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Válasz akadémiai doktori értekezés hivatalos bírálataira 
 
 
 

 
I. 

 

Az opponensi véleményekre adott válaszom kezdetén elsőként köszönetemet 
kívánom kifejezni mindhárom hivatalos bírálómnak – BRAGYOVA ANDRÁS, 

RUSZOLY JÓZSEF és VARGA CSABA professzor uraknak –, akik fáradságot nem 
ismerve voltak szívesek elolvasni és véleményezni a disszertációmat, s végső 
megállapításuk szerint azt nyilvános vitára alkalmasnak minősítették. 

Dicsérő megjegyzéseiket ezúton köszönöm, kritikai észrevételeikért pedig 
kifejezetten hálás vagyok, hiszen egy tudományszak fejlődése, előrehaladása 
szempontjából ezeknek a megállapításoknak van előremutató hatása. 

Tudománytörténeti evidencia, hogy az esetleges hibákkal, hiányosságokkal, 
ellentmondásosságokkal történő szembesítés ösztönzőleg hat magára a 

tudományterületre, illetve annak művelőire. Magam is mindent elkövetek, 
hogy e „tradíció” méltó részese legyek. Válaszom elején fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy opponenseim véleményalkotásuk során – remélem nem 

csupán a disszertáns örömére –, túllépve a szűk értelemben vett bírálat 
keretein, önálló tudományos értékkel bíró értekezéseket készítettek, melyek 

számos vonatkozásban gazdagíthatják a vizsgált korszak és képviselőik 
megítélésével foglalkozó irodalmat. 
 

 
II. 

 

Értekezésem előszavában ekképp írtam munkám célkitűzéseiről: „A 
disszertáció megírásának az volt a célja, hogy szakítva mindenfajta 

ideológiakritikai nézőponttal, a magyar jogbölcseleti gondolkodás mindeddig 
legprosperálóbb korszakának – a 20. század első felének – eredményeit 
immanens módon, a szerzők elméleti kiindulópontjaira tekintettel 

rekonstruálja.” (5. o.) A magyar jogbölcseleti tradíció megismerésére irányuló 
vizsgálódásaimat több mint negyedszázada, lényegében az 1980-as évek 

második felében kezdtem, s a közzétett disszertáció eddigi tudományos 
kutatásaim összegzésének is tekinthető. Értekezésemet a műben is szereplő 
két kiváló magyar jogtudós, Szabó József és Solt Kornél emlékének 

ajánlottam, akik személyesen is közel álltak hozzám. A hazai jogbölcselet 20. 
századi történetének e két jeles alakjával tudományos pályafutásom elején 
volt szerencsém megismerkedni. Szabó Józseffel Moór Gyula-kutatásaim 

révén kerültem kapcsolatba, Solt Kornéllal pedig a kandidátusi 
disszertációm védésén, 1993-ban volt alkalmam legelőször találkozni. A 

későbbiekben többször volt módomban kutatásaimról, terveimről, illetve az 
időközben megszületett írásaimról véleményüket kikérve velük hosszasan 
beszélgetni, illetve ma is féltve őrzöm számos hozzám írt levelüket, dedikált 
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műveiket. Munkásságuk során a tudomány művelésével szembeni alázatuk 

számomra mindig például szolgált.  
 

E bevezető gondolatok után először bírálóim általános megállapításaira 
kívánok reagálni. Az értekezés szerkezetére és tárgyalási módjára vonatkozó 
opponensi megjegyzések arról tanúskodnak, hogy – habár az elmélettörténet, 

illetve eszmetörténet írás valóban nem könnyű, sőt Varga Csaba szerint 
inkább „kifejletlen” műfaj – disszertációmmal a lehetőségek közül a 
leginkább elfogadható, „járható” utat választottam. Az ún. ideológiakritikai 

nézőponttal való szakítás, illetve a korszak jogbölcseleti teljesítményének 
immanens rekonstrukciója kijelentésem kapcsán Bragyova András az 

„immanens kritika” kifejezést említi, melynek lényege, hogy az egykori 
jogfilozófus szerzőkön is számon lehet kérni saját előfeltevéseiknek, 
szándékaiknak való megfelelést. Mindehhez hozzáteszi – és ebben minden 

bizonnyal igaza van –, hogy az értekezésbe helyén való lett volna a jogfilozófia 
korabeli európai és nemzetközi állapotát elemző fejezetet beiktatni, és erre 

tekintettel a kortárs jogbölcseleti diskurzusba helyezve kritikai vizsgálódás 
tárgyává tenni a hazai jogi teoretikusok elméleteit. Az értekezésem 
elkészítésekor ennek az elvárásnak – az egyes szerzők gondolatainak 

rekonstrukciója során – megpróbáltam eleget tenni, de ezek szerint az ilyen 
jellegű megállapításaim marginálisak maradtak.  
 

