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I. A „SZOCIOLÓGIAI JOGELMÉLETEKRŐL” – ÁLTALÁBAN  

 

A szabadjogi elméletek sajátos „szociológiai jogelméletek”, s egyben a jogszociológia mint 

tudomány történeti kiindulópontjai. Ma már senki sem vallja magát „szabadjogásznak”, a sza-

badjogi mozgalom „mögötti” elméletekben összegzett tudás azonban ma is része jogi-

jogelméleti tudásunknak. Ezen elméletek ismerete regionális öntudatunk miatt is fontos lehet, 

amennyiben azok tudományos szempontból legjelentősebbikét az egykori Osztrák-Magyar 

Monarchia területén dolgozta ki a rendszerint „osztrák jogtudósnak” mondott Eugen Ehrich.   

Az előző előadáson azt hangsúlyoztam: a jogszociológiának két jellegzetes felfogása, vagy 

inkább arca létezik: a „szociológiai jogelméletek”
1
 köre és a „jog szakszociológiája”.  

 
Amíg az előbbi a jog társadalomelmélete: olyan jogelmélet, amely a „társadalmi tényezőben” 

látja a jogfogalom legfontosabb, konstitutív elemét, és elsősorban az elméleti tudományokra 

jellemző módszertant követ, addig az utóbbi a szociológia egyik ága: az, amely a társadalom 

jogi jelenségeit és intézményeit elemzi, elsősorban az empirikus tudományokra jellemző mód-

szerekkel. Az előbbi a jog lényeges vonásait keresi, az utóbbi pedig olyan kérdésekkel foglal-

kozik, mint – például –, hogy milyen társadalmi összefüggések jellemzik a jogérvényesülés 

folyamatát vagy a jogalkotás mechanizmusát, hogyan működik a bírósági rendszer, milyen 

egy társadalom jogtudata és jogismerete, és így tovább.  

Az előbbi értelemben vett jogszociológia sajátos jogtudomány, az utóbbi értelemben vett 

jogszociológia sajátos szociológia. Az előbbi – amint azt Bencze Mátyás mondta – ún. belső, 

jogászi látásmód alapján közelít tárgyához, az utóbbi pedig „felvállalja, hogy ezt „egy külső, 

nem-jogászi nézőpontból” teszi.
2
 Az előbbi arra keres választ, hogy mely sajátosságai különí-

                                                 
*
 Ez a szöveg annak az előadásnak a legépelt és jóváhagyott, illetve egyes szemelvényekkel kiegészített változa-

ta, amit a szerző 2017. február 13-án tartott Jogszociológia c tárgyból, nappali tagozaton. Ez volt a tárgy 2. 

előadása. Az előadás anyagát lejegyezte Pődör Lea.  
1
 A „szociológiai jogelmélet” mint kifejezés a szabadjogi elméleteknél némileg később született: az amerikai 

Roscoe Pound alkotta meg, s a maga helyén még visszatérek a jelentésére. 
2
 Bencze Mátyás – Vinnai Edina (szerk): Jogszociológiai előadások. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 

2012. 16-17. 
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tik el a jogot a társadalom többi jelenségétől, az utóbbi pedig azokat elemzi, amelyek össze-

kapcsolják azt a társadalom egyéb szegmenseivel. 

Ehhez annyit teszek itt hozzá: a mai alkalommal azt is látni fogjuk, hogy e kétféle tudás 

közös tőről fakad, amennyiben a „jogszociológia atyjának”
3
 tekintett Eugen Ehrichnél – aki 

egyébként római jogot oktatott, illetve polgári jogi és családjogi kutatásokat folytatott, ám akit 

méltán tekintünk az első komoly jogszociológusnak – még mind a kettő megtalálható. Ehrlich 

általános elméletet is alkotott a jogról (ez volt a legjelentősebb szabadjogi teória) és annak 

megalapozása végett empirikus felméréseket is végzett. Nála a jogszociológia e két ága még 

egységet képezett; később azok határozottan elkülönöltek egymástól.  

 

A SZOCIOLÓGIAI JOGELMÉLETEK FŐBB IRÁNYAI 

 

A szociológiai jogelméletek főbb irányai a következők: 
 

SZABADJOGI MOZGALOM, mely elsősorban az osztrák Eugen Ehrich, a német Hermann 

Kantorowicz és a francia François Gény elméletén alapult; s nem„csak” elméleti irány volt, 

hanem jogi mozgalom is, előzetes jogpolitikai koncepciókkal, programmal, elméleti ala-

pokkal, „jogi ideológiával” és számos gyakorló jogász, például kiváló bírók részvételével; 

MAX WEBER JOGSZOCIOLÓGIÁJA, ami nem tekinthető „irányzatnak”, minthogy Max We-

bernek, minden zsenialitása ellenre, sokáig nem akadtak követői és alkotó módon fellépő 

tanítványai sem, ám elméletének mélysége és esredetisége miatt mégiscsak egy sajátos és 

egyedi elméleti irányt jelentett a jogról való gondolkodásban; 

JOGI ANTROPOLÓGIA,
4
 mely az egyes népek társadalmával foglalkozva feltárta e népek nor-

matív rendszerét, s általában véve azt fogalmazza meg, hogy a népek normarendszerei, 

ideértve az ún. kezdetleges (vagy ahogyan régen mondták: „primitív”) társadalmakat is, sa-

játos funkciókat látnak el, s hogy a modern jog ugyanazon követelményeknek tesz eleget, 

mint pl. az ősi társadalmak normái (vö. funkcionalizmus). Az irányzat megalapozója a len-

gyel származású, de Angliában tudományos karriert csinál, végül az amerikai Yale Egye-

temen oktató Bronisław Kasper Malinowski volt. Később, s főleg Magyarországon, ez a 

felfogás és elméleti irány szoros kapcsolatba került a jogi néprajzzal; 

JOGI PRAGMATIZMUS, mely a pragmatizmus mint filozófiai irányzat (ti. az „igazság” 

kérdésését annak gyakorlati érvényesüléséhez és érvényesíthetőséghez kötő, a teória és a 

praxis sajátos összekapcsoltságát valló gondolkodás) előfeltevésein alapuló elmélet, mely 

a jogról vallott és joggal kapcsolatban megfogalmazott általános tételeket a gyakorlati al-

kalmazhatóság függvényében tekintette alakíthatónak. Klasszikus képviselője az amerikai 

                                                 
3
 Vö. Manfred Rehbinder: Rechtssoziologie (Berlin, Walter de Gruyter, 1977) és Roman Tomasic: The Sociology 

of Law (London, Sage Publications, 1985) című művére hivatkozva Badó Attila: Eugen Ehrlich és a jogszocio-

lógia, megjelent: Amabilissimus. A legszeretetreméltóbbak egyike. Loss Sándor emlékkönyv. Szerk.: Szabad-

falvi József. Debrecen, 2005. 137-138. 
4
Antropológia: embertan, az emberről szóló tudomány, melyenek számos változata van. Legismertebbek: a fizi-

kai antropológiai (mely a valaha élt és a mai ember testi tulajdonságaival foglalkozik), a kulturális antropoló-

gia, a filozófiai embertan, a politikai antropológia és a jogantropológia. Ez utóbbi számos ponton átfedésben 

van a jogi néprajzzal (etnológiával). 
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Roscoe Pound volt, aki először fogalmazta meg
5
 a jogszociológia egésze szempontjából 

kardinálisnak mondható alaptételt: a law in books és a law in action, vagyis a „törvény-

könyvekbe foglalt jog” és az „érvényesülő jog”, másként: a „papírjog” és a „valóságos jog” 

különbségét. 

