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RECENZIÓ

CARLOS CLOSA – DIMITRY KOCHENOV (SZERK.): REINFORCING RULE OF 
LAW OVERSIGHT IN THE EUROPEAN UNION (CAMBRIDGE: 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 2018) 339.

A jogállamiság védelmének kérdése manapság az európai jog- és politikatudomány 
egyik legaktuálisabb, a tudományterület művelőit leginkább foglalkoztató témája. Az 
elmúlt évek krízisei, mint az eurozona válsága, vagy később a menekültválság szá-
mos olyan tagállami viselkedésformát hozott felszínre, ami akár a jogállamiság érvé-
nyesülését, akár a demokratikus értékeket is veszélyeztetheti. Több uniós ország-
ban is születtek olyan belpolitikai döntések, melyek egyrészt teljesen átrajzolták az 
adott állam alkotmányos és/vagy jogrendszerének térképét, másrészt hatással van-
nak az adott ország külkapcsolataira is. A Carlos Closa és Dimitry Kochenov szer-
kesztésében megjelent „A jogállamiság felügyeletének erősítése” című kötet ezt a 
témakört járja körül, nemcsak elméleti hátteret felvázolva, hanem konkrét javasla-
tokat is megfogalmazva egy olyan témában, melyről nem elhanyagolható mennyi-
ségű tanulmány és egyéb tudományos publikáció született az elmúlt évek folyamán. 

1. Maguk a szerkesztők és a könyv szerzői is számos korábbi publikációt jelentettek 
meg a tagállamok jogsértése korlátozásának és a jogállamiság védelmének témájá-
ban.1 Closa jelenleg a European University Institute transznacionális kormányzás-
sal foglalkozó iskolájának (School of Transnational Governance) oktatója; fő szak-
területe az európai polgárság, az EU alkotmányos felépítése, az európaizáció és 
az Unió viszonya tagállamaival. Kochenov a Groningeni Egyetem Alkotmányjogi 
Tanszékének vezetője, és kutatásaiban összehasonlító európai joggal, az uniós 
külkapcsolatok jogával, és a jogállamiság kikényszeríthetőségével foglalkozik. 
A könyv előfutárának tekinthető az az azonos című working paper, melyet Closa, 
Kochenov és Joseph H. H. Weiler szerkesztésében adtak ki egy 2014. januári kon-
ferencia eredményeinek összefoglalójaként. Az eseményen, melyet az EUI Robert 
Schuman központja rendezett, a kötet szerzői fogalmazták meg javaslataikat a jogál-
lamiságot veszélyeztető tagállami viselkedés elleni fellépéssel kapcsolatban.2 

1 Lásd pl.: András Jakab – Dimitry Kochenov (szerk.): The Enforcement of EU Law and Values. 
Ensuring Member States’ Compliance (Oxford: OUP 2017); Seán Hanley – Milada Anna 
Vachudova: „Understanding the Illiberal Turn: Democratic Backsliding in the Czech Republic” East 
European Politics 2018/3. 276–296; Bojan Bugarič: „Protecting Democracy and the Rule of Law in 
the European Union: The Hungarian Challenge” LSE ‘Europe in Question’ Discussion Paper Series 
2014/79; Christophe Hillion: „Safeguarding EU Values in the Member States – Is Something Finally 
Happening?” Common Market Law Review 2015/3. 619–628; Kim Lane Scheppele: „The Rule of 
Law and the Frankenstate: Why Governance Checklists Do Not Work” Governance 2013/26. 559–
562; Jan-Werner Müller: „Should the EU Protect Democracy and the Rule of Law in Its Member 
States?” European Law Journal 2015/2. 141–160.

2 Carlos Closa – Dimitry Kochenov – J. H. H. Weiler (szerk.): „Reinforcing Rule of Law Oversight 
in the European Union” European University Institute Working Paper RSCAS 2014/25. [Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies Global Governance Programme-87.] cadmus.eui.eu/bitst-
ream/handle/1814/30117/RSCAS_2014_25_FINAL.pdf?sequence=3
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2. A jogállamiság védelmének, vagy akár kikényszerítésének kérdése egyre aktu-
álisabbá válik napjainkban, tehát tökéletes időzítéssel jelent meg az egyébként 2016-
os kötet 2018-as, puhakötésű változata a Cambridge UP kiadásában. Bár az EU-ban 
a Koppenhágai Kritériumok formájában már a 90-es években megjelent egy esz-
köz arra, hogy a tagállamokból ki lehessen kényszeríteni egyfajta „EU-konform”, 
a demokratikus értékeket figyelembe vevő, jogkövető magatartást, ezek a kritériu-
mok akkoriban még csupán a csatlakozás előtt álló államokra korlátozódtak. Hamar 
nyilvánvalóvá vált azonban, hogy egyes tagállamokban szükség lesz, vagy lehet 
az együttműködő magatartásra való ösztönzésre a csatlakozás után is. A közép- 
és kelet-európai országok kapcsán merült fel ez a kérdés (136. o.), ahol Bulgária 
és Románia esetében a korrupció területén (már közvetlenül a csatlakozás előtt), 
míg Magyarországon és Lengyelországban a jogállamiság és alkotmányosság terén 
(évekkel a csatlakozás után) jelentkeztek problémák a tagállamok gyakorlatában. 
Természetesen elvben az Uniónak rendelkezésére áll egy eszköz, mégpedig az EUSz. 
7. cikke szerinti eljárás, melyet az EU alapvető értékeinek megsértése esetén életbe 
léptethet egy adott tagállammal szemben, azonban a hosszú és sokszereplős bürok-
ratikus folyamat megindításától egészen eddig óvakodtak az európai döntéshozók 
és intézmények. A Magyarországon 2010 után zajló gyors és átláthatatlan alkotmá-
nyozási folyamatot, a bírák nyugdíjazásának kérdését és általánosságban az alapve-
tő jogok helyzetét bíráló Tavares-jelentés3 indította el azt a folyamatot az EU-ban, 
melynek során az EU egyes intézményei megoldásokat próbálnak keresni az Unió 
alapértékeivel szembemenő, és a jogállamiságot veszélyeztető tagállami gyakor-
latok szabályozására, kivédésére (24. o.). A Tavares-jelentés már említette Jan-
Werner Müller javaslatát4 az ún. Koppenhágai Tanácsról, amely egy magas szintű 
szakértői testületként felügyelhetné a Koppenhágai Kritériumok csatlakozás utáni 
betartását a tagállamok részéről (90. o.). Ezt követte az Európai Bizottság 2014-es 
közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak „a jogállamiság megerősíté-
sére irányuló új uniós keretről”,5 majd a Tanács 2014. decemberi kezdeményezés-
re egy a tagállamok között zajló politikai párbeszédről a jogállamiság védelmezése 
érdekében (145. o.). Mindezen próbálkozások ellenére az elmúlt években nem tett 
az EU drasztikus lépéseket alapértékeinek és a jogállamiság megóvása érdekében, 
hiszen nem indította el a nukleáris opcióként számon tartott 7-es cikk szerinti eljá-
rást egyik tagállam ellen sem. 

A jogállamiság védelmének hatékonyabbá tétele, vagy akár kikényszeríté-
se azonban egyre égetőbbé vált az egyes tagállami kormányok alkotmányossági, 

3 Lásd Jelentés az alapvető jogok helyzetéről: a magyarországi normák és gyakorlatok (az Európai 
Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása alapján) 2013. június 25. www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0229+0+DOC+XML+V0//EN

4 Lásd Jan-Werner Müller: Protecting Democracy and the Rule of Law inside the EU, or: Why 
Europe Needs a Copenhagen Commission (Verfassungsblog 2013. március 13.) verfassungsblog.
de/protecting-democracy-and-the-rule-of-law-inside-the-eu-or-why-europe-needs-a-copenha-
gen-commission/

5 Lásd A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jogállamiság megerő-
sítésére irányuló új uniós keret. Brüsszel, 2014. március 12. register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=HU&f=ST%207632%202014%20INIT
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vagy akár uniós jogi szempontból kétséges magatartása miatt. A legutóbbi példák 
erre Lengyelország, és Magyarország esete, ahol az előbbinél a Bizottság,6 míg az 
utóbbinál a Parlament7 javasolta a 7-es cikk szerinti eljárás megindítását. Mindkét 
ország esetében jelenleg a Tanács térfelén pattog a labda, hogy megállapítsa, fenn-
áll-e az egyértelmű veszélye annak, hogy a két tagállam megsérti az EU alapító 
értékeit. Ebben a politikai-jogi környezetben született a jogállamiság felügyeletének 
erősítéséről szóló könyv, melynek szerzői konkrét megoldásokat kínálnak a fentebb 
felvázolt problémákra. Hillion és Scheppele a kötelezettségszegési eljárások innova-
tív használatára buzdít, Scheinin és Jakab az Unió Alapjogi Kartájának kreatív alkal-
mazásában látja a megoldást, míg Müller és Tuori egy szakértői testület létrehozá-
sát szorgalmazná. A kötet szerzői hasonló normatív megközelítést alkalmaznak, és 
sok helyen hivatkoznak egymásra, mely egyrészt hozzájárul a könyv koherenciájá-
hoz és egységes mondanivalójának közvetítéséhez, ugyanakkor az olvasónak akár 
hiányérzete is támadhat, hiszen más szemszögből nem ismerheti meg a problémát.

3. A könyv – a bevezetést és az epilógust nem számítva – három részből és tizen-
négy fejezetből áll. Az első rész a normatív alapokat fekteti le, a második új meg-
közelítéseket, sok esetben megoldásokat javasol a jogállamiság-problémára, míg a 
harmadik a „mélyebb” problémák feltárásával foglalkozik. A könyv szerkesztői egy 
rendkívül optimista felütéssel kezdik a bevezetést, ami szerintük egyben a könyv fő 
üzenete is: az EU-nak számos eszköze van a jogállamiság felügyeleti mechanizmu-
sának megerősítésére, melyek szerződésmódosítás nélkül alkalmazhatók (4. o.). 
A későbbi fejezetekben azonban kiderül, hogy egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet 
a kötet egyes szerzői szerint, hiszen ami elvben könnyen megvalósíthatónak tűnik, 
az a gyakorlatban sokszor kivitelezhetetlen. 

Az első fejezetet az egyik szerkesztő, Closa jegyzi, aki a jogállamiság felügyele-
tének normatív vetületeit veszi górcső alá, valamint néhány intézményi javaslatot 
és azok korlátait is felvázolja (15–35. o.). Itt jelenik meg először a kölcsönös biza-
lom (mutual trust) és kölcsönös elismerés (mutual recognition) mint az EU alap-
értékei, melyek felhatalmazzák a közösséget arra, hogy felügyelje, tagállamai be-
tartják-e a jogállamiság kritériumait (16–17. o.). Palombella fejezete (36–58. o.) 
az EU kétszintű jogrendszerét (gubernaculum és jurisdictio) és az abból fakadó 
nehézségeket mutatja be, míg Hillion arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen 
jogi eszközökkel védelmezheti és támogathatja a jogállamiságot az EU (59–81. o.). 
A hűség (EUSz. 4(3)) elvére támaszkodva bizonyítja azt, hogy a tagállamok közös 
értékekre esküdtek fel a közösségbe való belépéskor, így tehát az Unió jogosan fel-
ügyeli ezek tiszteletben tartását a 7-es cikk szerinti eljárás és a kötelezettségszegési 
eljárások segítségével, hiszen azok elmulasztása az egész uniós döntés-hozatali és 
jogrendszert veszélyeztetné (60–61. o.). Bugarič fejezete valamelyest kilóg a sorból, 
hiszen a könyvben egyedüliként, a fejezet címében is jelezve, egy adott ország jogál-

6 Lásd Rule of Law: European Commission Acts to Defend Judicial Independence in Poland. Brüsszel, 
2017. december 20. europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm

7 Lásd Rule of law in Hungary: Parliament calls on the EU to act. 2018. szeptember 21. www.euro-
parl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12104/rule-of-law-in-hungary-parliament-
calls-on-the-eu-to-act
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lamiságot veszélyeztető magatartására koncentrál, Magyarországéra (82–101. o.). 
Részletesen elemzi, hogyan ellenkezik a magyar „autoriter” kormányzás az EUSz. 
2. cikkében szereplő uniós értékekkel. Azzal érvel, hogy a jogi eszközök, például a 
kötelezettségszegési eljárások egészen eddig hatástalanok voltak Magyarországgal 
szemben. A 7-es cikket mint egy politikai eszközt apró finomításokkal alkalmasnak 
tartaná az országgal szembeni fellépésre, de a gyakorlati alkalmazást nehezíti, hogy 
a megfelelő szereplőkből hiányzik a politikai akarat (85. o.).

A könyv második fejezete új megközelítéteseket javasol a jogállamiság dilem-
májának kezelésére. Kim Lane Scheppele (105–132. o.) úgynevezett „rendszere-
zett” kötelezettségszegési eljárásokat alkalmazna az értékeket megsértő tagálla-
mok ellen. Ezek abban különböznének a jelenlegi kötelezettségszegési eljárásoktól, 
hogy a Bizottság több tagállami jogsértést vonna össze, melyek együtt már egy 
új, magasabb szintű jogsértést hoznak létre, és ezzel az „ügycsoporttal” fordulna 
az Európai Bírósághoz. Amennyiben a Bíróság rendszerszintű sérelmet állapítana 
meg, a Bizottság akár az uniós források megvonásában megnyilvánuló szankciókat 
is kiszabhatna a vétkes tagállamra (110. o.). Scheppele épp Magyarország esetén 
keresztül demonstrálja, hogy például a bírák nyugdíjazásának esetében mennyivel 
hatásosabb lett volna egy ilyen rendszerezett kötelezettségszegési eljárás, mint a 
jelenlegi (116–117. o.). Ezzel szemben Ernst Hirsch Ballinn (133–146. o.) a Closa 
által már tárgyalt kölcsönös bizalom és elismerés kérdése felől közelíti meg a 
problémát, mely alapján a tagállamok politikai párbeszédét tekinti a járható útnak 
a jogállamiság fenntartásához (146. o.). Toggenburg és Grimheden a hetedik feje-
zetben (147–171. o.) egy minimális alkotmányos kohézióért érvelnek (147. o.), mely-
nek megvalósulása esetén az alapvető jogok szempontjából lehetne betartatni az 
EUSz.2. cikkében szereplő uniós alapértékeket (152. o.). Ennek megvalósításához 
„alapvető jogi indikátorokat” (fundamental rights indicators) kellene bevezetni 
(155. o.). Ezzel a könyv rá is kanyarodik arra a pár fejezetre, mely az EU Alapjogi 
Kartájának hasznosságát és felhasználhatóságát latolgatja a jogállamiság ügyében. 
Scheinin (172–186. o.) a már említett indikátorok használatát javasolja, melyek alap-
jául a Karta szolgálna. Szerinte az EU jelenleg nem tulajdonít elég nagy jelentősé-
get a Kartának mint a jogállamisági mechanizmus normatív forrásának, melynek 
oka abban rejlik, hogy nem érti az indikátorok szerepét, így nem fordít elég figyel-
met rájuk (172. o.). Az egyéni, jogsértés-alapú megközelítés helyett tehát egy indi-
kátor-alapú megközelítést szorgalmaz, ami a Karta alapján állapítaná meg, hogy 
milyen állapotban van a jogállamiság az adott tagállamban (175. o.). Jakab folytatja 
az Alapjogi Karta méltatását (187–205. o.): szerinte ez tökéletesen alkalmas a jog-
államiség védelmére, amennyiben az 51(1). cikket kreatívan alkalmazva kiterjeszt-
jük a tagállamok „belügyére” is (187. o.). Így egy alapjogokra épített bírói felügye-
let jönne létre Európában (194. o.).