Természetesen már az értekezésem megírása elején tisztában voltam azzal, 
hogy az ilyen jellegű tudományos mű eredménye – Varga Csaba szavaival 

élve – „nem lesz oly csillogó egy mai kérdésekkel vívódó jogtudományművelő 
szemében”, ugyanakkor tudománytörténetünk feltárása mégis ezt az utat 
jelölte ki számomra. Ruszoly József erről véleményében úgy ír, hogy a 

jogtörténet és jogelmélet „közös nevezőn” van abban, hogy „megbecsüljük [és 
tegyük hozzá: számon tartjuk – Sz. J.] elődeink munkásságát”. Mindezzel 

együtt vállalnom kell Varga Csaba „gondolattemető-érzésre” utaló találó 
megjegyzését. Örömömre szolgál opponensem azon megjegyzése, mely szerint 
a tárgyalt korszak „nagy”- és „kismestereinek” összegző értékelése 

„nagymértékben egybecseng” a saját meggyőződésével. S ugyancsak 
egyetértek bírálómmal abban, hogy a vizsgált korszak és szerzők 
kérdésfelvetéseire adott egykori válaszok ma már többnyire 

„rekvizitumoknak” számítanak, mégis problémaérzékenységük, illetve egyes 
részkérdésekben megfogalmazott álláspontjaik – miként Varga Csaba 

fogalmaz – „kincstárként szolgálhatnak ma is”. Mindennek feltárása 
programszerű elvárásként fogalmazható meg a téma iránt érdeklődők 
számára. 

 
Varga Csaba felveti azt a megkerülhetetlen kérdést, hogy a vizsgált „szerzői 
kör” mennyire teljes. Opponensem maga is utal rá, hogy csupán egy-két 

szóba jöhető – és megítélésem szerint az összképet csupán árnyalni képes – 
mű és szerzője kerülhetett volna még említésre. Közülük kiemeli Tuka Bélát 

és két írását, melyből az igazán jogbölcseleti tárgyú egykori egyetemi jegyzete 
mindeddig hozzáférhetetlen volt számomra, illetve Kováts Elemér, Halász 
Aladár, Nékám Sándor és Jászi Oszkár néhány publikált művét, fennmaradt 

kéziratát. (Természetesen okkal nem említi opponensem, immár Vojtech 
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Tuka néven, a pozsonyi egyetem „jogtanáraként” – és nem mellékesen a 

korabeli Szlovákia miniszterelnökeként – 1941-ben közzétett Die 
Rechtssysteme című, Moór Gyula egykorú ismertetésében „jogszociológiai és 

általános jogtani műként” jellemzett könyvét, mint a hazai jogtudomány 
teljesítményét.) E helyütt Moór Gyula metaforája jut eszembe, amikor arról 

ír, hogy a tudós kutató-csákányával egyre mélyebb rétegekbe haladva 
miképpen éri el, tárja föl az új ismereteket. E téren a disszertánsnak nyilván 
van további teendője! Bragyova András ezzel szemben azt emeli ki, hogy a 

szerző „teljességre törekvésének” következményeként „dilettáns szerzők” (pl. 
Pollák Illés, Hegedüs József, Irk Albert) is bemutatásra kerülnek. Ruszoly 
József hasonlóan szóvá teszi, hogy „némely kismesterek és epigonok 

jelentőségükhöz képest talán túlírtak.” Ugyanakkor opponensem maga is 
megemlíti Zsedényi Béla „vacuum iuris”-ról írt 1928-ban megjelent 

tanulmánya kapcsán, hogy e műben szembesülhetünk a kortárs jogelméleti 
gondolkodók közül Somló Bódog, Hans Kelsen és Moór Gyula műveire való 
hivatkozással, mely véleménye szerint azt tanúsítja, hogy a két világháború 

között, illetve azt megelőzően a tételes jogtudomány művelői gyakorta 
hivatkoztak jogbölcseleti szerzők munkáira. Egyetértve e megállapítással a 

disszertáció megírása során magam azon az állásponton voltam, hogy a 
jogbölcseleti témában „megszólaló” jogtudósokat a maguk „helyi értékén” 
kezelve és ehhez igazodó terjedelemben szükséges és célszerű bemutatni. Az 

ún. kismesterek, ha nem is tartoztak a jogbölcseleti értelemben vett 
mainstream-be, a magyar jogbölcseleti tradíció részeseiként, „építőköveiként” 
munkásságuk mindenképpen számon tartandó.  

 
Ruszoly József bírálatában utal a magyar tudományosság, azon belül a 

jogtudomány erős német és osztrák meghatározottságára, illetve arra a 
tényre, hogy legjelesebb 20. századi jogfilozófusaink is azzal szembesültek, 
hogy nemzetközi ismertséget akkortájt elsősorban német nyelven közzétett 

publikációk révén tudnak szerezni. Igaz ez Somló, Moór és Horváth esetében, 
bár utóbbi az 1940-es évek elejétől kezdve – némileg már a jövőbe tekintve – 
angol nyelvű publikációk elkészítésében gondolkodott, illetve ténylegesen 

hozzáfogott angol nyelvű kéziratok írásához. Felvetődik ugyanakkor, hogy 
miként tekinthető – Horváth Barna kifejezésével élve – mindez „eminenter 

magyar jogfilozófiának”, illetve az „új magyar jogfilozófia” megteremtésének? 
E téren párhuzamosság és sok szempontból hasonlóság fedezhető fel a 
magyar filozófiai és jogbölcseleti (jogfilozófiai) törekvések között. Miként a 

magyar filozófiai gondolkodás a reformkortól kezdődően törekedett a magyar 
filozófiai nyelv és fogalomrendszer, majd pedig az önálló magyar filozófiai 

rendszer (és elmélet) megalkotására – melynek legjelesebb alakja a kolozsvári 
Böhm Károly –, hasonló irányú törekvés volt tapasztalható a hazai 
jogbölcseleti gondolkodásban a 19. század utolsó harmadától indulva 

