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rEcENZió

báNyai orsolya: ENErGiaJoG aZ ÖkolóGiai fENNtarthatósáG 
sZolGálatábaN (dEbrEcEN: dEla kÖNyVkiadó- és kErEskEdElmi 
kft. 2014) 275.

1. a hazai szakirodalom mindeddig adós maradt egy olyan energiajogi tárgyú 
monográfiával, amely az ökológiai fenntarthatósággal összefüggésben vizsgálja 
meg az ágazat jogi hátterét.1 az összefoglaló jellegű energiajogi, valamint energia-
politikai munkák száma nem tekinthető hazánkban magasnak, ez pedig leginkább 
annak tudható be, hogy a területet általában a közigazgatási jog különös részeként 
ismertetik az oktatásban, így tudományos igényű megközelítése, „dogmatikája” is 
inkább e szemlélethez alkalmazkodott. az energiajog területe jellemzően természe-
tesen a közigazgatási jog, a polgári jog, környezetjog és társasági jog (különösen 
pedig a versenyjog) egyes dogmatikai elemeit alkalmazza, ezért nagy biztonság-
gal állíthatjuk, hogy az energia különféle formáit érintő széles körű szabályozá-
si rezsim nem önálló jogág. másrészről, a megjelent hazai munkákat túlnyomó-
részt a szektorális megközelítés uralja,2 ennek egyik legfőbb oka az egyes területek 
rendkívül szerteágazó és gyorsan változó jogi és műszaki-technikai környezete. 
E környezetet a kormányzati ciklusok szerint is változó energiapolitikai prioritások 
mellett energiapiaci externáliák, a világpiaci történések is alapvetően befolyásol- 
hatják.

a monográfia mottója, a smolin-idézet (12. o.) találó, hiszen az energetika és a 
fenntarthatóság egybevetése kétséget kizáróan olyan terület – nemcsak hazánk-
ban –, amely a jogtudomány szintjén nélkülözi a kinyilatkoztatásokat és az „abszo-
lút igazság” tételét, köszönhetően elsősorban annak, hogy a fenntarthatóság jogi 
fogalmának megragadása számos nehézségbe ütközik.3 ha pedig már maga a 
fenntarthatóság jogi fogalma sem ismert, akkor ennek a számos jogág intézményét 
magába forrasztó energiajoggal való összevetése sem kecsegtet sok pozitív tudo-
mányos eredménnyel. Ezt a csapdahelyzetet a szerző azonban elkerülte a megfelelő 
és kellően óvatos címválasztással (lásd például a kissé semleges és árnyalt jelentés-
tartalmat magában hordozó „szolgálatában” szó használatát). a könnyebben meg-
ragadható jelzős szerkezetű „ökológiai fenntarthatóság” fogalmának előtérbe állítá-
sa csupán azt vetíti előre, hogy az energiajog ökológiai fenntarthatóságot szolgáló 

1 ha monografikus és egyben tudományos igényű feldolgozás nem is, de számos értékes tanulmány 
született hazánkban általában az energiajog témakörében, ezek közül lásd pl. lovas andrás: „az 
energiajog aktuális helyzete a jogrendszerben” Magyar Jog 2011/4. 230–234; turkovics istván: 
„a jogalkalmazás nehézségei az energiajog területén” Agrár- és Környezetjog 2012/13. 105–112; 
fodor lászló: „a „környezeti energiajog” alapjai – adalékok az Eumsz. 194. cikkének értelmezé-
séhez” Európai Jog 2014/6. 17–27.

2 Ezek közül lásd pl. fazekas orsolya (szerk.): A magyar villamosenergia-szektor működése és 
szabályozása I. (budapest: complex 2010).

3 lásd bővebben bándi Gyula: A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai (budapest: 
mta doktori értekezés 2013), real-d.mtak.hu/651/7/dc_618_12_doktori_mu.pdf.
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legfontosabb implikációira mutat rá, és korántsem törekszik az energetikai szabá-
lyozás és a fenntarthatóság viszonyrendszerének teljes feldolgozására. a recenzió 
szerzője teljes mértékben osztja a szerző álláspontját, miszerint „tekintve, hogy az 
ökológiai fenntarthatóság jóval konkrétabb kötelezettséget jelent a fenntartható fej-
lődés elvéhez képest, várhatóan a gyakorlati érvényesítése is kézenfekvőbb lesz” 
(54. o.). a „fogalomkijelölés” a fenntartható fejlődés és az ökológiai fenntartható-
ság viszonyrendszerében is tudatos és prudens választás, hiszen a szerző a könyv 
tételmondatát is voltaképpen itt fogalmazza meg, eszerint az ökológiai fenntartha-
tóság az energiafelhasználásra vetítve két eredményt feltételez, elsődlegesen az 
„energiafelhasználás abszolút mértékű csökkentését”, másodsorban pedig a „meg-
újuló energiaforrások minél nagyobb arányú alkalmazását” (53. o.).

2. a kötet egyediségét kétségkívül az ágazat fenntarthatóság-központú szakmai 
szemlélete és módszertani megközelítése adja, amely a fenntarthatóság és fenntart-
ható fejlődés fogalmának részletes kifejtését szükségessé teszi (16–55. o.). a társa-
dalomtudományi megközelítésű munka további jelentős érdeme, hogy törekszik a 
természettudományos ismeretek szükséges mértékű beépítésére.4 Ez valóban hoz-
záad a monográfia értékéhez, és az ebben a mélységében sem tekinthető egy másik 
tudományterület egyszerűsített, „vulgarizált” bemutatásának. Erre kiváló példa – 
többek között – az a szerzői módszertani megállapítás is, miszerint nagy számban 
dolgozott fel „közgazdasági, energetikai, energiapolitikai, statisztikai, szociológiai, 
sőt még etikai szakirodalmat is” (14. o.).

a szerző négy nagy szerkezeti egységben vizsgálja a kérdéskört, az alpon-
tok azonban a kelleténél jobban felaprózzák az egyes részeket, azonban az egyes 
szabályozási megoldások összevetését ez a módszer még akár elő is segítheti. 
különösen igaz ez a felvetés a bevezetést (i. rész) és a fenntartható fejlődésről szóló 
ii. részt követő harmadik szerkezeti egységre, amely a fenntartható fejlődést bizto-
sító energetikai szabályozás égisze alatt a nemzetközi, uniós és a hazai (zöld ener-
giajog magyarországon) vetületeket mutatja be.5 a túlzott széttagoltság – amely 
leginkább az uniós részben figyelhető meg – azonban már nem feltétlenül segíti az 
áttekintést és a rendszerszintű megértést, ugyanakkor egy alapos kézikönyv igé-
nyességével részletezi a területhez kötődő normákat, célokat, megjelöléseket. Ez a 
megoldás tudatosnak tűnik, amely egy egyértelműen hiánypótló munkánál érthető 
és támogatható is, még ha a ii. és iii. részekből akár egy újabb szerkezeti egységet 
is „kihasíthatott” volna a szerző, praktikusan a ’Zöld energiajog magyarországon’ 
címet viselő alpont önálló részként való szerepeltetésével. a szerző a két érdemi 
szerkezeti egységet és a főbb alpontokat is ún. mini-konklúziókkal zárja le, ennek 
eredményeként a iV. fejezetet jelentő ’Záró gondolatok’ rész nem azonos az általá-

4 E körben különösen kiemelendő és üdvözlendő a kötet melléklete, amely az energetika – döntő-
en a megújuló erőforrásokra és a biomasszával kapcsolatos kérdésekre fókuszálva – kulcskérdé-
seit mutatja be közérthető stílusban, ugyanakkor természettudományos ismeretek igényességével 
(266–275. o.).

5 Ezek nemzetközileg mértékadó forrásaként lásd martha roggenkamp [et al.] (szerk.): Energy 
Law in Europe. National, EU and International Regulation. Second Edition (oxford: oxford 
university Press 2007). 
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nos konklúzióval vagy összegzéssel, hanem inkább egy általános kétoldalas sum-
mázat6 a már leírt összegző megállapításokról. E részt a mini-konklúziókkal együtt-
olvasva világos, markáns és lényegre törő konklúziót találunk a könyvben, noha 
kétségkívül célszerűbb lett volna hosszabb összefoglalással zárni a munkát.

a szerző a fenntarthatóságról szóló részek megírásakor dicséretesen elkerülte 
annak fenyegető veszélyét, hogy a fenntarthatóság egy energiajogi munkában köte-
lezően letudni kívánt „szövegidegen” testként szerepeljen az ágazati szabályok leírá-
sát szolgáló részek jobb esetben bevezetéseként, rosszabb esetben azoktól „herme-
tikusan” elzárt önálló fejezetként. ugyanakkor a kötet legnagyobb és érdemi részét 
kitevő iii. rész címválasztása nem szerencsés, mivel a „fenntartható fejlődést bizto-
sító energetikai szabályozás” címválasztás két premisszát bizonyosan előfeltételez, 
nevesül azt, hogy 1) a fenntartható fejlődés gyakorlatban, egyes ágazatokon belüli 
megvalósítása egyértelmű és lehetséges, másrészről azt, hogy 2) az energetikai sza-
bályozás során elsődlegesen a fenntartható fejlődés koncepcióját veszi figyelembe 
a jogalkotó. a szerző azonban több helyen is bebizonyítja, hogy a fenntartható fej-
lődés jogi státusza vitatott a szakirodalomban (44–53. o.),7 továbbá e rész összeg-
zésében maga jelenti ki, hogy „érdemes lenne […] a fenntarthatósági kritériumokat 
[…] tovább részletezni, mivel azok többsége jelenlegi formájukban nem alkalmazha-
tó” (249. o.). Ennek tükrében a két – végül nem bizonyított – premisszát magában 
foglaló címbéli utalás valójában éppen az ellenkezőjét igazolja. Ez különösen szem-
betűnő a szerző helyes és pontos hipotézisével való összevetésben, miszerint: 

„a nemzetközi jog, az európai uniós és a magyar jog nem deklarálja az ökológiai 
fenntarthatóság elvét, másfelől […] az energiafelhasználás csökkentésére és a meg-
újuló energiaforrásokra vonatkozó nemzetközi, európai és magyar szabályozás nem 
felel meg az ökológiai fenntarthatóság követelményének” (12. o.).8 

a fenntartható fejlődés jogi tartalommal való megtöltése voltaképpen a koncepció 
értelmezési szintjei keretében gondolható el, e pontoknál valamennyi releváns és 
elfogadott nézet ismertetésre is kerül (28–36. o.). maga a kötet is szkeptikus azon-
ban abban a vonatkozásban, hogy a koncepció, akár még nemzeti stratégiákba ülte-
tett elvi minőségében (szűk és pontos jogi tartalom nélkül) érdemi kiutat jelenthet-e 
a globális környezeti válságból. az azonban bizonyos – ahogyan a szerző fogal-
maz –, hogy a munka „létjogosultságát mégis az adhatja, hogy a környezeti problé-
mákra megfogalmazott etikai, jogi válaszokat összefoglalja, értékeli, és kiválaszt-

6 E vonatkozásban szembetűnő, hogy a két oldalas ’Záró gondolat’ rész önálló szerkezeti egység, míg 
a dolgozat egyik fő fókuszpontja, a fenntarthatóságot biztosítani kívánó hazai energiajog bemuta-
tása (több mint 60 oldalban) ugyanakkor „csak” egy alpontként jelenik meg.

7 Ehhez még azt is hozzá kell tennünk, hogy normatív dokumentumban (nemzetközi szerződés, bel-
ső jogszabály) sem találunk a koncepció/elv pontos jogi fogalmát tisztázó definíciót. 