 

     
   Roscoe Pound (1870–1964) életének különböző korszakaiban 

 

JOGI REALIZMUS (amerikai és skandináv változata is van; szociológai „realizmus” alatt 

rendszerint az amerikai változatot értjük), mely – a szabályokra figyelő „jogi formalizmus-

sal” szemben – a jog döntésekhez kötöttségét hangsúlyozta. 

II. A SZOCIOLÓGIAI JOGELMÉLET HELYZETE A JOGI GONDOLKODÁSBAN 

Ahhoz, hogy lássuk a szabadjogi iskola vagy bármely más szociológiai jogelmélet jogtudo-

mányi értékét és jelentőségét, legalább vázlatosan át kell tekinteni a jogi gondolkodás külön-

böző síkjait és elméleti főirányait. Ennek kifejtéséhez ugyanakkor, röviden be kell mutatnom 

saját jogelméletem alapjait. Mivel azonban ez lényegében az első előadás anyagához tartozik, 

azt az e vázlathoz csatolt függelékben teszem.
6
  

III. A JOGSZOCIOLÓGIA KIALAKULÁSA  

A szabadjogi elméletek bemutatása előtt röviden áttekintem azokat a tényezőket, amelyek a 

jogszociológia (ideértve a szociológiai jogelméleméleteket is) létrejöttéhez vezettek.  

Ezek körében két fő összefüggésre utalok: (A) azokra a társadalmi-gazdasági változásokra, 

amelyek a XIX. század harmadik harmadában és a XX. század elején végbementek, és igé-

nyelték az új elméleteket, majd (B) azokra az elméleti előzményekre, amelyek keretei között a 

jog társadalami elemeire vonatkozó tudás a XIX. század végéig felhalmazódott.  Ez utóbbiak 

egy különleges vonatkozása az a speciális – elsősorban német területen kialakult – jogtudo-

mányi konstellációt, ami megkönnyítette, sőt ösztönözte a szociológiai szemléletnek jogtu-

dományba történő befogadását.  

                                                 
5
 Ezzel kapcsolatos írása több, mint egy évszázaddal ezelőtt jelent meg: lásd R. Pound: Law in Books and Law in 

Action. 44 American Law Review, 44. évf. 1910. 12. szám, 12-36. A 24 oldalas kis írás mind a jogtudomány-

ban, mind a szociológiában az egyik legnyagyobb hatású szövegnek bizonyult. 
6
 Lásd: Takács Péter: A szociológiai jogelméletek helye a jogi gondolkodásban.(előadásvázlat), 2017-2018. 



4 
 

A. A JOGSZOCIOLÓGIA KELETKEZÉSÉNEK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ÉS JOGI FELTÉT-

ELEI  

A jog – mint a társadalmi és gazdasági folyamatok egyik fontos szabályozója – a XIX. század 

végén és a XX. század elején új helyzetbe került: a modern magántulajdonon alapuló polgári 

gazdaság és társadalom akkorra már rég kialakult alapvető jogi szabályai (például az üzleti 

forgalmat szabályozó törvénykönyvei) nem voltak képesek eleget tenni azon igényeknek, 

amelyeket e gazdaság és társadalom változása felvetett, ezért e szabályokat módosították. Rö-

viden: a kapitalista gazdálkodás az ún. szabadversenyes korszakából Nyugat-Európában és az 

Egyesült Államokban monopolista korszakába lépett, amelyben a gyakorlat szükségletei alap-

ján új jogi megoldások alakultak ki; például versenytörvények születtek. Gyakran megesett, 

hogy a régi jogszabályok és az új igények közötti szakadék áthidalására – mivel a jogalkotás 

lassabban haladt, mint a gyakorlat igényelte volna – a bíróságok vállalkoztak; ez történt pél-

dául a klasszikus polgári jogi alapelvek (szerződéses szabadság, stb.) értelmezésével. Ksőbb a 

törvénykönyvekbe ún. generálklauzulák kerületek, amelyek újfajta jogalkalmazási gyakorlatot 

követeltek. Az évtizedek során új jogágak keletkeztek (pl. kereskedelmi jog, később a munka-

jog), s az állam ún. intervenciós politikája következtében a XX. század folyamán a közjog 

„privatizálódott”, a magánjog pedig „publicizálódott” (politikai elemekkel telítődött). Ebben a 

helyzetben a jogrendszerrel összefüggésben korábban megfogalmazott, például annak hézag-

mentességével kapcsolatos axiómákról kiderült, hogy tarthatatlanok, új szociális igények 

nyertek megfogalmazást, s általában: szakadék keletkezett a jogi normák és a valóság között.  

Az elméleti jogtudomány erre a helyzetre két választ adott. Egyes gondolkodók azokat az 

állandó jogi formákat kezdték el keresni, amelyek a változások ellenére is változatlanok ma-

radtak vagy maradhatnak. Ez volt az újkantiánis jogfilozófia törekvése. Mások ezzel szemben 

a változó tartalmakat és a változás mechanizmusait kezdték elemezni. Ezt tette a jogszocioló-

gia (szociológiai jogelmélet).  

Ennek képviselői abból indultak ki, hogy a jogi normák világa és a gyakorlati jogi valóság, 

a law in books és a law in action szükségképpen eltér egymástól, ami magyarázatot kíván. E 

helyzetből – egyebek mellett – arra következtettek, hogy a jogot nem kizárólag a törvényhozó 

alkotja, hanem a társadalom egésze, tehát a szokásjog is jog; s hogy az tágabb a formális for-

rásainál s nem pusztán szabályrendszer (nem pusztán normák rendszere), hanem társadalmi 

gyakorlat, döntés, eljárás és így tovább. 

B. A JOGSZOCIOLÓGIA KELETKEZÉSÉNEK ELMÉLETI ELŐZMÉNYEI 

B/1. A jog társadalmi kontextusára rámutató klasszikus jogi gondolkodók 

Néhány jogszociológiai tankönyv szerint e tudomány egyik „előfutára” Charles-Louis Mon-

tesquieu (1689-1775) volt, aki fő művében, A törvények szelleméről (1748) című könyvében 

már a jog társadalmi meghatározottságáról írt. Bár ez az állítás meglepő, mégis igaz. Montesqui-

eu ugyanis művének már az első oldalán kijelentette, s később ezt részletezte is, hogy „a tör-

vények a legtágabb értelemben véve azok a szükségszerű viszonylatok, amelyek a dolgok 

természetéből következnek…”, vagyis azt hangsúlyozza, hogy a törvények világa – a jog – tár-

sadalmilag meghatározott. Másik vitathatatlanul szociológiai jellegű tézise, hogy az egyes 
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események bekövetkezése nem a véletlen műve, hanem hosszú távon társadalmi okokra ve-

zethető vissza. 