(gondoljunk csak Pauler Tivadarra, aki tudatosan csak magyar nyelven tette 
közzé tudományos publikációit, majd Pulszky Ágostra és Pikler Gyulára) a 
két világháború közötti időszakig. Erről a folyamatról külön is értekeztek a 

folyamatban „érintett” jogfilozófusok, így Somló Bódog és Finkey Ferenc a 20. 
század elején, majd később az 1920-as években Horváth Barna. Vagyis a 

magyar „nemzeti” filozófia megteremtésének gondolata minden bizonnyal 
termékenyítőleg hatott a hazai jogbölcseleti gondolkodásra. Természetesen 
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mindebben fontos motiváló tényező volt az „uralkodó” irányzatok és a 

korabeli nemzetközi diskurzusban megkerülhetetlen jogfilozófusok teóriáival 
szembeni önmeghatározás. Igaz ez akkor is, ha a jogfilozófia óriásaival 

folytatott (többnyire egyoldalú) vitában gyakorta jelentősen félreértelmezték 
és -értették – miként Bragyova András említi – az egyébként nagyra becsült 
kolléga gondolatait. 

 
Ruszoly József egy helyütt utal az értekezésben alkalmanként föllelhető 
levéltári és kézirattári dokumentumokra, melyeket jogtörténészként „jól eső 

érzéssel” konstatál. E téren minden bizonnyal további kutatásokra lesz 
szükség, hiszen bármely jeles hazai jogbölcselőnk „hagyatékát” vizsgáljuk, 

rendszeresen újabb információkhoz, adatokhoz juthatunk, sőt alkalmanként 
meglepetésekkel szembesülhetünk. Erre Varga Csaba is felhívta a figyelmet. 
(E helyütt érdemes zárójelben megemlíteni, hogy a korszak ismert és kevésbé 

ismert folyóiratait és periodikáit még alaposabban szükséges 
áttanulmányozni, hiszen ennek során olyan közleményekre bukkanhatunk, 

melyeket a teljesnek hitt bibliográfiák sem ismernek. Ilyenre volt módom 
találni Somló Bódog esetében, akinek nem hivatkozott bő fél ív terjedelmű 
tanulmánya a Jogtudományi Közlöny egyik 1917-es számában mindeddig a 

feledés homályában maradt. Nevezett írásban a szerző, melyet egyébként egy 
előadása alapján „jegyezhettek le”, a jogi alapfogalmak – mint például jog, 

jogi kötelezettség, jogi kötelezettség címzettje, jogforrás, állam, szuverenitás – 
jelentőségéről értekezik. (Vö. Somló Bódog: A jogi alapfogalmakról. 
Jogtudományi Közlöny, LII. évf. /1917/ 19. sz. 173-174. o.)  

 
Ruszoly József szóvá teszi, hogy bár a tárgyalás módja és feszes szerkezete 

kevéssé engedi meg, de alkalmanként számára hiányzott a „társadalmi-
közéleti háttér” bővebb ábrázolása. Opponensem példaként említi a 20. 
század második évtizedének politikai nézetei és ideológiái közül a polgári 

radikalizmust, a szociáldemokráciát, illetve a történelmi materializmust, 
illetve akkori hatásukat az elméleti jogi gondolkodásra. Felvetésével 
valójában egyetértve azt tudom válaszolni, hogy a hiányolt társadalmi-

történeti-politikai kontextus vizsgálatát korábban közölt „rész”-
publikációkban, illetve a 2011-ben megjelent A magyar jogbölcseleti 
gondolkodás kezdetei című könyvemben igyekeztem részben elvégezni; ennek 
kibővítése természetesen további kutatásokat igényel. A Ruszoly József által 

említett Somló Bódog és Ady Endre baráti és „eszmetársi” kapcsolata még 
valóban feldolgozásra vár.  
 

Némileg ehhez kapcsolódó fölvetés fogalmazódik meg Varga Csaba 
véleményében, amikor a „statikus állóképek halmaza” hasonlatot használja, 

illetve a „fogalom-katalógusra” utaláskor szóba hozza, hogy az életművek 
rekonstruálása során a sajátos kölcsönhatások, melyek akár kisebb 
jelentőségűnek tetsző írásokban, recenziókban, napilapok híradásaiban, 

vagy akár még föllelhető könyvtári hagyatékokban, kézirattárakban, 
levelezésekben találhatók, mintegy „dinamizálnák” a disszertáció tárgyalási 
módját, vagy akár úgy is fogalmazhatunk még inkább kontextusba helyeznék 

a vizsgálat tárgyát. Elfogadva bírálóm álláspontját, fontos megemlíteni, hogy 
e téren ő maga számos reveláló hatású forrásközléssel – amiket magam is 
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használtam és hivatkoztam értekezésemben – járult hozzá a még föllehető 

dokumentumok nyilvánossá tételéhez. Csak remélni tudom, hogy 
opponensem további forráskiadványok megjelentetésével segíti az ez irányú 

kutatásokat. Ugyanakkor egy saját élményt kívánok adalék gyanánt e 
helyütt megemlíteni. A Juristische Grundlehre megjelenésének 90. 
évfordulója kapcsán 2007-ben szerettem volna egy tanulmány kíséretében 

közzétenni az egyik hazai nagy reputációval bíró szakfolyóiratban Moór 
Gyula 1917 késő őszén – keleti frontszolgálata idején – írt terjedelmes levelét, 

melyben részletesen kifejti az első olvasás utáni véleményét mestere nagy 
opusáról. Legnagyobb meglepetésemre a periodika „csak” a „kísérő-
tanulmány” közlését vállalta. Talán majd a centenárium alkalmából 

sikeresebben járok! 
 