Mindezidáig olyan megoldásokat vettünk sorra, melyek nagyobb szerződésmódo-
sítások nélkül, akár azonnal, vagy rövid időn belül is megvalósíthatók. Ezzel szem-
ben Jan-Werner Müller ötlete a Koppenhágai Bizottságról (206–224. o.) csupán 
távlati terv lehet, hiszen mindenképp szerződésmódosítást igényelne, kivéve abban 
az esetben, ha azt egy kormányközi szerződés hozná létre (210. o.). Szerinte kizá-
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rólag egy szakértőkből, volt bírákból, jelentős állami tisztségeket betöltött szemé-
lyekből álló testület szolgálhat hiteles aktorként arra, hogy politikai-jogi döntéseket 
hozzon azzal kapcsolatban, hogy egy tagállam eltér-e az EU normatív acquis-já-
tól (211. o.). A Koppenhágai Bizottság kiegészítené a jelenleg rendelkezésre álló 
jogállamiság-védő mechanizmusokat, melyeket viszont itt-ott módosítana Müller; 
a 7-es cikk szerinti eljárást például kibővítené az EU-ból való kizárás lehetőségé-
vel (212. o.). A fejezet egyik nagy erénye, hogy elismeri korlátait, és Müller maga 
veti fel azokat a problmékát, melyek jelenleg kivitelezhetetlenné teszik ötlete meg-
valósítását (például, hogy maguk a vétő tagállamok nem egyeznének bele a szer-
ződésmódosításba) (219. o.). Tuori szerint a Koppenhágai Bizottság csak duplikál-
na egy már létező testületet, mégpedig a Velencei Bizottságot, amely tökéletesen 
elláthatná a jogállamiság védelmének feladatát, amennyiben szerepkörét kissé ki-
bővítenék (225–246. o.).

A könyv harmadik, leginkább elméleti fejezete kijózanítja az olvasót, és minden 
olyan teoretikus problémát prezentál, mely gátolhatja az előző rész javaslatainak 
megvalósíthatóságát. Blokker (249–269. o.) szociológiai megközelítésében szá-
mos olyan területet említ, melyek nagyobb figyelmet igényelnének a demokrácia 
felügyeletének folyamatában: az alkotmányos keret szociológiai legitimitását, tehát 
annak létjogosultságát, hogy a jogállamiságra egy politikai és szociális kötelesség-
ként tekintsünk; a társadalom szerepét a jogállamiság védelmében; valamint a helyi 
társadalmi aktorok fontosságát (253. o.). Vachudova a korrupció elleni küzdelemmel 
kapcsolja össze a jogállamiság védelméért folytatott harcot (270–289. o.). Szerinte 
a korrupció nagyban hozzájárul ahhoz, hogy egy állam olyan helyzetbe kerüljön, 
amelyben a jogállamiság már veszélyben van. Így tehát a korrupció elleni haté-
kony fellépés a jogállamiság megvédését is szolgálja (270. o.). Amellett érvel, hogy 
egy a Romániával és Bulgáriával szemben bevezetett egyttüműködési és ellenőr-
zési mechanizmushoz hasonló rendszert kellene bevezetni, ami kitölthetné azt az 
űrt, amely jelenleg az EU csatlakozás utáni feltételrendszerében található (289. 
o.). Kochenov fejezete (290–312. o.) magának az uniós jogállamiságnak a létezé-
sét vonja kétségbe, azt állítva, hogy az uniós szerződések nem feltétlenül tekinthe-
tők a „közösség jogállamiságon alapuló alkotmányos kartájának” (292. o.). A fejezet 
két szinten lát problémát az ügyben: az egyik a jogállamiság értelmezésének szintje 
(design problem), a másik pedig a jogállamiság, mint EUSz. 2. cikk szerinti érték, 
tagállami kikényszeríthetőségének kérdése (functionality problem) (292. o.). Az 
ezeken a szinteken fellelhető problémákat kellene felismernie és kezelnie az EU-nak 
és a hozzáértő szakértőknek. Az epilógusban Weiler felhívja a figyelmet arra, hogy 
talán már a probléma megfogalmazásával baj van, ugyanis a jogállamiság helyett 
hasznosabb lett volna az európai demokrácia problémája köré építeni az egész kér-
dést (214. o.). A demokrácia és a jogállamiság pedig nem elválaszthatók egymástól 
(317. o.), együtt kellene őket kezelni, és akkor talán választ kaphatnánk az EU poli-
tikai és demokratikus deficitje kiküszöbölésének mikéntjére.

4. Első ránézésre teljesen logikusnak tűnik a kötet három része, hiszen az első 
részben szereplő összes tanulmány valóban arra szolgál, hogy normatív szempont-
ból bemutassa a jogállamiságot övező konflikusokat az EU-ban. A második rész 
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hét fejezete ugyanígy megfelel annak, amit a rész címe ígér, ugyanis egytől egyig 
különféle megoldási javaslatokkal állnak elő az Unión belüli tagállamoktól törté-
nő jogállamiság- és demokrácia-védelemre. A harmadik rész azonban kissé kilóg a 
sorból, ugyanis a benne szereplő mindhárom tanulmány olyan alapvető problémá-
kat és mély elméleti kérdéseket tár fel, melyek utólag mintha az összes eddigi feje-
zetet megkérdőjeleznék, és inkább összezavarják az olvasót ahelyett, hogy tisz-
tább képet festenének a könyv mondanivalójáról. Vajon miért pont az utolsó részre 
hagyták a szerkesztők az ilyen jelentős elméleti és fogalmi fejtegetéseket tartalma-
zó fejezeteket, melyek a már felvázolt pragmatikus megoldási javaslatokhoz kap-
csolódnak ugyan, de helyenként alá is ássák azokat? Amennyiben az utolsó rész 
kétségei és koncepcionális problémafelvetései a kötet elején jelentek volna meg, 
mint a könyvben bemutatott kutatások korlátai, akkor egyrészt jobban kontextus-
ban helyezték volna a második fejezet pragmatikus javaslatait, másrészt kevésbé 
kilátástalan és pesszimista hangvétellel ért volna véget a könyv. Feltűnő ugyan-
is a kontraszt az első két rész optimista, ambíciózus, innovatív javaslatai, és az 
utolsó rész valóságba visszarángató, már-már kiábrándítóan kritikus szemlélet-
módja között. Természetesen a mostani szerkezetben is van ráció, hiszen nehéz 
az elméleti és fogalmi problémákkal azonosulni, ha előbb nem tudunk meg valamit 
a meglévő és felmerülő javaslatokról, de a könyv dinamikájának jót tett volna egy 
másfajta struktúra.

5. A fenti apró kritikai észrevétel ellenére a könyv hiánypótló és rendkívül értékes 
olvasmány a mai európai jogászság és a nemzetközi kapcsolatok tudományát műve-
lő szakértők számára. A szerzők sokszor utalnak egymásra, ezáltal kerek, kohe-
rens egészként próbálva átadni a könyv üzenetét. A könyv nem egy olyan javaslatot 
tartalmaz, melyet továbbgondolva a gyakorlatba is át lehetne ültetni, és az euró-
pai intézmények sikeresen alkalmazhatnák a tagállamok elleni fellépésük során. 
Ezenkívül a könyv számos olyan fogalmat és elméleti összefüggést tisztáz, melyek 
megértése elengedhetetlen a jogállamiság és a demokrácia megóvásához az Európai 
Unióban.

Czina Veronika*
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Debrecen, Kassai út 26.; Óraadó, ELTE Társadalomtudományi Kar, 1117 Budapest, Pázmány Péter 
sétány 1/A. 
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ELISABETH PRICE FOLEY: THE LAW OF LIFE AND DEATH  
(CAMBRIDGE, MA – LONDON: HARVARD UNIVERSITY PRESS  2011) 304.

„Szenvedni és meghalni ugyanis az ember számára elke-
rülhetetlen ontológiai modalitás, amellyel szembenézni 
mindannyiunk számára a legszemélyesebb kihívás.”1

„The boundaries which divide Life from Death are at best 
shadowy and vague. Who shall say where the one ends, 
and where the other begins?”2

E recenzió tárgya Elisabeth Price Foley The Law of Life and Death, azaz Az élet 
és halál joga című kötete 2011-ből. A jogirodalomban alig lelhető fel néhány olyan 
tanulmány, amely ezt a témát a maga teljességében tárgyalja, életről és halálról 
inkább szűkebb kontextusban készülnek jogi publikációk. A szerző a sokszínű ame-
rikai esetjog3 áttekintését, beható elemzését követően vonja le szkeptikus, jéghideg 
konzekvenciáit. 

Ez az ismertetés tehát az amerikai jogot tárgyalja annak ellenére, hogy már sokan 
szóvá tették, hogy „mindenhonnan Amerika folyik”, azonban az amerikai jog e témá-
ban elvitathatatlanul jóval kidolgozottabb, mint a magyar jog idevonatkozó részei, 
amely úgyszintén ismertetésre kerül nagyon röviden a recenzió végén.

1. Hogyan határozzuk meg az emberi életet, milyen paraméterek meglétéhez kös-
sük annak jelenlétét? Milyen természetű is az emberi élet? Mindenképp biológiai, 
mert lélegzem és ver a szívem, másrészről spirituális, ugyanis lelkem van, amely 
megtölti a testemet és intellektuális is, mert gondolkodom, tehát vagyok. A legtöbb 
ember talán valahogy így definiálná magát, az életet. Feltehetjük azt is, hogy a több-
ség talán úgy véli, bármi is az élet, a halál annak épp az ellenkezője. Ez a látszólag 
vitathatatlan állítás azonban további kétségeket kelt bennünk, nyitott kérdéseket 
szül, ha tovább gondolkodunk, és kénytelenek vagyunk azt tenni. 

Dönthet a társadalom úgy, hogy az életet a légzési és keringési funkcióhoz kap-
csolva definiálja, azaz élünk, ha dobog a szívünk és lélegzünk. E szerint a logika sze-
rint a halált meghatározhatjuk a kardiopulmonális funkciók hiányával. De mennyit 
kell várnunk, amikor a szív és a tüdő működése leáll, mennyi idő elteltét követően 
mondhatjuk ki azt, hogy az az ember, aki így járt, halott? Meg kell próbálnunk újra-
éleszteni? Amennyiben igen, mennyi ideig próbálkozzunk? Jogában áll-e a hozzátar-
tozónak, a kezelőorvosnak az újraélesztő törekvések visszautasítása és megszünte-
tése? Amennyiben az emberi életet a kardiopulmonális funkció meglétéhez kötötten 
határozzuk meg, úgy az irreverzibilis agyi károsodást elszenvedett betegünk, aki-
nek mesterségesen fenntartott a légzés-keringés funkciója, vajon élő-e, vagy pedig 
ez a funkció csak akkor számít, ha spontán? Ha csak az számít, hogy az ember léle-

1 Filó Mihály: „Pillanatfelvétel a magyar eutanázia-vitáról: Hámori Antal írásához” Magyar Jog 2017. 
689. 

2 Az ismertetésre kerülő könyv Edgar Allan Poe: The Premature Burial (1844) szavaival indul.
3 Többek között: a fogamzásgátláshoz és az abortuszhoz való alkotmányos jog, az őssejtkutatás, a 

krionika, az öngyilkossághoz való jog, az asszisztált öngyilkosság tilalma, az életfenntartó kezelés 
visszautasításának joga, az eutanázia és az öröklési jog esetei.
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gezzen és dobogjon a szíve, és nem számít, hogy az mesterségesen történik, meg-
tehetjük-e, hogy leállítjuk a lélegeztető gépet? Milyen jogi státuszúak azok, akik 
orvostechnikai műszerekkel élnek együtt testükben, például akiknek pacemakere 
van? Végső soron, ha az emberi élet elsődleges karaktere a kardiopulmonális funk-
ció jelenléte, mindez azt is jelenti, hogy a dobogó szívű magzat is élő ember? (1. o.)

2. A jog nézőpontjából az, hogy nem vagyunk halottak, nem feltétlenül jelenti 
azt, hogy élünk. Magától értetődőnek tűnik az a feltételezés, hogy élet és halál jogi 
koncepciója egymást kizárja, azaz, aki élő, nem lehet halott, és fordítva. Ahogyan 
a korábbi kérdések sora már sejteti, a merev ragaszkodás az élet és halál egymást 
kizáró koncepciójához számos olyan következtetéshez vezet, amelyet a társadal-
munk nem tud elfogadni. Másrészről nyugodt lelkiismerettel azt sem mondhatjuk ki, 
hogy élet és halál nem zárja ki egymást, mert az azt a lehetőséget rejti magában, 
hogy ugyanazon emberi egyed bizonyos jogi nézőpontból élő, más jogi szemszögből 
viszont nem. Az emberi személyiségnek, az emberi létnek akár több szintje is lehet, 
melyet a jog generál, hogy megfeleljen a társadalmi elvárásoknak. 

Amennyiben életet és halált egymást kölcsönösen kizáró fogalmakként határoz-
zuk meg, úgy szükségszerű az az előzetes kérdés, hogy melyikkel kezdjük. Az élet 
definíciójával, amellyel meghatározzuk a halált is mint az élet hiányát, vagy inkább 
a halál definíciójával, azaz meghatározzuk az életet mint a halál hiányát? Melyik a 
könnyebb? (2–3. o.)

A szerző nem ért egyet a fenti állítással, kiindulópontja szerint élet és halál jogi 
fogalma nem egymás antonimája, különös tekintettel az azokat körülvevő fogalmi 
homályra. Hiába keresi, nem találja meg az élet univerzális igényű jogi definícióját, 
kijelenthető, hogy az valójában nem is létezik. Ami pedig a halál jogi fogalmát ille-
ti, két egymással vagylagos kapcsolatban álló jogi definícióra bukkan, pontosabban 
szólva inkább csak konszenzusra. 

Megfigyelhető, hogy ugyan az élet és a halál a jogban is mindenütt megjele-
nik, azonban a jogági interpretációknak saját, különálló nézőpontjuk van, és ezek 
összességükben egy amorf, inkoherens halmazt adnak. Nincs egységes nézőpont, 
mely támpontul szolgálhat az élet jogi szempontú definiálásához. Mindez részben 
azzal magyarázható, hogy a jognak határozottan döntenie kell egy konkrét élet-
helyzetben. 