A jog vonatkozásában megkerülhetetlen társadalmi tényezőket ugyanakkor ma is figyelem-

re méltó módon nem ő, hanem az ún. történeti jogi iskola képviselői fejtették ki. 

A „német jogászfejedelem”, Carl Friedrich von Savigny (1779-1861) a szokások jelentősé-

gét hangsúlyozta a jog keletkezésében, valamint azt, hogy a szokások tartalmát az egyes né-

pek jellegzetességei – „szelleme” (vö. népszellem: Volksgeist) – határozzák meg.  A népek 

nemzeti jogszokásokat kialakító szelleme az egyes nemzeti társadalmakban működő belső 

erők világa, melyek részei – ahogy manapság mondanánk – a „nép kulturális identitásának”. 

A jog – a nyelvhez, az alkotmányhoz és az erkölcsökhöz hasonlóan –szerves része egy nép 

erőinek.  

Mivel minden nép szelleme eltérő, a jogot szerinte nem lehet nemzetközileg egységesíteni, 

s a német jogot – a franciával szemben – nem szabad kodifikálni. Ez azt is jelenti, hogy sze-

rinte a jog nem a törvényhozó akaratából ered, hanem a társadalomban működő belső erőkből. 

A népszellem persze – tette hozzá – „nem alkot csődtörvényeket”, a jog kibontásához jogá-

szokra és speciális joi szaktudásra is szükség van. A jogászok és speciális tudásuk (későbbi 

kifejezéssel: a jogdogmatika, jogi technika, jogi módszer) jelentőségének kiemelése okán 

Savigny hozzájárult a „jogász-jog” fogalmának kibontásához is.  

A jogszociológia 

szempontjából is 

fontos gondolata, 

hogy a jog nem sta-

tikus, hanem változó 

– fejlődő – jelenség. 

A jog – mint fogal-

mazott – „a néppel 

együtt keletkezik, 

azzal együtt fejlődik 

ki, s végül, ha a nép 

elveszíti a maga jel-

legét, elhal”. A kor 

egyik jellegzetes eszmerendszerének, a romantikának a hatásárára úgy vélte: amint a népek-

nek is van ifjú, érett és hanyatló kora, úgy ez a jog fejlődésében is megfigyelhető. 

Angol területen a történeti jogi iskola elméletét Sir Henry James Sumner Maine (1822-

1888) fejtette ki. Az Ancient Law (1861) című könyvben
7
 azt fejtegette, hogy a társadalmakat 

a változás, sőt a fejlődés jellemzi, s e fejlődés – amint oly híresen megfogalmazta – a „stá-

tusztól a kontraktusig” halad. A „státusz” által jellemzett társadalmakban az egyén társadalmi 

pozícióját, jogait és kötelezettségeit a születéssel szerzett társadalmi állás (státusz) határozza 

meg. Az ember jogait és kötelezettségei nem teljesítményétől függnek, hanem attól, hogy mi-

lyen helyzetbe született. A történelem során azonban az egyének társadalmi csoportokhoz kö-

                                                 
7
 A mű magyarul két fordításban is rendelkezésünkre áll. Vö. A jog őskora, összeköttetése a társadalom alakulá-

sának történetével, viszonya az újkori eszmékhez. Bp. MTA, 1875. Ford.: Pulszky Ágost, és Az ősi jog. Össze-

függése a társadalom korai történetével és kapcsolata a modern eszmékkel. Bp. Gondolat, 1988. Ford: Sárkény 

Mihály.  
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töttsége lazult, s a jogok és kötelezettségek egyre inkább azokhoz a szerződésekhez (kontrak-

tusokhoz) kapcsolódtak, amelyeket másokkal megköthetett. A kontraktusok által jellemzett 

társadalmakban az egyének szabad, a viszonosságon alapuló kooperáció révén kapcsolódnak 

egymáshoz. Nem nehéz észrevenni, hogy a Maine ugyanolyan megkülönböztetést alkalmaz, 

mint Ferdinand Tönnies „közösség és társadalom” (Gemeinschaft és Gesellschaft) szembeállí-

tása, vagyis a tradicionális és modern társadalmakat állítja kontrasztba, de közöttük történeti 

dinamikát feltételez. Vagyis Maine arra törekedett, hogy a szembeállított társadalomtípusok 

közötti fejlődést részben történeti, részben szociológiai eszközökkel igazolja. 

B/2. A szociológia klasszikusai a jogról 

A jogszociológia kialakulásához nagyban hozzájárultak a szociológia klasszikusainak – pél-

dául August Comte-nak, Herbert Spencernek és Émile Durkheimnek – a joggal, illetőleg a 

társadalom normatív rendjével kapcsolatos elgondolásai is.  

Ezek közül itt csak Durkheim (1858-1917) nézeteire utalok. Tőle származik az a ma is ér-

vényes gondolat, hogy a társadalom normái, így erkölcse, a szokásai és a joga „társadalmi tény-

nek” tekintendő, amit objektív módon kell tanulmányozni. Ugyancsak ő fogalmazta meg a normá-

lis és a patológikus tények közötti egyik legjellegzetesebb megkülönböztetést. Mindaz, ami egy 

meghatározott társadalomban szokásszerűen előfordul és a kollektív élet feltételei által megalapo-

zott, az normális. A normák persze bizonyos körülmények között ellentmondásosakká és relatívvá 

válnak, ami a normakövetőket elbizonytalanítja. Ilyenkor nem tudnak iránymutatást adni a nor-

mákat követni kívánó embereknek, és előáll az anómia,8 ami viselkedési zavarokhoz vezet. 

Ismeretes, hogy a társadalmi munkamegosztásból következően Durkheim a szolidaritás két tí-

pusát küülönböztette meg. A mechanikus szolidaritásnak nevezett összetartozás az egyenlők szo-

lidaritása: alapja az a kollektív meggyőződés, hogy a társadalom tagjai egymásra vannak utalva, s 

oly mértékben kötődnek egymáshoz, hogy a szabályoktól való mindenfajta eltérést szigorúan meg 

kell büntetniük. Az organikus szolidaritás esetén viszont a társadalom minden tagja egyénként tel-

jest valamilyen funkcióval, s ezt bizonyos szabadságfokkal teljesítheti. Mivel ennek szabályozása 

során a javak cseréjét, a tagok „kommunikációját” biztosítja, ezért az e szolidaritás által összetar-

tott társadalomban másfajta szabályokra és szankciókra van szükség. Durkheim szerint egyébként  

a jog a társadalmi szolidaritás kifejezője, ezért a jogban fellelhető különbségek vizsgálatából kö-

vetkeztethetünk a szolidaritás típusára is.  

