. 109–121.); szabadfalvi József: „bódog somló – the »representative man« of 
Hungarian legal Philosophy” in zoran Pokrovac (szerk..): Rechtswissenschaft in Osteuropa: Stu-
dien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert [rechtskulturen des modernen osteuropa. traditionen 
und transfers 5.] (Frankfurt am main: Vittorio klostermann 2010) 375–389; andreas Funke: „Fe-
lix somló’s legal Philosophy: content, critique, counterparts” in bjarne melkevik (szerk.): Stand-
ing Tall: Hommages à Csaba Varga (budapest: [k. n.] 2012) 155–166.

18 Falus katalin: Fejezetek a magyar jogfilozófiai gondolkodás történetéből: Pulszky, Pikler és 
Somló jogpozitivizmusa [kandidátusi értekezés] (budapest 1994).
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Végül említésre méltó, hogy somló jogfilozófiai munkásságának újrafelfedezésé-
ben – a korábban hivatkozott forrásközléseken túl – fontos szerepet játszott az élet-
művet reprezentáló művek publikálása. somló 1917-ben közzétett Juristische 
Grundlehre című monográfiáját – tekintettel a kedvező fogadtatásra és az általá-
nos érdeklődésre – tíz évvel később ugyanaz a kiadó ismételten megjelentette, majd 
pedig 1973-ban a scientia Verlag harmadjára is méltónak találta az újraközlésre.19 
a hazai forráskiadványok közül kiemelésre érdemes a „Jogi alaptan” szerző által 
készített, 1920-as magyar nyelvű „kőnyomatos” kivonatának takács Péter „szö-
veggondozásában”, 1995-ben nyomtatásban való közzététele,20 illetve néhány 
értékfilozófiai és jogbölcseleti tárgyú tanulmányának újbóli megjelentetése az 1990-
es évek második felében.21 legvégül e sorba tartozik somló idegen nyelven publi-
kált kisebb terjedelmű írásaiból, valamint szintén idegen nyelven publikált korabeli 
somló-méltatásokból közölt válogatás Varga csaba szerkesztésében, amelyet az 
akadémiai kiadó jelentetett meg 1999-ben.22 Ez utóbbi kiadvány nem titkolt célja, 
hogy a külföld számára hozzáférhetővé tegye somló munkásságának kevésbé 
ismert, nehezen hozzáférhető részeit.

sok szempontból ezt a célt, vagyis elsősorban a nemzetközi szakmai közönség 
számára a somlói életmű megismertetését szolgálja andreas Funke és sólyom 
Péter most megjelent kötete. mindezt sajátosan új módon kísérli meg, amikor nap-
lóbejegyzések, levelek, vagy más egyéb dokumentumok közlésével kívánja a nem-
zetközi hírű és jelentőségű tudóst, mint barátságra és elismerésre áhítozó „hús-vér” 
személyt bemutatni. a terjedelmes bevezető tanulmány az életút alapos és tárgy-
szerű áttekintésén és elemzésén túl fontosnak tartja a tudósegyéniség konfliktusok-
kal teli pályájának és tragikus sorsának okait is rekonstruálni. 

a kötet ezt követő két nagy egysége, a naplóbejegyzések, illetve a közölt levelek 
jó része csak a legszakavatottabb és a kézirattári kutatásoktól sem megriadó kuta-
tók számára volt mindeddig hozzáférhető. a magyar és részben német nyelven írt 
naplórészletekből előtűnik számunkra egy századfordulós européer tudós, bepil-
lanthatunk mindennapi életébe, utazásaiba, szokásaiba, megismerhetjük érdeklő-
dését, széleskörű tájékozottságát, barátait, tudós kollégáit, levelezőpartnereit, illet-
ve szembesülhetünk a korabeli politikai eseményekkel kapcsolatos véleményével. 
a naplóbejegyzések arra is alkalmasak, hogy értesüljünk szakirodalmi olvasmány-
élményeiről, illetve a tudományos közélet történéseiről. Felsorolni sem lehet mind- 
azokat az információkat, melyek hozzásegíthetik az olvasót e kivételes tudósegyé-
niség megismeréséhez. 

19 Felix somló: Juristische Grundlehre (leipzig: Verlag von Felix meiner 1917) (második kiadás: 
1927; újranyomva: aalen: scientia Verlag 1973). a szerző saját maga által készített kivonata: Jog-
bölcsészet: Somló Bódog egyetemi ny. r. tanár Jogi Alaptan című műve nyomán (budapest: Grill 
károly könyvkiadója 1920).