Egy univerzális definíció valójában mélyen az egyéni autonómiába hatolna. 
Mindnyájunknak van elképzelése az élet természetéről. Általában nincs arra lehető-
ség, hogy egyéni, személyre szabott választ adjunk életre és halálra. Társadalomban 
élünk, a jog szabja meg, hogy oda mikor lépünk be, onnan mikor lépünk ki, ezért is 
bír kiemelt jelentőséggel élet és halál ideje, joga. A jog hivatott arra, hogy a társada-
lomba belépésünket és az onnan való távozásunkat meghatározza, időzítse. A jó hír 
az, hogy az esetek döntő többségében a jogi és az egyéni preferenciák megegyez-
nek. Foley példái erre az utcán sétáló piros ruhás nő, aki egy dallamot dúdol, a kis-
ágyban ordító csecsemő, akik mindketten vitathatatlanul élők minden szemszögből. 
A halva született és a bomlásnak indult test pedig halott, ezzel mindenki egyet-
ért. A szürke zónában lévőkre érdemes figyelni, mert itt merül fel az a kérdés, hogy 
valaki halott-e vagy élő, illetve valaki élő-e vagy halott? (5. o.)
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3. Élet- és halálfolyamataink. Közhely, hogy a legtágabb értelemben már a szü-
letésünkkor kezdetét veszi a halálunk folyamata. A szerző is magáévá teszi azt a 
koncepciót, miszerint életszerűnek tűnik, célszerűbb az élet és halál folyamatairól 
gondolkodni, semmint élet és halál különálló, konkrét időpontban bekövetkező ese-
ményeiről. Szemléletesen kifejezve az életfolyamat „A” pontból „B” pontba visz ben-
nünket, például a fogamzástól azon pontig, amikor már teljes jogképességgel bírunk, 
vagy ami inkább kézenfekvő, a születéstől a végstádiumú diagnózisig. Az élet maga 
így a megelőző életfolyamat összegzéseként értelmezhető. Másrészről amint meg-
születünk, már feltétlenül a halálfolyamat felé tartunk, mely „C” pontból „D” pontba 
visz bennünket, például a végstádiumú diagnózis felállításától a szív működésének 
leállásáig. A halál így a halálfolyamat kiteljesedése. (12. o.) 

A kérdés az, hogy mit kezdjünk azokkal, milyen jogi státusszal bírhatnak azok, 
akik az életfolyamatukat ugyan megkezdték, de mintha mégsem élnének (például 
anencephalia, az agyvelő hiányával született csecsemők), továbbá azokkal, akik a 
halálfolyamatukat megkezdték, de még nem haltak meg teljesen, van bennük némi 
élet (például a tudatukat vesztett perzisztáló vegetatív állapotban lévő súlyos agysé-
rültek (a továbbiakban: PVS)). A nyilvánvalóan élő és a nyilvánvalóan halott között 
igen nagy a rés. Ami közös bennük az az, hogy a test biológiailag él, azonban bio-
gráfiai szempontból nem létezik, a testnek nincs életrajza. Lehet, hogy nem is volt 
(lásd anencephalia), lehet, hogy volt, de elveszett, oda lett (lásd PVS). A jog szem-
szögéből mindez már nem releváns körülmény. (247. o.)

4. Az emberi élet biológiai kezdete. Az emberi élet biológiai kezdetét illetően nincs 
vita, annak határozottan azonosítható jegyei vannak. Amennyiben azonban az élet 
biológiai kezdete adaptálásra kerül a jogba, amennyiben az emberi élet (illetve maga 
a terhesség is) már a fogantatással elindul, úgy bizonyos társadalmi kompromisz-
szumot igénylő ügyek (abortusz, IVF-embriók megsemmisítése, őssejt-kutatás, be-
ágyazódást gátló fogamzásgátlás) eleve életellenes cselekmények. (10. o.)

Az élet csodája megismerhető? Ki tudja, mikortól vagyunk önmagunk? Esetleg 
már a fogantatástól, a beágyazódástól, az életképessé válástól („The Viability”), az 
élve születéstől („The Born Alive”), a tudatnyeréstől („The Consciousness”) kezdő-
dően vagy csak akkor, amikor már képessé válunk racionális döntéshozatalra? (7. o.) 

Az élet jogi definíciójának keresésében mindenesetre támpont lehet a megszüle-
tett és a meg nem született közötti megkülönböztetés, majd az életképes és a nem 
életképes közötti különbségtétel, mely különbségtételek alapján felállítható a bioló-
giai élet hierarchiája az alábbiak szerint: 

A biológiai élet hierarchiája (249. o.):

1. A nyertes, a megszületett („The Born”), az amerikai alkotmányjogi értelemben vett természetes 
személy, aki teljes jogképességgel bír („The Person”).

2. Az életképesség határát már átlépett meg nem született („The Post-Viability Unborn”), jogi érte-
lemben véve nem természetes személy, maga az emberi élet lehetősége, aki bizonyos jogvédelemre 
jogosult, például a magzatelhajtás („Feticide Statutes”) keretében.

3. A még nem életképes meg nem született („The Pre-Viability Unborn”), az abortusz potenciális 
tárgya, jogosult némi jogvédelemre (például az abortusz körülményeit kijelölő szabályozás kereté-
ben).
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A „Born Alive Rule”, az „élve születés” alapelve (13. o.) a vonatkozó büntetőjogi, 
kártérítési/kártalanítási jogi4 és öröklési jogi5 esetjog domináns kísérője. 

Maga az élve születés kritériumának jogi precizitást kielégítő tartalommal való 
megtöltése sem egyszerű. 1995-ben – a People v. Selwa ügyben (14–19. o.) – 
a michigani bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a magzat élve születik, 
amennyiben az nem halva született, tehát azzal a feltételezéssel élt, hogy élet és 
halál egymást kizárják jogi szempontból. Az élve születés megkívánja a valameny-
nyi ideig fennálló önálló keringési és/vagy légzési funkció meglétét, az, hogy az csak 
erőteljes újraélesztő törekvések kísérője, egyelőre nem releváns. Egy 2003-as ügy 
– a People v. French (21–25. o.) – már megkérdőjelezi ugyanezt, a mesterségesen 
indukált, majd fenntartott légzés és keringés egyáltalán nem számít. 

Említést érdemel Texas állam kivételesen szigorú, egyben éltető büntető joga, 
amely a még nem életképes meg nem született életet is védi, méghozzá az emberölés 
(„Homicide”) szabályai keretében. A többi államban a meg nem születetteket csak a 
magzatelhajtásra vonatkozó enyhébb szabályozás oltalmazza („feticide statutes”), 
a meg nem születettek átmeneti jogi státuszúak a tulajdonjog tárgyául szolgáló dol-
gok és a teljes jogképességgel bíró természetes személyek, az élők között. (27–28. o.)

5. A halál konszenzusos jogfogalmai az amerikai esetjogban. Ami a halált illeti, 
ahogyan már említettük, jobban állunk. A halál konzervatív vagy biológiai fogalma 
– mely az akár több napot igénylő bomlási folyamathoz kötött –, azért nem megfele-
lő, mert úgy elveszíthetjük a transzplantációban rejlő, életeket mentő lehetőségeket. 

A kardiopulmonális halál másrészről pedig a teljes agyhalál („The Whole Brain 
Death”) megállapításának a feltételeit meghatározták. Az UDDA („The Uniform 
Determination of Death Act”) (119. o.) szerint a halál vagy a kardiopulmonális funk-
ciók, vagy az agyi funkciók irreverzibilis megszűnése, mely halálkoncepció megerő-
síti azt, hogy a halál a pszichikai és fizikai egység visszavonhatatlan felbomlása. 
Halott, akinél vagylagosan megállapítható a keringési és légzési funkciók irrever-
zibilis megszűnése, vagy pedig a teljes agy valamennyi funkciójának az irreverzi-
bilis megszűnése, ideértve az agytörzset is. (120. o.)

Két egymástól különálló út vezethet tehát a halál megállapításához azzal, hogy a 
kardiopulmonális halál elkerülhetetlenül a szervezet dezintegrációjához vezet, és az 
agyhalál is ugyanide vezet mesterséges keringés-légzés támogatás hiányában. Az 
UDDA haláldefiníciójának részét képezi az a megjegyzés, „utaló szabály” is, hogy 
„a halál megállapítása az elfogadott egészségügyi standardok szerint kell, hogy tör-
ténjen” (126. o.), amely az eljáró egészségügyi személyzet számára ad némi kibúvót. 

6. Aggályos körülmények az UDDA haláldefiníciójához. Mindkét esetkörnél fellel-
hető jó néhány aggodalomra okot adó körülmény. A kardiopulmonális halálnál vita 
tárgya a szükséges letelt idő (akár 75 másodperc, lásd Denver Children’s Hospital 

4 A „wrongful birth/wrongful life”, mely a szülők és a fogyatékos gyermek kompenzációs joga a fogya-
tékos gyermek nem kívánt megszületéséért, mely fogyatékkal születés az eljáró orvos mulasztásá-
nak eredménye, a „wrongful conception and pregnancy”, mely az akár egészséges gyermek szüle-
inek igénye kompenzálásra a gyermek nem szándékolt megszületéséért, mely harmadik személy 
mulasztásának tudható be.

5 „En ventre samere”, azaz „Fetus in Utero”.
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esetei 2004-ben (90. o.), akár 2 perc, lásd a pittburgh-i protokolt6 (89. o.)) pon-
tos kijelölése, amely elegendő ahhoz, hogy asystole után megállapítható legyen a 
jogi értelemben vett halál, teret engedve a még élő szervek transzplantálásának 
(DCD, „Donation after Cardiac Death”, azaz kardiopulmonális halált követő doná-
ció) (87. o.). Úgyszintén problémás lehet a DNR- („Do Not Resuscitate”, azaz nem 
újraélesztendő szív- vagy légzésleállás esetén) parancsok behatárolt, pontos orvo-
si értelmezése. (95. o.) 

Kardiopulmonális halálnál a DCD páciens/a halott nem agyhalott. Két lehetőség 
van szervei „leszüretelésére, betakarítására” („harvest her/his organs”) Foley szó-
használatával élve, kontrollált, illetve nem kontrollált DCD formájában. A minden-
képpen kórházban bekövetkező kontrollált eset a DCD-donor önrendelkezési jogán 
nyugszik, miszerint visszautasított bizonyos orvosi beavatkozásokat; hozzátartozó, 
illetve meghatalmazott jogosult nem kompetens esetében dönteni, és elutasítani az 
orvosi beavatkozást. A „nem kontrollált” kifejezés arra utal, hogy a pácienst kórhá-
zon kívül érte utol a halál. Tekintettel arra, hogy a DCD-páciensnek nincs keringé-
se, nem lélegzik, szervei kevésbé „frissek”, mint egy agyhalott cadaver szervei, ez-
által nagyobb kockázatot hordoz magában transzplantációs szempontból.

Klinikai kutatások azt támasztják alá, hogy az újraélesztési törekvések asysto-
le után 10–15 perces intervallumban lehetnek eredményesek, erre tekintettel még 
az 5 perc várakozási idő is idő előtti halál-megállapítást eredményezhet, felvetve 
annak lehetőségét, hogy a kevesebb várakozási idő nem felel meg az irreverzibilitás 
követelményének. Tom Tomlinson fejtette ki az irreverzibilitás kapcsán, hogy csak 
a spontán újraélesztési képességét („capacity for auto-resuscitation”) elvesztett 
tekinthető visszavonhatatlanul halottnak (91. o.).

A DNR-parancs értelmezhető kiterjesztően és szűkítően is, az első esetben meg-
tiltva valamennyi „agresszív” kezelést, nemcsak a kardiopulmonális újraélesztést 
(CPR), tiltakozva bármely orvosi beavatkozás ellen, akár a szív-, légzésleállást meg-
előzően. A szűkebb verzió a CPR-t zárja ki. Például Ohio állam 1998-as szabályo-
zása kétfajta esetet ismer: „DNR Comfort Care és DNR Comfort Care-Arrest”, az 
előbbi a tágabban értelmezendő előzetes betegnyilatkozat (96. o.).

Foley hangsúlyozza, hogy az agyhalál esetében már a diagnosztika sem kellően 
biztos magában (134. o.), koncepciója nem egységes7 (az uralkodó teljes agyi halál 
mellett a csak az agytörzsi halálra építő elmélet és fölsőbb agyi halál koncepci-
ók is jelen vannak). Nem tudjuk azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy a domináns 

6 A „pittsburgh-i protokol” szerint családi beleegyezés birtokában a nem agyhalott DCD-páciens le-
kapcsolható az életét fenntartó eszközökről. Szívleállás esetén 2 percet vár a kezelőorvos, majd 
megállapítja a jogi halált. A kanadai „Institute of Medicine és a Council for Donation” ennél jóval 
többet, legalább 5 perc várakozási időt fogalmazott meg ajánlásában. New York állam is az 5 perc 
várakozási idő képviselője. Az európai maastrichiti protokol jóval konzervatívabb, 10 perc tartóz-
kodást követel meg.

7 A domináns teljes agyi halál (ideértve az agytörzset is) koncepciója mellett versenybe száll az agy-
törzsi halál koncepciója, amely az Egyesült Királyság jogfogalma (136. o. „Lower Brain [Brain 
Stem] Death), és esélyes még a tudatközpontú „Higher Brain” koncepciója is, mely úgyszintén 
nem egységes elmélet, és nincs olyan jogállam, ahol ez nyert volna, csak elméleti szinten létezik 
(138. o.).
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teljes agyi halál koncepció – több képviselője szerint – nem állja meg a helyét az 
UDDA definícióban rögzített formájában, egyidejűleg gyakorlatilag nem teljesíthe-
tő vagy nem teljesül annak valamennyi konjunktív feltétele (lásd 1) irreverzibilitás, 
2) teljes agyra és annak 3) valamennyi funkciójára kiterjedően) (119. o.). 

A szűkebb körű „Higher Brain”-elmélet8 képviselői közé tartozik Robert Veatch. 
Különösen érdekesnek találtam Veatch „formuláját” (142. o.) a jelenlegi – az embe-
ri fej transzplantálhatóságát,9 a testetlen emberi agyak10 létének, tárolásának lehető-
ségét felvető és vizsgáló – környezetben. Veatch úgy véli, a tudatossághoz szüksé-
ges kapacitás az, ami igazán számít ebből a szempontból, tekintet nélkül arra, hogy 
az biológiailag vagy mechanikusan áll rendelkezésre. Az emberi élet akkor létezik, 
amennyiben a szellemi és testi integráció adott, a tudat az elmében lakik, és lelket 
tölt a testbe. Csak akkor beszélhetünk emberi életről, ha egy entitásban egyszerre 
van jelen a testi és szellemi funkcióval bíró kapacitás. Test tudat nélkül, és fordít-
va, halotti minőséget jelent. 

Ahogyan említettük, a szervátültetés sürgető szükséglete a halál jogi fogalmának 
legfontosabb indikátora. Köztudomású, hogy a szervtranszplantáció tagadhatatla-
nul életeket ment, azonban maga a műveletsor időnyomást kelt, a recipiens nagyobb 
eséllyel nyer életet, ha a donor, aki mindenképp meghal, hamarabb hal meg. Az agy-
halál mechanizmusa által nyerjük a legtöbb emberi szervet a leggyorsabban. Ebből a 
szempontból sokkal radikálisabbnak tűnő megoldást jelenthet az emberi szervszük-
ségletre a „Dead Donor Rule” (DDR)11 elvetése, mellyel nem ragaszkodunk a donor 
halálához, ahhoz, hogy csak a halálát követően kerüljön sor élő szerveinek eltávo-
lítására („Pre Death Donation”). Az 1980-as évek végén a kaliforniai Loma Linda 
University Medical Center rövid életű kísérletet tett a DDR áttörésére azzal, hogy 
agyvelő hiányával születettek ép szerveivel mentsen életet, és egyben eleget tegyen 
a szülők erre irányuló kívánságának. Azonban az UDDA haláldefiníció egyik útján 
sem jutott el a kívánt célig (146. o.). 