A továbbiakban az értekezés egyes fejezetei vonatkozásában megfogalmazott 

megjegyzésekre próbálok reflektálni. Bragyova András az első fejezetben 
szóba kerülő Ágoston Péter kapcsán megemlíti, hogy a disszertáció nem 

hivatkozza Ormos Mária történésznek a jeles polgári radikális gondolkodó 
életútját bemutató művét. Valóban elmulasztottam utalni a 2011-ben 
megjelent kismonográfiára, bár érdemes megjegyezni, hogy az érintett 

jogbölcseleti munkásságáról kevés nóvum található a kötetben.  
 

Bragyova András a második fejezet kapcsán – ahol a neokantiánus 
jogfilozófia hazai térhódításának részletezésére kerül sor – arra utal, hogy jó 
lett volna magát az irányzatot önálló fejezetben bemutatni. Úgy vélem a 

disszertáció szerkezetét egy további, az újkantianizmust részletező külön 
fejezet szétfeszítette volna. Az értekezés gerincét alkotó neokantiánus 
jogbölcselőink és elméleteik elemzése kapcsán igyekeztem kellő mértékben és 

mélységben szót ejteni a 20. század első felét jelentősen meghatározó 
irányzatról és változatairól. Sőt törekedtem az újkanti filozófia közvetlen 

befolyását érzékeltetni, illetve azt röviden bemutatni, amikor például maga 
Somló próbált meg önálló filozófiai ismeretelméleti alapvetést megalkotni, 
amiről opponensem szerint bővebben is írhattam volna. Somló ezen 

próbálkozását, mely egy töredékes kézirat hátrahagyásában 
manifesztálódott, nyomtatásban 1926-ban Moór Gyula, mint a hagyaték 

kezelője jelentette meg. Filozófia-történeti jelentőségét a hazai filozófusok 
részben már föltárták, melyre a disszertációmban utalás történik.  
 

Egyetértve Bragyova Andrással, valóban Somló Bódogot lehet a korszak 
legjelentősebb jogbölcselőjének tekinteni és ennek az értekezésben 
igyekeztem hangot adni. Hogy az újkanti „fordulata” egyben politikai fordulat 

volt-e, azt nem olyan könnyű megítélni! A disszertációm erre ugyan nem tér 
ki, de az mindenképpen megemlíthető, hogy Somlónak a politikához való 

ambivalens viszonya ekkor és 1918/19-ben is felfedezhető. Az első 
világháború elvesztését követően 1918 késő őszén újból megérintette a 
„politikacsinálás” szele, de ekkor ismételten visszarettent a személyiségétől 

idegen világtól, és talán ez is közrehatott tragikus halálában. Érdemes e 
helyen arra utalni, hogy egyes vélemények szerint – erre az értekezésben 

kitérek – Somló esetében nem kettő, hanem miként Szegő Katalin kolozsvári 
filozófus kimutatni törekedett, három pályaszakaszt különböztethetünk meg, 
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melyek közötti cezúra nem olyan éles, mint azt többnyire a kései utódok látni 

vélték, illetve vélik.  
 

Moór Gyula kapcsán említi opponensem, hogy megítélése szerint Pauler Ákos 

 Pauler Tivadar neves 19. századi jogbölcselőnk unokája  filozófiai nézetei 

erőteljesebben hatottak rá, mint azt a disszertációban kimutattam. A Pauler-
hatást magam is fontosnak tartom, sőt értekezésemben (87-88. o.) Moór A 
„filozófia mibenléte” Pauler szerint című terjedelmes tanulmánya kapcsán 

erre nyomatékosan emlékeztetek. Ugyanakkor nem emeltem ki, amit 
opponensem helyesen megtett, hogy Pauler egyik fő művének a címe 

(Bevezetés a filozófiába) minden bizonnyal inspirálhatta Moórt az 1923-as 
Bevezetés a jogfilozófiába című munkája névadásakor. De magam is utalok 

ennek kapcsán Moór tudomány-rendszertani nézeteire gyakorolt pauleri 
hatásra. Emlékének ajánlott tanulmányában, átvéve és továbbgondolva 
Pauler tételét, Moór úgy fogalmaz, hogy a „filozófia minden tudomány közös 

végső előfeltevéseinek, tehát egész tudásunk univerzális preszuppozícióinak 
vizsgálata”, s a szakfilozófiaként felfogott jogbölcselet a jog jelenségvilágának 

vizsgálatában követi a filozófia természetét és módszerét.  
 
Szintén Moór Gyula kapcsán veti föl kérdésként Bragyova András, hogy a 

„helytelen jog”, amit opponensem Moórral együtt ugyancsak jognak tekint, az 
„értékes valóság” része marad? Moór A logikum a jogban című 1928-ban 

megjelent terjedelmes tanulmányában nevezi a jogot Rickert nyomán az 
„értékes valóság” birodalmába tartozó jelenségnek. E kijelentést az 1930-as 
és 1940-es években közzétett számos további írásában részben 

továbbgondolva megismétli. Az „értékes valóság” és annak részét képező jog 
világa – miként Moór írja – „az emberi tudatos szellem által létrehozott 
alkotások világa”, s mint „szellemi tartalom” – nemcsak teoretikusan – 

magába foglalhatja a „helytelen jog” létét is. Ugyanakkor Moór jogbölcseleti 
szintézise valóban számos, itt nem részletezendő módszertani problémát is 

fölvet.  
 