20 somló bódog: Jogbölcsészet: A Juristische Grundlehre kivonata (miskolc: bíbor kiadó 1995).
21 somló bódog: „a helyes jog elméletéről” [1911] Jogállam 1996/1–2. 81–85; Uő.: „a jog alkalma-

zásáról” [1912] Jogállam 1996/3–4. 84–94; Uő.: Értékfilozófiai írások (szeged: JatE btk 
1999).

22 Felix somló: Schriften zur Rechtsphilosophie [ausgewählt und eingeleitet von csaba Varga] (bu-
dapest: akadémia kiadó 1999). 
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a kötetben közölt 63 levél három témakört ölel át. az első, az 1896–1897 folya-
mán lipcséből és Heidelbergből írt levelek csokra, melyben somló külföldi tanul-
mányútjáról számol be szüleinek. a levelek másik – 1896 és 1916 között kelt – nagy 
csoportja somló intellektuális fejlődését kívánja reprezentálni. itt elsősorban a rá 
hatást gyakorló kortársak (Pikler Gyula, Jászi oszkár, szabó Ervin, szladits károly, 
albert kocourek és alfred r. Wallace) leveleit olvashatjuk. De ugyanitt találhatjuk 
somló és moór levelezésének jó néhány darabját, melyek a mester és tanítvány egy-
másra reflektáló gondolataiba, intellektuális párbeszédébe nyújtanak betekintést. 
természetesen e levelek sem mentesek a személyes, olykor baráti megjegyzésektől, 
amelyek elmélyítik az olvasás élményét, szembesítve bennünket a mindennapi élet 
sokszínűségével és a szubjektum varázsával. a levelek harmadik csoportja a Juris-
tische Grundlehre kiadásának folyamatához kapcsolódó, illetve az arra vonatkozó 
visszhangok megfogalmazását tartalmazó dokumentumoknak tekinthetők. itt egy-
aránt olvashatunk a nagy mű megjelentetése kapcsán született, kiadókkal folytatott 
levelezésből, illetve a könyv fogadtatásának legelső külföldi és hazai reflexióit tar-
talmazó üdvözlő és gratuláló sorokat Hans kelsen, leonidas Pitamic, Julius binder, 
alfred Verdross, Walter Heinrich, Josef kohler, adolf merkl, rudolf stammler, illet-
ve szladits károly, Finkey Ferenc, szászy-schwarz Gusztáv tollából. a közzétett 
dokumentumok közül mindenképpen kiemelésre méltó moór Gyula 1918 tavaszán írt 
terjedelmes levele, melyben a tanítvány a nagy opus igen alapos áttanulmányozása 
után fejti ki kritikai elemeket sem nélkülöző véleményét, melyen mindvégig átsugár-
zik mestere iránt érzett nagyrabecsülése. az érdekesség kedvéért érdemes megje-
gyezni, hogy moór e levelet a keleti fronton töltött harctéri szolgálat közben írta. 