8 itt némi kritikára adhat okot a szerző megfogalmazása, mert „követelményrendszer” kizárólag nor-
matív forrásokból eredeztethető, noha ismert, és maga is elismeri, hogy az ökológiai fenntartható-
ságnak nincsen jogszabályi elismerése. a ’követelményrendszer’ szó használata helyett az ’eszmé-
je’ vagy ’koncepciójának tartalma’ (ez a tartalom jelenleg metajurisztikus) talán pontosabb kifejezés 
lehet.
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ja közülük azt, amelyik […)] a legmegfelelőbb mércéje lehet a jövőben a magyar és 
európai energetikai szabályozás megítélésének” (16. o.).9

érdemes megjegyezni, hogy a fenntarthatóság és az energia kapcsán ugyan egy 
jogilag nem kötelező, de rendkívül fontos dokumentum számos értékes szempon-
tot adhat a téma kutatóinak. E dokumentum pedig a Nemzeti Energiastratégia 
2030 címet viseli, és 2012-ben publikálta a Nemzeti fejlesztési minisztérium. 
a szerző még ennek 2011-es tervezetét említi (noha a kézirat lezárására 2012 után 
került sor), összevetve a 29/2008. (iii. 20.) oGy határozattal elfogadott Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégiával, a 77/2011 (X. 14.) oGy határozattal elfogadott 
Nemzeti Energiastratégiával, a 18/2013. (iii. 28.) oGy határozattal elfogadott 
Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiával és a 2019/2008 (ii. 23.) kor-
mányhatározattal elfogadott Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervvel 
(188–190. o.). a Nemzeti Energiastratégia 2030 c. dokumentumban a ’fenntart-
ható’ és a ’fenntarthatóság’ szavak számos alkalommal és érdemi kontextusban 
fordulnak elő a hosszú távú tervezés kapcsán. továbbá figyelemreméltó, hogy a 
környezeti fenntarthatóság (másnéven ökológiai fenntarthatóság) már stratégiai 
célkitűzésként szerepel a dokumentumban. Ennek célja eszerint:

„az energia- és klímapolitika összhangjának megteremtése a gazdasági fejlődés és 
a környezeti fenntarthatóság szem előtt tartásával, az elfogadható energiaigény és 
az energetikai fejlesztések jövőbeli irányainak meghatározása, valamint a magyar 
energetika jövőképének kialakítása az energiapiaci szereplők bevonásával.”10 

Egy energiajogi és -politikai elemzés szükségszerűen rávilágít és reflektál a jog-
alkotó céljaira, ezek keretében pedig érdekes elemzés tárgya lehet a Nemzeti 
Energiastratégia 2030 több fordulata is. Ezekben a stratégia kitér a fenntartható 
energiagazdaság dimenziói közötti összhang biztosítására,11 valamint arra a rele-
váns megállapításra, hogy: „az energiaszektor fenntartható működésének kulcsa a 
független, kiszámítható, elszámoltatható, befektetés-ösztönző, az Eu-előírásokkal 
és a regionális törekvésekkel összhangban lévő ágazati szabályozás és az ennek 
megfelelő, egyértelmű irányú és stabil támogatáspolitika.”12 Nem kétséges, hogy 
ez a meglehetősen általános megállapítás jelenleg magyarországon a fenntartha-
tóság-központú energiajog és energiapolitikai döntéshozatal alapköve, amelyet a 
könyv olvasásakor szem előtt kell tartanunk, és az ágazati szabályozás eredőjeként 
és egyben végső céljaként kell elgondolnunk.

szokatlan, de igazolható a szerző megoldása, hogy egy energiajogi tárgyú munka 
először az 56. oldalán kezd el foglalkozni magával az energetikával, pontosabban 
annak speciális jogi környezetével. Ennek oka, hogy a szerző először a fenntartha-

9 Ehhez kapcsolódóan megjegyzendő, hogy a mű igen fontos és értékes része a jognak a fejlődés 
elérésében és érvényesítésében betöltött szerepéről szóló alpont (19–21. o.).

10 Nemzeti Energiastratégia 2030 (budapest: Nemzeti fejlesztési minisztérium 2012) 11.
11 Nemzeti Energiastratégia 2030 (10. lj.) 41. 
12 Ezt a fordulatot több helyen is megismétli a stratégia, vö. Nemzeti Energiastratégia 2030 (10. lj.) 

44. és 102.
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tóság jelentéstartalmát kívánta kibontani, illetve feltárni a fenntarthatóság-fenn-
tartható fejlődés jogi tartalmat nélkülöző koncepcióját. Ebből pedig az következik, 
hogy az energiajog fenntarthatóságra fókuszáló lényege sem ragadható meg egy-
értelműen. Nem kétséges tehát, hogy az olvasó helyzetét megkönnyíti, ha az ener-
giajogi szabályozás részletszabályaival már a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
információk birtokában ismerkedhet meg. 

Ezek után az általános – természettudományos szakismeretekben is gazdag – 
energetikai megalapozást követően a releváns energetikai szabályozásra tér ki a 
kötet. E körben a főbb nemzetközi szerződések vonatkozó részeit és szabályait kel-
lő mélységben tárgyalja, főként arra figyelemmel, hogy az energetikai szabályo-
zás leginkább hazai, esetleges regionális, de legkevésbé globális szinten valósul 
meg.13 a nemzetközi jogi szabályozás rövid áttekintése után egy tagolt és részle-
tes alfejezetben mutatja be az energetika szabályozásának uniós rezsimjét, ame-
lyet az unió általános energiapolitikájának bemutatása14 mellett a szektorális sza-
bályozások vizsgálatával és a releváns irányelvek elemzése révén valósít meg a 
szerző. utóbbiak közül kiemelendő a megújuló energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról 
és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/28 EK irányelv (ún. rEd-
irányelv). Ennek tárgyalása közel huszonöt oldalon – közte három oldalas infor-
matív és könnyen áttekinthető táblázattal – történik, ez jól jelzi a vizsgált területen 
elfogadott irányadó másodlagos jogforrás fontosságát az unió és így hazánk vonat-
kozásában is (163–186. o.), és nem kétséges az sem, hogy maga az irányelv az uni-
ós zöldenergetikával kapcsolatos legfontosabb forrás és tagállami iránymutatás.

a nemzetközi és uniós szabályozás bemutatása után a szerző rátér a hazai sza-
bályozási struktúra ismertetésére, amelynek négy pillérét különbözteti meg. Ezek, 
azaz 1) az energiahatékonyság és energiatakarékosság regulációja; 2) az energia-
felhasználásra vonatkozó horizontális szabályozás; 3) az energiafelhasználás csök-
kentésének ágazati rezsimje; valamint 4) a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 
szabályozás jelentik tulajdonképpen a hazai energiajogi helyzet főbb kodifikációs 
irányait és a jogalkotó szakágazati célkitűzéseit az egyes energetikai alrendszerek-
ben. a szerző meggyőző hozzáértésről és az energetikai kérdések megvalósítha-
tóságának ismeretéről tesz tanúbizonyságot, amikor de lege ferenda javaslatokat 
is megfogalmaz az egyes alpontok összegzéseiben, elsősorban az energiapolitiká-
nak a fenntarthatósági kritériumokkal való összevetése és megvalósítása érdeké-
ben (214–215. o. és 248–249. o.).

13 E körben a rió+20 konferencián 2012-ben elfogadott „a jövő, amit szeretnénk” (The Future We 
Want) c. dokumentum – amelyet már a kézirat lezárása előtt elfogadtak – önálló, bár nem túl ter-
jedelmes részt szentel az energia kérdéskörének, így érdemes lett volna a soft law jellegű doku-
mentumok (86–89. o.) között szerepeltetni; még ha nem is deklaráció formájában került elfoga-
dásra. minden bizonnyal érdekes eredményre juthat egy olyan összevetés is, amely a millenniumi 
fejlesztési célok (Millennium Development Goals) 2000-es elfogadása után a 2012-ig (a rió+20 
konferencia záródokumentumának elfogadása) terjedő időszak hangsúlyeltolódásairól és a megvál-
tozott célokról, eszközökről szól.

14 Erről lásd még a hazai szakirodalomból hugyecz attila: „Energiapolitika” in kengyel ákos (szerk.): 
Az Európai Unió közös politikái (budapest: akadémia kiadó 2010) 349–383.
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3. az alapvetően dogmatikus és elméleti szemléletű jogtudományban e kötetnek 
feltétlenül helye van, mivel leíró módszertani megközelítésével világosan bemutat 
egy olyan területet a fenntartható fejlődés koncepciójával összefüggésben, amely-
nek ilyen részletes elemzésére éppen megérett az idő hazánkban is. azt is figye-
lembe kell venni, hogy hazánk és az Eu energiapolitikájában és energiastratégiá-
jában jelentős – több generáció életfeltételeit befolyásoló – döntések és prioritások 
meghozatalának lehetünk tanúi. bízvást állítható, a könyv ismerete, közelebbről 
pedig annak összegző megállapításai elősegíthetik a prudens döntéshozatalt és 
a fenntarthatóság-központú, környezeti kérdések iránt fogékony energiapolitika 
kialakítását.

a teljes energiajogi spektrum feldolgozása egyben arra is feljogosítja a munkát, 
hogy azt mértékadó kézikönyvként is tanulmányozza az energiajog, a környezet-
jog, valamint az energetika közigazgatási jogi (elsősorban hatósági) kérdései iránt 
érdeklődő olvasó. a kötet pedig azt is bizonyítja, hogy az energiajog tudományos 
igényű megközelítése nem korlátozódhat kizárólagosan a szabályozási rendszer-
re, és valójában a munka egyedisége a hazai–uniós–nemzetközi hármas szabá-
lyozási térben megvalósuló fenntarthatósági szempontú módszertani megközelí-
tésből fakad.

kecskés Gábor*

P. sZabó béla (sZErk.): „ErNyEdEtlEN sZorGalommal…” 
a dEbrEcENi tudomáNyEGyEtEm JoGásZ ProfEssZorai (1914–1949) 
(dEbrEcEN: dEbrEcENi EGyEtEm állam- és JoGtudomáNyi kara 
2014) 688.

1. a debreceni Egyetem Jogtörténeti tanszéke által jegyzett „historia facultatis 
iuridicae” kiadványsorozat negyedik köteteként jelent meg P. szabó béla szerkesz-
tésében az „Ernyedetlen szorgalommal…” A Debreceni Tudományegyetem jogász 
professzorai (1914–1949) című vaskos összeállítás, amely a jog- és államtudomá-
nyi kar harminc egykori nyilvános rendes egyetemi tanárának (a továbbiakban 
ny. r. tanár) állít emléket. a kötet alcímében feltüntetett időkereteket az 1912. évi 
XXXVI. tc. által alapított debreceni tudományegyetem első tanéve, illetve a deb-
receni jogászképzés szüneteltetését bizonytalan ideig elrendelő 4. 105/1949. szá-
mú kormányrendelet hatályba lépése közötti időszakot jelenti. az egyetemtörténe-
ti sorozat korábbi kötetei mindösszesen huszonhárom ny. r. tanár és hét egyetemi 

*  Phd, tudományos munkatárs, mta társadalomtudományi kutatóközpont Jogtudományi intézet, 
1014 budapest, országház u. 30; egyetemi adjunktus, széchenyi istván Egyetem deák ferenc 
állam- és Jogtudományi kar, 9026 Győr, áldozat u. 12.

 E-mail: kecskes.gabor@tk.mta.hu.
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magántanár portréját tartalmazták.1 a most bemutatandó kötet bizonyos szem-
pontból az előző kötetek összegzésének is tekinthető. az eddigi kiadványokból 
nemcsak a ny. r. tanárok – az első megjelenés óta átdolgozott – pályaképei kerültek 
be e mostani kötetbe, hanem azok újabb professzor-portrékkal is kiegészültek, igaz 
a koncepció miatt kimaradtak az egyetemi magántanárok életútját bemutató tanul-
mányok. a Jogtörténeti tanszék oktatói és szellemi közösségéhez tartozó kutatói 
komoly erőfeszítéseket tettek és tesznek a debreceni jogtanárok oktatói, tudomá-
nyos és közéleti pályafutása s ezen keresztül a kar- és egyetemtörténet feldolgozá-
sa érdekében. E példamutató törekvéseket hollósi Gábor2 és P. szabó béla3 e soro-
zathoz szervesen nem illeszkedő monográfiái is igazolják.

2. a kötetben olvasható harminc tudósportré közül kilencnek maga a kötet szer-
kesztője, P. szabó béla a szerzője, illetve a társszerzője. Négy tudósporté fűző-
dik balogh Judit, két-két tudósportré pedig madai sándor és szabadfalvi József 
nevéhez. amíg csűrös Gabriella, szabó krisztián és szabó szilárd két-két tanul-
mány szerzőjeként, illetve társzerzőjeként, addig kiss katalin, Nagy Emília, siska 
katalin, szabó anita, szikora Veronika, valamint csohány János, fónai mihály, 
hajnal béla, kardos sándor, károlyi Géza, Prugberger tamás, tóth matolcsi 
lászló és Varga Norbert egy-egy tudósportré szerzőjeként, illetve társszerzőjeként 
működött közre a kötet létrejöttében.

az 1914–1949 közötti időszakban kezdetben tizenkét, utóbb tizenhárom tanszé-
ken folyt az oktatás a debreceni jog- és államtudományi karon.4 Ezalatt az időszak 
alatt harminc ny. r. tanár oktatta a hallgatóságot. arra nézve, hogy milyen körből 
rekrutálódtak a debreceni jogászprofesszorok, P. szabó béla korábbi összeállítása 
adja meg a választ. a ny. r. tanárok nagyobbik fele (tizenhét fő) korábban külön-
böző jogakadémiákon oktatott: heten debrecenben, négyen kecskeméten, hárman 
miskolcon, ketten Nagyváradon és egyetlen jogtanár sárospatakon. kifejezetten 
egyetemi háttere szádeczky-kardoss tibornak volt, aki debrecenbe kerülését meg-
előzően a budapesti műegyetemen tanított. hat debreceni jogászprofesszor rendel-
kezett miniszteriális háttérrel, ketten korábban levéltárban dolgoztak, míg négyen 
a joggyakorlat felől érkeztek (egy bíró és három ügyvéd).5

1 P. szabó béla – madai sándor (szerk.): A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai (1914–
1947) (debrecen: debreceni Egyetem Jog- és államtudományi intézet 2002) (historia facultatis 
iuridicae i.); uő. (szerk.): A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai (1914–1949) I. (debrecen: 
debreceni Egyetem Jog- és államtudományi kara 2004) (historia facultatis iuridicae ii.); P. szabó 
béla (szerk.): A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai (1914–1949) II. (debrecen: debreceni 
Egyetem Jog- és államtudományi kara 2006) (historia facultatis iuridicae iii.).