Varga Csaba opponenciájában a „helyesbítés” szándékával hívja fel a 

figyelmem néhány kérdésre, így Berinkey Dénes „élő jog”-értelmezésének 
tisztázatlanságára, továbbá arra, hogy a rövid életű Proletárjog című lap 

kapcsán nem utaltam több, bírálóm által írt és a periodikát, valamint a 
korszakot elemző tanulmányra, valamint Moór Gyula végső jogbölcseleti 
szintézise elmaradásának feltáratlanságára, vagy éppen Losonczy István 

elemi jogontológiája bemutatásának hiányára. E kérdésekben nehéz lenne 
opponensem megjegyzéseivel vitatkozni. 

 
Bragyova András véleményében átfogó értékelését nyújtja Horváth Barna 
figyelemreméltónak nevezett, de Moórhoz képest kevésbé konzekvens 

elméletének, illetve megemlíti, elsősorban a módszertani kérdések 
vonatkozásában, Kelsent félreértő megállapításait, és részben ebből 
következő, sokak szerint unikális, opponensem szerint pedig igencsak 

„vitatható” szinoptikus módszerét. Ennek kapcsán kifogásként fogalmazza 
meg, hogy az 1934-es Rechtssoziologie-ban az angolszász hatásnak 

tulajdonított és bírálóm szerint fogalmilag nem kidolgozott eljárási 
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(processzuális) jogszemlélet, illetve az „eljárási szerkezet” fogalmát 

különösebb elemzés nélkül „használom”, illetve ismertetem. Úgy vélem az 
értekezés vonatkozó fejezetében lábjegyzetekkel is alátámasztott módon 

rekonstruálom Horváth honi körülményeink között újszerűnek ható eljárási 
jogszemléletét és bemutatom annak lényegét. Így rámutattam arra, hogy 
Horváth szerint a jog nem egyszerűen norma (tétel) és nem is csak tény 

(faktum), hanem az elvont magatartásminta és ennek megfelelő tényleges 
magatartás „gondolati kapcsolata”, s ezt nevezi ő eljárásnak. S az ilyen 
értelemben vett (jogi) eljárásról mondja, hogy a „legfejlettebb eljárási 

szerkezet” maga a jog. Az „eljárási szerkezet” értelmét és jelentését 
disszertációmban úgy hiszem igyekeztem kellő módon körbejárni. Horváthot 

hivatkozva írtam: „A jogra legjellemzőbb a mindenkori legfejlettebb eljárási 
szerkezet. A jogra semmi sem oly jellemző, mint a jogorvoslat, a 
jogintézmény, a jogutak gazdag hálózata.” Vagyis az eljárási szerkezet a jogi 

eljárás intézményességét jelölő fogalom. Ennek részletesebb, opponensem 
által a „Jogszociológiá”-ban keresett gondolatnak a kifejtésével az 1937-ben 

megjelent A jogelmélet vázlata című művében találkozhatunk. Minderre 
lábjegyzet-hivatkozásaim utalnak.  
 

Opponensem joggal utal arra, hogy a korszak magyar jogbölcselői, de tegyük 
hozzá a tételes jogtudományt művelők is előszeretettel szálltak vitába 

Kelsennel. Egy magára valamit is adó hazai jogász számára ebben a korban 
evidencia volt, hogy a kontinens legkiválóbbjaival folytasson szakmai 
polémiát. S bizonyára ezt nyelvi akadályok sem nehezítették, hiszen mint szó 

volt róla ekkor a német jelentette elsősorban a közös, bizonyos szempontból 
a „közvetítő” nyelvet. A markáns Kelsen-kritika, így például opponensem 
által említett „hypermodern extravagancia”, melyet Ruber József 1922-ben 

használt, tekinthető zsurnalisztikai ízű jelzőnek, ugyanakkor szinte minden 
kortárs jogtudós a vita ellenére a lehető legnagyobb tisztelettel volt osztrák 

kollégája iránt. (Ezt a jelzőt egyébként később Ruber sem használta.) Így az 
sem véletlen, hogy legjelesebb jogbölcselőinkkel maga Kelsen szívélyes, 
kollegiális, sőt egyesekkel baráti kapcsolatot ápolt. Véleményem szerint a 

Kelsen-kritika kiinduló pontjai nem egyszerűsíthetők le az antiliberális 
felfogásra, melynek opponensem szerint következménye a kelseni 

racionalizmus elutasítása. Ennek mindenképpen ellentmond, hogy Horváth 
Barna következetesen vallott szociálliberális világnézete „jól megfért” a 
Kelsen-kritikával.  

 
Ruszoly József érdekes adalékkal szolgál bírálatában, amikor felhívja a 
figyelmet a jogtörténeti és jogelméleti vizsgálódások egyes közös 

vonatkozásaira. Így a szabadjogi iskola szabad jogtalálás (Rechtsfindung) 
elmélete és az angolszász jogi gondolkodásra általában jellemző processzuális 

jogszemlélet kapcsán megemlíti Bónis György nevét és munkásságát, illetve 
azt a tényt, hogy ő maga is részt vett az 1930-40-es években a magyar népi 
jogélet mozgalom-szerű kutatásában. Sőt, ami különösen érdekes, 1947 

októberéig Bónis a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen még tovább 
működő magyar nyelvű jogászképzésben résztvevő tanárként a 

jogbölcseletet, „helyettesítőként” Moór Gyula Püski-féle Jogfilozófia című 
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jegyzetéből oktatta. A Bónis-hagyatékból származó ilyen információk további 

kutatásra sarkallhatják a téma iránt érdeklődőket. 
 