érdemes külön szólni a kötethez fűzött mellékletről, mely többek között tartalmaz 
egy 1903-ból származó parlamenti jegyzőkönyvrészletet, amelynek „tárgya” som-
ló a Huszadik Század című folyóiratban megjelent írása kapcsán kipattant – a 
tudomány szabadságát is érintő – parlamenti polémia. továbbá itt olvashatunk 
somló tragikus halálának hazai fogadtatását bemutató két dokumentumot, egy 
napilap cikket és reményik sándor somló halálára írt Tragédia című versét. a mel-
lékletben található rövid életrajzi összefoglalók, melyek a kötetben hivatkozott 
jelentős hazai és külföldi személyek munkásságát mutatják be, a könyvet olvasó, 
elsősorban külföldi érdeklődők számára nagy szolgálatot tesznek. Emellett a könyv-
ben számos helyen lábjegyzetekben is, hasonló módon, bár rövidebb terjedelem-
ben, bemutatják az egyes dokumentumokban említett személyeket. Ezen túlmenő-
en a tájékozódást segítő földrajzi út- és kronológiai eseménymutatót is készítettek 
a könyv szerkesztői, melyek szintén a melléklet részét képezik. a kötetet forrás- és 
irodalomjegyzék, valamint névmutató zárja. az olvasó itt tájékozódhat a naplóbe-
jegyzések, illetve a közölt levelek föllelési helyéről, továbbá e helyütt találja somló 
fontosabb műveinek bibliográfiáját és az életművel foglalkozó további tájékozódást 
segítő válogatott szekunder irodalom jegyzékét. a könyvben található néhány fotó 
(portrék, életképek, levél-fotók stb.) az érdeklődő olvasó számára meglepetést is 
tartogat. a somlót ábrázoló fényképek között kuriózum számba menő, mindeddig a 
legbeavatottabbak számára is ismeretlen fotókat találunk. Felkutatásuk és közzété-
telük a szerkesztők kutató munkáját dicséri. 
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Végső summázatként megállapítható, hogy a somló-kutatás tetszetős kivitelben 
közzétett új eredménye minden bizonnyal német nyelvterületen fogja még inkább 
felkelteni az elmúlt századforduló és századelő nagy magyar jogbölcselője iránti 
érdeklődést. úgy vélem, nem vagyok egyedül azzal az óhajjal, hogy szívesen lát-
nám, illetve lapozgatnám andreas Funke és sólyom Péter somló-kötetének magyar 
nyelvű kiadását. minden bizonnyal a kötetben olvasható tanulmány és a közzétett 
dokumentumok a sokszínű életmű megismerésén fáradozó szűkebb szakmán túl, a 
hazai művelt nagyközönség érdeklődésére is számot tarthatnak.

szabadfalvi József∗

kis NorbErt – HollÁN miklós: büNtEtőJoG i–ii. kötEt:  
i.  az aNYaGi büNtEtőJoG ÁltalÁNos részE. büNtEtőJoGi ismErEtEk  
a közszolGÁlati szakEmbErkéPzés szÁmÁra. ii.  az aNYaGi büNtEtőJoG 
külöNös részE. alaPismErEtEk a közszolGÁlati szakEmbErkéPzés 
szÁmÁra. (bUDaPEst – Pécs: DialóG camPUs 2011) 269 és 256.

Vámbéry rusztem 1913-ban a következő szavakkal vezette be új büntetőjogi tan-
könyvét. „Ha nem csalódom, szászy-schwartz Gusztávtól ered az az ötletes meg-
jegyzés, hogy új tankönyvet csak annak szabad írni, aki jobbat tud írni a már meg-
levőknél. De in camera sinceritatis minden szerző saját munkáját a korábban 
megjelenteknél rendszerint jobbnak tartja, a tárgyilagos bírálatnak ítélete pedig az 
e jogcímet nélkülöző tankönyvvel elkövetett irodalmi hibát legfeljebb megtorolhat-
ja, de meg nem előzheti. éppen ezért a közkézen forgó magyar büntetőjogi tan-
könyvek mellett munkámnak létjogosultságát korántsem merem azzal igazolni, 
hogy jobb, hanem legfeljebb azzal, hogy más, mint a meglévők.”1 Ez az óvatos mér-
téktartás persze abban a korban, amikor angyal, Finkey, Edvi illés és kautz tan-
könyvei még éppen csak felváltották szokolay, Pauler, schnierer vagy Fayer mun-
káit, indokolt is volt.

Ám talán ma sem panaszkodhatunk tankönyveink színvonalára. a múlt század 
’60-as, ’70-es éveire még sokszerzős „egységes jegyzetek” voltak jellemzőek, s 
később is inkább több karról verbuválódott rangos alkotógárda könyveit használtuk. 
a rendszerváltozás éveitől köszöntött be ismét az önálló kari tankönyvek korszaka, 
és igen jó színvonalú alkotások születtek, az EltE, a Pázmány Péter katolikus 
Egyetem, a miskolci, a pécsi, a szegedi jogi kar, sőt, az Államigazgatási és a rend-
őrtiszti Főiskola szerzőinek tollából is. Ezzel bizonyos nézetek ütköztetésére is sor 
került, ami kétségtelenül friss áramlatokat hozott a büntetőjog sokáig biztonságos, 
de mindinkább eliszaposodó állóvizébe.

sietek előrebocsátani, hogy Kis Norbert és Hollán Miklós tervezett sorozatának 

∗  tanszékvezető egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi kar, Jogbölcseleti és 
Jogszociológiai tanszék, 4028 Debrecen, kassai út 26.