B/3. A német jogtudománynak jogszociológia keletkezése szempontjából kedvező kons-
tellációja  

A jogszociológia kialakulásához hozzájárult a XIX-XX. századi német jogtudomány egyik 

jellegzetes irányzata – az érdekkutató jogtudomány léte – is. Pontosabban az, hogy az ún. ér-

dekkutatás háttérbe szorította a XIX. század legjellegzetesebb és sokáig befolyásos jogtudo-

mányi irányát, a fogalomelemző iskolát s az azzal szoros kapcsolatban álló pandektisztikát. 

A fogalomelemző jogtudomány (Begriffsjurisprudenz) szerint a legfontosabb jogtudományi 

feladat a jogi jogi fogalmak rendszerének megalkotása, sőt egy fogalmi piramisnak a kidolgo-

zása. Georg Friedrich Puchta szerint „minden fogalom és annak minden alkatrésze, amelynek 

a fogalom megteremtésében valamilyen szerep jutott, egy ún. fogalompiramisban (Begriffs-

                                                 
8
 Anómia: a szó a görög nomosz (törvény) fosztóképzővel (a-) kiegészített alakja. Jelentése: „normanélküliség”, 

olyan állapot, ahol nincsenek törvények. 
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piramide) felfelé egészen a jog fogalmáig, lefelé pedig az egyes alanyi jogokig rendre követ-

hető.” Ezen az alapon jutottak el a jogrendszer logikai zártságának, s ezzel hézagmentességé-

nek feltételezéséhez, a későbbi pandektisták – így Bernhard Windscheid és mások – pedig a 

„jogintézmény” eszméjéhez, mely további következményekkel járt. (Ezeket itt nem részlete-

zem.) 

Ezt a jogtudományt bírálta a század talán legnagyobb hatású jogásza, Rudolf von Jhering 

(1818-1892), aki a második alkotói korszakában írott munkáiban – így a Der Kampf ums 

Recht (Küzdelem a jogért, 1872) és a Der Zweck im Recht (Cél a jogban 1877–1883) című 

műveiben – arra mutatott rá, hogy a jognak nemcsak szövege vagy fogalomrendszere van, 

hanem célja is, s hogy ez is megtalálható a törvények szövegében. Ebből az alapeszméből nőtt 

ki az érdekkutató jogtudomány (Interessenjurisprudenz), melyet Philipp Heck (1858-1943) 

fejtett ki a Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz (Jogértelmezés és érdekkutató jog-

tudomány, 1914)
9
 című írásában. Heck ebben azt fejtegette, hogy ajogtudomány feladata a jog-

szabályokban rögzített érdekek megvilágítása, s a bíró nem “jogi automata”, amint azt néhányan állí-

tották, mert választ (dönt) a jogszabályok szövegében a jogalkotó által megjelenített érdekek között. 

Ez a megközelítés fogékonnyá tette a jogtudományt mindazon szempontok befogadására, amelyeket a 

jogszociológia fogalmazott meg.
10

 

IV. A SZABADJOG 

A MOZGALOM ELMÉLETI MEGALAPOZÓI ÉS FŐBB KÉPVISELŐI 
 

A szabadjogászat – mint említettem – mozgalom volt: tudósok és gyakorló jogászok együtt-

működése a jog újszerű értelmezése és alkalmazása, illetőleg a jogi valóság megújítása érde-

kében. A legátfogóbb, legeredetibb és legnagyobb hatású elméletet az osztrák Eugen Ehrlich 

fejtette ki, aki – ahogy fentebb ugyancsak említettem már – még egyesítette az elméleti és az 

empirikus kutatásokra építő jogszociológus törekvéseit, vagyis amit állított, azt konkrét vizs-

gálatok és felmérések alapján állapította meg és igazolta. Tőle származnak a szabadjogászok 

köreiben gyakran használt terminusok és érvek, s általában ő tekinthető a szabadjogi mozga-

lom elméleti megalapozójának. Elsősorban tudósnak tartotta magát, s az is volt (római jogot 

és polgári jogot tanított), s nem mozgalom-alapítónak. Elméletének elterjesztése inkább má-

soknak köszönhető. 

Az irányzat „jogpolitikusa” és „propagandistája” a német Hermann Kantorowicz
11

 volt, aki 

nem gondolatainak mélységével és elméletének kidolgozottságával, hanem szellemes és hatá-

rozott megállapításaival gyakorolt hatást. Ő írta meg a szabadjogi mozgalom kiáltványát: 

Küzdelem a jogtudományért.  

                                                 
9
 Philippe Heck: Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, megjelent: az Archiv für die civilistische Praxis 

(J. C. B. Mohr) 112. köteteként, 1914, 1-318. Szép példája a hagyományápolás és az “internetes kultúra” 

együttműködésének, hogy a Trieri Egyetem ún. “jogtörténeti podcast”-jainak sorában részletes előadás hall-

gatgató meg MP3 formátumban Philipp Heckről (is), az e műből szármatzó néhány részlettel együtt, egy jog-

hallgató felolvasában. A hanganyag innen érhető el: https://www.uni-trier.de/index.php?id=16425. 
10

 A német jogtudomány jelen szempontból harmadik nagy irányzata, az értékkutató jogtudomány (Wert-, vagy 

Wertungsjurisprudenz) jelen szempontból nem jön szóba, s egyébként is némileg későbbi. 
11

 Nem tévesztendő össze az eszmetörténész Ernst Kantorowicz-cal (1895-1963), a ”Király két teste” című híres 

munka (1957) szerzőjével, és a jogász-irodalomtörténész Alfred Kantorowicz-cal (1899-1979). 
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A szabadjog harmadik karakterisztikus alakja a francia François Gény volt, aki inkább jog-

elméleti szerzőnek, semmint a jogszociológusnak tekinthető. Empirikus kutatásokat ugyanis 

egyáltalán nem folytaott, elméleti nézeteivel azonban nagy tekintélyt szerzett jelentős befo-

lyást gyakorolt.  

A szabadjogi tanokat olyanok is gazdagították, akik a mozgalomnak nem voltak közvetle-

nül részesei. Ilyen volt például a német Oskar von Bülow, aki a bírók szerepét elemezte, már-

már jogalkotónak tekintve a bírót, vagy az ugyancsak német Lorenz Brütt, aki szerint a jogal-

kalmazás „művészet”. A bírónak a jogalkalmazásban játszott kitüntett szerepét hangsúlyozta 

továbbá Max Rumpf, Paul Oertmann, valamint Joseph Kohler, aki nemcsak jogfilozófus és 

magánjogász (iparvédelmi jogász, versenyjogász), valamint a jogösszehasonlítás tudományá-

nak kezdeményezője volt, de egyben költő és számos művészettörténeti mű szerzője is.
12

  

A szabadjogot szélesen felfogva sok olyan jogász és jogtudós is e mozgalom ügyét szolgál-

ta, akik a jogalkalmazás jogalakító jellegét, a bíró diszkrécióját (szabad mérlegelési jogkörét), 

vagy általában a jogalkotót kiegészítő, esetleg a jogalkotóval egyenrangú szerepét hangsú-

lyozták. Ebben az értelemben beszéltek a kortárs szerzők például “logikai szabadjogról”, 

“jogtörténeti szabadjogról” vagy “lélektani szabadjogról”
13

 is. 