Norman Fost és Robert Truog irányította arra a figyelmet, hogy a páciensek két 
kategóriájában sor kerülhet a DDR áttörésére. Mégpedig egyrészről 1) a tartósan 
tudattalan páciensek (azaz PVS) esetében, akik tettek előzetes rendelkező nyilatko-
zatot („advance directive”), melyben engedélyt adnak szerveik transzplantálására, 
amennyiben jelen helyzetükbe jutnak; másrészről 2) a jelenleg is kompetens bete-
gek esetében, akik úgy nyilatkoznak, hogy nem kívánják igénybe venni az életü-
ket fenntartó kezelést, és ezt követően nyomban meghalnak (végstádiumú betegek 
egy csoportja) (108–109. o.). Mindez számos kérdést nyit ki: először is az előzetes 
betegnyilatkozat érvényességének szükségszerű vizsgálatát, az érvényességi kellé-
kek meglétére helyezve a hangsúlyt. Másrészről mit tegyen az orvos (a kezelőorvos 

8 Amely a teljes agy helyett csak a kortikális tevékenység irreverzibilis hiányára szűkítené le az agy-
halál fogalmát (138. o.).

9 Sergio Canavero: „The »Gemini« Spinal Cord Fusion Protocol: Reloaded” Surgical Neurology 
International 2015/1. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4322377/  

10 Brain in jar. ‘Fate worse than death’: What are the fears surrounding human re-animation? rt.com/
news/426243-human-reanimation-yale-experiment/

11 DDR: azaz csak a jogi halál megállapítását követően kerülhet sor szervkivételre (107. o.).
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és a szervkivételt végző team)? Az életfenntartó kezelés megszüntetését követően 
várjon, amíg meglátja a halál egyik útját, ebben az esetben az UDDA kardiopulmo-
nális útját, és csak ezt követően fogjon hozzá a továbbiakhoz, vagy ezt nem is kell 
kivárnia? 

A magyar eutanázia-vita során is elterjedt a „slippery slope” kifejezés, mely arra 
utal, hogy hol szabjuk meg a határt önmagunknak. A fájdalom nélküli halálhoz (vagy 
ennél tovább merészkedve: a fájdalom nélküli élethez), az emberhez méltó halálhoz 
való jog meddig terjed? Betegeink fájdalma, szenvedése elegendő-e ahhoz, hogy 
mi úgy ítéljünk, jobb lenne, ha ők már halottak lennének? Amennyiben igen, az azt 
is jelentheti, hogy harmadik személy dönt valaki más minőségi életéről, ennek hiá-
nyáról és halála idejéről. Az UDDA válasza az eldöntendő kérdésünkre nemleges, 
a holland joggal kapcsolatban azonban olvasunk ettől eltérő véleményt is, ha elmé-
lyülünk a szakirodalomban.12

7. Kommunikáció lehetősége Higher-Brain Dead (PVS) páciensekkel. A kötet 
szubjektíve legérdekesebb része annak az idegrendszeri képalkotással kapcsolatos 
fejezete, mely bepillantást enged azokba az egyáltalán nem új keletű kísérletekbe, 
melyek a tudatukat vesztett PVS-páciensekkel való kommunikáció lehetőségével 
biztatnak bennünket. Eszerint az fMRI képalkotási eszközrendszerével lehetőség 
van – eldöntendő kérdések formájában – olyan kulcskérdések feltevésére és meg-
válaszoltatására, miszerint érez-e a beteg fájdalmat, kívánja-e folytatni életét jelen 
állapotában az életfenntartó kezelések, a mesterséges táplálás meghosszabbításá-
val, fenntartásával vagy inkább így már nem. E kísérletek nemcsak azt erősítet-
ték meg, hogy a „Higher-Brain Death” magját képező tudat nem kétpólusú termé-
szetű, hanem helyesebb azt széles spektrumként értelmezni, hanem azt is, hogy jó 
néhány súlyos agykárosodást szenvedett és tudatát vesztett páciens nemcsak hogy 
érti a neki címzett kérdést, hanem az agykárosodását követően rendelkezésére álló 
módon meg is válaszolja azt. Sajnos a 2011-es kötet olyan konkrét példát már nem 
említ, melyben a fent leírt kérdésekre konkrét válasz is érkezik, nyugtalanul hagy-
va a túl kíváncsi olvasót. 

8. A halál joga erősebb, mint az élet joga. Bizonyos jogi kontextusokban (úgy, mint 
a magzati élet védelme, az abortusz, az orvostudományi kutatás) a jogi válaszok 
magukban hordozzák azt, hogy a legfőbb érték az élet, és az emberi élet a fogan-
tatással veszi kezdetét, hirdeti az élethez való jog mozgalma. Más esetekben (úgy, 
mint élő végrendelet, eutanázia, szerv- és szövetátütetés) az jelenik meg, hogy az 
élet minősége sokkal fontosabb, mint az élet maga, a puszta biológiai lét, és ennek 
kellene a szabályozás középpontjában állnia, mondják a halálhoz való jog mozga-
lom képviselői. Mindkét irány nézőpontja megjelenik egy-egy konkrét jogi ügyben, 
és egyik irány sem domináns. Mindazonáltal a halál jogi definícióját megtalálhatjuk, 
az élet jogi szempontú meghatározására pedig nem került sor.

Az élethez való jog és a halálhoz való jog („Right to Life és Right to Death”) ár-
apály jellegű mozgalomként, mozgásként is értelmezhető azzal, hogy a hangsúly 
egyre inkább a halál irányába tolódik (246. o.). Egyértelműen erre utalnak az ame-

12 Lásd alliancevita.org/wp-content/uploads/2018/03/euthanasia-in-the-netherlands.pdf.
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rikai esetjogban az alábbiak: 1) a fogamzásgátláshoz és az abortuszhoz való alkot-
mányos jog elismerése (58. és 67. o.), 2) a fagyasztott embriók elpusztításának 
(időleges) lehetőségei őssejt-kutatás okán, illetve csupán szülői jogon (78. o.), 3) a 
terhesség fogalmának olyan meghatározása, hogy az teljes összhangban álljon az 
előző kettővel – fogamzásgátlás és abortusz – (azaz a terhesség nem a fogamzás-
sal veszi kezdetét, hanem később), 4) a szervtranszplantációs igények optimális ki-
elégítésére kimunkálásra került az agyhalál jogi fogalma és 5) lerövidítésre került 
a kardiopulmonális halál megállapítását megelőző kötelező várakozási idő. Tovább 
folytatva a sort, 6) elismerésre került az életfenntartó kezelés visszautasításának 
alkotmányos joga (158. o.), 7) az orvos lehetőséget kapott olyan halálos mediká-
cióra, mely kettős hatással bír („Double Effect”) (105. o.), egyrészt felgyorsul a 
halál beállásának folyamata, másrészt enyhül a fájdalom vagy egyéb szimptóma 
a donor páciensnél), 8) néhány államban (Oregon, Washington és Montana) jog-
szerű a PAS (az orvos által asszisztált öngyilkosság) (180. és 108–109. o.), 9) egy 
állam (mégpedig Texas) megengedi a kezelőorvosnak, hogy egyoldalúan megszün-
tesse az életfenntartó kezelést, amennyiben azt hiábavalónak, haszontalannak véli 
(„Futility Laws”) (96–100. o.). A fenti példák összességét követően látszik, hogy 
a vonatkozó jogi szabályozás könnyebbé teszi, meggyorsítja a halál megállapítását. 

Az élethez való jog oldalán csupán az alábbiak soroltathatóak fel: 1) abortusz köte-
lező várakozási periódusa, 2) a 2003-as „Partial Birth Abortion Act” (PBAA), mely 
tiltja az abortusz egy drasztikus, „embertelennek” tűnő fajtáját második vagy har-
madik trimeszterbe ért magzatoknál („intact dilation and evacuation”) (71–74. o.), 
3) az előbb említett PAS jogának visszautasítása az államok többségében, 4) vala-
mennyi meg nem születettet védő civiljogi és büntetőjogi szabályozás (például az 
abortusz feltételeit körülíró szabályozás, magzatelhajtás).

9. Az élethez való jog a megszületettek privilégiuma. Az Amerikai Legfelsőbb 
Bíróság nyilvánvalóvá tette az abortuszt érintő joggyakorlatával, hogy az élethez 
való alkotmányos jog kizárólag a már megszülettek joga, melynek előnyeit egészen 
halálunkig élvezhetjük.13 Azonban a megszületetteknek halálhoz való alkotmányos 
joga már nincsen részben amiatt, mert van különbség a megölni valakit (asszisztált 
öngyilkosság), és a halni engedni valakit (öngyilkossághoz való jog, életfenntartó 
kezelés visszautasításának joga, ami jogszerű) között. 

Mindebből levonható az a következtetés, hogy a jog medrében nincs bármely kor-
látozástól mentes élethez való jog és bármely korlátozástól mentes halálhoz való jog. 
Az élet és a halál joga valójában csakis a Teremtőé (253. o.). Továbbá az amerikai 
esetjog áttekintését követően kijelenthető az is, hogy a jog egyre inkább arra bátorít 
bennünket, hogy inkább előbb, mint utóbb, ha már úgyis halunk. Így válhat a halál-
hoz való jog a meghalás kötelezettségévé (256. o.).

10. Az élet természetének kutatása. Tegyük félre halálfélelmünket, ha tudjuk, és 
gondolkodjunk el azon, hogy mire lehet jó mégis a halál ügye? Próbáljuk meg az éle-
tet annak egyik sarokpontjából, a halál szemszögéből nézni! 

13 A Roe v. Wade ügyben a legfelsőbb bíróság kinyilvánította, hogy az Alkotmányban lévő személy 
szó (a természetes személy, akinek alkotmányos jogai vannak) kizárólag a megszületettekre vonat-
koztatható.
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Ennek lehetőségét ajánlja figyelmünkbe Elisabeth Kübler-Ross a thanatológiai 
szakirodalom egyik klasszikusában, „A halál és a hozzávezető út”14 című könyvében. 

„Megkértük a haldoklót, legyen tanítónk, hogy többet tudhassunk az élet utolsó stádi-
umairól és a velük járó szorongásokról, félelmekről és reményekről. […] Remélhetőleg 
az itt leírtak majd többeket arra késztetnek, hogy ne meneküljenek el a „reménytele-
nül” beteg emberek elől, hanem menjenek közelebb hozzájuk, mivel igen sokat tehet-
nek értük utolsó óráikban. Az a néhányunk, aki ezt meg tudja tenni, rájön majd, hogy 
ez mindkét fél számára hasznos lehet; sokat tanul az emberi gondolkodásról, létünk 
egyedülálló emberi aspektusairól, gazdagabb lesz e tapasztalatok révén, és talán 
kevésbé fog szorongani saját halandóságának tudatától.”

Miért, milyen okból keresi egyáltalán a szerző az élet és a halál univerzális igényű 
jogi definícióját? Azért, mert valójában az emberi élet természetéről, személyes iden-
titásunkról szeretne sokkal többet tudni, amit meg lehet érteni. Életünk során, önis-
mereti törekvéseink részeként szükségszerűen az emberi élet, életünk természetét 
kutatjuk, mindenképpen keressük a választ a lét értelmére. 

Erre tekintettel fogalmazzuk meg, vagy fogalmazzuk újra célunkat, amely szóljon 
valahogy így: célunk nem kevesebb, mint teljes leírást adni az emberi élet termé-
szetéről. Elképzelhető, hogy az előbbi mondat ismerősen hangzik, mert azt részben 
Stephen Hawkingtól kölcsönöztem. Az ő célkitűzése így szól: „Célunk nem keve-
sebb, mint teljes leírást adni a világegyetemről, amelyben élünk.”15 Azért ragadt 
magával ez a nagyratörő, kozmikus gondolat, mert megalkuvás nélküli, lényegre 
törő egyenes beszéd. Azok közé tartozom, akik létük értelmét abban vélik megta-
lálni, ha az ezekhez hasonló kérdéseken és a lehetséges válaszokon törik a fejüket.

A halál az élet része. Élet (vagy, ahogyan én azt magamban nevezem: az 
életrendszer) és halál az én értelmezésemben is rész-egész viszonyban állnak, sajá-
tomnak érzem e közhelyszerű állítást, amely arra is utal, hogy fogadd el azt. Tegyük 
félre (a halálfélelem mellett) az élő és halotti (jogi) státusz közötti, alapvetően más 
jellegű megkülönböztetést is. A halál az életrendszer egyik igazán karakteres sarok-
pontja azzal, hogy a pont szó nem feltétlenül megfelelő a halál esetében. Ez a recen-
zió nem terjed ki azokra az ontológiai és episztemológiai magyarázatokra, melyek 
szerint a halál folyamatként vagy pillanatként, vagy egyszerre mindkettőként ragad-
ható meg inkább. Ha tudjuk a közhelyszerű rész-egész kontextusban kezelni Foley 
cinikus, de roppant meggyőző szavait – a halál joga szinte már a meghalás köte-
lezettségévé válik, és a halál joga jóval erősebb, mint az élet joga, mert kimunkál-
tabb –, akkor nincs mit csodálkozni azon, hogy arányaiban a résszel többet foglal-
kozunk. A részre koncentrálunk, feltesszük, hogy az könnyebben megfogható azzal, 
hogy jelen esetben tudjuk, a halál egyáltalán nem megragadható általunk, inkább 
csak körbetáncolható. Belátható, hogy mindkettő (élet és halál) esetében az elmé-
letek szintjéig sikerült eljutnunk, nincs domináns identitás-elméletünk. Az emberi 

14 Elisabeth Kübler-Ross: A halál és a hozzá vezető út (Budapest: Gondolat 1988) 23–24. 
15 Kitty Ferguson: Stephen Hawking élete és világa. Korunk egy kivételes, ünnepelt és rettenthetet-

len személyiségének élete és tudományos munkássága (Budapest: Kossuth 2012) 18.
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minőség beazonosítására törekvő identitás-elméletek – amelyek alatt elsősorban 
az animalizmust, perszonalizmust és mindizmust (mindism) értem – úgyszintén 
nem férnek bele e recenzió kereteibe. Visszatérve ismét Hawkingra, szeretném egy 
másik ötletét is kölcsön venni, amely „Az idő rövid története” című könyvében került 
kifejtésre a fizikai elméletek témájában. Ez a gondolatmenet szerintem egy metafi-
zikai vonatkozású jogkérdésben (mint amilyen például a halál konszenzusos jogfo-
galma) is megfontolásra érdemes, lehet, hogy nemcsak a kozmológia világában áll-
ja meg a helyét. Hawking interpretálásában a fizikai elmélet nem maga az igazság 
nagy I-vel, és egyáltalán nem a végső szó. 

„Az elméletekre úgy is gondolhatunk, mint játékhajókra. Vízre kell bocsátanunk 
ahhoz, hogy megtudjuk, vajon fennmarad-e a vízen. Tesztelnünk kell. Ha elsüllyed, 
kivesszük a vízből, végzünk rajta bizonyos módosításokat, vagy éppen egy teljesen 
új hajó építésébe kezdünk, okulva a korábbi negatív tapasztalatainkból.” 16 

11. Magyar haláljog. Térjünk most ismét vissza a halál jogfogalmához immár magyar 
vonatkozásban. A magyar haláljog (amely alatt én elsősorban az Eütv.17 halálra 
vonatkozó, másodsorban azzal kapcsolatos szakaszait18 és annak kapcsolódó ren-
deleteit19 értem) konzervatívabb, szűkebb körű, mint az amerikai jog. Fő különb-
ség a halál jogfogalmát tekintve, hogy a légzési és keringési rendszer irreverzibilis 
leállása önmagában nem jogi halál, a magyar jog nem ismeri el a kardiopulmoná-
lis halált. A klinikai halál20 ugyan a magyar egészségügyi törvényben is meghatá-
rozásra került, de az nem jogi halál, hanem deklaráltan átmeneti állapot. Emellett 
megtaláljuk a halál konzervatív jogfogalmát,21 a teljes agyi halál jogfogalmát22 és 
két speciális halálfogalmat (a meg nem születettekre és az újszülöttekre: korai vagy 
középidős magzati halál és perinatális halál).23 

Kereszty Éva jelzi, hogy az agyhalál koncepciója relatíve korán, 1972-ben került 
be a magyar jogba.24 A finn jog lekörözte a magyar jogot az agyhalál 1971. évi 
kodifikálásával, és összehasonlításképpen szeretném megjegyezni, hogy az ameri-

16 Ferguson (15. lj.) 25.
17 Lásd 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről.
18 Eütv. XI. fejezet: Szerv- és szövetátültetés, Szerv, szövet eltávolítása halottból. XII. fejezet: A halot-

takkal kapcsolatos rendelkezések. 99. §: Hospice ellátás. 19. § (2) bek.: holttestről való rendelke-
zés. 20. §: Az ellátás visszautasításának joga. 211. §: Feltételezett beleegyezés elve, Beleegyezés 
vélelme – transzplantációs vonatkozásban. (A felsorolás nem teljes körű.)