A természetjogi gondolkodás jelenlétét bemutató fejezetben nem törekedtem 
az e témakörben véleményt nyilvánító teoretikusainak megállapításait kritika 
tárgyává tenni, csupán arra vállalkoztam, hogy a neoskolasztikus 

gondolkodók mellett jogbölcselőink vonatkozó téziseit is rekonstruáljam. 
Bragyova András opponenciájában mind Horváth Barna, mind Moór Gyula, 
de különösen Hegedüs József esetében számon kéri az „immanens kritikát”. 

E fejezet megírásával és a disszertációban való közlésével az volt a célom, 
hogy az 1930-as évek második felétől tapasztalható természetjogi érvelés 

hazai „újjáéledését” bemutassam, mely nem csupán tőlünk nyugatra, hanem 
nálunk is tendencia-szerűen volt tapasztalható. Erre a jelenségre Bibó István 
már 1940-ben utalt a habilitációs előadásában. Ha az elméleti 

konstrukciókban van is esetlenség, vagy éppen „elméleti zavarosság” – 
miként opponensem említi –, Moór Gyula „negatív vagy limitatív 

természetjogi felfogásról” szóló elméleti alapvetése mindenképpen figyelemre 
méltó, mint ahogyan az is, hogy a „kiáltóan erkölcstelen jog” skolasztikus 
eredetű fogalmát nem csupán a protestáns Radbruch népszerűsítette, 

hanem autentikus módon az egykori brassói evangélikus lelkész fia is.  
 
Az értekezés viszonylag rövid záró fejezetében – melynek címe 

figyelmetlenségem okán lett „Epilógus” helyett „Prológus” – a magyar 
„polgári” (Szabó Imre fogalomhasználatával „burzsoá”) jogbölcseleti 

gondolkodás háborút követő éveinek történetét (az 1950-es évek legelejéig) 
próbáltam meg röviden fölvázolni. Pontosabban azt bemutatni, hogy 
miképpen tört derékba annak a fiatal jogfilozófus nemzedéknek – leginkább 

Szabó József, Losonczy István, Solt Kornél nevét említhetem – a pályája, akik 
előtt, felkészültségük okán, felfelé ívelő nemzetközi szakmai karrier állt. Amit 

az elmúlt századfordulót követően Somló Bódog, Moór Gyula és Horváth 
Barna elkezdett, azt utódaik, tanítványaik sikerre vihették volna. Az pedig 
tudománytörténeti és sajnos politikatörténeti tény, hogy ez nem valósult 

meg, helyette szakmai, illetve egzisztenciális ellehetetlenülés, sőt Szabó 
József esetében súlyos börtönbüntetés következett. Bragyova András 
véleményében szóvá teszi, hogy amikor „a magyar jogfilozófia szerves… 

fejlődése megszakad, és »négy évtizedes kitérő« kezdődik: a szocialista 
korszak”, az értekezésem elején vállalt ideológiakritika-mentes álláspontom 

és mintegy az addigi „narratívám” megváltozik, különösen akkor, amikor a 
„szocialista-marxista jogelméletre”, annak korabeli szerepére utalok. 
Opponensemmel ebben nem értek egyet. A disszertációmban egyetlen helyen 

sem említem a magyar jogfilozófia „szerves” fejlődését, ez a jogbölcseleti 
gondolkodásban úgy hiszem merész, nehezen igazolható állítás lenne, 
ugyanakkor valóban használom a „négy évtizedes kitérő” megfogalmazást, 

mégpedig a VII. fejezetben, mely rész a neokantiánizmus megújítása kapcsán 
a „tanítványok” szárnypróbálgatásaival foglalkozik, mégpedig a következő 

kontextusban: „… az 1948/49-ben bekövetkezett fordulat nem csupán a 
háború utáni politikai, gazdasági, kulturális föllendülést, a társadalmi 
modernizáció lehetőségét akadályozta meg és a perspektivikusan nyugat-
európai fejlődési modell megvalósításától szakította el hazánkat, hanem – 
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tisztelet a kivételnek – négy évtizedes kitérőt eredményezett a magyar 

jogfilozófia fejlődésében.” (190. o.) Vagyis egy nyugat-európai típusú 
modernizációról tettem említést, nem pedig az opponensem által 

megfogalmazott feltételezésről van szó, mely szerint „a kitérő metafora azt 
sugallja, hogy a kitérőtől visszatér a magyarnak mondott jogfilozófia… a 
helyes, a fő útra.” Bírálóm itt egyértelművé teszi – és talán nem értem félre –, 

hogy ez a „visszatérés” a Horthy-korszak megjelenítette status quo-ra 
vonatkozik. Idézem: „A korszak hivatalossága, amelyhez az egyetemi világ, az 
akadémia, benne a jogfilozófia, szorosan kötődött… a maga neobarokk 

mivoltában aligha tekinthető minden fenntartás nélkül természetesnek és, 
mint a narráció kimondja, folytatandónak.” Úgy vélem, hogy opponensem 

ebben téved és talán félre is értett. A disszertációm nem csupán a Horthy-
korszak jogbölcseletéről szól, hanem a 19. század végétől megindult és a 20. 
század közepén megtört jogbölcseleti tradíciónk egészéről, s nem a bírálóm 

által súlyos jelzőkkel illetett huszonnégy év tudománytörténeti fejleményeit 
tárja föl. Opponensem sommásan megjegyzi, hogy a Horthy-korszak 

jogtudománya kizárólag az „elkötelezetteknek volt fenntartva”, s a numerus 
clausus azokon az egyetemeken is érvényesült, ahol a helyes jogról 
tanítottak; továbbá „nem tűrték az egyetemi és tudományos életben nemhogy 

a marxizmust, de még a mérsékelt baloldalt sem… az ún. zsidókról nem is 
szólva…” Nyilván a mindenkori állammal, annak ideológiájával szembeni 
elköteleződés vizsgálata tárgya lehet egy elmélettörténeti munkának. 