A mozgalom sikere azon alapult, hogy tanaikat elfogadták a gyakorló bírók is. Ezek legis-

mertebbike a francia Paul Magnaud (1848-1926), akit már saját korában így neveztek: 

Magnaud – a jó bíró. 

A magyar jogtudományban a szabadjogi mozgalom nem nyert különösebben teret, de hatá-

sa azért érezhető. Kimutatható a hatása például Kiss Géza írásaiban, valamint az etnográfusok 

azon törekvéseiben, hogy összegyűjtsék a népi jogszokásokat. Ez utóbbi tekintetben Tagányi 

Károly, különösen pedig a néprajztudós-jogász, Tárkány Szűcs Ernő munkásságát kell meg-

említeni, akik ha nem is osztották a szabadjogászat elméleti programját megvalósították a 

programból következő gyakorlati elemek egyikét, a még élő magyar jogi népszokások össze-

gyűjtését. A szabadjog iránti figyelem jelen volt a civilista Nizsalovszky Endre munkásságá-

ban is, aki egy régi írásában (1931) ktitikailag s mindmáig érvényes módon elemzte a szabad-

jogi iskola főbb tanait, megállapítva, hogy az nem alkalmas arra, hogy a magyar magánjog 

művelési eszköze legyen (35.).
14

 

 

  

                                                 
12

 Oskar Robert Arthur von Bülow (1837-1907) fontos munkája a Gesetz und Richteramt (A törvény és a bírói 

tisztség, 1885). Lásd még Lorenz Brütt: Der Kunst der Rechtsanwendung (A jogalkalmazás gyakorlati tudo-

mánya, 1907), Max Rumpf: Gesetz und Richter (Törvény és bíró, 1906). Paul Ernst Wilhelm Oertmann (1865-

1938): Rechtsordnung und Verkehrssitte (1914) és System des deutschen Zivilprozessrechts (1912-1919). Josef 

Kohler (1849-1919) művei körébe olyan szakkönyvek tartoznak, mint a Deutsches Patentrecht (1878), Das 

Autorrecht (1880) vagy Beiträge zur germanischen Privatrechtsgeschichte (1883-88), hanem olyanok is, mint 

például Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz (Shakespeare a jogtudomány ítélőszéke előtt, 1883). 
13

 Lásd például Felix Somló: Juristiche Grundlehre (Lipcse, 1917) 392-426. Talán érdemes itt utalni arra, hogy 

Somló a fiatal Carl Schmitt elméletét – első könyve alapján (Gesetz und Urtei; Törvény és írélet, 1912) – a lé-

lektani szabadjog körébe sorolja. 
14

 Lásd Nizsalovszky Endre: A fogalomkutató és érdekkutató jogtudomány, szabadjogi iskola és a tiszta jogtan. 

megj.: Nizsalovszky: Tanulmányok a jogról. Bp. Akadémiai Kiadó, 1983. 11-54. 
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Hermann Kantorowicz  

(1877-1940) 

 

A PROGRAM: HERMANN KANTOROWICZ „KIÁLTVÁNYA” 

 

Hermann Ulrich Kantorowicz (1877-1940) a ma Lengyelországhoz tartozó Posenben (lengyel 

nevén Poznańban)
15

 született és nőtt fel, Berlinben, Genfben, Münchenben és Heidelbergben 

tanult jogot, majd Freiburgban lett egyetemi magántanár. 1927-ben 

egy szemeszert tanított a New York-i Columbia Egyetemen. 1928-

ban a büntetőjog professzora lett a Kieli Egyetemen, a nemzetiszo-

cialisták azonban 1933-ban származása miatt megfosztották a ka-

tedrájától. Ekkor Londonban, Oxfordban majd Cambridge-ben tar-

tott előadásokat, később, 1937-ben Cambridge-be telepedett le, 

ahol az egyetem egyik kutatóintézetének helyettes vezetője lett. 

Számos műve közül
16

 a szabadjog történetébe a Küzdelem a jogtu-

dományért (Der Kampf um die Rechtswissenschaft, 1906, magyarul 

Endreffy Zoltán fordításában: 1981) című munkájával írta be a ne-

vét. Annak ellenére is, hogy eredetileg álnéven – Gnaeus 

Flaviusként
17

 – jelentette meg. Ezt feltehetőleg azért tette – túl 

azon, hogy a mű címe vitathatalanul Jhering Der Kampf ums Recht-

jét idézi, és azzal polemizál – mert gondolati radikalizmusa miatt, s az ennek következtében 

feltételezett kritikák miatt nem kívánta felvállalni saját szakmai munkásságának részeként.  

Kantorowicz érdekes megfigyelése, hogy amikor külföldre megyünk, gyakran megismer-

kedünk a meglátogatott nép történetével, kultúrájával, esetleg nyelvével, de álmunkban sem 

jutna eszünkbe, hogy elolvassuk a törvénykönyveit. Vagyis feltételezzük, hogy egy adott nép 

körében bizonyos ideig anélkül is élhetünk, hogy ismernénk a jogát. Párizsba utazva például 

nem fogjuk áttanulmányozni a Code Civilt, s Berlinben sem kell ismerni a német Polgári 

tövénykönyvet, a BGB-t ahhoz, hogy egy ideig viszonylag kényelmesen ellegyünk ott. Ez 

azért van így – jelentette ki –, mert az emberek „mindnyájan szabad jog szerint élnek”. Így 

érvelt: 

„Az igazság az, hogy a maga áttekinthetetlen terjedelmében az egész jogot senki 

sem ismeri; néhányan egy részt, legtöbben pedig semmit sem ismernek belőle. 

Olyannyira igaz ez, hogy ha egy magánember alapos ismereteket szerez az állami 

jogról, úgy többnyire a gyanús alakok közé tartozik. Az uzsorás, a kezdő bűnöző, 

a revolverező újságíró, a csaló gründoló pontosan ismeri az őt érintő intézkedése-

ket: a nagykereskedőknek, a művészeknek, a katonatiszteknek, az államférfiak-

nak, a házasembereknek
18

 [ellenben] még a kereskedelmi, a szerzői, az államjogi, 

a nemzetközi és a családjogi paragrafusokról is csak elszigetelt ismeretei vannak, 

                                                 
15

 Poznań Győr testvérvárosa. 
16

 Kantorwicz a büntetőjog, a nemzetközi jog és a jogelmélet körében mintegy ötven jelentős művet publikált. 