19 E tekintetben a legfontosabbak: a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet, melynek 2. sz. melléklete rög-
zíti az agyhalál megállapításának konjunktív feltételeit, 9–10. §: Tiltakozás lehetőségei, 6–8. §: 
Halottból történő szerveltávolítás, hozzátartozó utólagos tájékoztatása, 287/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól.

20 Eütv. 216. § a).
21 Eütv. 216. § c).
22 Eütv. 216. § b), mely teljes összhangban van az amerikai „whole-brain death” fogalommal.
23 Eütv. 216. § d-e).
24 Kereszty Éva: Halottak, akik köztünk élnek (Budapest: Medicina Könyvkiadó 2006) 20. és a 

18/1972. (XI. 4.) EüM rendelet. E szerint „Az agyműködés végleges megszűnése – az agyhalál – 
az egyén halálát jelenti. Az agyhalál megállapítása feltételekhez és tünetekhez kötött.”
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kai UDDA haláljog 1981-es – azzal, hogy maga az agyhalál koncepciója 1968-ban 
indult útjára (a Harvard Orvostudományi Egyetemről) mint „dobogó szív melletti 
halál” (117. o.).25 Talán ennyi információ alapján is kijelenthető, hogy a magyar jog 
e tekintetben meglehetősen „up-to-date” volt (legalábbis a 1970-es években). De 
mi a helyzet most, 2018-ban, a „fejátültetés” korában? 

Mindösszesen csak egyetlen, sokat vitatott témára szeretném felhívni (én is) a 
figyelmet jelen tanulmány keretei között, mely többeknek a legfájdalmasabb a halál-
lal kapcsolatos hatályos jogi szabályozásban.

„A betegség természetes lefolyását lehetővé téve az életfenntartó vagy életmentő be-
avatkozás visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha a beteg olyan 
súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint 
rövid időn belül – megfelelő egészségügyi ellátás mellett is – halálhoz vezet és gyó-
gyíthatatlan.”26 

Képzeljük el most, hogy mi is ilyen helyzetbe kerültünk, „már nem a hirtelen, kímé-
letlen elmúlástól kell félnünk, hanem a gépekhez, személytelen intézményekhez 
láncolt hosszas vegetálástól, embervoltunk objektummá, akaratlan bábbá alacso-
nyodásától.”27 A „rövid idő” tisztázatlansága a hivatkozott szakaszt a gyakorlatban 
alkalmazhatatlanná teszi. Valamiért nem mondta ki senki (jogszabályban deklarál-
va), hogy mennyi ez a rövid idő. Esetleg fél év? 

A kérdésfeltevések sokszor elhamarkodottak, provokatívak, kritikai élűek, azon-
ban távol áll tőlem, hogy bíráljam a nehezen megszerzett meglévőt, bevallottan nem 
ismerve az összes szóba jövő körülményt. A kérdésfeltevések mindazonáltal feltét-
lenül szükségesek, elengedhetetlenek, kikerülhetetlenek, mert közelebb visznek a 
célunkhoz. A lényeg az, hogy megállja-e helyét az aktuális elméletünk, a játékha-
jó vajon úszik, vagy már süllyedőben van, és van-e új, többet ígérő játékhajónk?

F. Kiss Gabriella*

25 Kereszty (24. lj.) 26. A Harvard Orvostudományi Egyetem Ad Hoc Bizottsága 1968-ban tette köz-
zé „Az irreverzibilis kóma definíciója” című anyagot, amely alapjává vált a halálfogalom tartalmi 
meghatározásának a jogrendszerek jelentős része számára is.

26 Eütv. 20.§ (3) bek.: önkéntes passzív eutanázia.
27 Filó (1. lj.) 668. 
* PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola, 1053 

Budapest, Egyetem tér 1-3. 
 E-mail: fkissg@indamail.hu
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FLECK ZOLTÁN – KISS VALÉRIA – TÓTH FRUZSINA – NEUMANN LÁSZLÓ 
– KENÉZ ANIKÓ – BAJNOK DÁVID: A JOGTUDAT NARRATÍV ELEMZÉSE 
(BUDAPEST: ELTE EÖTVÖS KIADÓ 2017) 366.

Az elmúlt évtizedben örvendetesen megélénkülő hazai jogtudatkutatásokban érde-
keltek nagy várakozással tekintettek a Fleck Zoltán vezette – Bajnok Dávid, Kiss 
Valéria, Kenéz Anikó, Neumann László és Tóth Fruzsina részvételével alakult – kuta-
tócsoport munkájának eredményeit bemutató kötet megjelenése elé, hiszen a mód-
szertani megfontolásokról és a részeredményekről már több tudományos fórumon 
hallhattak előzőleg.1 A kötetben felsorakoztatott társadalomelméleti, metodológiai 
és empirikus anyag gazdagsága okán azonban a jogelméleti problémákra érzékeny 
tágabb szakmai közönség figyelmére is méltán számíthat a mű.

A könyv címe, amely első pillantásra a kutatás tárgyának és módszerének frap-
pánsan sűrített megragadásának tűnik, valójában egy kicsit félrecsúszott. Egy hosz-
szabb cím – például „A jogtudat elemzése életinterjúk tükrében” – talán érthetőbb 
és pontosabb lett volna, hiszen az „elbeszélő értelmezés” valami olyasmit jelentene, 
hogy történeteket mesélünk a jogtudat értelmezéséről. A kötetben szereplő tanul-
mányok ellenben nem a jogtudatról, hanem a jogról (is) szóló elbeszélések elemzé-
sére vállalkoznak. Másfelől pedig elkerülhető lett volna, hogy azokat a jogelmélettel 
foglalkozó kutatókat, akik a „narratív” jelzőt esetleg terminus technikusként értik, 
félre vezesse, mivel a narrative jurisprudence hagyománya – melyet a hazai jogel-
mélet számára a nemrégiben tragikus hirtelenséggel elhunyt Nagy Tamás mutatott 
be2 – szinte teljességgel érintetlen maradt az elméleti részben.

A kötet szerkezetileg jól átgondolt, átláthatóan és világosan tükrözi a kutatási 
projekt módszertani és tartalmi megfontolásait. Két nagyobb szerkezeti egységre 
tagolódik: az anyag mintegy egyharmadát kitevő elméleti és módszertani beveze-
tőre (Első rész), melyet az empirikus elemzéseket tartalmazó Második rész követ, 
míg a Harmadik rész teljes életútinterjú-elemzéseket mutat be.

Az elméleti bevezetés („A kutatás elméleti háttere”, 11–108. o.) Fleck Zoltán mun-
kája, amely a kutatási projektet elsősorban az amerikai jogtudományban az 1960-as 
évek végétől formálódó kritikai jogi kutatások (Critical Legal Studies, CLS)3 össze-

1 A magyar lakosság jogtudata elméleti és empirikus elemzés. Tudományos szimpózium az MTA TK 
Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja rendezésében az OTKA K 105552 
projektjének keretében. MTA TK JTI, Budapest, 2016. szeptember 29. Jogi kultúra, jogtudat és 
jogászképzés. ELTE ÁJK, Budapest, 2017. június 16. Az empirikus jogtudat-kutatás módszertani 
kérdései a kutatási tapasztalatok tükrében. Tudományos szimpózium a PPKE JÁK Jogbölcseleti 
Tanszék Jogszociológiai Kutatócsoportja és a MTA TK Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi 
Kutatások Csoportja rendezésében, az OTKA 125520 „A jogosultság kultúra hiánya a közép-eu-
rópai jogi kultúrákban. Mítosz vagy valóság?” kutatási program keretében. PPKE JÁK, Budapest, 
2018. február 23.

2 Nagy Tamás: Josef K. nyomában. Jogról és irodalomról (Máriabesnyő – Gödöllő: Attraktor 2010).
3 A CLS mozgalmának formálódásáról és célkitűzéseiről lásd Szabadfalvi József: „Előszó. Útkeresések 

a mai angol-amerikai jogelméletben” in Szabadfalvi József (szerk.): Mai angol-amerikai jogelmé-
leti törekvések (Miskolc: Bíbor 1996) 1–16, kül. 5–11. valamint Roberto Mangabeira Unger: „A kri-
tikai jogi mozgalom” in Szabadfalvi József (szerk.): Mai angol-amerikai jogelméleti törekvések 
(Miskolc: Bíbor 1996) 101–126.
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függéseibe próbálja elhelyezni. E törekvés hozadéka, hogy részletesen bemutatja és 
elemezi az e hagyományban az utóbbi három évtizedben megfogalmazódó társada-
lom-, tudomány- és ismeretelméleti megfontolásokat. Ugyanakkor azonban kevesebb 
figyelmet szentel a közép-európai régió és különösen a magyar viszonyokra fóku-
száló kortárs szociológiai és jogszociológiai vizsgálódások eredményeinek számba-
vételére. Ezt jól tükrözi, hogy fejtegetései legvégére került a „Posztkommunista jogi 
kultúra, régió, strukturális viszonyok” című fejezet. Ez egy némileg paradox hely-
zethez vezet, hiszen maga az empirikus anyag napjaink magyar „kisembereinek” 
köréből vétetett. De vegyük most közelebbről szemügyre a gondolatmenet lépéseit!

A korszellemet megszólító első fejezet („A kérdés és a kor: a korszellem”, 11–14. 
o.) természetesen nem a korszellemről szól – mit is lehetne arról mondani három és 
fél oldalon? –, hanem inkább a kutatás szemlélete mögötti értékek megvilágításá-
ról. Ezek pedig a demokrácia és a jogállam eszméi. Ez az értékelköteleződés nem 
meglepő a szerző esetében, hiszen már korábbi munkái is jelezték azt.4 Az érdekes-
sége ennek inkább abban rejlik, hogy a tájékozódási pontul választott CLS mozgal-
mára – különösen kibontakozásának első három évtizedében – jelentősen hatott az 
újmarxista társadalomelmélet, ezért képviselői inkább a demokrácia és a társadal-
mi egyenlőség eszméit hangsúlyozták, míg a liberális jogállam koncepcióját gyak-
ran élesen bírálták. A marxizmus sajátos – gyakran egyoldalú és túlságosan leegy-
szerűsítő – kritikai attitűdje azonban valóban átviláglik a gondolatmenet későbbi 
részeiben is.

A következő fejezet („A jogtudat új értelmezése”) alkotja az elméleti rész gerincét, 
melyhez kapcsolódnak és kibővítik azt a következő részek. A több alpontra tagolt 
eszmefuttatás első felében („A helyzet megváltozása”, 15–16. o; „Kulturális fordu-
lat a jogtudományban”, 16–20. o; „Kultúra, tudat, cselekvés – a jogtudat szocioló-
giai alapjai”, 21–27. o.) a szerző azt mutatja be, hogy a múlt század utolsó évtize-
deitől kezdve – vagy több indulattal: a jóléti állam válságának, a késő modernitás, a 
poszt-modern […] (Nagy Tamást parafrazálva: a nem kívánt rész törlendő!) korsza-
kában – hogyan változik meg a tudomány, s benne a szociológia szerepe, s hogyan 
kerül a társadalomkutatás fókuszába egyre inkább a kultúra és a hétköznapi élet 
vizsgálata. E szemléletváltás módszertani következménye a kvalitatív módszerek 
felértékelődése.

Az eszmefuttatás második részében – melyet szintén három tematikus egységre 
bontott a szerző („A jogtudatkutatás emberképe”, 28–31. o.; „A jog mint kulturális 
rendszer – jelentés-előállítás és korlátai”, 31–35. o.; „A hétköznapi élet, a minden-
napi kultúra és az ellenállás”, 35–41. o.) – a kutatás módszeréül választott életin-
terjú-elemzés társadalomelméleti alapjai kerülnek tisztázásra. A három alfejezet 
közül a középső, a jog jelentés-teremtő, valóságkonstruáló szerepét vizsgáló a leg-
inkább érdekes és tanulságos, míg az azt közrefogó két gondolatmenet nem men-
tes a további megfontolásokat igénylő ellentmondásoktól és bizonytalanságoktól.

Ilyen ellentmondásra bukkanhatunk „A jogtudatkutatás emberképe” alatti fejtege-
tésekben. Ha ugyanis félredobjuk az egyéni koherens habitus képzetét mint „peda-

4 Vö. Fleck Zoltán [et al.]: Technika vagy érték a jogállam? (Budapest: L’Harmattan 2012).
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gógiai illúziót” (29. o.), akkor semmi értelme bízni az „egyéni koherenciateremtés” 
konstrukciójában. Továbbá, mivel az ember természete szerint társas lény, ezért min-
den értelmes lélektani irányzat – nem csupán a szerző által azonosított „individuál-
pszichológia” – számot vet a viselkedés megértésénél a „külső”, társadalmi tényezők 
hatásával és az egyéni diszpozíciókkal és kompetenciákkal. Az inkoherens, széteső 
tudati szerkezet adottnak vétele ellentmond annak a közismert lélektani megfigye-
lésnek is, hogy a lelki betegségek java pontosan ebből az „egészségtelen” állapotból 
fakad. A tudat belső feszültségei éppen a koherenciateremtéshez adják az energiát, 
ami normál esetben a személyiségfejlődés (jellemfejlődés) motorja. De ha a tanulási, 
fejlődési folyamat valamiért megakad, és a koherenciateremtés sikertelenné válik, 
akkor az egy sor személyiségzavarhoz vezethet.

Abban a foucault-i ihletettségű gondolatmenetben pedig, amelyben a szerző a 
hétköznapi élet mikro-szintű szövetében tárja fel a hatalommal szembeni ellenállás 
közegét – a marxista szemlélet jellegzetes egyoldalúságával –, elmulasztja jelezni, 
hogy ez a terep nemcsak az ellenállás, hanem a megalkuvás, önámítás, önigazo-
lás, nyavalygás közege is, amiből a behódolás éppúgy fakadhat, mint a reziszten-
cia. Hogy aztán a mindennapi élet e helyzetei miként összegződnek társadalmi szin-
ten, az pedig nem annyira a „kultúra és a hagyományok állapotától”, mint inkább a 
közösség erkölcsi állapotától függ.

Ezt követően némileg megtörik az eddig felépített gondolati szerkezet, s a szerző 
a fentiekben bemutatott kérdések bővebb tárgyalását szolgáló fejezetek elé illesztet-
te be a kutatás módszertani előképét jelentő The Common Place of Law című mű5 
ismertetését. Ezt a fejezetet („Az interpretatív jogtudatkutatás alapműve, 43–52. 
o.) talán inkább az egész rész végére kellett volna helyezni, hiszen ehhez kapcsoló-
dik közvetlenül a kutatás módszertanát bemutató rész.