2 hollósi Gábor: A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914–1949) (debrecen: szer-
zői kiadás 2007).

3 P. szabó béla: Tanulságos évtizedek. A Debreceni Tudományegyetem Jog- és Államtudományi 
Kara (1914–1949) (debrecen: debreceni Egyetem állam- és Jogtudományi kara – marton Géza 
állam- és Jogtudományi doktori iskola 2011).

4 1. büntetőjog és bűnvádi eljárás, 2. kereskedelmi- és váltójog, 3. Jogbölcselet és nemzetközi jog, 
4. közgazdaságtan – pénzügytan, 5. Egyházjog, 6. magyar magánjog, 7. magyar polgári törvény-
kezés, 8. magyar közjog, 9. Politika, 10. magyar/európai jogtörténet, 11. közigazgatási- és pénz-
ügyi jog, 12. római jog, 13. statisztika és Gyakorlati közgazdaságtan. lásd P. szabó (3. lj.) 60.

5 lásd P. szabó (3. lj.) 61.
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a kötet szerkesztői előszava joggal hivatkozott arra, hogy amint a „régi jogi kar 
professzorai is különböző személyiségek voltak, úgy a mai szerzők is azok, s szö-
vegeik is különböző megközelítést alkalmaznak”. Ebből következően egyes szer-
zők a jogászprofesszorok tudományos működésének a bemutatását, mások viszont 
„a régi jogi kar életébe való bepillantást” tekintették hangsúlyosabbnak. (9. o.) 
Egyes esetekben ugyanakkor az életút bemutatása tűnt erőteljesebbnek. a megkö-
zelítésbeli eltéréseket, illetve hangsúlyeltolódásokat természetesen számos körül-
mény tette indokolttá. Ezen körülmények egyike a debrecenben eltöltött professzo-
ri időszak tartamára vonatkozott. 

3. több jogászprofesszornak – természetesen különböző okok miatt – nagyon 
rövid időre szorítkozott a debreceni működési ideje. az alapító professzorok közül 
Jászi Viktor (1868–1915), a magyar közjog és politika ny. r. tanára fájdalma-
san korán bekövetkezett halála miatt mindössze egyetlen esztendeig taníthatott 
a debreceni tudományegyetem jogi karán. igaz, korábban több mint egy évtize-
den keresztül oktatott a jogelőd intézményben, a debreceni református jogakadémi-
án, illetve azt megelőzően a kecskeméti református jogakadémián. Jászi professzor 
korai halála miatt azonban az életútját és oktatói, illetve tudományos és közéle-
ti működését bemutató tanulmány nagyobbik része szükségszerűen az egyetemi 
katedrára kerülést megelőző tevékenység feldolgozására irányult. Hacker Ervin 
(1888–1945), a büntetőjog professzora súlyos betegsége, majd halála miatt csupán 
három szemesztert oktathatott 1943/44. között a debreceni jogi fakultáson. oktatói 
és kutatói munkásságának nagyobbik része ily módon korábbi munkahelyéhez, a 
miskolci evangélikus jogakadémiához fűződött, ahol több mint két évtizedet töltött 
el. a ii. világháborút követően került meghívás útján a politika tanszékre Juhász 
Nagy Sándor (1883–1946) ny. r. tanár, aki végzetes betegsége miatt csupán három 
félévet oktathatott. Egyetemre kerülését megelőzően Juhász Nagy sándor nem vett 
részt a jogi felsőoktatásban, hiszen neve évtizedeken keresztül politikusként, köz-
életi emberként és ügyvédként vált ismertté. tudományos működésének produktu-
ma ugyanakkor az 1945-ben megjelenő „A magyar októberi forradalom történe-
te (1918. okt. 31. – 1919. márc. 21.”) címen közzétett terjedelmes kötet, amelynek 
megírását nyilván az is motiválta, hogy a károlyi-kormány államtitkáraként, 
majd a berinkey-kormány igazságügy-minisztereként aktív részese volt a polgári 
demokratikus forradalomnak. az országos széchenyi könyvtárban őrzött hagya-
tékában ugyanakkor fennmaradt egy közel kétszázötven oldalas gépirat, amely a 
politikai kurzus menetébe és felépítésébe enged bepillantást (593. o.).

más okok miatt sikeredett rövidre a magánjogász Dezső Gyula (1887–1972), 
a büntetőjogász Schultheisz Emil (1899–1983), a kereskedelmi- és váltójogász 
Kauser Lipót (1882–1962), valamint a jogbölcselő Vas Tibor (1911–1983) debre-
ceni professzori pályafutása, hiszen a debreceni jogászképzés 1949-ben elrendelt 
szüneteltetése miatt alig két-három éven keresztül oktathatták ny. r. tanárként a 
joghallgatókat.6 Professzori pályafutásuk azonban a debreceni kényszerszünetel-

6 az 1922-ben debrecenben habilitált dezső Gyula annyiban kivételt jelent, hogy egyetemi magán-
tanárként, utóbb egyetemi nyilvános rendkívüli tanárként már régóta oktatta a debreceni jogászif-
júságot.



rEcENZió102

á l l a m -  é s  J o g t u d o m á n y  •  L V I .  é V f o L y a m  •  2 0 1 5  •  4 .  s z á m  •  9 4 – 1 2 0

tetést követően is folytatódott: schultheisz Emil a szegedi büntetőjog tanszékre, 
dezső Gyula a szegedi munkajog tanszékre, kauser lipót a pécsi polgári jogi tan-
székre, míg Vas tibor rövid pécsi kitérőt követően a budapesti állam- és jogelmé-
let tanszékre került át.

4. a jogászképzés szüneteltetése további professzorokat is érintett, csakhogy fen-
tebb említett kollégáiktól eltérően ők többnyire hosszabb időszakon keresztül oktat-
tak ny. r. tanárként a debreceni jogi karon. Ehhez a csoporthoz sorolható Szontagh 
Vilmos (1885–1962), a közigazgatási- és pénzügyi tanszék, Bozóky Ferenc (1886–
1961), a közgazdaságtani és statisztikai tanszék, Szádeczky-Kardoss Tibor (1898–
1956), a pénzügyi jogi tanszék, Sztehlo Zoltán (1889–1975), a római jogi tanszék, 
valamint Flachbarth Ernő (1896–1955), a jogbölcseleti és nemzetközi jogi tanszék 
ny. r. tanára. fontos megjegyezni, hogy bozóky, szádeczky-kardoss és sztehlo 
már ny. r. tanárrá történő kinevezése előtt is oktatott debrecenben. flachbarth 
Ernőtől eltekintve azonban, aki haláláig a pécsi nemzetközi jogi tanszéken okta-
tott, a többi professzort a debreceni jogászképzés megszüntetésével egyidejűleg – 
jóval a nyugdíjkorhatár elérése előtt – nyugállományba helyezték.

5. átkerülés miatt vált meg debreceni tanszékétől Kovács Gábor (1883–1920), a 
közgazdaságtani és pénzügytani tanszék professzora, a magánjogász Marton Géza 
(1880–1957), a szintén magánjogász Nizsalovszky Endre (1894–1976), valamint 
Márffy Ede (1881–1946), a közigazgatási- és pénzügyi jog professzora. az alapí-
tók közé tartozó kovács professzor az első világháborús összeomlás időszakában, 
1918. szeptemberében került át a kolozsvári tudományegyetemre, majd 1919. janu-
árjában a budapesti jogi karon kapott ny. r. tanári kinevezést. marton professzor 
tizenkét évig oktatott a kereskedelmi- és váltójogi, majd a római jogi tanszéken, 
mielőtt 1937-ben átkerült volna a budapesti jogi karra. Nizsalovszky professzor 
ugyanakkor négy évig tartó, márffy professzor viszont tizenhét évig tartó működést 
követően 1934-től a budapesti műegyetem közgazdaság-tudományi karán folytat-
ta professzori pályafutását. Egy évtizednyi időt töltött a jeles levéltáros és jogtör-
ténész Iványi Béla (1878–1964) ny. r. tanár a magyar alkotmány- és jogtörténe-
ti tanszék élén, amikor 1926-ban félévi kutatási szabadságot kért, ám a következő 
év elején már arról értesült a jogi kar, hogy iványi béla időközben a szegedi tudo-
mányegyetemre került át. miközben szokatlan módon távozott debrecenből, kife-
jezetten botrányos körülmények között hagyta ott szegedet (217. o.).7 

6. több évtizedes debrecenhez kötődő professzori pályafutás végén, a hetvene-
dik életév betöltését követően helyezték ugyanakkor nyugállományba a jogbölcse-
let és nemzetközi jog professzorát, Teghze Gyulát (1867–1939), szentpéteri Kun 
Bélát (1874–1950), az egyházjog ny. r. tanárát, Bacsó Jenőt (1877–1955), a polgá-
ri perjog ny. r. tanárát, valamint a múlt század ’30-as és ’40-es éveiben szélsősé-
ges, németbarát politikai nézetei miatt hírhedtté vált politika-professzort, Haendel 
Vilmost (1874–1955?). Zachár Gyula (1875–1964), a magánjog professzora hosz-
szas bírói pályafutása befejeztével 1937-ben kapott ny. r. tanári kinevezést a deb-

7 iványi bélának magánéleti botrány miatt kellett szinte egyik napról a másikra 1937. őszén a szege-
di egyetemről távoznia. minderről horváth barna naplójegyzetei kellő részletességgel számolnak 
be. mta könyvtára kézirattára, ms 5909/36.
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receni jogi karon. miután a ii. világháború végén, a front közeledtével eltávozott 
debrecenből és a felszabadulást követően sem tért vissza, állását 1945. tavaszán 
megüresedettnek tekintették. Nyugalmazására ugyanakkor csak 1947-ben került 
sor (508. o.). a közjogi tanszék élén álló barabási Kun József (1875–1945) ny. r. 
tanár két évtizedig tartó oktatás után 1937-ben saját maga kezdeményezte nyug-
állományba helyezését.

a debreceni tudományegyetemen csak nagyon rövid ideig oktató Jászi Viktor és 
hacker Ervin mellett további professzorok pályafutásának is a halál vetett véget. 
a hosszabb ideig oktató ny. r. tanárok közül a statisztikus Illyefalvi Vitéz Géza 
(1871–1931), a magánjogász Tóth Lajos (1876–1936), valamint a büntetőjogász 
Kováts Andor (1884–1942) halálát betegség okozta, a jogtörténész Baranyai Béla 
(1882–1945) azonban egy berlini légitámadás során vesztette életét a ii. világhá-
ború végén.

7. három jogászprofesszor debreceni távozását – közvetlenül vagy közvetve – 
politikai okok váltották ki. Bernolák Nándor (1880–1951), a büntetőjogi tanszék 
alapító professzora hat évet töltött debrecenben, majd nemzetgyűlési képviselő-
ként, illetve 1921–1922 között a bethlen-kormány népjóléti és munkaügyi minisz-
tereként tevékenykedett. képviselőként tevékenyen közreműködött a diszkrimi-
natív ún. numerus clausus törvény (1920. évi XXV. tc.) megalkotásában. rövid 
ideig tartó politikusi pályafutása után nem tért vissza a katedrára, illetve a tudo-
mányhoz, hanem védőügyvédként vált ismertté. Egészen más okok miatt távo-
zott debrecenből a szintén az alapító professzorok közé tartozó Kiss Géza (1882–
1970), a római jog ny. r. tanára. távozása az 1918/19-es tanévben betöltött rektori 
működésével függött össze, hiszen a forradalmak bukását követően az Egyetemi 
tanács kezdeményezésére fegyelmi eljárást indítottak ellene, aminek eredménye-
ként 1920 folyamán állásából előbb felfüggesztették, majd utóbb állásától meg is 
fosztották. a fegyelmi eljárás idején kiss professzor romániában tartózkodott, 
ahonnan már vissza sem tért. az alapító professzorok közül a kereskedelmi- és vál-
tójog ny. r. tanárának, Mártonffy Marczelnek (1875–1943) a távozását is közvetve 
politikai okok váltották ki. a polgári radikális nézetekkel rokonszenvező mártonffy 
professzor ugyanis az őszirózsás forradalom időszakában a Polgári radikális Párt 
egyik debreceni vezetőjeként tevékenykedett. Noha az 1918/19-es forradalmak 
alatti magatartása miatt utóbb az egyetemi igazoló bizottság nem marasztalta el, a 
rendőrség folyamatosan zaklatta. Ez a körülmény közvetve mindenképp hozzájá-
rult ahhoz, hogy 1923-ban mártonffy marczel nyugállományba helyeztette magát, 
majd rövidesen a fővárosba költözött, ahol a továbbiakban ügyvédként tevékeny-
kedett.