Írásainak gyűjteményes kötete a Rechtswissenschaft und Soziologie. Aausgewählte Schriften zur Wissenschaft-

slehre, amelyet Thomas Würtenberger adott ki (Karlsruhe, C. F. Müller, 1962), valamint a Rechtshistorische 

Schriften, Helmut Coing és Gerhard Immel szerkesztésében (Karlsruhe, C. F. Müller , 1970). Jogelméleti 

területen fontos munkája az angolul írt The Definition of Law (megj.: 1958, németül fordításban: Der Begriff 

des Rechts,1963).  
17

 Gnaeus Flavius: ókori római magisztrátus (aedilis curulis) és néptribubunus. Ő tette közzé a legis actiókat.  
18

 A „gyanús alakok” (uzsorás, gründoló, stb.) és a „tisztességes emberek” (művészek, katonatisztek stb.) érde-

kes, nagyon is korhoz kötött kis felsorolása ez, mely azóta kétségtelenül megváltozott. Kíváncsi vagyok példá-

ul, hogy hová sorolná az olvasó a „paragrafusokat ismerő” államférfi mai megfelelőjét, a politikust. 
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ám a tudatlanság egyáltalán nem zavarja tevékenységében. (…) Mindnyájan a 

szabad jog szerint élnek, aszerint, amit a társadalmi körük előírása vagy egyéni 

ítéletük számukra jognak - nem önkénynek nem is egyéni haszonnak – tünetet 

fel.” (103.) 

A szabad jog tehát az életben követett jog. Anélkül követjük, hogy pontosan ismernénk az ál-

lami jog előírásait. Ezt azért tudjuk megtenni, mert az állami jogot a szokások és az erkölcsök 

megerősítik, és közvetítik mint helyes jogot. Ez utóbbi vonása a miatt a szabadjog természet-

jogias jellegű: 

„a jog új felfogása – fogalmazott kissé túlozva – úgy jelenik meg, mint a termé-

szetjog megváltozott alakban történő feltámadása”, majd ehhez félrevezető módon 

hozzátette: „a természetjogot is azonnal és mindenekelőtt is úgy jellemezhetjük, 

mint sajátos fajtájú szabadjogot.” Ez kétségtelenül tévedés. A párhuzam alapja-

ként megjelent összefüggsében viszont kétségtelenül van valami: „A természetjog 

olyan jog volt, amely az államhatalomtól független érvényességre tartott igényt.” 

(101.) 

Eszerint a szabadjog a jog egy új fajtája, olyan jog, amely „az államhatalomtól független ér-

vényességre tart igényt” Ha ez igaz – érvelt –, akkor meg kell változnia a jogtudománynak is. 

A jogtudománnyal többek között az a baj, hogy túl magabiztos, „nagyzási hóbotban” szenved: 

„csak a jurisprudencia [jogtudomány] tételezi fel magáról, hogy minden valódi 

vagy elgondolható problémát meg tud oldani, és e képességet még a szakma utol-

só emberéről is feltétezi. De mégsem egyedüli ebben! A kuruzsló, aki a legnehe-

zebb esetben is felállítja a diganózist, s a legkétségbejtőbb diganózisra is megta-

lálja a gyógymódot, a pap, aki a gyónást végzőnek kérlelhetetlen kiszámítja, hogy 

Isten minden egyes vétkéért milyen vezeklést kíván – ez az a fajta kompánia, 

amelyhez a dogmatikus jogász sorolódik, ahelyett, hogy minden egyes kérdésnél 

előzetesen felvetnék a kérdést: megoldható-e egyáltalán az eset? – a jogászok a 

vakon és magabiztosan rögtön nekiesnek az elemzésnek.” (105.)
19

 

Ezzel szemben ő úgy vélte, hogy az összes jogi kérés megoldásának a reményét fel kell adni: 

mindig lesznek olyan esetek, amelyek a hagyományos módon nem oldhatók meg. Ez többek 

között azért van így, mert az állami jog szükségképpen hézagos.  

Mint a mozgalom más tagjai, ő is azon a véleményen volt, hogy a törvények hézagain ke-

resztül a szabadjog „szivároghat be” az állami jogba: „a szabadjogból merítve kell – írta – a 

törvényt magában zárttá tenni, hézagait kitölteni” (103.). A mozgalom egyébként innen nyerte 

az elnevézését: képviselői azt állították, hogy a bíró az állami jog hézagait szabadon kitöltheti, 

és az állami jogon túl is (például a szokásokban) szabadon kereshet – s talál is – jogot. 

Ha a jogtudomány elismeri a szabadjogot – hangsúlyozta –, úgy a jogszolgáltatás nem ala-

pulhat többé kizárólag az állami jogon. Ám ha ez megtörténik, tesszük hozzá, akkor meg fog 

változni a jogrend működése és a jog érvényesítésének mechanizmusa is. A korábbinál na-

gyobb szerepet kapnak a bírók, s döntő szerepe lesz az ítélkezésben a személyiségüknek is. 

„(A) bíró személyiségének napjainkban döntő szerepe van a per kimenetelére – állította túlzó 

módon –, (s) mindenki tudja, aki Themis házában nem egészen naív jövevény, hogy mihelyst 

                                                 
19

 A szabadjogi iskola – fogalmazott Nizsalovszky Endre – ”a dogmatikai kutatás szerepének elejtésével létalap-

jában támadja meg a jogtudományt” (35.). 
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változik a bírósági vezető személye, nyomban változnak a bírósági döntések is” (119).  A 

szabadjogi mozgalom egyébként szorgalmazta, hogy az ítélkezésben kapjanak teret a „nagy 

bíró személyiségek”, akik ne legyenek mindenben alávetve a törvénynek. A bizonyítás kötött 

rendszere helyett például ösztönözték a „szabad bizonytási rendszert” és a bizonyítékok sza-

bad mérlegelésének kiterjesztését. 

A szabadjog úgy is felfogható, mint „a bírónak a törvény alól történő emancipációja”. 

Kantorowicz tudatosan és nyíltan törekedett erre, bár természetesen tudta, hogy ez nem lehet 

teljes mértékű (hiszen ha a bírók nem az állami törvények alapján ítélkeznének, az teljes 

anarchiához vezetne), másfelől azt is hozzátette: ennek pontos és kívánatos mértékét nem le-

het általában és előre pontosan megmondani.  

Összességében a szabadjogi gondolatot Kantorowicz olyan jogalkalmazást magyarázó tan-

nak látta, amey feloldja az állami jog merevségét, lazítja a bírót túlságosan megkötő szabá-

lyokat, s nagy teret enged a mérlegelésnek. Az ennek alapján megfogalmazott és e tendenciá-

kat helyeslő jogpolitikai programját célszerű azt szem előtt tartva értékelni, hogy a korban, 

melyben e nézeteket papírra vetette, még nem láthatta a bírók törvények alóli teljes „felszaba-

dításának” következményeit. Az ugyanis csak néhány évtizeddel később következett. Amikor 

azt állította, hogy „az új mozgalommal összeegyeztethetetlennek látszanak a törvényesség, … 

a jogbiztonság, az objektivitás eszményei” (117), akkor valószínűleg nem számolt azzal, amit 

a XX. század történelmének ismerői egészen biztosan nem hagynának figyelmen kívül. Ami-

kor pedig az elméletét nem a jogalkalmazásra, hanem a jogalkotásra vonatkoztatta (például 

azt állítva: „csaknem minden törvényhozói gondolat szabadjogi tételként állott fent”; 103.), 

akkor azt a jogalkotás elméletére nézve akár ma is inspirálónak tekinthetjük. 