Disszertációmban erre nem vállalkoztam, így arról sem írtam – amit 
opponensem Moór Gyula kapcsán megemlít –, hogy az 1930-as évek 

legelején Horváth Barna szemére hányta, hogy aki a „magyar állam kenyerét 
eszi”, az bizonyos lojalitással tartozik az állam irányába. E később megbánt 
kijelentését Horváth pacifista álláspontjával szemben fogalmazta meg. A kép 

árnyalásához jó tudni, hogy az első világháború során Moór 48 hónapot 
töltött katonaként a fronton; ez az „élmény”, s vélhetően egykori 

szülőföldjének elvesztése ragadtathatta minderre. Ugyanakkor ő volt az, aki 
az 1930-as évek legvégén az egyik legtekintélyesebb korabeli jogtudósként 
aláírta azt a beadványt, melyben Vas Tibor zsidótörvények hatálya alóli 

mentességét kérték a kormányzótól. A Horváth Barna közreműködésével és 
Bibó István aktív szervezésével lezajlott akció sikerrel járt; a fiatal tehetséges 
jogfilozófus később e – nem veszélytelen – gesztusról megfeledkezve „számolt 

le” egykori mesterével és patrónusaival, s tagadta meg egykori barátait. Moór 
második világháború alatti németellenes, és általában a totalitárius 

hatalomgyakorlási eszközökkel szembeni kiállására (melyről 1946-ban még 
Szabó Imre elismeréssel szól) a disszertációban nem tértem ki és most sem 
kívánok szólni. Korábban megjelent tanulmányaimban erről részletesen 

írtam. Értekezésem elkészítésekor a teoretikus útkeresések rekonstrukciója 
volt az elsődleges célom és ebben igyekeztem ideológia-kritikai értelemben 
semleges maradni. Magam is sajnálom, ha ez esetleg nem sikerült. Törekedni 

mindenképpen törekedtem rá.  
 

E gondolatkörhöz kapcsolódik Ruszoly József kérdésként megfogalmazott 
felvetése, mely arra keresi a választ, hogy Szabó Imrét, Hans Kelsen egykori 

prágai hallgatóját, mi indíthatta a magyar polgári jogbölcseleti hagyománnyal 
szembeni kíméletlen ideológiai leszámolásra? Erre nincs megalapozott 
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válaszom, illetve magyarázatom. Az igasághoz vezető úton segítségünkre 

lehet ha felidézzük, hogy Szabó Imre 1912-ben a kárpátaljai Beregszászon 
született még az Osztrák-Magyar-Monarchia idején. Gyermekkorát ugyanott, 

az időközben létrejött Csehszlovákia fennhatósága alatt töltötte. Jogi 
tanulmányait a prágai Károly Egyetemen végezte, ahol 1936 és 1937 között 
Hans Kelsen nemzetközi jogi előadásait hallgatta. A korabeli csehszlovák 

közállapotok egy kiegyensúlyozott polgári demokrácia viszonyait idézték, így 
itt nem valószínű, hogy közel került volna a marxizmushoz. Említésre méltó, 
hogy Szabó már igen fiatalon aktív publikációs tevékenységet folytatott a 

kolozsvári Korunk című orgánumban. 1933 és 1940 között megjelent írásai 
jórészt ismeretterjesztő jellegűek voltak, ideológiai elköteleződésről nem 

árulkodnak. A pályakezdő Szabó a második világháború után, mint az 
Igazságügyi Minisztérium tisztviselője kezdett hazai jogi szakfolyóiratokban 
írásokat közzétenni. 1946 januárjában jelent meg első magyarországi írása a 

Jogtudományi Közlönyben, mely Moór Gyula A jogbölcselet problémái című 
munkájáról szól. Recenzensként elismeréssel szól a szerző teljesítményéről, 

ugyanakkor az új utak keresésére is felhívja a figyelmet. Szabó ekkor még 
burkolt formában sem utal a marxizmus nyújtotta új lehetőségekre, sőt talán 

némi meglepetésre a jogszociológiához való „közeledést” említi, mely a 
„realitáshoz a német elméleteknél lényegesen közelebbjáró magyarázatot” 
nyújthat. Ilyennek említette ekkor a „skandináv iskolát”. Szabó 

megítélésében és frazeológiájában az igazi fordulat 1948-ban következik be, 
amikor a Jogtudományi Közlönyben közzétette A marxista jogszemlélet 
előkérdéseihez című programadó írását. A marxista szemléletmód és a 
szovjet szocialista tudományosság melletti nyílt elkötelezettségével itt 
találkozhatunk először: „... felhasználjuk a szovjet tudósok által gyűjtött 

tapasztalatokat s tanulunk munkáikból; küzdelmünkben rájuk 
támaszkodunk, segítségüket érezzük;… Ahogyan az új magyar társadalom 

küzd a múlt ellen a jövő építéséért, úgy kell küzdenünk nekünk is, hogy 
legyőzzük a körülöttünk és bennünk is még élő múlt tudományát, a polgári 
tudományt és jogtudományt…” – majd így folytatja – „A marxista tudomány 

harcos tudomány, amely a polgári tudománnyal folytatott vitájában erősödik 
és nő naggyá. A polgári tudomány és a polgári jogtudomány, amely alól 
nálunk egyre inkább kicsúszik a talaj, bizonyos vonatkozásokban még itt él 

körülöttünk, könyvekben és fejekben, sőt az egyetemi katedrákon is.” 
Mindamellett Szabó nagyfokú óvatosságra inti a marxista jogtudósokat, 

különösen a jogelmélet művelőit, mert mint megállapítja a jogelmélet éppúgy 
„párttudomány”, mint a gazdaságtan. Lenint parafrazeálva kijelöli a marxista 
jogelmélet kiindulópontját, mely szerint a polgári jogfilozófusok a 