8. a tudósportrék egységessége érdekében valamennyi tanulmány két szerkezeti 
részből áll: amíg az első rész az életút, addig a második rész a munkásság bemuta-
tására irányul. a két rész közötti terjedelmi arányokat ugyanakkor nemcsak a pro-
fesszori életpályák egymástól gyakorta meglehetősen eltérő mivolta, hanem a szer-
zői megközelítés is befolyásolta. felettébb örvendetes, hogy a legtöbb tudósportré 
levéltári források felhasználásával készült el, vonatkozzon ez akár az életút, akár 
a munkásság bemutatására. a leggyakrabban használt források közé tartoztak a 
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debreceni tudományegyetem tanácsának, valamint a jog- és államtudományi kar 
tanácsának a jegyzőkönyvei. Emellett több tudósportré megírásánál használták a 
rendelkezésre álló irathagyatékot is (például bacsó Jenő, iványi béla, schultheisz 
Emil, Juhász Nagy sándor esetében). az elsődleges források felkutatása és hasz-
nálata már-már nélkülözhetetlen előfeltétele az életút és az életmű minél teljesebb 
körű rekonstruálásának. Jól használható kiegészítő forrást jelentenek a naplók és 
visszaemlékezések, jelen esetben oláh Gábor (1881–1942), debreceni író napló-
feljegyzései, valamint az egykori debreceni joghallgató, cséka Ervin (1922–2012), 
a szegedi büntetőjogi tanszék professzorának visszaemlékezései, hiszen sajátos 
szemszögből mutatják be, illetve jellemzik a debreceni jogászprofesszorokat.8 

9. a professzori életutak feldolgozása során az egyetemi tanulmányok és a 
szakmai pályafutás különböző állomásainak bemutatása mellett többnyire sze-
repet kapott a szülői, illetve családi háttér felvázolása is. Néhány esetben azon-
ban a további kutatásoknak kell majd a most még hiányzó alapadatokat kideríte-
niük. a bernolák-portréhoz azonban a következő kiegészítést fűzhetjük: bernolák 
Nándor id. bernolák János (1827–1893) és walter karolin (1843–1912) házassá-
gából született. édesapja az 1848/49-es szabadságharc századosa, a besztercebá-
nyai m. kir. pénzügyigazgatóság irodavezetőjeként hunyt el. bernolák Nándornak 
nyolc testvére volt, akik közül a legismertebb ifj. bernolák János (1860–1925), had-
biztos-tábornok volt.9 

a kauser lipót családi hátterét bemutató részben ugyanakkor több tollhiba is 
maradt. a pécsi zsinagóga tervezésében nem kauser lipót édesapja, kauser Gyula, 
hanem a jogászprofesszor nagyapjának lipót névre hallgató fivére működött köz-
re (631. o.).10 miként semmelweis ignác fülöp (1818–1864) sem volt kauser lipót 
„anyai ági ükapja”, hiszen kauser lipót anyai ági nagyszülei és semmelweis ignác 
fülöp között állt fenn unokatestvéri kapcsolat (638. o.).11 azaz a rokonság nem 
egyenes-, hanem oldalági. Néhány elírás a kauser lipót munkásságáról szóló rész-
be is bekerült: így például tormay „Cecil” helyett „Cécile” írandó; horthy miklós 
feleségének, Purgly magdolnának nem „jószási”, hanem „jószáshelyi” volt a neme-
si előneve; a „Szálasy-rezsim” helyesen „Szálasi-rezsim”-ként írandó; a tanul-
mány 60. lábjegyzetében olvasható pécsi művelődési ház neve pedig nem „Daktai 
Sándor”, hanem „Doktor Sándor” névre hallgatott (638, 643, 644. o.). 

Néhány további tudósportréba is bekerült egy-két téves, illetve pontatlan infor-
máció. tévedésen alapul az a haendel Vilmos pályafutása kapcsán olvasható régi 
keletű állítás, miszerint a tekintélyes concha Győzőnél (1846–1933), hosszú pro-
fesszori pályafutása során – haendel Vilmost is beleértve – mindössze ketten habi-

8 az egykori debreceni jogászprofesszorokat id. trócsányi lászló (1912–1999) visszaemlékezései is 
megörökítették. lásd id. trócsányi lászló: Jogászi pályafutásom (budapest: Nagy és trócsányi 
Ügyvédi iroda 1995) 22–27.

9 adatok a szleniczky és a haraszti bernolák-család leszármazásához. osZk kézirattár, fol. hung. 
3030/1, 3030/13, 3030/14; továbbá bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai (budapest: Zrínyi 
1988) 114.

10 lásd kauser lipót: A Kauser-saga (Pécs: Pécsi tudományegyetem állam- és Jogtudományi kar 
2009) 127. 

11 kauser (10. lj.) 212.
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litáltak volna (16–17. o.). concha Győző hagyatékában fennmaradtak a habilitációs 
kérelmekhez írt bírálati jelentések, amelyek alapján megállapítható, hogy legalább 
tíz egyetemi magántanári képesítő eljárásban vett részt bírálóként.12 a magánjo-
gász tóth lajos portréjának összegzésében ugyanakkor az a pontatlan információ 
jelenik meg, miszerint a debreceni jogi fakultásnak ő lett volna az egyetlen akadé-
mikussá választott professzora, azonban a jogtörténész iványi bélát már 1920-ban, 
tizenhárom évvel tóth lajos előtt az mta levelező tagjává választották (90, 213. 
o.). a közjogi tanszék betöltésével kapcsolatos 1917. évi pályázatról szóló részben 
egy helyütt barabási kun József neve helyett tévesen barabási kun béla neve olvas-
ható (280. o.). az iványi béla életútját bemutató írás 91, 92. és 93. lábjegyzetében 
elírás miatt az 1937-es év helyett az 1938-as év szerepel (219. o.). Néhány évszám-
elírás a Juhász Nagy sándort bemutató portréba is becsúszott. a függetlenségi 
Párton belüli irányzatok kialakulása természetesen nem 1919, hanem 1918 decem-
berére datálható (587. o.), miként Juhász Nagy sándor tanszéki meghívására sem 
1944, hanem 1945. áprilisa, illetve májusa folyamán került sor (593. o. 28. lj.).

10. az életutak bemutatásához az alkalmanként igen tanulságos tanszéki pályá-
zatokról, vagy kinevezésekről szóló – levéltári forrásokon alapuló – beszámolók 
is hozzátartoznak. a tanszékek betöltése meghívás, vagy pályázat útján történt. 
a meghívás általában nagyobb szabadságot biztosított az egyetemi autonómia szá-
mára, míg a pályázat a főhatóság, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium moz-
gásterét növelte, egészen egyszerűen azért, mert a kultuszminisztérium kezét nem 
kötötte meg a pályáztatás alkalmával rendszerint megkívánt hármas jelölés, illetve 
rangsorolás. azaz a főhatóság akár a szakmai grémium által hátrébb sorolt jelöltet 
is tetszése szerint kinevezhette a tanszék élére. a fordulatos debreceni tanszékbe-
töltések közé tartozott barabási kun József közjogi tanszékre kerülése, amelyet a 
rendelkezésre álló kari jegyzőkönyvek alapján dolgoztak fel a kötetben (319–321. 
o.). a közjogi tanszék Jászi Viktor, a magyar közjog és politika ny. r. tanára 1915-
ben bekövetkezett halálát követően önállósult debrecenben. a tanszék betöltésé-
re kiküldött bizottság pályázat kiírását javasolta. a tanszékre a legesélyesebbnek 
királyfi árpád tűnt, csakhogy 1916. őszi váratlan halála miatt új helyzet adódott. 
a kari tanács végül úgy döntött, hogy a beérkezett pályázatok rangsorolásától 
függetlenül barabási kun József egyetemi magántanár, miniszteri tanácsost hív-
ja meg a közjogi tanszékre. a kari források nem adnak egyértelmű választ arra, 
miként került a pályázaton korábban nem induló barabási kun József a debreceni-
ek látókörébe. fennmaradt azonban a tanszék betöltésére kiküldött bizottság szak-
értőjének, haendel Vilmos professzornak egyik concha Győzőhöz intézett levele, 
amelyben az alkalmas tanszéki jelölt személye iránt érdeklődött egykori professzo-
ránál. a királyfi árpád halála után íródott levélből kiderült, hogy az addigi pályá-
zókat – buza lászló, csekey istván, Joó Gyula és molnár kálmán jogakadémiai 
tanárokat – a debreceniek különböző okok miatt nem tartották elfogadhatónak. 

12 concha Győző fennmaradt bírálati jelentéseit lásd mta könyvtára kézirattára, ms 4810/111–120. 
 concha professzor bírálóként Ereky istván, harrer ferenc, krisztics sándor, barabási kun József, 

lers Vilmos, ottlik lászló, rényi József, tomcsányi Vilmos Pál, tuka béla és Vasváry ferenc 
egyetemi magántanári képesítő eljárásában vett részt.
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„királyfi elhunytával jelöltünktől elestünk s az igazat megvallva a megmaradot-
takat részben tudományos részben egyéni okoknál fogva nem tartják kívánatos-
nak (buza, csekey, Joó, molnár). mit gondolsz, kit lehetne mégis figyelembe venni 
– bár a pályázat formailag véget ért – tekintettel a nem várt haláleset által oko-
zott nóvumra.” ki lehetne „possibilis jelölt, olyan, akiben van annyi gerincz, hogy a 
magyar közjogot teljesen önálló iudiciummal prelegálja?” – tette fel a kérdést.

a levélben haendel Vilmos egyébként néhány nevet is felvetett – tomcsányi 
móric, Egyed istván, valamint barabási kun József nevét –, nyilvánvalóan azzal 
a szándékkal, hogy kipuhatolja concha Győző véleményét.13 Noha concha profesz-
szor válaszlevelét nem ismerjük, a későbbi fejlemények tükrében nagyon valószí-
nű, hogy a korábban nála habilitáló barabási kun József mellett tette le a garast.14 
azaz akadhatnak olyan források, amelyek a háttérben zajló eseményekre világíta-
nak rá. s ha már barabási kun Józsefről esik szó, meglepő, hogy – noha két évti-
zeden keresztül oktatta a magyar közjogot – professzortársai többségétől eltérően 
nem jelentetett meg tankönyvet. az 1920-as évek első felében – olvasható a pálya-
futását bemutató portréban – még nem tartotta elérkezettnek az időt arra, hogy 
„Csonka-Magyarország” közjogát megírja, így megelégedett a jelentősebb közjogi 
törvények és rendeletek közzétételével (336. o.). csakhogy élelmes joghallgatók-
nak köszönhetően – a jegyzet szövegéből megállapíthatóan valamikor az 1930-as 
évek közepén – kőnyomatos kiadványban megjelentették közjogi előadásjegyzete-
it, amelyek a tanmenet mellett valamelyest visszaadják barabási kun József közjo-
gi felfogását és nézeteit is.15

11. a professzorok oktatói és tudományos munkásságának bemutatása ugyan-
akkor több dilemmát is felvethetett. Ezek közé tartozhatott annak eldöntése, hogy 
miként dolgozható fel azoknak a professzoroknak a működése, akik – miként erről 
a korábbiakban szó is esett már – különböző okok miatt csak nagyon rövid ide-
ig oktathattak a debreceni jogi kar ny. r. tanáraként. kézenfekvőnek, sőt, szükség-
szerűnek tűnhetett az a megoldás, hogy a hangsúly a debreceni egyetemi időszakot 
megelőző korszakra helyeződjön át (például Jászi Viktor és hacker Ervin eseté-
ben). más esetekben azonban a teljesség érdekében a debreceni időszakot köve-
tő pályafutás állomásairól is be kellett számolni, még ha röviden is, mert például a 
tudományos kibontakozás, illetve beérkezés már erre a debrecent követő korszak-
ra esett (marton Géza és Nizsalovszky Endre egyaránt a debreceni éveket köve-
tően lett az mta tagja). a behatárolt ideig debrecenben működő, ám terjedelmes 
és jelentős életművet maguk után hagyó professzorok méltatásakor jellemzően  
 

13 haendel Vilmos levele concha Győzőnek. debrecen, 1916. november 15. mta könyvtára 
kézirattára, ms 4811/750.

14 concha Győző a későbbiekben is jóindulattal viseltetett barabási kun József iránt, amit az is bizo-
nyít, hogy egyik kezdeményezője volt annak, hogy barabási kun professzort az mta levelező tag-
jává válasszák meg. a kezdeményezés azonban nem járt sikerrel, mert barabási kun professzort 
nem választották meg a tudós társaság tagjává. 