 E-mail: szabadfalvi.jozsef@law.unideb.hu.
1 Vámbéry rusztem: Büntetőjog I. füzet (budapest: Grill károly könyvkiadóvállalata 1913) Vii.
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első két kötete megítélésem szerint méltó folytatása ennek a folyamatnak. a köny-
vek nem csupán mások, hanem sok tekintetben jobbak is a már megjelenteknél.

1. mindenekelőtt jobbak azért, mert nem csak az alcímükben, hanem tényleges 
tartalmukban is specifikus művek: úgy dolgozzák fel a büntetőjog elveit, fontosabb 
intézményeit, hogy érzékelhetően valóban a közszolgálati szakemberképzés rész-
ben sajátos igényeit tartják szem előtt. a szerzők a magas szintű alapismeretek 
mellett olyan kérdéseket részleteznek, fejtenek ki alaposabban, amelyek a közszol-
gálat során kiemelt jelentőségűek lehetnek.

Elegendő legyen egyetlen példa. a legtöbb tankönyv a büntethetőségi akadályok 
körében egyáltalán nem, vagy legfeljebb érintőlegesen foglalkozik a törvényben 
nem nevesített, de mind az elméletben, mind a gyakorlatban élő további büntethe-
tőséget kizáró okokkal (a szerzők ezeket „tolerálható szokásjognak” tekintik). s kell 
e mondanom, hogy a jogi normák által szinte agyonszabályozott közszolgálat vilá-
gában mekkora jelentősége lehet például a „törvényen alapuló jogosultság illetve 
kötelezettség” jogellenességet kizáró részletes elemzésének. Jelzem, hogy e büntet-
hetőségi akadály azóta végül bekerült a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi 
C. törvénybe (új Btk.), sajnos azonban nem ebben a formában. mindez várhatóan 
nem könnyen megoldható értelmezési nehézségekhez vezet majd. a korrupciós 
deliktumok új szabályozása körében ugyanis megszűnt az a korábbi privilégium, 
ami a nem önálló intézkedésre jogosult, s nem a privátszférában tevékenykedő gaz-
dasági jogalanyok esetében csak az előny kérését tiltotta, az elfogadást csak akkor, 
ha az kötelességszegésért történt. Gyakorlatilag ez tette lehetővé korábban a bor-
ravaló vagy a hálapénz kriminális korrupcióból történő kirekesztését. Ez tehát meg-
szűnt, illetve az új büntethetőségi akadályra tekintettel előny kérése, illetve elfoga-
dása egyaránt csak „jogszabály engedélye” alapján történhet.2 igaz, az új munka 
törvénykönyve tartalmaz egy olyan rendelkezést, amely szerint „a munkavállaló a 
munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkavi-
szonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki”3 
(vagyis ilyen hozzájárulás birtokában elfogadhat), ez azonban jogszabály engedé-
lyének nem tekinthető. a jogszabály engedélye ugyanis feltétlen (magából a nor-
mából közvetlenül adódik), a munkáltató engedélye pedig esetleges, egyedi mérle-
gelésen alapuló döntés. Helyesebb lett volna a büntethetőségi akadályt a szerzők 
által használt terminológiával „jogszabályon alapuló jogosultságként” deklarálni, 
amelybe inkább beférhetett volna a jogi felhatalmazáson nyugvó felmentés is.

az a tudatosan irányított szemlélet, amely a tankönyvben a közszolgálati tevé-
kenység büntetőjogi vonatkozásait helyezi előtérbe – részben óvatos szelekció, 
inkább azonban a hangsúlyokat kiemelő tartalom révén – még érzékelhetőbben jel-
lemzi a különös rész feldolgozását, ahol újszerű, logikus csoportosításban (egyéni, 
illetve kollektív érdekeket sértő bűncselekmények) vizsgálhatjuk egyes deliktumok-
nak a közszolgálatiság szempontjából fontos összefüggéseit. mindez érthetővé teszi 
például a korrupciós bűncselekmények kiemelt kezelését, vagy ellenkezőleg: a gaz-

2 a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi c. tv. (új btk.) 15. § g) pont.
3 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi i. tv. (új mt.) 52. § (2) bekezdés.
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dasági bűnözés közszférához csak igen áttételes szálakon kapcsolódó formái vizs-
gálatának elhagyását.