Ami Patricia Ewick és Susan Silbey szóban forgó művét illeti, aligha vitatható, 
hogy az méltán váltott ki nagy érdeklődést és kritikai visszhangot a szakmai közön-
ség részéről, azonban „paradigmatikus” mérföldkőnek tekinteni azt a jogtudatkuta-
tásokban, nos, erős túlzás volna a jelen recenzens megítélése szerint. A szerzőpár 
nem hogy nem teremtett új fogalmi keretet, hanem éppen ellenkezőleg, az amerikai 
jogi antropológia 1940-es évekre visszamenő hagyományába illeszkedve, a Sally 
Falk Moore és Laura Nader nevével fémjelzett, a 60-as, 70-es években kibontako-
zó „iskolából” érkeztek. A jogi pluralizmus, a fél-autonóm társadalmi mezők elméle-
te, a részt vevő megfigyelés és egyáltalán a mikro-szociológiai vagy kvalitatív mód-
szerek, a jog „alulról” való szemlélete stb., ezek már mind készen voltak számukra. 
Másrészt az „interpretatív jogtudatkutatásnak” van egy ettől nagyrészt független 
szála, ami a „jog és irodalom” berkein belül a legal storrytelling és a – Nagy Tamás 
kifejezésével élve – „kisebbségi tudatosság” irányzata körül szövődött. A Common 
Place és a mögötte álló kutatás tehát inkább egy érdekes módszertani kísérletnek 
tekinthető, ami azonban több tekintetben visszalépésnek tűnik. Először is, mert szem 
elől téveszti az interakcionista perspektívát, vagyis hogy a jog az egy „társasjáték”, 

5 Patricia Ewick – Susan Silbey: The Common Place of Law. Stories from Everyday Life (Chicago: 
University of Chicago Press 1998).
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ahol a másik (vagy a többi) fél történetét is meg kellene hallgatni. (Vajon hogyan lát-
hatta a bíró azt a hölgyet, aki a válóperére begyógyszerezve érkezett, s könyökölt 
a tárgyalótermi asztalnál? Vö. 299. o.), hiszen minden joggal kapcsolatos tapasz-
talat és konstrukció így keletkezik. Továbbá, hogy nem tudunk semmit a történetek 
valóságreferenciájáról. Erre a kérdésre még alább visszatérünk.

„A jogtudatkutatások ismeretelméleti alapjai” (53–62. o.) című fejezettel tér vissza 
a szerző a teoretikus alapok kiszélesítéséhez, melyben bemutatja a kvalitatív kuta-
tások episztemológiai hátterét adó elméleti megközelítéseket: a fenomenológiát, a 
hermeneutikát és a konstruktivizmust. A sok érdekes és fontos meglátás között azon-
ban néhány ellentmondásos és bizonytalan gondolatra is bukkanhatunk.

Így például, mikor a szerző írja, „[Csak]hogy a jelentés tartalma nem ragadha-
tó meg közvetlenül, sőt nem következik belőle a cselekvés sem, így a kutatás során 
talált jelentésekből nem lehet közvetlenül a magatartásra következtetni. Pontosabban 
a cselekvés és a tudat nem mechanikusan következik egymásból” (55. o.). 

Akkor most következik a jelentésből a cselekvés, vagy sem? Ha abból, amit az 
emberek mondanak, nem következik semmi arra nézve, hogy mit csinálnak, akkor 
teljesen felesleges azzal foglalkozni, hogy mit mesélnek. Ha mégis van kapcsolat 
a kettő között, akkor viszont eljutunk a történetek hitelességének kérdéséhez, amit 
viszont a kutatás választott módszerével gyakorlatilag nem lehet ellenőrizni.

Vagy amikor a szerző közli, hogy „[H]a elfogadjuk ezt a szemléleti keretet, kuta-
tási hagyományt, akkor a valóságra vonatkozó konstrukciók egyenértékűségét is el 
kell fogadnunk, nincs kitüntetett pozíció. E semlegesség azonban nem jelenti a kri-
tika lehetetlenségét” (55. o.). Ha logikailag következetesen értelmezzük a mondot-
takat, akkor nem juthatunk más következtetésre, minthogy: de igen! A kritikához 
ugyanis meg kellene találni a szubjektív perspektívától független arkhimédészi pon-
tot. Ha viszont valamiképpen mégis lehetséges lenne a kritika, akkor az ellenállás 
ugyanúgy bírálható lenne, mint a megszokott követése.

„A jogtudományi válaszok a fordulatokra” című fejezetben (63–68. o.) a szerző 
inkább csak a jogtudatkutatások korábbi – a kvantitatív módszerekkel, az instru-
mentális jogszemlélettel és a (naiv) realizmussal összekapcsolt – korszakának kri-
tikáját ismételi, ezért beolvaszthatónak tűnik a II. fejezet 1.2 pontjaiba.

A VI. fejezet ellenben – megtévesztő címe dacára („Jogosultságok, a ʻjogok for-
radalma’ vagy puszta ígéret?”) – szerencsére nem az emberi vagy az állampolgári 
jogokért való küzdelem általános jogelméleti kérdéseit tárgyalja, hanem – mondhat-
ni: végre! – hard core jogszociológia. A fejezet első része a joghasználat strukturá-
lis tényezőit (69–76. o.), míg a második része a pereskedési hajlamot befolyásoló 
faktorokat veszi számba (76–85. o.).

A következő fejezettel némileg fordított a helyzet, mint az előzővel. Ígéretes a cím 
(„Normaképződés és jogtudat”, 87–91. o.), de a nyúlfarknyi részben hozott eset – 
parkolás télen Chicagóban – nem is a normaképződés problémáját példázza, hanem 
hogy a társadalmi gyakorlat hogyan tölti ki az állami jog fagyszünetével keletke-
ző űrt. Nem tudunk meg semmit arról, hogy az önhatalmúlag intézkedő polgárok 
mivel igazolják cselekvésüket. Szóval ezt a témát sokkal részletesebben ki lehetett 
volna fejteni.
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Az utolsó, VIII. fejezetről („Posztkommunista jogi kultúra, régió, strukturális 
összefüggések” 93–99. o.) már fentebb jeleztük, hogy nagyon fontos lenne – feldú-
sítva hazai szociológiai anyaggal –, s az elméleti rész élére lehetne tenni. 

Még egy utolsó általános megjegyzés: jó lett volna, ha a jogtudat és a jogi kultú-
ra fogalmi viszonyát tisztázta volna a szerző, mert időnként szinonim értelemben, 
máskor pedig úgy használja azokat, mintha különböző dolgokra utalnának.

A kutatás metódusát Kiss Valéria mutatja be, előbb az életinterjú módszerének filo-
zófiai és pszichológiai („Identitás és narratíva: az élettörténetek kutatásának pszi-
chológiai és filozófiai alapjai”, 115–124. o.), majd az élettörténetek hermeneutikai 
rekonstrukciója („Narratív életinterjú és hermeneutikai esetkonstrukció”, 125–128. 
o.) problémáinak megvilágításával. Végezetül a kutatás konkrét menetének ismer-
tetése („A kutatás módszertana és menete”, 129–132. o.) zárja az elméleti rész fej- 
tegetéseit.

Az alkalmazott módszer voltaképpen nagyon egyszerű: „A kutatás elméleti hát-
teréről, a kutatási kérdésekről igyekeztünk minél kevesebbet közölni az interjúala-
nyokkal. A fókusz (Hogyan jelenik meg a jog a hétköznapokban?) ismertetésére 
szorítkoztunk annak érdekében, hogy ne befolyásoljuk őket abban, ahogyan elme-
sélik élettörténetüket, és abban a jog szerepét” (130. o.) – miként azt maga a szer-
ző tömören összefoglalja. 

A felvett – mintegy 150 órányi – anyag elemzése már némileg komplikáltabb el-
járás volt. Az első lépésben kiszűrték az élettörténetek tényanyagát – anélkül, hogy 
ezeket bármilyen módon ellenőrizték volna –, a második lépésben pedig „szoros 
olvasással” (close reading) elemezték az elhangzott narratívákat. Felkutatták azok-
ban az elbeszélő számára érzelmi vagy értelmi feszültségeket keltő szakadásokat, 
váltásokat, amelyek megnyitják az alternatív értelmezések lehetőségét.

A leírt, s a kutatók által többé-kevésbé szigorúan követett módszer legfőbb korlát-
ja az, hogy nem tudunk meg semmit – azon kívül, hogy a kutatók jóhiszeműen igaz-
nak veszik a történeteket – azok valóságreferenciájáról, hitelességéről. A válás elbe-
szélésekor nem halljuk a másik fél – netán a bíró – hangját, a kulákok ütlegelésénél 
az áldozatok hangját stb. Összességében az egész életinterjú-elemzés úgy műkö-
dik, mint egy hazugságvizsgáló gép. Ahol szünet van, vagy a hangvétel, a stílus, a 
regiszter változik, ott valami „hibádzik”. Az elemzők felteszik a kérdéseket, hogy 
ennek vajon mi lehet az oka. De kontextus és más hangok meghallgatása híján nem 
sok esély van értelmes kérdések feltételére. Marad egyfajta pszichologizáló inter-
pretáció, ami néhol egészen intuitív, máshol meg teljesen semmitmondó, mechani-
kus kérdésekhez vezet.

Érdemes még itt kiemelnünk egy az egész elméleti részen „vörös fonálként” húzódó 
motívumot, mely mind Fleck Zoltán, mind pedig Kiss Valéria eszmefuttatásában ki-
tapintható: a jogtudatkutatások korábbi korszakának meghökkentően éles bírálatát. 
A kritika annyiban meghökkentő, hogy a kutatás célja szempontjából voltaképpen 
felesleges, s mintegy úgy mutatja be az életinterjú módszerét mint az összes korábbi 
metodológiai nyavalya panacea-ját. A jelen recenzensnek nem tiszte, hogy védel-
mébe vegye a jogtudatkutatások előző szakaszának eredményeit, csupán azt sze-
retné kiemelni, hogy az ilyesfajta sommás ítéletek (lásd például Fleck, 16. o., Kiss, 
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128. o.) elég kockázatosak, ha nem előzi meg őket a bírált irányzatot alkotó művek 
részletes elemzése.

Talán helyesebb lett volna, ha szerzők inkább saját módszertani korlátjaik felfe-
désére fordították volna energiáikat a KOL-kutatások6 szalmabábjának csépelése 
helyett. Miből gondolták, hogy az interjúkészítésnél nem működik a „hurok hatás” 
(különösen, ha az alany szociológiát végzett – vö. Jolán esete, 298. o.), vagy hogy 
az „interjúer” személye nincs hatással a kérdezett személyre? Lehetséges, hogy egy 
70+ férfi, aki egy előre megírt életrajzzal sétál be az egyetemre, nem akar impo-
nálni a 20–30+ tudós hölgyeknek (vö. Ábel története, 146–149, 150–151, 156–157, 
160–163, 168–169. o.)?

A tudományos ismeretek ellenőrizhetőségének jegyében pedig nem lett volna 
ártalmas a kutatóknak közölni, hogy ki és hol készítette az interjút az alannyal; hol 
olvasható az interjúk szövege esetleges másodelemzés céljából; hogy milyen interne-
tes portálokon tették közzé az interjúra való felhívást; kit kerestek meg személyesen.

A kötet második része három téma – a történelmi emlékezet (Tóth Fruzsina: 
„Történelmi kontextus és jogtudat”, 139–176. o.), a „sérülékeny identitások” (Kiss 
Valéria: „Sérülékeny identitások és jogtudat”, 177–216. o.), valamint a „munkásma-
gatartások” (Neumann László: „Munkahelyi jogtudat és ʻmunkásmagatartások’”, 
319–259. o.) – köré rendezi az empirikus anyag elemzését. Mindhárom fejezet azo-
nos szerkezetet mutat: egy elméleti bevezetőt – mindhárom önmagában is értékes és 
jelentős – az interjúk hosszabb-rövidebb részleteinek megvilágító példái követnek, 
s végül egy teoretikus összegzéssel zárulnak. Természetesen a három téma külön-
böző mértékben igényli a kontextualizációt. A magyar történelem elmúlt száz éve 
nyilván kevésbé, mint a nők jelenlegi társadalmi helyzetének bemutatása. Ebből a 
szempontból Neumann Lászlónak a munka világába kalauzoló elemzése a legjobban 
sikerült, míg a szexizmus kérdéseit kizárólag női szempontból tárgyaló rész elejére 
bizonyosan odakívánkozott volna néhány, a „gyengébb nem” helyzetét leíró olyan 
szociológiai kemény tény, mint például, hogy a magyar férfiaknak rövidebb a szüle-
téskor várható élettartama, mint a nőké, alacsonyabb az iskolázottságuk, s – ennek 
következtében – a jogismeretük.7

Az első fejezet tehát a két háború közötti periódustól induló történeti emlékezés 
keretei között vizsgálja a joghoz való viszony kérdését. Az öt ember életútjáról szó-
ló elbeszélések történeti korszakokra bontott elemzése érdekes következtetéshez 
vezet: „Az a töredezett történelem, amelyet az idősebb interjúalanyaink átéltek, töre-
dezett módon hat jogtudatukra, joghasználatukra. A választott stratégiák megjele-
nése egy-egy élettörténeten belül és az élettörténeteket összeolvasva is egyszerre 
ellentmondó és koherens.” (174. o) Hogyan lehet valami egyszerre ellentmondó és 
koherens? E rejtély megoldásához bízvást irányíthatjuk az Olvasót – amit a szer-

6 A jogtudatkutatások megjelölésére a nemzetközi irodalomban használt rövidítés (KOL) a mind a 
mai napig a témában az egyik legtöbbet hivatkozott alapműnek számító kötet címéből származik: 
Adam Podgorecki [et al.]: Knowledge and Opinion about Law (London: Martin Robertson 1973).

7 Erről lásd Gajduschek György – Fekete Balázs: „A jogismeret változása az elmúlt közel fél évszá-
zadban” in H. Szilágyi István (szerk.): Jogtudat-kutatások Magyarországon 1967–2017 (Budapest: 
Pázmány Press 2018) 173–220. 
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ző elmulasztott – Bibó István „Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történe-
lem” című írásához.8

A sérülékeny identitások kérdéseit tárgyaló második fejezet érdekessége, hogy 
a párkapcsolatokat elemző rész (Párkapcsolatok: együttélés, házasság válás, 192–
202. o.) anyagába bekerült egy súlyos mozgásszervi betegségben szenvedő fia-
tal férfi élettörténetének néhány részlete is (Gábor története, 198–201. o.), akivel 
az esettanulmányok között ismét találkozhatunk. Az a végkövetkeztetés azonban 
aligha meglepő, hogy a fiatalabb, magasabban képzett nők inkább értékelik hely-
zetüket a feminizmus fogalmai szerint, mint idősebb, kevésbé iskolázott nőtársaik. 
Noha ez a tendencia nem befolyásolja lényegesen a joghoz való, alapvetően eluta-
sító viszonyukat.

A Neumann László által írt harmadik fejezet erőssége, hogy a másik két témához 
képest sokkal körülhatárolhatóbb társadalmi csoporttal dolgozott, és egy korábbi, a 
Munka törvénykönyve változásának társadalmi hatásait vizsgáló kutatás eredmé-
nyeire is támaszkodhatott. A bővebb empirikus anyagra alapozva ezért a munkás-
magatartások jól használható tipológiáját tudta kidolgozni tanulmányának harma-
dik részében (Jogérvényesítés vagy annak hiánya, 233–255. o.).