15 Közjog. (dr. barabási kun József egy. ny. tanár úr magyarázatai alapján). kiadja: Jogi előkészítő. 
Vezető: dr. háló t[ibor]. debrecen, é. n., 233, iii. és pótjegyzet 41. 
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a debreceni időszak szakirodalmi termésére kellett szorítkozni (példaként ismétel-
ten marton és Nizsalovszky professzorokra hivatkozhatunk). a hosszú évtizedeket 
debrecenben oktató jogászprofesszorok közül csupán szentpéteri kun béla egy-
házjogi szempontból kiemelkedő tudományos működésének bemutatása tűnt terje-
delmi szempontból visszafogottnak (122–127. o.). 

amennyiben arra a kérdésre keresnénk választ, hogy miként összegezhetnénk 
a debreceni egyetem jogászprofesszorainak oktatói és tudományos teljesítményét, 
illetve eredményeit, P. szabó béla mértéktartó véleményét kellene felidéznünk. 

„a harminc professzor között találhatunk néhány kiemelkedő – nemzetközi és hazai 
viszonylatban (ma) is számon tartott – jogtudóst, gyakorlati és elméleti ismereteit 
az oktatásban kiválóan kamatoztató jogászt és igazi ’schulmeister-eket’ is, akiknek 
tudományos teljesítménye sem korukban, sem az utókor értékelése alapján nem volt 
ugyan kiemelkedő, de akik tanári tevékenységükkel joghallgatók nemzedékei szá-
mára nyújtottak a kor követelményeinek megfelelő tudást”.16 

hasonló összegzést e mostani kötetben is szívesen olvastunk volna.
12. a professzorok munkássága természetesen akkor sem szorítkozott kizárólag 

oktatói és tudományos tevékenységre, hiszen különböző tisztségeket betöltve köz-
reműködtek a kar, illetve az egyetem vezetésében, ezen túlmenően pedig társadal-
mi, közéleti, egyházi és politikai szerepvállalásaik révén közülük többen ki is léptek 
az egyetem falai közül. amennyiben a közéletileg is aktív jogászprofesszorok politi-
kai preferenciáit és aktivitását nézzük, összességében meglehetősen eklektikus kép 
bontakozik ki, miként ez a korábban írtakból érzékelhető is. 

a tudósportrék az egyetemtörténeti források alapján tárták fel – sajnos nem min-
den esetben – a dékáni, esetleg rektori tisztséget betöltő jogászprofesszorok hiva-
tali idejére eső fontosabb eseményeket, amelyek – különösen politikai és társadalmi 
krízishelyzetek idején – bőven akadtak. mindez informatív és rendkívül fontos, de 
miután az áttekintés az adott professzor dékáni, illetve rektori ciklusának perspek-
tívájából készült, a jog- és államtudományi kar – még kevésbé az egyetem – éle-
téről átfogó és könnyen áttekinthető képet aligha kapunk. Egy, az adott korszakra 
vonatkozó összefoglaló jellegű egyetem- és kartörténeti áttekintés mindenesetre jó 
fogódzó lehetett volna a téma iránt érdeklődő, de kevésbé járatos olvasó számára. 

13. Essék néhány szó a kötet illusztrációiról is. Jó elgondolásnak tűnt a professzo-
rok arcképének közzététele, de egy-két esetben a képi minőség kívánnivalót hagy 
maga után (43. o. Jászi Viktor, 581. o. Juhász Nagy sándor). a hiányzó arcképeket 
pedig remélhetően a későbbi kutatások során sikerül megtalálni.17 

14. az „Ernyedetlen szorgalommal…” című kötet kiemelkedő eredménye a jogi 
felsőoktatás történetével, az egyetemtörténettel, valamint a tudománytörténettel 
foglalkozó kutatásoknak. Példaként is szolgálhat a hasonló jellegű törekvések szá-

16 P. szabó (3. lj.) 62.
17 barabási kun József egészalakos fényképét az alábbi kötet közli: balogh Judit – dobrossy istván 

(szerk.): Fából és deszkából. A miskolci Deszkatemplom (miskolc: borsod-abaúj-Zemplén megyei 
levéltár 1999) 97.
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mára. tudományos értékét csak fokozzák azok az alapkutatások, amelyek a tudós-
portrék összeállítását megelőzték. a könyv méltó emléket állít a cívis város 1914 és 
1949 között működő jog- és államtudományi kara professzorainak.

schweitzer Gábor*

lamm VaNda (sZErk.): NuklEáris JoG a 21. sZáZad ElsŐ 
éVtiZEdEibEN (budaPEst: comPlEX 2013) 177.

1. a 21. század első évtizedének végén kerültem moszkvába, s ott laktam 
néhány évig. Egy alkalommal néhány ismerőssel ellátogattunk a tagankán, az 5. 
kotyelnyicseszkij pereulok 11. szám alatt található bunker-42 elnevezésű múze-
umba. a teljesen átlagos kinézetű városi épület alatt hatvanöt méter mélységben 
hidegháborús atombunker húzódik meg. az atombunker őrült, az atomháború után 
játszódó, apokaliptikus mozifilmeket idéző betonrengetegével, a penészszürke és 
a betonszürke nem ötven, de legalább százötven árnyalatával csendesen rohadt 
a mélyben, hogy mi, borzongó érdeklődők néhány rubelért megnézhessük, hogy 
mi lett volna, ha… az idegenvezető azt mondta, a bunkerben akár kilencven nap-
pal is túl lehetett volna élni egy atomtámadást. csak azt nem értettem, minek? 
óhatatlanul is dougal Glendower szavai jutottak eszembe, amelyeket egy rém-
álomszerű jövőben, a poszt-csernobili, atomháború utáni budapest utcáiról és csa-
tornáiról írt:

„Egyszer bejutottam egy óvóhelyre is, ahová az Európát elárasztó sugárzó mocsok 
miatt menekültek a népek. ha jól emlékszem, anya csernobilt emlegette, meg vala-
mi szarkofágot, ami leomlott. azoknak a szerencsétleneknek persze már mindegy 
volt: kétszáz ember ült néma csendben, oszlásnak indulva a falak mellett. Nők, fér-
fiak, idősek és fiatalok. Valószínűleg a hajdani felső tízezer tagjai. kíméletes halált 
haltak a pénzükért, megfulladtak a levegőhiánytól, összezárva. szerintem a legtöb-
ben észre sem vették, hogy nem működik a légcserélő rendszer.”1

stephen thomas, a Greenwich Village-i egyetem professzora szerint a nukle-
áris energia önmagában nem lehet megoldás a világ energetikai problémáira.2 
közgazdász szemmel a kész nukleáris erőmű által termelt energia a világon a leg-
olcsóbb ugyan, de ha összességében szemléljük, és a végösszegbe beleszámoljuk az 

∗ tudományos főmunkatárs, mta társadalomtudományi kutatóközpont Jogtudományi intézet, 1014 
budapest, országház u. 30; egyetemi docens, NkE közigazgatás-tudományi kar, 1118 budapest, 
ménesi út 5. 

 E-mail: schweitzer.gabor@tk.mta.hu.
1 dougal Glendower: „Egy szép új világ” in Az utolsó világ (budapest: cherubion 2011) 236.
2 lásd még stephen thomas: „Nuclear Power alone not the answer”, http://www2gre.ac.uk/abo-

ut/news/articles/2012/a2145-nuclear-power.
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évtizedekig tartó munkát, az időközben a biztonságtechnika fejlődése miatt kényte-
lenségből meghozott módosításokat a terveken, az így előállított energia bizony a 
legdrágábbá válik. thomas a three mile island-i, csernobili és fukushimai kataszt-
rófákat értékelve úgy vélekedett, hogy az atomerőművek által történő energia-elő-
állítás egyelőre nem tekinthető biztonságosnak.

a magyar közvéleményt is erősen megosztotta a paksi atomerőmű bővítésének 
terve. Vitázni lehet és kell is az atomenergia biztonságáról, gazdaságosságáról, az 
átlagember számára azonban a nukleáris erőművek rossz, de szükséges és egyelő-
re megkerülhetetlen rossz megoldásként jelentkeznek. Jó lenne kiváltani őket vala-
mivel, de egyelőre nem lehet: a zöldenergiás megoldások hatékonysága még nem 
meggyőző.3 s ha már szükség van az atomenergiára, ha már jelen vannak az éle-
tünkben az atomerőművek, már csak azért is szigorú jogi szabályozáshoz kell köt-
ni az atomenergiával kapcsolatos minden tevékenységet, mert az ennyire megoszt-
ja a társadalmat.

2. 2013-ban jelent meg lamm Vanda szerkesztésében a Nukleáris jog a 21. szá-
zad első évtizedeiben című, témája miatt méltán hiánypótlónak nevezhető kötet, 
amely hét egymásra épülő tanulmányt tartalmaz. a könyv a magyar Nukleáris 
társaság támogatásával látott napvilágot, előszavát dr. rónaky József írta, aki 
tizennégy évig volt az országos atomenergia hivatal főigazgatója.

a kötet tanulmányai önállóan, egymástól függetlenül is teljes értékű művek, ám 
a szerkesztés sorrendjében olvasva megismerkedhetünk a nukleáris kárfelelősség 
korszakokon, egyezményi és szerződési rendszereken átívelő vonulatával, a radio-
aktív hulladékok biztonságos kezelésének nemzetközi jogi szabályozásával, széle-
sebb értelemben a nukleáris biztonság aktuális kérdéseivel, az atomsorompó és az 
átfogó atomcsend szerződés tapasztalataival, valamint a nukleáris létesítmények 
fegyveres támadásoktól való védelmével a humanitárius nemzetközi jog alapján.

3. kecskés Gábor A nukleáris károkért való felelősség az 1960-as Párizsi és 
az 1963-as Bécsi Egyezmény alapján című tanulmányában részletesen tárgyalja 
azokat az alapkérdéseket, amelyek a nukleáris jog, s elsősorban a nukleáris kárfe-
lelősségi és biztosítási jog területén nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a kötet továb-
bi tanulmányait a laikus, de érdeklődő olvasó is megérthesse. rámutat azokra az 
alapvetően anyagi természetű különbségekre, amelyek miatt a kelet-közép-európai 
országok és a nyugat-európai országok között eddig nem sikerült megoldani a jog-
egységesítést. a történeti szemléletű bevezető a 19. században megjelent jogi kate-

3 az Európai közösségek bizottságának közleménye a tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
a fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról (brüsszel, 2005. 12. 13. com(2005) 
658 végleges) című dokumentum cselekvési terve is nagyon óvatosan csak úgy fogalmaz: 
„Energiafelhasználási szokásaink megváltoztatása például az Eu esetében a jelenlegi energiafo-
gyasztás legalább 20%-át takaríthatná meg költséghatékony módon […] az Eu-nak számos meg-
újuló energiaforrása van – szél-, napenergia, biomassza, hullám-, víz- és geotermikus energia –, 
és ezek felhasználása tekintetében olyan technológiákkal rendelkezik, hogy ezek révén hő-, vil-
lamosság- és üzemanyag-szükségletének jóval nagyobb részét elégíthetné ki.” a dokumentum 
tehát realista módon közelíti meg a kérdést: nagyobb szerepet szán a megújuló energiaforrások-
nak, de nem veti el a hagyományos és nukleáris energia használatát: www.nfft.hu/dynamic/
com2005_0658hu01.pdf.
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gória, a veszélyes üzemi felelősség kereteit kitágító kárfelelősségi szabályozásként 
mutatja be az 1960-as években indult folyamatot (9. o.). 

a felelősség becsatornázása során mindkét tárgyalt szerződés a nukleáris léte-
sítmény üzemben tartójához, illetve üzemeltetőjéhez (üzemben tartó, engedélyes) 
telepíti a felelősséget, meghagyva azonban a nukleáris létesítmény helye szerin-
ti államnak azt a lehetőséget, hogy meghatározott feltételek mellett ezt a felelőssé-
get átháríthatóvá tegye a nukleáris anyag fuvarozójára és a radioaktív hulladékot 
kezelő személyre. Ez akkor történhet meg, ha utóbbiak kérelme és az üzemeltető 
hozzájárulása mellett üzemben tartónak jelölhetők ki, vagy ismerhetők el (10. o.). 
az egyezmények alapgondolata a nukleáris kárfelelősség abszolút voltában is meg-
egyezik, a taxatív kimentési okok között találhatóak a fegyveres konfliktus, hábo-
rú, polgárháború, lázadás, kivételes jellegű természeti katasztrófa által közvetlenül 
kiváltott természeti katasztrófa (11. o.).

a kárfelelősség összegszerű korlátozása terén már jelentős eltérés mutatkozik 
azonban a két szerződés között: míg a Párizsi Egyezmény az üzemeltető felelős-
ségének minimális összegét ötmillió, maximális összegét tizenötmillió sdr-ban 
(Special Drawing Rights) határozta meg, addig a bécsi Egyezmény csak a mini-
mális összegről, ötmillió usd összegről rendelkezett (12. o.). 

tekintettel a Párizsi Egyezményben meghatározott felső határ csekély voltára, 
1963-ban az egyezményt aláíró államok közül tizenhárom kiegészítő kompenzáci-
ós egyezményt írt alá, amely háromszintes kártérítési alapstruktúrát épített fel hét-
százmillió eurós, 1,2 milliárd eurós és 1,5 milliárd eurós szintekkel.