a rendhagyó tipizálás csak helyenként kelthet kisebb hiányérzetet vagy kétsége-
ket: az emberrablás például – noha központi eleme valóban a személyi szabadság-
tól való megfosztás – az elkövetésnek a cselekmény alapvető jellegét determináló 
módjára és körülményeire tekintettel talán elsősorban mégsem a mozgásszabadság 
korlátozásának kérdéskörét veti fel, s a számítástechnikai rendszer és adatok elle-
ni bűncselekmény sem mindig vagyoni viszonyokat sért. tökéletes rendszer azon-
ban soha nem volt és ma – az új btk. szintén a korábbitól eltérő szisztémájában – 
sincs.

2. a különös rész egyes bűncselekményeinek elemzése során az áttekintés az 
általánosnak tekinthető rendszert követi: tényállási elemek, feltételek és akadályok, 
stádiumok, egység és halmazat, szankciók és alkalmazási gyakorlatuk, minősített 
és privilegizált esetek, szabálysértési alakzat. Ezek sorrendjén egyes tankönyvek 
változtatnak, ám ez semmiképpen nem lényegi kérdés, miként az sem, hogy egyes 
bűncselekmények további konkurens deliktumoktól történő elhatárolását indo-
kolt-e külön szerkezeti egységben elvégezni (olykor nyomatékos szempontok szól-
hatnak emellett is), vagy mindez megoldható a tárgyi és alanyi oldal elemzése 
körében is.

3. Jónak tartom a bátor, a megszokott sémáktól olykor elrugaszkodó tartalmi 
megközelítéseket is. Ezek egy része a konvencionális felfogáson nevelkedett jogá-
szokat esetleg vitára ösztönözheti. mára azonban egyre valószínűbbnek látszik, 
hogy nem a konvencionális felfogáson nevelkedett jogászoké a jövő. Nem is annyi-
ra életkorunk, inkább talán amiatt, hogy pragmatikus világunkban sok elv és intéz-
mény átértékelése nem kerülhető meg. El kell gondolkodnunk azon is, hogy bizo-
nyos, szinte dogmaként kezelt elvek nem szorultak-e volna már korábban 
pontosításra.

meglehet például, igaza van kis Norbertnek abban, hogy az analógia általános 
tiltása helyett érjük be az elkövetőre nézve kedvezőtlen eredménnyel járó analógia 
elvetésével,4 ugyanígy, bizonyos körben a szokásjoggal szemben is engedékenyeb-
bek lehetünk. Hozzáteszem, ezt elfogadva is, a jogalkotói hibát, feledékenységet 
nem feltétlenül „kedvező analógia” révén, hanem gyakran helyes logikai vagy rend-
szer-alapú értelmezés segítségével is kiküszöbölhetjük. a szerző példájánál marad-
va, ha a kodifikátor kizár valamely kedvezményt az erőszakos többszörös vissza-
esők körében, de biztosítja azt a többszörös visszaesőknél, analógia alkalmazása 
nélkül is könnyen juthatunk arra az eredményre, hogy – mivel az erőszakos több-
szörös visszaeső is többszörös visszaeső – ez a kedvezmény értelemszerűen rá is 
vonatkozik. másként szólva, ha az erőszakos többszörös visszaesőt szigorúbban 
akarjuk kezelni, mint a nem erőszakos többszörös visszaesőt, ezt kifejezett rendel-
kezésekkel előírhatjuk. Ám ha ezt nem tesszük, nem az analógiából következik, 
hogy rá nézve is az általános szabályok irányadóak.