„tőkésosztály tudós segédei”, akiknek egyetlen egy szavát sem szabad 
elhinni. (Itt érdemes megemlíteni, hogy 1949 nyarán Moór megüresedett 

katedrája betöltésekor az arra egyébként nemzetközi ismertsége kapcsán 
legalkalmasabb jelöltet, Horváth Barnát „kérték fel”, hogy a szakmailag 
jóformán ismeretlen Szabó Imre személyére tegyen javaslatot. A tanszéket és 

a professzori kinevezést így a jelölt kapta meg.) Innen már csak egy lépés az 
1955-ben napvilágot látott – 1956-ban Kossuth-díjjal jutalmazott – A 

burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon című monográfia megjelenése. 
A műben használt minősítések jól ismertek. A nyelveket beszélő, egykor a 
korszak legnagyobbjait hallgató tehetséges fiatal így vált néhány év alatt a 
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hazai marxista jogelmélet emblematikus alakjává. A Szabó József, Bibó 

István, Losonczy István és Solt Kornél korosztályához tartozó Szabó Imre egy 
más történelmi konstellációban részese lehetett volna az általa a fordulat 

évét követően mélységesen elítélt hazai polgári jogbölcseleti tradíció 
megújításának. (Lásd minderről bővebben Szabadfalvi József: Viszony az 
elődökhöz. A marxista jogelmélet reflexiói a két világháború közötti magyar 

jogbölcseleti gondolkodásról. Világosság, XLV. évf. /2004/ 4. sz. 5-21. o.) 
 

Varga Csaba szóvá teszi, hogy a disszertáció végén található „Válogatott 
bibliográfiá”-nak – mely sem nem a hivatkozott irodalom jegyzéke, sem nem 
a korszak, illetve a vele foglalkozó szakirodalom „korpuszként felfogható 

teljes bibliográfiája” – nincs helye a műben. Opponensem által javasolt 
hivatkozási mód való igaz, hogy a válogatott bibliográfia szerepét is 
betölthetné a mű végén. E kritikai észrevétellel szemben csak annyiban 

tudok „védekezni”, hogy hivatkozási technikámat az elmúlt negyed század 
során – ha tehettem – következetesen alkalmaztam, mely a lábjegyzetek 

olvasásakor, szándékaim szerint minden további lapozás nélkül lehetővé 
teszi a mű beazonosítását. Ehhez képest gondoltam – nem példa és előzmény 
nélkül – célszerűnek a válogatott bibliográfia szerepeltetését. Ugyanakkor 

opponensem megjegyzését főképpen a nemzetközi visszhang 
dokumentálására teljes mértékben elfogadom. 

 
Varga Csaba bírálatának végén azt írja, hogy disszertációm egy „hatalmas 
munka még mindig időközbeni eredménye”, amit feltétlen dicséretnek 

tekintek, hiszen az elmúlt több mint huszonöt év kutatómunkája, illetve az 
értekezés megírása során is azzal szembesültem, hogy a „végső” összegzést, 
még nagyon sok részkutatásnak kell megelőznie. És hogy lehet-e valóban 

„végső” összegzés, annak kiszámíthatatlansága tekintetében szeretnék utalni 
az elmúlt hetek tudománytörténeti szempontból talán kuriózumnak számító 

fejleményére. Hegedüs József fia a közelmúltban állt elő édesapja 1930-ban 
megjelent A szinthétikus jogbölcselet vázlata és történelmi kialakulásának 
főbb mozzanatai című könyvének 1975-ben „újragondolt” A szintétikus 
jogbölcselet alapjai című 447 oldalas sűrűn gépelt kéziratával. Természetesen 
nem tudhatjuk, hogy „lappanganak-e” még ilyen és hasonló művek, egyéb 

dokumentumok, vagy kéziratok. S talán még egyszer Moór Gyula 
jogbölcseleti „szintézisének” Solt Kornél által az 1940-es években még látott 

kézirata is előkerülhet!  
 
Az opponenseim által fölvetett kérdések, fölvetések többségére igyekeztem 

választ adni, ugyanakkor azok mindegyikére már csak azért sem tudok 
kitérni, mert számos olyan megállapítást tartalmaznak véleményeik, melyek 

további kutatást és elmélyült elemzést igényelnek. Ígérem, ezekre az 
elkövetkező időszakban mindenképpen visszatérek. Bírálóim gondolatai kellő 
muníciót adnak jó néhány jövőbeni tanulmány megírásához. 
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III. 
 

Végül még egyszer köszönöm opponenseimnek, hogy elvállalták a bírálat 
elkészítését, továbbá időt és nem kevés energiát szántak disszertációm 
véleményezésére. Bírálataikban megfogalmazott általános és részletekbe 

menő megjegyzéseikkel lehetőséget teremtettek számomra, hogy értekezésem 
egyes tételeit, illetve megállapításait talán újabb érvekkel kiegészítve 
foglalhassam össze a T. Bírálóbizottság és a nyilvános vita résztvevői 

számára. 
 

2015. december 10. 
 
 

 
 

 
Szabadfalvi József 