Ezzel elérkeztünk a kötet harmadik részéhez, amely négy élettörténet részletes 
elemzését tartalmazza. Az első kettő – Kiss Valéria és Bajnok Dávid munkája – „fő-
szereplőivel”, Gáborral és Jolánnak már a korábbi tematikus diszkusszió alkalmával 
találkozhattunk. A másik két történet – István, egy idősebb autófényező és Andris, 
egy tehetséges, fiatal szakács történetei – feldolgozásában az elemzők (Kenéz Anikó 
és Kiss Valéria) elsősorban a munkával kapcsolatos igazságosság és méltányosság 
képzeteit igyekeztek feltárni.

A bemutatott történetek hitelességéhez nem férhet kétség. Szereplői nem fiata-
lok, szépek és gazdagok. Hétköznapi emberek hétköznapi történetei ezek, melyek-
ben ráismerhetünk környezetünkre, önmagunkra. Olyan hétköznapi történetek ezek, 
melyekben a jog alig-alig jelenik meg, s csak elvétve játszik fontosabb szerepet.

Összegzésként azt mondhatjuk, hogy az Olvasó egy izgalmas módszertani kísérlet 
eredményeit találja a kötetben, melynek tudományos értékét tovább fokozza az egyes 
gondolati egységek végéhez illesztett gazdag szakirodalmi anyag. Mint minden ilyen 
jellegű vállalkozás esetében, természetesen itt is tovább finomítható az elméleti szer-
kezet és a módszertan a későbbiekben. A jelen recenzens azonban bizonyos benne, 
hogy a mű a hazai jogtudatkutatások történetének egyik mérföldköve lesz.

H. Szilágyi István*

8 Bibó István: „Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem” in: Bibó István: Válogatott 
tanulmányok II. (Budapest: Magvető 1986) 569–619.

* Habilitált egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, H-1008 
Budapest, Szentkirályi u. 28. 

 E-mail: h.szilagyi.istvan@jak.ppke.hu
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THOMAS PERROUD [ET AL.] (SZERK.): MÉLANGES EN L’HONNEUR DU 
PROFESSEUR GÉRARD MARCOU (PARIS – MILLAUD: INSTITUT DE 
RECHERCHE JURIDIQUE DE LA SORBONNE – UNIVERSITÉ PARIS I 
PANTHÉON 2017) 1185.

Egy fontos életmű és az az előtt tisztelgő kötet vonatkozásában az egyik legnagyobb 
kihívást talán a terjedelmesebb munkák bemutatása jelenti. Különösen nem könnyű 
a helyzet, ha a választott könyv több idegen nyelven íródott.1 A vizsgálandó mun-
ka, mely 2017-ben jelent meg, szomorú aktualitást hordoz. Ugyanis a néhai, helyi 
igazgatással foglalkozó nemzetközileg is elismert francia jogtudós, Gérard Marcou 
professzor 70. születésnapjára szánták ünnepi kötetként (amint ezt a mélanges szó 
– hasonlóan a liber amicorum, illetve a Festschrift kifejezéshez – világosan mutat-
ja). Azonban a sajnálatos események úgy hozták, hogy emlékkötetként funkcionál-
hat, mivel Marcou professzor még 70. életéve előtt elhunyt. Szükséges tehát a jelen-
tős jogtudós –  immár lezárt – életútját áttekinteni (III. o., XIII–XIV. o.).2

Gérard Marcou 1947. november 15-én született Párizsban. Ezt követően jogi és 
politikatudományi tanulmányokat folytatott. 1965 és 1968 között az Institut d’Etudes 
politiques de Paris (IEP), vagyis közismertebb nevén a Science Po hallgatója volt. 
Első, források által említett közfunkciója 1987-től a Francia Közigazgatás-tudományi 
Intézet (Institut français des Sciences administratives) Nord-Pas-De-Calais-
ban található filiáléjának főtitkári széke. A Lille II. Egyetemen (Université de Lille 
II) kezdte oktatói karrierjét, itt lett a közigazgatási jog professzorává 1994-ben. 
Ugyanezen évtől a CNRS Kutatóközpont (Centre de recherche CNRS) igazgató-
ja. Mindkét pozícióját 1998-ig töltötte be. A Párizsi Panthéon-Sorbonne I. Egyetem 
professzora volt 1998-tól 2016-ban bekövetkezett haláláig. Mindezek mellett Gérard 
Marcou számos vezetői pozíciót töltött be, különösen felsőoktatással és kutatással 
összefüggő szervezetekben. Ilyen volt a híres közigazgatási továbbképző egyetem, 
az École nationale d’Administration (ENA) előkészítő képzése (Prép’ENA) és az 
Ulmi Egyetem (Universität Ulm) közös képzésének igazgatói pozíciója. Hasonlóan 
jelentős a Sorbonne Gazdasági Jogi Tanszékének (Département de Droit public de 
l’Economie), illetve ugyanott a gazdasági jogi mesterképzésnek (Master de Droit 
public des Affaires) a vezetése.  

Pályájának csúcsa mégis legkedvesebb kutatási területéhez, a helyi önkormány-
zati joghoz kötődik. A témakör legfontosabb nemzetközi kutatási szervezetének, az 
Európai Helyi Igazgatás Kutatócsoport (Groupement de Recherche sur l’Administ-
ration Locale en Europe) igazgatója volt 1998 és 2016 között. Ez a kutatási kon-
zorcium igyekezett koordinálni a helyi igazgatással (helyi önkormányzatokkal) fog-
lalkozó európai kutatásokat. A közigazgatási jog mellett az alkotmányjogot, illetve 
az európai uniós közjogot is kutatta. Ismeretei és tudása mélységét növelte, hogy 
a poliglott professzor francia anyanyelvén túl magas szintű olasz, spanyol, német, 
továbbá orosz nyelvtudás birtokában volt. E tudása alkalmassá tette, hogy különféle 

1 A kötet francia, angol, német, ill. spanyol nyelvű tanulmányokat tartalmaz.
2 A könyvben írtak mellett lásd még Hellmut Wollmann: „Obituary: Gérard Marcou” Hrvatska i kom-

parativna javna uprava 2017/4. 923–924.
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tudományos és gyakorlati kérdések megoldásában szerepet vállaljon. Így 1995-től 
az Európa Tanács (Conseil de l’Europe) szakértője volt, e körben említendő, hogy 
2000 óta több jelentést készített Oroszország, valamint Ukrajna helyi igazgatásáról, 
illetve egyes jogalkotási kérdésekről. A közigazgatás, illetve a szervezési és vezeté-
si viszonyokkal kapcsolatos fejlesztések támogatásáért felelős nemzetközi szerve-
zet, a SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) szak-
értőjeként tevékenykedett Azerbajdzsánban, Grúziában, valamint Egyiptomban. 
Szintén szaktudását vette igénybe a Világbank Koszovó, illetve Chile vonatkozá-
sában. Két, területrendezéssel, területszervezéssel foglalkozó német tudományos 
társaság is tagjai sorába választotta. Így lett a hannoveri Területi Tervezési és 
Kutatási Akadémia (Akademie für Raumforschung und Landesplannung) rendes 
tagja; továbbá a német Szövetségi Közlekedési Minisztérium Területi (Regionális) 
Tervezési Tanácsadó Testületének (Beirat für Raumordnung) két cikluson át 
(1994–1998; 1998–2002) tagja. A francia helyi és területi önkormányzatokra 
vonatkozó (az Európai Helyi Közigazgatás Kutatócsoport, a GRALE körében indí-
tott) jogi és vezetéstudományi kérdésekkel foglalkozó folyóirat (Droit et Gestion 
des Collectivités territoriales) főszerkesztője is volt.

Számos intézményben tartott idegen nyelven előadásokat szakértőként, illetve 
vendégprofesszorként. Németül adott elő a hannoveri Területi Tervezési és Kutatási 
Közigazgatási Akadémián (Akademie für Raumforschung und Landespalnnung), 
valamint a Speyeri Közigazgatási Főiskolán (Verwaltungsakademie Speyer). 
Olaszul tartott előadásokat a milánói Szent Szív Katolikus Egyetemen (Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano), a Páviai Egyetemen (Università degli Studi 
di Pavia), a nápolyi II. Frigyes Egyetemen (Università degli Studi di Napoli 
Federigo II). Spanyol nyelvű kurzusokat vezetett Barcelonában (Universidad del 
Barcelona); a kolumbiai Bogotában (Universidad del Rosario; Universidad del 
Cauca); illetve az argentínai Buenos Airesben (Universidad del Salvador).

Rendkívül értékes a kötet azon része, amely egy-egy rövid visszaemlékezés 
körében a professzor emberi oldalát hozza közelebb. A stúdiumok, az oktatás, a 
jellemformálódás éveiről olvashatjuk az Institut d’Etudes politiques de Paris (IEP), 
(azaz a Science Po) falai közötti időszak krónikáját. Erről évfolyamtársa, a Panthéon 
Sorbonne I. emeritus professzora, Daniel Gaxie emlékezett (XXV–XXVI. o.). Marcou 
itt történelemmel, a politikai és közigazgatási intézményekre vonatkozó tanokkal, 
valamint politikai gazdaságtannal ismerkedett főként. 1968-ban végzett, és mint az 
IEP legtöbb hallgatója, ő is baloldali volt. Pontosabban nem valamiféle baloldaliság-
ról van szó, hanem a Kommunista Hallgatók Szövetségének (Union des Etudiants 
Communistes) tagjaként kifejezetten kommunista érzelmekről, amelyeket később 
sem rejtett véka alá.3 Hallgatóként főképpen közgazdaságtani – politikai gazdaság-

3 Érdekesség, hogy hasonló ideológiai meghatározottságú az orosz Nadežda Georgievna Sališčeva 
(1924–2017) közigazgatási eljárásjogász, akitől az Orosz Tudományos Akadémia Jogtudományi 
Intézete emlékkönyvvel búcsúzott: Надежда Георгиевна Салищева. Книга памяти. [Nadežda 
Georgievna Sališčeva. Kňiga pamjati.] [Nadežda Georgievna Sališčeva emlékkönyv]. (Москва: 
Проспект 2017) 5–304. (Megjegyzendő, hogy a cirill betűs szavak, nevek átírásakor a Kniezsa-
féle nemzetközi szlavisztikai átírást alkalmazzuk).
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tani kérdésekről (a gyakorlati nézőpont, illetve az előíró jelleg helyéről) vitatkozott, 
és ezek a viták is baloldali irányultságát erősítették. Már joggyakorlata kezdetén is 
a helyi igazgatás ügyeivel foglalkozott. Doktori (PhD) munkájában is közjogi kér-
dések körét kutatta, majd tudását német területen, egy lipcsei tanulmányúton fej-
lesztette tovább. Később germanofonná vált. Egyetemi karrierje mellett 1981-től 
a köztisztviselők jogállásával foglalkozó miniszteri tanácsos volt. Feleségétől, a 
lengyel eredetű Sophie asszonytól annak anyanyelvén is jól megtanult. Angol, spa-
nyol, és olasz előadókészségét az 1990-es évek közepétől kamatoztatta aktívabban. 
Így vált nagy tapasztalatú, számos nyelvi kultúrában járatos professzorrá.

Fontos utalni Marcou professzor és a GRALE kapcsolatára is. Erről Nicolas Kada 
emlékezett meg (XXVII–XXVIII. o.). 1998 és 1999 fordulóján vette át a szervezet 
irányítását, melyet haláláig folytatott. Ennek során lelkiismeretesen alkalmazta a 
multidiszciplinaritás és az összehasonlítás követelményeit programmá formulázva, 
mint a különféle közigazgatási és jogrendszerek jó ismerője. Különösen a helyi tár-
sadalompolitikai folyamatok, a helyi gazdasági kérdések, a helyi-területi köz- és 
magán-együttműködés, azaz PPP-k (l’action publique territorialisé) jogi kérdéseit 
tették vizsgálat tárgyává. Számos kétoldalú együttműködés is született a GRALE-
on belül. Francia–orosz a közigazgatási eljárásról és a helyi önkormányzatok helyi 
közszolgáltatásokhoz történő hozzáféréséről; francia–koreai a helyi önkormányza-
tiságról; kiemelendő a helyi közszektor reformjára létrehozott európai program.4 
Erős volt az együttműködés az Európa Tanáccsal, továbbá az OECD-vel is.

Külföldi kapcsolatait illetően joggal teszi fel a kérdést Laurent Vidal (XXIX–XXX. 
o.), professzortársa a Sorbonne-on, hogy van-e olyan nagy nemzetközi szervezet, 
ahol Marcou ne dolgozott volna? Külföldi érdeklődése nyilván a francia jogi kutatá-
sokra is frissítően hatott. Alappal veti fel a szerző, hogy legfeljebb Óceánia az egyet-
len kontinens, ahol a néhai professzor nem járt. Ezzel együtt számos nemzetközi szer-
vezetben tevékenykedett: az OECD-ben, az Európa Tanácsban, és számos két- és 
többoldalú nemzetközi együttműködésben is részt vett. Tagja volt az Összehasonlító 
Jogalkotási Társaságnak (Société de Législation Comparée), Vidal e körben Marcou 
keleti kapcsolatait (ez leegyszerűsítően a kelet-európai és a közép-európai államo-
kat5 takarja) emeli ki. Itt az elemzés során különös súlyt kap az orosz joggal kap-
csolatos tevékenysége, például az orosz Szövetségi Versenyhatóság (Федералная 
антимонолная служба/Federalnaja antimonopolnaja služba). Tudományos refle-
xiói hatottak „Ukrajnában, Magyarországon, Lengyelországban, valamint Grúziában” 
(XXIX–XXX. o.). A tanulmány Marcou spanyol nyelvtudása nyomán említi spanyol-
országi, és egyéb „volt [spanyol – K. Gy.] gyarmatokon(!)” (XXIX. o.) tett kutató-
útjait (Barcelona, Madrid, Kolumbia), különös tekintettel e területek jogi szabályo-
zásának, területszervezési, illetve közigazgatási bíráskodási témájú összehasonlító 
vizsgálatát. Ugyanígy figyelmet érdemelnek a professzor Brazíliába, Olaszországba, 
Dél-Koreába, továbbá a Kínai Népköztársaságba tett kutatóútjai (XXX. o.).

Marcou professzort 2016. október 24-én Kolumbiában, Bogotában, a Del Rosario 
Egyetemen egy nemzetközi konferencián tartott előadása közben érte a halál. 