4 Voltaképpen a jogalkotó által végül megtartott társadalomra veszélyességről is elmondható, hogy 
csak addig okozott komoly problémát, amíg szovjet mintára olykor nem tényállásszerű cselekmé-
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4. kicsit talán túl sommásan ismerteti a tankönyv a btk. egyes rendelkezése-
it értelmező kúriai állásfoglalások kérdéskörét. itt egyrészt a kollégiumi állásfog-
lalások helyett – minthogy ilyenek már hosszabb ideje nincsenek – a mind fon-
tosabb szerepet betöltő büntető kollégiumi véleményeket kellene írni, másrészt a 
jogegységi határozatok jogi természetét talán – a Velencei bizottság egyik aktuá-
lis bírálata miatt is – részletesebben lehetne elemezni. Egyetérthetünk azzal, hogy 
a jogegységi döntések – az alsó fokú bíróságokra nézve kötelező jellegük ellenére 
– nem jogforrások, akkor sem, ha részben úgy viselkednek (figyelmen kívül hagyá-
suknak még sajátos szankciója is lehet: a döntés hatályon kívül helyezése). a tar-
talmi kérdéseket is feszegető fogalmi zavart fokozza, hogy az alkotmánybíróság 
csak jogszabály alkotmányosságát vizsgálhatja, mégis jogot formált arra, hogy 
adott esetben jogegységi határozatot is megsemmisítsen. Ezzel – legalábbis a for-
mális szempontokkal beérő elemzők kezébe – olyan érveket adott, amelyek a jog-
egységi döntés jogforrási jellegét látszottak igazolni. Fontos azt is látnunk, hogy a 
jogegységi döntések soha nem tényeket, hanem mindig azok jogi értékelését, jogi 
konzekvenciáit illetően fogalmazzák meg a helyes elvi álláspontot. kétséges tehát, 
hogy ezeknek az iránymutatásoknak a formálisan, belső használatra előírt „kötele-
ző” jellege valóban sérti-e az egyedi bírói döntések integritását. E körben a Velen-
cei bizottság aggodalma talán túlzónak is látszik. Ettől függetlenül az ilyen, a jog-
értelmezés területére tartozó jogalkalmazói aktusokat talán nem is kellene kötelező 
erővel felruházni.

5. minden tankönyv esetében talán a legnehezebb feladat a tudományosság és a 
didaktikai szempontok helyes arányainak, és ha lehetséges, folyamatos összhang-
jának megteremtése. Ez azt az igényt jelenti, hogy az alapos és sokoldalú elemzés 
mindvégig követhető, pontos és áttekinthető rendszerben, egyszóval jól tanulható-
an jelenjék meg. a szakszerűség tehát soha ne menjen az elsajátíthatóság rovásá-
ra, valós, vagy vélt didaktikai szempontok pedig soha ne vezessenek a közlésmód 
túlcizellálásához vagy éppen indokolatlan leegyszerűsítéséhez.

E kényes egyensúly fontosságát már Vuchetich mátyás hangsúlyozta 1819-ben 
megjelent könyvében: „Általában azon voltam, hogy egyszerű és áttekinthető stí-
lussal éljek, dicsőségre dagályos, fölösleges szavakkal, szóvirágokkal nem töreked-
vén. szóval kiváltképpen azon voltam, hogy a hazánkban hatályos törvények ere-
jét és hatalmát a tanulni vagy olvasni vágyóknak áttekinthető módon, amint csak 
tudtam, legnagyobb mértékben kifejtsem és megmagyarázzam.”5

a kettős törekvés közel kétszáz év elteltével is általában sikerrel járt. Néhány 
esetben azonban az említett arányokon talán még lehetne javítani. a büntetések 
együttes alkalmazhatósága kapcsán például a didaktikainak szánt szempontok kis-

 nyek büntetésének megalapozására is felhasználhatónak tartották. mióta – Györgyi kálmán sza-
vaival – „csak kegyelmi funkciója van” (vagyis csak a hiányát értékelhetjük a terhelt javára), leg-
alábbis gyakorlati kifogásunk nem lehet a társadalomra veszélyesség hiányára alapított felmenté-
sek ellen.

5 institutiones iuris criminalis Hungarici, budae, 1819. [ford. király tibor] in király tibor –  máthé 
Gábor – mezey barna (szerk.): A magyar büntetőjog rendszere I könyv. Elméleti büntetőjog – Vu-
chetich Mátyás (1767-1824) (budapest: magyar közlöny lap- és könyvkiadó 2010) 18.
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sé bonyolult kazuisztikához vezettek, s ennek keretében nem kevesebb, mint 25 
lehetséges variáció felsorolását olvashatjuk (i. kötet 180–181. o.). Pedig a dolog 
ennél jóval egyszerűbb. a könyv írásakor hat büntetés létezett, de összesen csak 
három olyan párosítás volt lehetséges, amely esetében két büntetés együttes alkal-
mazása kizárt. Ebből már önmagában következik, hogy milyen büntetéshez milyen 
további büntetés vagy büntetések kapcsolhatók, az olyan felsorolások tehát, hogy 
a-b; a-c; a-D; a-b-c; a-b-D; a-c-D; b-c; b-D; b-c-D; stb., kézenfekvőségük 
okán talán feleslegesek. mára a joghátrányok rendszere kicsivel bonyolultabbá vált, 
de ma is elintézhető a kérdés azzal, hogy szabadságvesztés (A) vagy kiutasítás (B) 
mellett közérdekű munka nem szabható ki, A ezen kívül az elzárás, B pedig a pénz-
büntetés egyidejű alkalmazását is kizárja. Előfordul azonban a tankönyvben ennek 
ellenkezője is, amikor tehát a tudományos szempontok előtérbe kerülése nem köny-
nyíti meg az elsajátíthatóságot.