 

A TUDOMÁNYOS ELMÉLET: EUGEN EHRLICH  

 

Ha Kantorowicz a szabadjogi mozgalom propagandistája volt, Eugen Ehrlich a mozgalomban 

vallott nézeteket megalapozó tudós.  

1862-ben született a bukovinai Czernowitzben (Csernovicben),
20

 amely akkor az Osztrák-

Magyar Monarchiához tartozott. Nemzetiségére nézve osztrák jogtudósként ismerik; apja 

czernowitzi ügyvéd, anyja lengyel származású volt. Jogi tanulmányait Bécsben végezte, ké-

sőbb itt lett magántanár is, de fizetett professzori állást a Czernowitzi Egyetemen kapott, ahol 

1897-től római jogot tanított. 1906/07-ben az egyetem rektora volt. Amikor az I. világháború 

idején Czernowitz-ot elfoglalták a román csapatok, Ehrich Bécsbe költözött, ahol polgári jo-

got oktatott és kutatásokat végzett családjogi területen. A háború végeztével úgy tervezte, 

hogy hazatér és tanít régi egyetemén, ezt azonban a terület felett hatalmat szerzett új hatósá-

gok miatt csak román nyelven tehette volna meg. El is kezdett románul tanulni, 1922-ben 

azonban diabetes következtében meghalt. (Szülővárosa ekkor Romániához tartozott. Bukovi-

                                                 
20

 Mai fogalmaink szerint Czernowitz jellegzetes multikulturális város volt, ahol a lehető legkülönbözőbb népek 

éltek és keveredtek: németek, ruszinok, ukránok, zsidók, lengyelek és románok. Ezt neve is jól tükrözi: a ma-

gyarul Csernovicnak mondott város németül: Czernowitz, lengyelül: Czerniowce, romául: Cernăuţi, ukránul: 

Чернівці (Csernyivci), oroszul: Черновцы, jiddisül:  טשערנָאוויץ . (Ha nem is Czernowitz-ban, de Bukoviná-

ban éltek magyarok is: őket ismerjük így: a „bukovinai székelyek”, aki a történelem viharai a mai Baranya és 

Tolna megyébe sodortak. Sorsuk Sára Sándor dokumetumfilmjéből – Sír az út előttem. 1-3 rész, 1987 – ismer-

hető meg.) 
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Eugen Ehrich 

 

 

nát egyébként felosztották Románia és a Szovjetunió között, s a határok kisebb módosítása 

után Czernowitz később Szovjetunió része lett. Jelenleg Ukrajna területén fekszik.)   

Témánk területén Ehrich fő műve a Szabad jogtalálás és szabad jogtudomány (Freie 

Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft, 1903, magyarul Endreffy Zoltán fordításában: 

1981) című írás. Fontos munkája még a Grundlegung der Soziologie des Rech (A jogszocio-

lógia megalapozása, 1913, magyarul részlet: 1977).
21

  

Elméletének kiinduló gondolata az, hogy a jog (1) nem az államhoz fűződő jelenség, va-

gyis nem az állam a kizárólagos jogalkotó, (2) nem a „hivatalnokok-

hoz”, s nem is a hivatalnoknak tekintett bíróhoz (vagyis a bíró-

hivatalnokhoz) szóló parancs, tehát nem az állam a kizárólagos jogal-

kalmazó, végül (3) nem alkot kiszámítható és zárt rendszert.  

Ehrlich három fajta jogfogalmat különböztetett meg: a társadalmi 

jog, az állami jog és a jogászjog fogalmát, s úgy vélte, hogy a tudo-

mányos jogfogalom e három fogalom együttese. A jogban mindene-

kelőtt a társadalmi jogot látta; ide sorolta a szokásjogot, a társadalmi-

erkölcsi normákat, amennyiben azoknak jogi relevanciája volt, a nagy 

szervezetek szabályzatait, például a nagyvállaltok üzletszabályzatát, 

melyet a fogyasztó nem tud megkerülni, nem tud nem figyelembe 

venni. Szemléletes mai példával érzékeltetve elméletét, azt állította, 

hogy egy egyetemi hallgató számára – különösen vizsgaidőszakban – a Felsőoktatási törvény-

nél sokkal fontosabb „jogszabály” az egyetemi Tanulmányi és vizsgaszabályzat, mert min-

dennapjaiban az szabjai meg jogait és kötelezettségeit. Ez utóbbit egyébként a hallgatók fon-

tosabb elemeiben rendszerint ismerik is, míg az előbbiről legfeljebb hallottak valamit. Gyako-

ri dolog, hogy ha az életben egy gyakorlat kialakul, átalánossá válik és állandósul, akkor a 

jogalkotó ezt a „társadalmi szokásjogi normát” (gesellschaftliches Gewohnheitsnorm) emeli 

be a törvények szövegébe.
22

 Az állami jog a hivatalnokoknak szóló állami parancs (ami lehet 

szervezeti jog is), s mivel hivatalosan a bírók erre alapozzák az ítéleteiket, ezt több helyütt 

döntési normának, vagyis döntésre szolgáló szabálynak (Entscheidungsnorm) nevezi. Végül a 

jogászjog a jogalkalmazói döntésekből levont normatív általánosítás, olyan szabály, amelyel a 

bírók döntései és a jogászok megegyezése alapján kitöltik az állami jog kereteit. Ma talán úgy 

mondanánk, hogy bíróságok elvi döntései, valamint a jogdogmatika és a jogászi módszer sza-

bályai a jogászok jogába tartoznak. 

„A bírónak a törvényhez való viszonya  – mutatott rá Ehrlich – egészen más, mint a a jo-

gászjoghoz való viszonya: a törvény parancsokat ad számára, a jogászjog pedig felvilágosí-

                                                 
21

 Angolra fordított jogelméleti és jogszociológiai munkáiból a Harvard Egyetem adott ki válogatást 

Fundamental Principles of Sociology of Law címen (1936, újranyomba 2001). Egyéb munkái: Beiträge zur 

Theorie der Rechtsquellen (1902), Recht und prätor (1904), Die Rechtsfähigkeit (1909), Die Tatsachen des 

Gewohnheitsrechts (1907). Munkásságának korszerű elemzése: Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich. 

Szerk.: Marc Hertogh. Oxford, Hart Publishing, Oñati Publishing International Series in Law and Society, 

2008. 
22

 A szokásjogot illetően Ehrich a szokásjog hivatalos, akkor elfogadott elméletét kritizálta: „aki hivatalnok ál-

lamon kívül nevelkedett fel, aki az élő szokásjogot látta már ténylegesen működni, még csak meg sem érti 

egykönnyen a szokásjogra vonatkozó közkeletű elméletünket.” (79.) Itt jegyzem meg, hogy a magyar szakiro-

dalomban az egyik legplasztikusabb szokásjog-elméletet a szabadjogi tanokat jól ismerő Kiss Géza fejtette ki; 

lásd A jogalkalmazás módszeréről. Bp. 1909. 148-179. és 214.240. 
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tást. A jogászjog ama tényből meríti erélyét, hogy a viszonyok helyes megítélésén alapul, a 

törvény viszont az állami uralomból” (83.).  