4 Action Local Public Sector Reforms (COST).
5 A németben ugyanazt fedi az „Ostrecht” terminus technicus.
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Tudományos munkásságának csupán részleges bibliográfiája ismert (III–XI.), 
mintegy 100 feletti, nem túl szakszerűen leírt tétellel. Közel húsz (alapvetően szer-
zői-szerkesztői) monográfiája ismerhető meg ezek alapján. Marcou fő művének a 
Verebélyi Imrével6 közösen írt és szerkesztett alkotás, az angol nyelvű New Trends 
of Local Governments in Western and Eastern Europe tekintendő.7 E kötet jelen-
tősége, hogy először vetette egybe tudományosan a rendszerváltó közép- és kelet-
európai országok helyi igazgatási rendszerét a nyugat-európai országok hasonló 
rendszereivel.8 Az egyéb monografikus munkák közül, melyeket szintén az össze-
hasonlító törekvések jellemeztek többnyire, itt csupán a három legjelentékenyebbre 
utalunk.9 Szükséges említeni, hogy a francia és angol nyelvű kollektív monográfiá-
kon túl számos könyvfejezet és folyóiratcikk is fűződik a nevéhez. A könyvfejezetek 
száma 25, ebből francia nyelvű 20, német 3, olasz 1, spanyol 1; míg a folyóiratcikkek 
mennyisége 55, ebből francia nyelvű 50, továbbá 1-1 olasz, spanyol, orosz, ukrán, 
és magyar anyag szélesíti a kínálatot.10

6 Verebélyi Imre a helyi igazgatás és a központi igazgatás közigazgatási jogi és szervezéstani kérdé-
seinek nemzetközileg elismert kutatója, professor emeritus. 1979-ben kandidátusi (CSc), 1988-ban 
tudományok doktora (DSc) fokozatot szerzett. 1966 és 1977 között az ELTE ÁJK Államigazgatási 
Jogi Tanszékének; 1977 és 1989 között az Államigazgatási Főiskola Államigazgatási Tanszékének 
oktatója. 1980-tól a hágai International Union of Local Authorities oktatója. 2000-ben habili-
tált, 2004-től egyetemi tanár. 2007-től a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Karán professzor, emeritálásáig az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője. 
Gyakorlati pályája is jelentékeny, a Belügyminisztériumban volt közigazgatási államtitkár és minisz-
terhelyettes is. A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. szabályozási koncepciójának 
alkotója, biztosította a szöveg Helyi önkormányzatok európai chartájával történő összhangba hoza-
talát. 1993-ban a kelet-közép-európai országok részéről Magyarország ratifikálta először a chartát, 
ennek aláírója Verebélyi Imre volt. A közigazgatás-tudomány egyetlen világszervezete, a brüssze-
li IIAS kelet- és közép-európai alelnöke volt. A hazai tudósok köréből Magyary Zoltán volt először 
ebben a megtisztelő pozícióban. 1945 után a hazai közigazgatás-tudomány jó hírének köszönhetően 
Verebélyin kívül Kovács István akadémikus, Lőrincz Lajos akadémikus, Rácz Attila és Jenei György 
professzorok töltötték be ezt a pozíciót. A 2000-es éveket követően e pozíciót a lengyelek vették át, 
jelenleg (2018. március 25.) a tisztség betöltetlen. 1990 és 1994 között Gérard Marcouval együtt 
vezette az IIAS helyi igazgatással foglalkozó kutatócsoportját. OECD-nagykövet és meghatalma-
zott miniszter volt Párizsban. Az ENSZ és az OECD felkérésére – Marcou professzorhoz hason-
lóan – több országban volt szakértő: Brazília, Kína, Lettország, Oroszország, valamint Szlovénia 
emelendő ki. Verebélyi Imre pályájára: Patyi András – Lapsánszky András: „Verebélyi Imre szak-
mai, oktatói és tudományos pályafutásának összefoglalása” Új Magyar Közigazgatás 2014/3. 
85–88. Az IIAS magyar alelnökeire: Koi Gyula: „Lőrincz Lajos élete és munkái” Államtudományi 
Műhelytanulmányok 2017/4. 1–23.

7 Gérard Marcou – Verebélyi Imre – Torsten Bjerkén – Kenneth Davies – Vladimir Lysenko: New 
Trends in Local Government in Western and Eastern Europe [szerk.: Gérard Marcou – Verebélyi 
Imre] (Brussels: International Institute of Administrative Sciences (IIAS) 1993) 5–265.

8 A művet hasonlóan értékeli Wollmann (2. lj.) 924.
9 Gérard Marcou – Hans Kistenmacher – Hans-Günther Clev: L’aménagement du territoire en 

France et en Allemagne (Paris: La Documentation française – DATAR) 290. Gérard Marcou – 
Heinrich Siedentopf: Institutional Conditions of an European Regional Development Policy 
(Hannover: ARL 1994). A monográfia megjelent spanyol nyelven is. Gérard Marcou – Hafedh Ben 
Salah: Décentralisation et démocratie en Tunisie (Paris – Tunis:L’Harmattan – Faculté de Droit 
et des Sciences Politiques en Tunis) 238.

10 Gérard Marcou professzor 2012. június 26-án az MTA TK Jogtudományi Intézetében szervezett The 
transformation of the Hungarian local government system in European Context elnevezésű konfe-
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A megemlékező kötet előtanulmányai, életrajzi és bibliográfiai részei a római szá-
mokkal jelzett első harminc oldalra terjednek ki. A kötetnek számos szerkesztője 
van,11 ez is jelzi Marcou iskolateremtő voltát. Közülük a tanítványok körében profesz-
szorrá kinevelt Thomas Perroud emelendő ki. A tanulmányok (melyeknek száma 87) 
1175 oldalra terjednek (3–1179. o.). A mű többi része a kötet előfizetőinek (zömmel 
professzorok, doktori iskolai hallgatók, néhány gyakorlati szakember, egyetemek, 
egyetemi könyvtárak) névsorát tartalmazza, a személyek esetén affiliációkkal (1180–
1185. o.). 

A kötet szimbolikus építőköveit jelenti a nyelviség sokágú mozaikja, azaz a külön-
féle idiómák változatossága, melyek nagyjában-egészében tükrözik Marcou idegen 
nyelvek tudására vonatkozó sokszínűségét, illetve az összehasonlító közigazgatás, 
valamint általában a jog, de különösképpen a helyi önkormányzati és területszer-
vezési jog iránti elköteleződését. A kötet 78 francia, 5 angol, 1 német, illetve 3 spa-
nyol tanulmányt tartalmaz.

A kötet tematikai felosztása önmagában is sokat elmond a közigazgatás, a köz-
igazgatási jog, illetve az összehasonlító közigazgatás hangsúlyairól. (Az egyes nagy 
részeken belül a szerzők tanulmányai a szerzői családnevek ábécérendjében köve-
tik egymást.) Kifejezetten összehasonlító jogi (droit comparé) címszóval csupán 
néhány tanulmány került együvé (3–54. o.), egyébiránt az összehasonlítás ennél 
jóval tágabb körben jelenik meg a kötet horizontján. Itt a dél-koreai nukleáris jog és 
a jogállam (État de droit), illetve a dél-koreai nemzetgyűlés tárgysorozatba vételi 
rendjéről szóló tanulmány mellett a brazil jogintézményeket és a tudomány intézmé-
nyeit ért frankofon hatásokról, illetve az egyén jogi szerepét a latin-amerikai, illetve 
az EUB bírósági gyakorlata tükrében vizsgáló tanulmány említendő. 

A következő nagy rész a helyi önkormányzást, helyi önkormányzatokat (collec-
tivités locales) vizsgálja (55–480. o.), úgy is, mint Marcou tudományos vizsgáló-
dásainak egyik centrális problémáját. E körben a fogalmiság; a helyi autonómia; a 
reformok; a decentralizáció; a regionalizmus; az EU-jog hatása az önkormányzati 
jogban; a vonatkozó francia alkotmánybírósági döntések elemzése; a holland helyi 
önkormányzatok által kiszabható közigazgatási büntetőjogi szankciók; az észak-
afrikai nagyvárosok problémái; a latin-amerikai decentralizáció politikai fejlődése 
kérdéseinek vizsgálatára kerül sor. 

A globalizáció (mondialisation) közjogi és gazdasági kérdései körében (481–
622. o.) a szabályozással kapcsolatos fogalomadást tekintik át a következő fejezet-
ben Marcou munkássága kapcsán; az orosz–amerikai–európai összehasonlítás köré-
ben vizsgálja a kötet a fejleményeket; a közszolgáltatások nyújtását; a neoliberális 
versenypolitikát; a vasúti és közúti szektor liberalizációját; a pénzügyi tranzakciók 
kérdéseit; a vízügyi koncessziókat; és a szerencsejátékok jogi kérdéseit.

rencián az egyik főelőadó volt. A konferenciáról, benne főképpen Marcou előadásának kivonatával 
lásd Balázs István: „Ismertető Gérard Marcou: Új tendenciák a helyi önkormányzatiság fejlődésé-
ben Európában című előadásáról” Új Magyar Közigazgatás 2013/2. 49–52.

11 A szerkesztők az alábbiak: Rhita Bousta; Nadine Dantonel-Cor; Nicolas Kada; François-Xavier 
Millet; Thomas Perroud; és Laurent Vidal.
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A jog és a gazdaság kérdéseire általánosan reflektáló fejezet (623–692. o.) a köz 
és a magán egymás mellé állításával; az osztó igazságossággal; a jog értelmezésé-
vel és megtestesülésével (interpretation et concrétisation); a jogrendszer követke-
zetlenségeivel (incohérence); a középszinttel (méso-institution); a jogászok és a 
közgazdászok közötti párbeszéd szükségességével foglalkozik.

Az utazás a közigazgatási jogban (Voyages au sein des droits administra-
tifs) című fejezet (693–1060. o.) új utakat mutat az adminisztratív jog területén. 
Számos kérdéssel foglalkozik a kötet legterjedelmesebb fejezete. Ezek az alábbiak: 
EU-közigazgatási jog; a területszervezési jog; közigazgatási felülvizsgálat a bra-
zil jogban; az angol és francia közigazgatási szabályozás; közszolgáltatások; közja-
vak; a public trust fogalma a common law-ban; a francia közigazgatási eljárásjog 
és a helyi önkormányzatok kapcsolata; a francia ENA szerepe; a spanyol közrend; 
a portugál közszerződések; a brazil állami ellenőrzés; az osztrák igazságszolgálta-
tási reformok; a svéd köztisztviselők felelőssége; a kínai közigazgatási hatósági el-
járásjog; ombudsman (défenseur des droits); urbanisztika; közigazgatási informa-
tika; közlekedési igazgatás; munkaügyi igazgatás; vámigazgatás.

A napjaink közjogi kihívásait vizsgáló fejezet (1061–1179. o.) az ún. jogos elvá-
rások elemzését; az EU-pénzügyi jogot; az EU-adatvédelmet; a francia vezető köz-
tisztviselők etikáját (déontologie) és a közszolgálatból magánvállalathoz történő 
kártékony átszerződést (pantouflage); a görög alkotmányjog kihívásait; a német 
új gránitszilárdságú (rocher de bronze) közjogot; illetve az üzbég parlamenti jogot 
veszi górcső alá.

Nyilván adódhat kérdésként a kötet esetében a nyelvi egységességből adódó elő-
nyök hiánya mint kritikus pont, ám lehetséges a jó értelemben vett multikulturaliz-
mus iránti igény felvetése, magunk ezt érezzük erősebbnek. Az igen jelentős könyv 
méltó emléket állít a néhai kiváló és elismert professzornak e széles közjogi pano-
ráma bemutatásával.

 Koi Gyula*

* Tudományos munkatárs, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, 1097 
Budapest, Tóth Kálmán u. 4.; tudományos főmunkatárs, NKE Államtudományi és Közigazgatási 
Kar, Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet, 1097 Budapest, Üllői út 82. 

 E-mail: koi.gyula@tk.mta.hu
 A kézirat az MTA TK Jogtudományi Intézete Közigazgatási Jogi Kutatócsoport „Az állami szerep-

körök változásának hatása a közigazgatás helyére és szerepére az állami szervek és funkciók rend-
szerében” elnevezésű kutatási főirány keretében készült.



A SZERKESZTŐSÉGBE ÉRKEZETT KÖNYVEK

Az Állam- és Jogtudomány Szerkesztősége örömmel fogadja a Szerkesztőséghez 
eljuttatott recenziós példányokat. A beérkezés nem jelenti automatikusan recenzió 
közlését, de a Szerkesztőség mindent megtesz, hogy a köteteket eljuttassa a meg-
felelő recenzensekhez. Örömmel várjuk recenzensek jelentkezését is. Határozott 
vállalás esetén a kért kötetet eljuttatjuk a leendő szerzőhöz. Amennyiben kötetek-
kel és recenziókkal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, azt az ajtrec@tk.mta.hu  
címen jelezheti.

Takács Péter (szerk.): Unitas multiplex. Ünnepi tanulmányok  
Szigeti Péter 65. születésnapjára  
(Budapest–Győr: Gondolat–SZE DFK 2017) 464.

Takács Péter (szerk.): Somló Bódog: Állambölcseleti töredékek  
(Budapest: Gondolat 2016) 262.

Szabó Miklós – Vinnai Edina (szerk.): A törvény szavai  
(Miskolc: Bíbor 2018) 313.

Szoboszlai-Kiss Katalin: Alvó demokrácia. Kormányzásról, törvényről, 
erkölcsről Homérosztól Szókratészig  
(Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2018) 179.

Zsidai Ágnes – Nagypál Szabolcs (szerk.): Sapere aude. Ünnepi kötet Szilágyi 
Péter hetvenedik születésnapja tiszteletére  
(Budapest: ELTE-Eötvös Kiadó 2017) 470.



KÖZLÉSI FELTÉTELEK

Az Állam- és Jogtudomány a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi 
Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének folyóirata. Fórumot biztosít az állam- és 
jogtudományi kutatások eredményeit közlő tanulmányoknak és ismertetőket ad köz-
re a közelmúltban megjelent kiadványokról. Az évente négy számot megjelentető 
orgánum az akadémiai doktori eljárás szempontjából a magyar folyóiratok számá-
ra meghatározott legjobb minősítéssel rendelkezik.

A kétszeresen is anonim lektorálás rendszerében a Szerkesztőség minden köz-
lésre benyújtott kéziratról beszerzi két lektor véleményét. A Szerkesztőség a kéz-
irat befogadásról vagy elutasításáról, valamint a lektori véleményekről (anonimizált 
formában) tájékoztatást ad a szerzőknek. Ezt követően a szerző a mű hagyományos 
és elektronikus formában történő közzétételének (más számára történő átengedé-
sének) kizárólagos jogait átruházza az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
Jogtudományi Intézetére.

A kéziratok beküldésekor kérjük megadni a feltüntetni kívánt tudományos foko-
zatot, munkahelyi beosztást, munkahelyet és annak címét, valamint a szerző e-mail  
címét. A megjelentetni kívánt kézirat terjedelme a tanulmány rovatban minimum egy 
szerzői ív [40.000 n (karakter)], maximum két szerzői ív (80.000 n), recenzió ese-
tén pedig minimum negyed szerzői ív (10.000 n), maximum egy szerzői ív (40.000 
n). A tanulmány rovatban megjelentetni kívánt cikkhez kérjük, mellékeljenek egy 
maximum 2500 n terjedelmű magyar nyelvű rezümét. A szerkesztőségi irányelvek 
szerint a folyóiratban megjelenő recenziók röviden ismertetik a mű felépítését és 
főbb téziseit, elhelyezik azt a szakirodalom kontextusában, utalnak annak újítása-
ira a meglévő írásokhoz képest, valamint – az erényekre és a hiányosságokra egy-
aránt 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 recen-
ziók a tanulmányokra irányadó hivatkozási mintát követik, azzal az eltéréssel, hogy 
az ismertetett mű oldalszámai a főszövegben jelenítendők meg, a következő min-
ta 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 tanul-
mányokat tartalmazó két dokumentumot (pl. szerzőneve.doc[x], illetve „szerzőne-
ve_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



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, 
s teljes, jól kiépített család áll belőle rendelkezésre, amelynek egyes fokozatai elég-
gé egyenletesen helyezkednek el a papiros síkján.” (Kner Imre: A könyv művészete,  
Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó 1972, 237.)
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