kecskés a tanulmányban foglaltakat összegezve azon a véleményen van, hogy a 
felelősségi korlátok rendszere kidolgozottnak tűnik, ám a biztosítéki pénzeszközök 
és a kártérítési összeghatárok állandó felülvizsgálata mindenképpen indokolt, mint 
ahogyan az elévülési idő meghosszabbításának megfontolása is, a fragmentálódás 
pedig a szerződések hatékonyságát is veszélyezteti (19. o.).

lamm Vanda A nukleáris kárfelelősségi rendszerek harmonizálása – Kísérletek 
egységes nukleáris kárfelelősségi szabályok létrehozására című írásában lénye-
gében átveszi a szót kecskés Gábortól, s ott folytatja, ahol szerzőtársa abbahagy-
ta: a két egyezmény különbségeinek felsorolása után rámutat arra, milyen jogegy-
ségesítési, de legalábbis jogharmonizációs törekvéseknek lehettünk tanúi az elmúlt 
öt évtizedben.

a Párizsi Egyezmény és a bécsi Egyezmény közötti kapcsolat gondolata már 
az utóbbi egyezmény hatálybalépése előtt szóba került. az elgondolás alapvetően 
hármas célt szolgált: 1) az egyezmény hatókörének kiterjesztése határokon átnyú-
ló károk esetén a másik egyezményben részes államban bekövetkezett kár eseté-
re; 2) ugyanazon nukleáris káresemény esetén mindkét egyezmény alkalmazásá-
nak kizárása; 3) kölcsönös kártérítési jogosultság az egyik egyezményhez tartozó 
állam területén bekövetkezett nukleáris baleset esetén a másik egyezményhez tar-
tozó állam károsultjai számára (21. o.).

a fenti problémák megoldására két javaslat is született: az egyik javaslat szerint 
a két okmányt egyetlen dokumentumnak kellett volna felváltania, a másik szerint 
a két egyezmény megtartása mellett szerződéses kapcsolatot, hidat kell létrehozni 
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a dokumentumok között. tekintettel arra, hogy egy új, a részes felek által elfogad-
hatónak vélt javaslat kidolgozása és elfogadása évekbe került volna, így a második 
megoldás léte tűnt és tűnik ma is életszerűbbnek (22. o.).

az Európai unió egy olyan irányelv kidolgozását tűzte ki célul, mely tagállamai 
között egységesítené a szabályokat. bár az irányelv alkalmazása több szempont-
ból is jó megoldásnak tűnik, csak az uniós államok vonatkozásában biztosít speci-
ális jogegységesítést, azonban a két egyezmény közötti átjárhatóságot nem érin-
ti. Ez a probléma lamm professzor véleménye szerint továbbra is csak egy közös 
jegyzőkönyv segítségével orvosolható. a szerző hozzáteszi továbbá azt is, hogy 
sajnálatos módon az univerzális célokat szolgáló kiegészítő kárfelelősségi alapok-
ról szóló egyezmény „népszerűtlensége” annak hatálybalépését is egyre bizonyta-
lanabbá teszi (46. o.).

silye Judit A radioaktív hulladékok biztonságos kezelésének nemzetközi jogi 
szabályozása című tanulmánya egy mindenki számára fontos, a napi médiá-
ban is többször megjelenő, az embereket akár mindennapi életükben is súlyosan 
érintő kérdést tárgyal. a Nemzetközi atomenergia Ügynökség háromszintű sza-
bályozási mechanizmusának (biztonsági alapelvek, biztonsági követelmények, 
biztonsági útmutatók) bemutatását követően (49. o.) a szerző rátér az oEcd 
NEa radioaktív hulladékok biztonságos kezelésével összefüggő szabályozásá-
ra, majd az egyes regionális egyezményekre (antarktisz-szerződés, antarktisz-
szerződés környezetvédelmi Jegyzőkönyve, regionális tengeri Program, cotonoui 
megállapodás), végül az Európai unió releváns szabályozási tevékenységét vizs-
gálja részletesen (2011/70/Euratom irányelv). a tanulmány a radioaktív ten-
gerszennyezéstől, a különféle „fekete” és „szürke” listáktól kezdve ad összefoglaló 
képet a kialakult, a szerző véleménye szerint nemzetközi jogi szempontból bizton-
ságosnak mondható radioaktív hulladékkezelésig, amelyet azonban a „műszaki fej-
lődés és a tapasztalatok figyelembevételével folyamatosan fejleszteni kell és be 
kell építeni az államok nemzetközi jogrendjébe” (64. o.).

4. a kötet negyedik, ötödik és hatodik fejezete a népszerű nevén atomsorom-
pó-szerződésnek és atomcsend szerződésnek elkeresztelt dokumentumok, vala-
mint a nukleáris biztonságról szóló egyezmény hatásával foglalkozik. a kecskés 
– silye szerzőpáros behatóan foglalkozik a nukleáris biztonságról szóló egyezmény-
nyel, lamm professzor az atomsorompó-szerződés, sulyok Gábor pedig az átfogó 
atomcsend szerződés tapasztalataival (sorrendben: A nukleáris biztonságról szó-
ló egyezmény; Az atomsorompó-szerződés rendszerének tapasztalatai; Az Átfogó 
Atomcsend Szerződés másfél évtized távlatából című tanulmányok).

a nukleáris biztonságról szóló egyezménnyel (Covention on Nuclear Safety)4 
foglalkozó rész már nem kizárólag az atomenergia békés célú felhasználásá-
hoz kacsolható. az egyezmény létrehozásának történelmi folyamatát taglaló rész 
után a szerzőpáros az egyezmény hárompilléres (jogalkotás és szabályozás, álta-
lános biztonsági kérdések, létesítmények biztonsága) szerkezetét elemzi tartalmi 

4 1997. évi I. tv. a nukleáris biztonságról a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében Bécsben, 
1994. szeptember 20-án létrejött Egyezmény kihirdetéséről.



rEcENZió112

á l l a m -  é s  J o g t u d o m á n y  •  L V I .  é V f o L y a m  •  2 0 1 5  •  4 .  s z á m  •  9 4 – 1 2 0

szempontból. Ezt követően külön fejezetben foglalkozik az egyezmény ellenőrzé-
si mechanizmusával, majd pedig a dokumentum felülvizsgálatával és az újabb kihí-
vásokkal, amelynek eredményeként 2013 júniusában új irányelvtervezet került az 
Európai unió tanácsa elé. az új irányelv egységes biztonsági célkitűzéseket fogal-
maz meg, s erősíteni kívánja a központi koordináció (s ezzel a bizottság) szerepét 
a nemzeti hatóságok függetlenségének megszilárdítása mellett (79. o.). a tanul-
mány összegzésében a szerzőpáros úgy fogalmaz, hogy az egyezmény címe ugyan 
tágabb kereteket is biztosítana, ám a dokumentum csak az alapvető nukleáris biz-
tonsági követelményeket nevesíti, s bár nemzetközi jogi szempontból kötelező erő-
vel bír, végrehajtása és kikényszeríthetősége megkérdőjelezhető (80. o.).

lamm Vanda következő tanulmánya az 1968. június 12-én az ENsZ közgyűlése 
2373. számú (1968) határozatában elfogadott Szerződés a nukleáris fegyverek 
elterjedésének megakadályozásáról (atomsorompó-szerződés) rendszerének 
tapasztalatait összegzi. az okmány kétség kívül a 20. század egyik legfontosabb 
leszerelési megállapodása, célja a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadá-
lyozása, valamint a fegyverkezési verseny megállítása (81. o.). 

a szerződés alapvető rendelkezéseinek rövid ismertetését követően a szerző a 
dokumentumot ért kritikai észrevételeket csoportosítja (diszkriminatív jelleg, fel-
mondási problémák stb.), majd rátér az atomsorompó-szerződés és a békés célú 
nukleáris ipar fejődése között feszülő ellentmondásra, ami a nukleáris fegyverek 
előállítása és a békés célú nukleáris ipari fejlesztések nehezen szétválasztható vol-
tára utal. a tanulmány következő alfejezete az export és a non-proliferáció problé-
mája köré szerveződik, ismertetve a Nukleáris szállítók csoportjának szerepét, az 
indiai nukleáris export problémáját, majd az azóta megoldódni látszó iráni nukleá-
ris dosszié, és az azóta is feszültségeket generáló észak-koreai nukleáris program 
fő jellemzőit. a szíriai be nem jelentett nukleáris létesítmények (tekintettel szíria 
és oroszország szoros katonai kapcsolataira is) a polgárháború 2013-ban bekövet-
kezett kitörését követően újabb kihívást jelentenek, nem különben a polgárháború 
után meginduló menekültáradat, amely – a menekültek között potenciálisan meg-
búvó terroristák miatt – a kötet hetedik fejezetében tárgyalt nukleáris létesítmé-
nyek fegyveres támadásoktól való védelmének kérdésével is összefügg.

sulyok Gábor a kezdetben dzsaváharál Nehru indai miniszterelnök nevével fém-
jelzett, a kísérleti atomrobbantások beszüntetését célzó egyezmények fejlődését 
mutatja be. a részleges, majd átfogó atomcsend-szerződés5 legfontosabb eredmé-
nyének azok a nemzetközi szerződések tekinthetőek, amelyek tárgyuk szerint cso-
portosíthatóak: 1) nukleáris fegyverek és hordozóeszközök mennyiségét korláto-
zó megállapodások; 2) nukleáris fegyverek horizontális és vertikális proliferációját 
megakadályozó megállapodások; 3) általános jellegű tilalmakat rögzítő megálla-
podások (115. o.).

a szerződéssel kapcsolatos alapvető kötelezettségek bemutatása után sulyok 
a szerződés szervezetét, a részes államok konferenciáját, illetve az ellenőrzési 

5 1999. évi L. tv. az ENSZ Közgyűlése által 1996. szeptember 10-én elfogadott Átfogó Atomcsend 
Szerződésnek a Magyar Köztársaság által történő megerősítéséről és kihirdetéséről.



rEcENZió 113

á l l a m -  é s  J o g t u d o m á n y  •  L V I .  é V f o L y a m  •  2 0 1 5  •  4 .  s z á m  •  9 4 – 1 2 0

mechanizmust is áttekinti, majd a módosítás, felülvizsgálat, felmondás és hatály-
balépés kérdéseit ismerteti, végül pedig jelzi: bár a dokumentum hatálybalépése 
még várat magára, a széles körű nemzetközi elkötelezettség érzékelhető ebben a 
kérdésben is (157. o.).

a kötetet lamm professzor munkája zárja, amely olyan témát vizsgál – a nem-
zetközi terrorizmus és a transznacionális fenyegetések terjedése, illetve a nemzet-
közi konfliktusok és háborús válsághelyzetek kapcsán –, amely átfogó érdeklődésre 
tart számot, e tanulmányában nemzetközi humanitárius jogi szempontból foglalko-
zik a nukleáris létesítmények fegyveres támadásoktól való védelmével (A nukleá-
ris létesítmények fegyveres támadásoktól való védelme a humanitárius nemzet-
közi jog alapján).

a háborúk történetében az élőerő pusztítása mellett mindig jelen volt a logisztikai 
képességek felszámolása is. Gátak, töltések lerombolása, ivóvíz és élelmiszerkész-
letek megsemmisítése vagy azok elérésének lehetetlenné tétele, a kommunikációs 
lehetőségek akár csak időleges megszüntetése mind-mind olyan lépések, amelyek 
alapvetően befolyásolják egy háború kimenetelét (160. o.). az 1949. évi augusztus 
12-én kötött genfi egyezményeket kiegészítő és a nemzetközi fegyveres összeütkö-
zések áldozatainak védelméről szóló jegyzőkönyv 56. cikke végül egyes kivételes 
esetektől eltekintve kivonta a veszélyes erőket tartalmazó üzemeket a katonai cél-
pontként megjelölhető objektumok közül (162. o.). a jegyzőkönyv 56. cikk 1. bekez-
dése szerint védett létesítmények a gátak, töltések és az áramszolgáltató atomerő-
művek, viszont sem a vegyi üzemek, sem az olajlétesítmények nem kerültek bele a 
felsorolásba, mint ahogyan a kutatóreaktorok, vagy az épülő nukleáris létesítmé-
nyek sem (167. o.).