a büntethetőségi akadályok tárgyalásakor dogmatikai szempontból tökéletesen 
rendben van például a) az elvárhatóságot kizáró okok, b) a jogellenesség hiányában 
való tévedés, c) a mentési, menekülési cselekmény arányosságában való tévedés, 
és d) ez utóbbi gondatlanság okozta formájának elhatárolása. E bonyolult rendszer 
felépítése során azonban lényegében ugyanannak a két büntethetőségi akadálynak 
a keretei között maradunk. így a szükségképpen kevesebb elméleti rendszerező 
készséggel és képességgel rendelkező hallgató például a jogos védelem vagy a vég-
szükségben cselekvés túllépésével három-négy különböző helyen is találkozik, s 
félő, hogy miközben sűrű lapozgatásra és értelmezésre kényszerül, elveszhet a 
lényeg. a büntethetőségi akadályok elemeinek és azok határainak megértése 
ugyanis fontosabb, mint az egyes okokban olvasható változatok tudományos beso-
rolása, tipizálása. Hangsúlyozom, ez csupán aggodalom, a dogmatikai rendszer 
felépítése – konkurens kiadványok szerzőjeként értékelve is – irigylésre méltóan 
pontos, ám az újabb kiadásban esetleg megfontolható lehet egy az elvi alapokat 
összegző összefoglaló és áttekintő táblázat.

6. rövid és összességében feltétlenül elismerő tallózásomat egy formai, a mű kül-
sejét érintő kérdéssel zárom. megvallom, elfogott egy kis büszkeség, amikor a 
könyvek fedőlapját megpillantottam. a néhány évvel ezelőtt, ugyanennél a kiadó-
nál megjelent német nyelvű büntetőjog tankönyvem borító-illusztrációjaként 
ugyanis én ajánlottam, hogy a Fővárosi törvényszék esküdtszéki termében látható 
Feszty-táblaképek valamelyikét használjuk. így is történt.6 s most látom, hogy 
lassan sorra kerül a többi kép is, kálmán király boszorkánypereken felülemelkedő 
alakja után most a tüzesvas-próbától megrettenő szűz hajadont, s az 1843-as bün-
tető javaslatot beterjesztő Deákot büszke kortársaival csodálhatjuk meg a borító-
kon. a szerzők további három kötetet terveznek – egyebek mellett eljárásjogi, bün-
tetés-végrehajtási, vagy a szabálysértéseket érintő kérdésekről – s éppen három 
táblakép van még, kár, hogy ezek már csak részben büntetőjogi vonatkozásúak 
(a perdöntő párbaj,7 a jobbágyok költözését megengedő mátyás és a Hármasköny-

6 tóth mihály: Einführung in das ungarische Strafrecht (Passau: schenk Verlag 2006).
7 Valószínű, hogy ez szerepel majd a büntetőeljárást ismertető kötet fedelén.
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vet Ulászlónak bemutató Werbőczy). Ezen azonban végképp ne keseregjünk, a fon-
tos az, hogy a tankönyv ízléses, szép formája méltó a kiváló tartalomhoz.

őszinte érdeklődéssel várjuk a további köteteket.

tóth mihály*

*  tudományos tanácsadó, mta társadalomtudományi kutatóközpont Jogtudományi intézet, 1014 
budapest, országház u. 30. 