„ha bolygók és világok mind kihűlnek, minden atom az Ősbe visszahull.”6

5. a nukleáris energia békés célú felhasználásával kapcsolatban három jellemző 
állami megközelítési móddal találkozhatunk: Egyes országok hivatkozva a nukle-
áris balesetek súlyos, határokon, évtizedeken és generációkon átnyúló káros hatá-
saira teljesen elutasítják annak használatát, jelezve, hogy a nukleáris energia fajla-
gosan az egyik legdrágábban előállítható energia is. míg a fizikusok a kész erőmű 
által előállított energia olcsóságát hangsúlyozzák, addig közgazdászok igyekeznek 
hozzátenni, hogy egy erőmű megépítése és biztonságos üzembe helyezése évtize-
deket vesz igénybe, azonban ennek során a tudomány fejlődésével párhuzamosan 
változnak, rendszerint szigorúbbá válnak a biztonsági előírások, ez pedig az erede-
ti tervek számos átdolgozását követelheti meg, jelentősen megdrágítva az építke-
zést, s ezzel az energia előállítását is. 

a másik út éppen ellenkezőleg az egy országon belül építhető legtöbb nukleáris 
erőmű mellett tör lándzsát, tekintettel arra, hogy az atomerőművek energiája „tisz-
ta energia”, illetve a már elkészült erőművek esetében olcsónak is mondható.

a harmadik utat követő országok már meglévő nukleáris erőműveiket még hasz-

6 József attila: a kozmosz éneke.
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nálják, ám újak építésébe nem kezdenek bele; a biztonságosan, vagy hatékonyan 
nem üzemeltethető erőműveket fokozatosan zárják be és igyekeznek áttérni más 
energiaforrásokra. ilyen például Németország, ahol célfeladatként jelent meg a 
2022-ig történő teljes átállás.

a kötet egyben gondolatébresztő is: elolvasása után a nukleáris kutatás eredmé-
nyeivel érintőlegesen foglalkozó emberben is óhatatlanul felmerül a kérdés: vajon 
hogyan alakulnak majd a nukleáris jog szabályai az első fúziós erőművek megjele-
nését vagy elterjedését követően? a fúziós erőművek alapanyaga nem urán, hanem 
deutérium és lítium, még sérülés, baleset esetén sem kell jelentős sugárterhelés-
sel számolni. franciaországban, cadarche városában már 2008 óta épül egy ilyen 
kísérleti erőmű,7 az amerikai lockheed martin cég pedig bejelentette, hogy 2024-
re meg is épít egyet.8

álljon itt david J. c. mackay kiváló könyvének, a Fenntartható energia mellé-
beszélés nélkül című műnek az ajánlása: „azoknak, akik már nem részesülhetnek 
a kétmilliárd év alatt felhalmozott energiakészletből.”9 Ennek kapcsán elmondha-
tom, hiszek és bízom a fenntartható energiában, abban, hogy belátható időn belül 
olyan szintre jut, ami valódi opciót jelenthet a fosszilis és atomenergia mellett. de 
addig is élni kell, energiát kell felhasználni, amelyet elő kell teremtenünk valaho-
gyan. ha máshogy nem megy, hát atomerőművekkel, szigorúan szabályozott kere-
tek között. 

ami a nukleáris fegyverek problematikáját illeti, az már más kérdés: faludy 
György szerint „Nem csak Japánra hullt az atombomba/Tovább porlasztja a 
reményt s kirág/minden morált. Kit érdekel a holnap/ha éjjel felrobbanhat a 
világ?”10 a józan ész eddig még mindig győzött, s csak reménykedhetünk, hogy 
eljön az a nap, amikor ismét atomfegyver-mentes lesz a világunk. ha nem így lesz, 
csak egy kérdés marad: „Te szeretsz hősi halott lenni?”11

spindler Zsolt*

7 bővebben www.iter.org/. 
8 bővebben www.lockheedmartin.com/us/products/compact-fusion.html. 
9 david J. c. mackay: Fenntartható energia mellébeszélés nélkül (budapest: Vertis Zrt. – typotex 

2011) 5.
10 faludy György: Nem csak Japánra hullt…
11 romhányi József: Mézga Aladár különös kalandjai – szuperbellum, www.dydudu.hu/konyv/

mese/rom/mezga.html.
* doktorandusz, széchenyi istván Egyetem állam- és Jogtudományi doktori iskola, 9026 Győr, 

áldozat u. 12.
 E-mail: zsoltspindler@yahoo.com.
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JamEs GordlEy: thE Jurists: a critical history  
(oXford: oXford uNiVErsity PrEss 2013) 320.

James Gordley könyve egy meglehetősen ritka és ambiciózus vállalkozás gyümöl-
cse. a tulane university jogi karán oktató amerikai polgári jogász és összehasonlító 
jogász professzor ugyanis arra az emberpróbáló (sőt első látásra talán emberfelet-
tinek tűnő) feladatra adta a fejét, hogy a jogtudomány és a jogi gondolkodás egész 
történetét – a római jogtól napjainkig – egy kötetben egyedül írja meg.1 a szerző 
elemzését ráadásul a jogtörténeti munkákra nem mindig jellemző erős jogfilozófi-
ai érzékenység hatja át.2

de vajon nem eleve mission impossible-re vállalkozik-e ezzel Gordley? az 
emberi teljesítőképesség oldaláról nézve a kérdést egyértelműnek tűnik, hogy egy 
ehhez hasonló, nagyívű történeti tabló szükségszerűen csak szelektív lehet, és rész-
ben mások kutatásaira kell támaszkodnia. Gordley teljes mértékben tudatában is 
van ennek, és ebből adódóan kifejezetten hangsúlyozza, hogy magától értetődően 
csak korlátozott számú jogtudományi projektumot vizsgálhatott meg, korlátozott 
terjedelemben; másfelől személyes érdeklődéséből adódóan hamisítatlanul magán-
jogi perspektívából írta meg művét (x–xi. o.).

módszertani szempontból pedig az a kétely merülhet fel, hogy beszélhetünk-e 
általában véve „jogtudományról”, egységes „jogi hagyományról”, vagy csupán 
különböző, egymástól eltérő jogtudományi projektumok sorozatáról, amelyek csak 
a saját történeti-kulturális kontextusukon belül értelmezhetők. bár Gordley – mint 
azt az előszóban kifejti – arra törekszik, hogy az egyes korszakok jogtudósi iskolá-
inak teljesítményét annak alapján értékelje, hogy mennyire voltak képesek a saját 
maguk számára kitűzött célokat és a maguk által választott módszereket megvaló-
sítani, ugyanakkor leszögezi: ez nem jelenti azt, hogy a céljaik és módszereik csak 
a maguk számára és a saját kulturális miliőjükön belül bírtak jelentőséggel, hiszen 
a különböző korok jogtudósai mindig elődeik munkásságára támaszkodtak (építet-
tek a sikereikre, s próbáltak tanulni kudarcaikból), és végső céljuk alapvetően min-
denkor ugyanaz maradt: a jog megértése és magyarázata (x. o.).

Végül fölvethető a kérdés: mi lehet a célja és értelme egy ilyen grandiózus össze-
foglaló munka megírásának? Egy „egyszerzős enciklopédia” megalkotása mai 
viszonyaink között alighanem lehetetlen és értelmetlen vállalkozás lenne; míg ha 
a szerző az egész történeti anyagot – bevallva-bevallatlanul – valamilyen előze-
tesen megfogalmazott nagy „vízióra” vagy „narrratívára” fűzné fel, annak mint-
egy díszes homlokzataként, az csupán „az ész csele” volna. Gordley szerencsére 
mindkét csapdát elkerüli: úgy ad indoktrinációtól mentesen határozott értékelést a 
különböző jogtudósi iskolák tevékenységéről, s foglal el karakteres álláspontot az  
 

1 E gigászi vállalkozás egyik jellegzetes archetípusa michel Villey: La formation de la pensée juri-
dique moderne. Cours d’histoire de la philosophie du droit (Párizs: montchrestien 41975).

2 E vonatkozásban Gordley jelentős részben a szerződési jog filozófiai alapjairól szóló korábbi művé-
re támaszkodik: James Gordley: The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine (oxford: 
clarendon Press 1991).
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egyes kérdésekben, hogy közben nem merül el az olvashatóság rovására a részle-
tekben – sőt kifejezetten közérthető, olvasmányos nyelven teszi mindezt.

ha az imént azt mondtuk, hogy minden történeti összegzés szükségképpen sze-
lektív, akkor az arról írott recenzióra ez kiváltképpen igaz. az alábbiakban a könyv 
főbb gondolatébresztő, vagy éppen vitára indító állításait igyekszem sine ira et stu-
dio összefoglalni, és a mű által bemutatott „történeti ívet” rekonstruálni.

Gordley a római jogról szóló első fejezetet rögtön egy sokak számára minden 
bizonnyal meglepő tétellel indítja: olyan klasszikus szerzőkkel vitatkozva, mint 
fritz schulz, Peter stein és theodor Viehweg,3 amellett kardoskodik, hogy a római 
jogászok a legkisebb mértékben sem a görög filozófusoktól merítették fogalmai-
kat és módszereiket – sem a platóni vagy az arisztotelészi dialektikából, sem pedig 
a Topikából –, hanem a mindennapi tapasztalatból és a konkrét jogesetekből; így 
munkájukkal egy teljesen új és önálló intellektuális tradíciót alapoztak meg (12–
16. o.). cicero kritikája, miszerint a rómaiak nem voltak képesek a jogot arsként 
megszervezni, szintén ezt bizonyítja közvetve, és jogos annyiban, hogy a római 
jog valóban nem képezett szisztematikus rendszert: nem a szabályok, általános 
elvek és elvont fogalmak valamely előzetesen meghatározott készletén alapult  
(16–18. o.).

a jogtudomány 12. századi megújulása (melyet kenneth Pennington egyenesen 
a big banghez hasonlított)4 módszertani szempontból két fő törekvésben ragad-
ható meg Gordley szerint. Egyrészt a glosszátorok és a kommentátorok, minthogy 
minden felmerülő jogi esetre megoldást akartak kínálni a Corpus iuris civilis alap-
ján, a mai napig is használatos technikákat fejlesztettek ki az autoritatív szöve-
gek új esetekre való alkalmazására (32–45. o.). másrészt a középkori jogászok az 
egyes római jogi szövegeket mindig az összes többi textussal összhangban próbál-
ták magyarázni, és így olyan egységes, átfogó rendszerbe foglalták azokat, amely 
az eredeti római jogot egyáltalán nem jellemezte. mindamellett ezt az egységet – 
szemben a modern jogtudománnyal – nem absztrakt elvek vagy általános fogal-
mak révén, hanem a különböző szöveghelyek összekapcsolásával igyekeztek meg-
teremteni (45–51. o.).

Gordley úgy értékeli, hogy a „második skolasztika” vagy „késő skolasztika” hatal-
mas fegyvertényt hajtott végre azzal, hogy a római jogot, a kánonjogot és az arisz-
totelészi s tomista morálfilozófiát egyetlen átfogó szintézisbe foglalta (még akkor 
is, ha az egymástól eltérő hagyományok egyes elemeit emiatt eltorzította vagy nem 
vette figyelembe) (82, 99. o.). míg az ókori jogászok egyáltalán nem, és a középkori 
jogtudósok is csak elvétve alkalmazták a filozófiát a jogra, a 16–17. századi domi-
nikánus és jezsuita teológus-jogászok a jogszabályok és jogintézmények igen jelen-
tős részét az arisztotelészi-tomista filozófia fogalmai – osztó és kölcsönös igaz- 
ságosság, közjó, prudentia stb. – és természetjogi elvek segítségével magyarázták. 

3 Vö. pl. fritz schulz: History of Roman Legal Science (oxford: clarendon Press 1946); Peter stein: 
Regulae Iuris: From Juristic Rules to Legal Maxims (Edinbourgh: Edinbourgh university Press 
1966); theodor Viehweg: Topik und Jurisprudenz (münchen: beck 51974).

4 lásd kenneth Pennington: „the ’big bang’: roman law in the Early twelfth-century” Rivista 
internazionale di diritto commune 2007. 43–70.
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Ezzel elsőként helyezték a jogot rendszeres filozófiai alapokra, és teljesen újjászer-
vezték a magánjogot (82–83, 93. o.).

a humanisták ezzel szemben a studia humanitatis és a jog arsszá szervezésé-
nek cicerói eszméit elevenítették fel a 14. században. a céljuk ennek megfelelően 
kettős volt: a római jogi szövegek eredeti jelentésének feltárása és a jog közérthe-
tő módon – jogi elvek vagy distinkciók révén – való rendszerezése (111–112, 118. 
o.). bármennyire kifinomult értelmezési módszereket vezettek is be, s vetették meg 
ezáltal a modern (jog)történetírás számára nélkülözhetetlen filológia alapjait (32, 
112. o.), törekvéseik Gordley szerint végső soron mégis kudarcba torkolltak. minél 
pontosabban tudták ugyanis rekonstruálni a klasszikus szövegeket, annál kevésbé 
voltak képesek a római jog anyagát absztrakt filozófiai elvek igénybevétele nélkül 
szisztematikusan elrendezni. fő céljaik így feloldhatatlan ellentmondásba kerültek 
egymással (119–120, 127. o.).

bizonyos értelemben a modern természetjogtan klasszikus teoretikusai, Grotius 
és Pufendorf is a jogtudomány cicerói ideájához tértek vissza, ám azzal a fontos 
különbséggel, hogy a humanisták kudarcából okulva ők nem a ius civilét, hanem a 
természetjogot kívánták ars rangjára emelni (128, 131. o.). axiomatikus rendszerük 
megalkotásakor számos szabályt és következtetést (sőt jó néhány elvet is) átvettek 
a késő skolasztikától, de eloldották azokat az arisztotelészi és tomista filozófiától; 
egyrészt azért, mert az arisztotelészi filozófia nyelvezetét túlzottan elvontnak, az 
olvasók számára nehezen követhetőnek tartották, másrészt mert korántsem osztoz-
tak már a skolasztika feltétlen arisztotelész-kultuszában. Ennek azonban komoly 
ára volt: a természetjogi normák alapját képező elvek elmosódottá és bizonytalan-
ná váltak rendszerükben (130–133. o.).

a humanisták és a modern természetjogászok törekvéseit ötvözte – ráadásul 
sikerrel – Jean domat és robert Pothier, akik a franciaországban recipiált, s egy-
ben szerintük a természetjoggal is összhangban álló római jogi szabályokat rend-
szerezték francia nyelven, egyszerű, kézzelfogható elvek alapján. a későskolasz-
tikus és modern természetjogászokkal szemben az elveket nem felsőbb elvekből 
dedukálták, hanem csupán a szövegek összegzésére használták; így azok pusztán 
„didaktikai” jelentőséggel bírtak számukra, a tömörséget, közérthetőséget szolgál-
ták (141–143. o.). az elvek törvénybe iktatására mindazonáltal még ők sem gondol-
tak. Ez a Code civil bevezetésével történt meg, mely egyrészt a közérthetőség irán-
ti igény és a cicerói idea legtisztább, legtökéletesebb megnyilvánulásaként jelent 
meg, másrészt viszont az elveket elvágta az azokat eredetileg megalapozó esetek-
től, szövegektől és magasabb elvektől (153–155. o.).

más úton jártak eközben az usus modernus pandectarumot meghonosító német 
és németalföldi jogászok. fő céljuknak – a középkori civilistáktól nem teljesen 
különböző módon – a római jogi szövegek tanulmányozását, elvont filozófiai elvek 
segítsége nélkül történő harmonizálását és új problémákra való alkalmazását tekin-
tették, de már nem tulajdonítottak azoknak abszolút autoritást, és nem akarták a 
különböző szövegeket mindenáron összehangolni (157–160. o.).

a 17–18. századi jogi gondolkodás uralkodó irányzata mindamellett a raciona-
lizmus volt, melynek kialakulását Gordley három radikális újításra vezeti visz-
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sza. a modern racionalizmus úttörőjét némileg különös módon a jezsuita francisco 
suárezben ismeri fel, aki szerinte a hagyományos tomista felfogással szakítva, 
elsőként mondta ki azt a metafizikai tételt, miszerint a jog az emberi természet-
ben örök és változhatatlan módon gyökerező fogalmakon alapszik, következéskép-
pen a természeti törvény parancsai teljes egészében állandóak és változhatatlanok 
(166–177. o.). második lépésként descartes szolgáltatta azt a módszert, amelynek 
segítségével ezekből az örökérvényű igazságokból és a magától értetődő, egyete-
mes természetjogi elvekből logikai úton szükségszerű jogi következtetéseket, s a 
természetjogi normák mindent átfogó, zárt rendszerét lehet levezetni – éppúgy, 
ahogy a geometriában az axiómákból teorémák dedukálhatók (177–181. o.). a har-
madik mélyreható, Gottfried wilhelm leibniz és christian wolff által kezdeménye-
zett újítás pedig abban állt, hogy a jogi fogalmakat absztrakt módon határozták 
meg, és elvonatkoztatták a jogintézmények által szolgált céloktól. Ennek ered-
ményeképpen az elvont filozófiai elvek (például az emberi természetből leveze-
tett altruizmus mint legfőbb elv) és a jogi fogalmak (mint például a korlátlan tulaj-
don fogalma), illetve a definíciók és a konkrét szabályok élesen elváltak egymástól  
(181–193. o.).

a racionalizmus természetesen nem volt – és nem is lehetett – képes teljesíteni 
felettébb ambiciózus ígéreteit, hangsúlyozza Gordley, ami a 19. században a felsőbb 
elvekben és a természetjogban való teljes illúzióvesztéshez vezetett. a 19. száza-
di jogászoknak a kialakult helyzetre adott jellegzetes válasza a tisztán és kizáró-
lag a tételes jogi szövegekre koncentráló jogi pozitivizmus és a jogot az alapvető 
jogi fogalmak segítségével magyarázó és rendszerező konceptualizmus volt. a jogi 
pozitivizmus és a konceptualizmus kéz a kézben járt, de Gordley álláspontja szerint 
egyik sem volt filozófiailag megalapozott doktrína. a korabeli jogtudósok ugyanis 
nem művelték magukat filozófiailag, mert általában csalódtak a filozófiában: a raci-
onalisták munkássága tautológiák (mi több, olykor logikai hibák) sehová nem veze-
tő sorozatának tűnt számukra (195–196. o.). Így történhetett meg paradox módon 
az, hogy – bármennyire ellenségesek voltak is a racionalizmussal szemben – nem 
vizsgálták felül, hanem reflektálatlanul átvették a racionalisták főbb metafizikai és 
ismeretelméleti előfeltevéseit. azonkívül hozzájuk hasonlóan az akarati elv alapján, 
s a jogintézmények céljától elvonatkoztatva definiálták a tulajdon, szerződés, fele-
lősség stb. fogalmait, és a modern természetjogi gondolkodás számos formalista, 
deduktív elemét is megőrizték (212–215. o.).

ahogy a 19. században a racionalizmus, úgy a századfordulótól a konceptualiz-
mus került a kritikák kereszttüzébe. ám jóllehet a 20. századi jogászok hatékony 
bírálatát adták a konceptualizmusnak (és ezzel közvetve a racionalizmusnak), az 
egymással is vitázó különböző jogelméleti irányzatok közül egyik sem volt képes 
– a szabadjogi mozgalomtól az amerikai jogi realizmusig, az érdekkutató jogtudo-
mánytól a szociológiai jogelméleten át a jog gazdasági elemzéséig – a konceptua-
lizmussal szemben általánosan elfogadott alternatívát nyújtani (223, 281–309. o.). 
a kritikák így nem álltak össze egységes, koherens rendszerré. abban ugyan álta-
lános egyetértés alakult ki, hogy a jogtudomány nem biztosíthat többé a korábbi-
hoz hasonló kitüntetett szerepet az absztrakt fogalmaknak és a deduktív logikának, 
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illetve, hogy be kell építenie valamilyen teleologikus, funkcionális vagy szociális 
szempontot az elemzésébe. azokban az alapkérdésekben azonban nem jött létre 
közmegegyezés, hogy mire és hogyan kell használni a jogban a fogalmakat, hogyan 
viszonyulnak az általános fogalmak a konkrét szabályokhoz és az egyedi esetekhez 
vagy jelenségekhez, hogyan lehet közelebbről meghatározni a jog által előmozdí-
tandó célokat, és így tovább (275–281, 289–295. o.).

a könyv konklúziónak is beillő utolsó alfejezetében a szerző azt a bevallottan 
„történelmietlen” kérdést teszi fel: „merre?”, ti. merre tart a jogtudomány? Gordley 
itt a Critical Legal Studies mozgalom jeles képviselőjével, roberto ungerrel pole-
mizál, aki szerint egyszerűen semerre.5 Gordley természetesen nem ért egyet ezzel 
a véleménnyel. az ő nézete szerint, még ha az egyes jogtudományi projektumok 
elindulása esetleges tényezőkön múlott is, a római jogászok által megalapozott 
egész jogi hagyomány több mint kétezer éves fennállása alatt olyan intellektuális 
erőre tett szert, hogy valószínűtlennek tűnik, hogy valaha is eltűnne, s a történé-
szek egyszer majd úgy fognak róla beszélni, mint most az egyiptomi isten-királyok 
imádásáról vagy a béljóslásról (312. o.).

a modern jogtudomány zsákutcába jutásának okait illetően mindazonáltal egyet-
ért ungerrel: a jogi pozitivizmus és a konceptualizmus 19. századi szövetsége a 
dolgok, a jó és a rossz lényegét kutató esszencialista metafizikai rendszerek helyébe 
lépő szubjektivista értékkoncepció elterjedése nyomán jött létre. márpedig e szem-
lélet kizárja a jogi fogalmak objektív meghatározását; sőt, a konceptualizmussal 
szemben fellépő különféle teleologikus felfogásokat is ellehetetleníti, hiszen e pers-
pektívában a célok is csupán egyéni célként, szubjektív preferenciaként értelmez-
hetők. a jogtudomány problémáinak gyökereit Gordley a racionalizmusig vezeti 
vissza: ahhoz, hogy a jogot valamely cél alapján tudjuk definiálni, először be kell 
temetnünk a célok és fogalmak között a racionalisták által mesterségesen ásott sza-
kadékot (310–312. o.).

a szerző azt is világossá teszi, hogy miben látja a kiutat: szerinte a jogtudomány-
nak a racionalizmus által elhomályosított eszmékhez kellene visszatérnie. az arisz-
totelészi erkölcsfilozófia alapfogalmai – mindenekelőtt a prudentia, az osztó és a 
kiegyenlítő igazságosság – egykor lehetővé tették az egyéni és közösségi célok 
összekapcsolását, valamint a tulajdon, szerződés, károkozás, jogalap nélküli gaz-
dagodás stb. lényegének ezen célok alapján történő megragadását. bár ezek az 
arisztoteliánus fogalmak évszázadokkal ezelőtt háttérbe szorultak, azóta sem sike-
rült – és valószínűleg ezután sem fogunk – helyettük a jog számára használható, 
életképes alternatívát találni (312, 309. o.).6 amint azt Gordley egy másik művé-
ben megjegyzi: „a modern filozófusok három és fél évszázada olyan világban élnek,  
 

5 Vö. roberto magabeira unger: Knowledge and Politics (New york: free Press 1975).
6 Gordley az alábbi munkákban részletesen is kifejti ezzel kapcsolatos érveit: James Gordley: 

„conclusion” in Gordley (2. lj.) 230–248; James Gordley: „basic Principles” in uő: Foundations 
of Private Law: Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment (oxford: oxford university Press 
2006) 7–31; James Gordley: „the moral foundations of Private law” American Journal of 
Jurisprudence 2002/1. 1–23.
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amelyben a jogászok képtelenek dolgozni”, és részben innen ered a jogászok gya-
kori elméletellenessége.7

lehetetlen nem észrevenni, hogy Gordley egy „fejlődés- és hanyatlástörténetet” 
tár elénk. Első látásra az is egyértelmű, honnan datálja a jogtudomány válságát: 
a racionalizmus térhódításától. „a probléma nem az – írja –, hogy a jog lehetet-
len volna. az a probléma, hogy a racionalizmus öröksége annak láttatja.” (312. o.) 
a jog „racionalizálásának” folyamata – a joganyag rendszerezése, a jogrend filozó-
fiai megalapozása, a szabályok elvont elvek alapján történő magyarázata – a racio-
nalizmus modernkori megjelenéséig lépésről lépésre, fokozatosan haladt előre, ám 
a racionalizmus túlhajtotta azt, aminek következményeként és ellenhatásaként a 
jogászi gondolkodás idővel szkepticizmusba fordult át. Gordley elemzésében azon-
ban érzékelhető bizonyos ambivalencia: a „második skolasztika” jogelméletét pél-
dául előbb határozottan pozitívan értékeli azért, mert szerinte először helyezte a 
jogot rendszeres filozófiai alapokra, majd néhány fejezettel később számos képvi-
selőjét elmarasztalja, mondván, hogy a racionalizmus útját készítették elő.

a jog és a filozófia viszonyának problémájához kapcsolódik egy másik kettős-
ség is. Ez abban nyilvánul meg, hogy míg műve elején Gordley a különböző jogtu-
dósi iskolák teljesítménye értékelésének alapjaként azt jelöli meg, mennyire tudták 
a saját céljaikat és módszereiket hatékonyan megvalósítani, az egyes fejezetek-
ben mintha ezen értékelési szempont mellé a filozófiai koherencia – sőt a „divatja-
múlt” arisztotelészi filozófia elveivel való összhang – mint külső mérce is belépne. 
Egy olyan korban, amikor azt is egyre többen megkérdőjelezik, hogy lehetséges-e 
egyáltalán egy koherens általános jogtant és jogfogalmat kidolgozni és a jogot uni-
verzális elvekre alapozni, ez a megközelítés valóban „régimódinak” tűnik. de talán 
pont emiatt olyan érdekfeszítő olvasmány és izgalmas időutazás ez a könyv.

tattay szilárd*

7 Gordley (2. lj.) 246.
∗ tudományos munkatárs, mta társadalomtudományi kutatóközpont Jogtudományi intézet, 1014 

budapest, országház u. 30. 
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A Szerkesztőség



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 betű-
nek semmi idegenszerű jellege nincs, nagyon alkalmas magyar szöveg szedésére, 
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