 E-mail: toth_mihaly@hotmail.com.



a bEtűtíPUsról

az Állam- és Jogtudomány betűtípusa a kner antikva. Ezt a betűtípust a huszadik 
század elejére jelentős hazai műhellyé fejlődött gyomai kner-nyomda a tízes évek 
elején választotta standard betűjének.

a betű eredeti neve lipcsei Egyetemi antikva (leipziger Universitäts antiqua), 
melyet kravjánszki róbert digitalizált, és tiszteletből kner antikvának nevezte el. 
kner imre így írt kedvenc betűjéről: „…ezt a betűt választottuk tipográfiai stílu-
sunk alapjául. alkalmassá tette erre eléggé semleges karaktere… Ennek a betűnek 
semmi idegenszerű jellege nincs, nagyon alkalmas magyar szöveg szedésére, s tel-
jes, jól kiépített család áll belőle rendelkezésre, amelynek egyes fokozatai eléggé 
egyenletesen helyezkednek el a papiros síkján.”





közlési FEltétElEk

az Állam- és Jogtudomány a magyar tudományos akadémia társadalomtudomá-
nyi kutatóközpont Jogtudományi intézetének folyóirata. Fórumot biztosít az állam- 
és jogtudományi kutatások eredményeit közlő tanulmányoknak és ismertetőket ad 
közre a közelmúltban megjelent kiadványokról. az évente négy számot megjelente-
tő orgánum az akadémiai doktori eljárás szempontjából a magyar folyóiratok szá-
mára meghatározott legjobb minősítéssel rendelkezik.

a kétszeresen is anonim lektorálás rendszerében a szerkesztőség minden közlés-
re benyújtott kéziratról beszerzi két lektor véleményét. a szerkesztőség a kézirat 
befogadásról vagy elutasításáról, valamint a lektori véleményekről (anonimizált 
formában) tájékoztatást ad a szerzőknek. Ezt követően a szerző a mű hagyomá-
nyos és elektronikus formában történő közzétételének (más számára történő áten-
gedésének) kizárólagos jogait átruházza az mta társadalomtudományi kutatóköz-
pont Jogtudományi intézetére.

a kéziratok beküldésekor kérjük megadni a feltüntetni kívánt tudományos foko-
zatot, munkahelyi beosztást, munkahelyet és annak címét, valamint a szerző e-ma-
il címét. a megjelentetni kívánt kézirat maximális terjedelme a tanulmány rovatban 
két szerzői ív (80.000 n [karakter]), recenzió esetén pedig minimum negyed szer-
zői ív (10.000 n), maximum egy szerzői ív (40.000 n). a tanulmány rovatban meg-
jelentetni kívánt cikkhez kérjük, mellékeljenek egy maximum 2500 n terjedelmű 
magyar nyelvű rezümét. a szerkesztőségi irányelvek szerint a folyóiratban megje-
lenő recenziók röviden ismertetik a mű felépítését és főbb téziseit, elhelyezik azt a 
szakirodalom kontextusában, utalnak annak újításaira a meglévő írásokhoz képest, 
valamint – az erényekre és a hiányosságokra egyaránt rámutatva – értékelik a 
művet és továbbgondolják a szerző megállapításait. 

a kéziratoknak (és az azokban szereplő jogszabályi és jogirodalmi hivatkozások-
nak) meg kell felelniük azoknak a formai követelményeknek, amelyeket a folyóirat 
internetes felületén (http://jog.tk.mta.hu/ajt) közzétett útmutató tartalmaz. 
a recenziók a tanulmányokra irányadó hivatkozási mintát követik, azzal az eltérés-
sel, hogy az ismertetett mű oldalszámai a főszövegben jelenítendők meg, a követ-
kező minta szerint: (28. o.).

a kézirat megküldésével egyidejűleg a szerző köteles nyilatkozni arról, hogy a 
cikk (magyar nyelven) más orgánumnál még nem jelent meg, és ilyen célból nem is 
nyújtja/nyújtotta be. a kétszeresen is anonim lektorálás rendszerére tekintettel 
kéziratukat olyan formában is küldjék el, amelyből kihagyják nevüket, intézményi 
hovatartozásukat, e-mail címüket, valamint az önazonosító idézeteket és hivatko-
zásokat (pl. „saját korábbi tanulmányomban lásd bibliográfiai adatok)”. a tanulmá-
nyokat tartalmazó két dokumentumot (pl. szerzőneve.doc[x], illetve „szerzőneve_
anonim.doc[x]) szövegfájl formátumban kérjük eljuttatni az ajttan@tk.mta.hu, a 
recenziókat pedig az ajtrec@tk.mta.hu e-mail címre.

A Szerkesztőség
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