Ugyanakkor, ha megvizsgáljuk Ehrich szövegeit, azt látjuk, hogy e három jog viszonyát 

Kantorowicz-nál sokal differenciáltanbban írta le. Mindenekelőtt azt állította, hogy „a jogász 

nem teremt jogot, hanem meg kell találnia a jogot.” Ennek ellenére – folytatta –„nem kétsé-

ges, hogy minden döntés hozzátesz valamit a hatályos joghoz”, s „a jogtalálás lassanként jog-

fejlesztéssé alakul át”. Az állami jogot sem szólja le, hanem azt állítja, hogy az nem teljes: „az 

állami jog nagyrészt kétségtelenül döntési normákból áll – nagyban egészében az állam nem 

tehet mást, mint hogy a hivatalnokainak parancsokat ad”, ez a jog azonban tele van hézagok-

kal és a társadalmi szokásjog alapján kiegészítésre szorul. S ha a kiegészítés megtörténik, azt 

látjuk, hogy „nem csak a döntések alapulnak tehát a jogszabályokon, hanem a jogszabályokat 

vonják le a döntésekből” (75-81.) Azaz – s ebből látható, hogy a római jog a modern jog 

elemzéskor is hasznos fogalmi kerete nyújthat –„non ex regula ius sumatur, sed ex iure  quod 

est regula fiat” (nem a szabályokból vezetendő le a jog, hanem a szabálynak kell a jog mint 

fennálló kifejezésének lennie). 

Másutt Ehrlich úgy fogalmazott, hogy a jogtételekbe fektetett a jog olyan, mint amikor a 

folyót gátak közé szorítjuk: mesterségessé válik, s már nem lesz élő jog. Az élő jog a szabad-

jogi iskola jellegzetes fogalma, mely különböző konstellációkban (lebendes Recht, living law, 

stb.) később „világhódító útra indult” és a lehető legklülönbözőbb jogelméletek része lett. El-

jutott a magyar Alkotmánybíróságra is.
23

 A fogalom eredetileg a mindennapokban érvényesü-

lő, szokásokban, követett szabályokban testet öltő, döntésekben és magatartásokban megjele-

nő jogot jelentette – szemben a mai magyar, az Alkotmányvíróság által kialakított jelentéssel 

(amely szerint az „élő jog” a jogszabály hatósági érvényesítése során adódó tényleges tarta-

lomra utal, ideértve annak bírósági érvényesítését is). A jogtudománynak – hangoztatta 

Ehrich – nem a leírt jogszabályokat kell rendszerezni, hanem az élő jogot kell feltárnia. Ennek 

egyik legfőbb módszere – szerinte (aki egyébként nagy szerepet tulajdonított az okiratszer-

kesztő jogászatnak) – az okiratok vizsgálata. Az élő jog a szabály és magartartás egysége, a 

ténylegesen követett jog. Ehrlich elméletét tehát az is megkülönbözteti Kantorowicz-étól, 

hogy nála a jog nemcsak a bírói döntésekben jelenik meg, hanem a társadalmi magatartások-

ban is.  

Ugyanakkor mindketten osztják azt a nézetet – s ez valójában a szociológiai jogelméletek 

egyik jellegzetes alaptétele – a jog fogalma nem ködődik kizárólagos jelleggel az államhoz; 

annak jogalkotó vagy jogérvényesítő szerepéhez. Ehrich esetén, aki ennek megállapítása so-

rán is úttörő szerepet játszott, e tétel valószínűleg életkörülményeivel is összefüggött. Buko-

vina olyan soknemzetiségű, már-már multikulturális régió volt egy nagy területű, de gyen-

gülőfélben lévő állam peremén, a lehető legkülönböző népek éltek együtt a maguk szokásai-

                                                 
23

 Lásd az 57/1991. (XI. 8.) AB határozatot, ABH 1991, 272, 277. Lásd továbbá a 23/1998. (VI. 9.) AB határoza-

tot is, ABH 1998, 182. Az 57/1991. (XI. 8.) AB határozat szerint „amennyiben a jogszabálynak több értelme-

zése lehetséges, amelyek között alkotmányos értelmezés is található, ám az állandó és egységes jogalkalmazá-

si gyakorlat az alkotmányellenes értelmezéssel operál, akkor az Alkotmánybíróság megsemmisíti az alkot-

mányellenes értelmezéssel használt normát – az ún. ’élő jogot” –, még abban az esetben is, ha annak alkotmá-

nyos értelmezése is levezethető”. Lásd Tilk Péter: A magyar Alkotmánybíróság. PhD értekezés. Pécs. 2008. 

148. Vannak olyan felfogások is, melyek szerint a kifejezés magára az alkotmányra is alkalmazható: “A fo-

lyamatos alkotmányozásban az alkotmány élő joggá vált…” vö. Kukorelli István: Az alkotmányozás néhány 

koncepcionális kérdése. Magyar Közigazgatás. 1994/8. 451. o.  



14 
 

 
Günther Teubner (sz. 1944) 

 

val és jogi hagyományaival. Hivatalosan az Osztrák Polgári Törvénykönyv volt hatályban, de 

a ruszin, ukrán, zsidó, német, magyar vagy lengyel csoportok, ahol tudták, a maguk jogát kö-

vették és azt saját erővel érvényesítették. Erre lehető telgteljesebben az egymás közötti keres-

kedelemben és a családjog területén voltak képesek. Ehrich észrevette és leírta ezt a helyzetet 

mint tényt, s így ő lett a jogi pluralizmus gondolatának első megfogalmazója is.  

Az államhoz nem kötődő és nem államilag érvényesített jog 

gondolata a XXI. század elején új kontextusba került, amikor 

Günter Teubner (sz. 1941) német jogszociológus a globalizáció vi-

szonyai között kialakuló új jelenségre alkalmazta. A transznacio-

nális vállalatok ugyanis szerződéses alapon az elmúlt évtizedekben 

egy újfajta normarendszert alakítottak ki, főleg a nemzetközi ke-

reskedelmi jog, s részben a munkajog területén, újszerű jogintéz-

ményekkel  (lízing, franchise, faktoring, outsourcing, stb.), s a 

nemzetközi kereskedelmi szervezetek fórumai, vagyis nem-állami 

bíróságok általi érvényesítéssel. Ezt a helyzetet Teubner a „globá-

lis Bukovina” kifejezéssel címszó alatt teoretizálta.
24

 

Végül arra utalok, hogy a szabadjogászok jellegzetes joghézag-

elmélete ugyancsak Ehrichtől származik. Meglátása szerint a jog tele van joghézagokkal, va-

gyis a joghézag tehát nem valami alkalmi rendellenesség, hanem az állami jog megszokott ré-

sze, mert minden bizonytalan tartalmú jogi fogalom lényegében maga a joghézag. A „bizony-

talan tartalmú” jogi fogalom valójában – legalábbis mi így neveznénk – „materiális jogi foga-

lom”, aminek a tartalmát csak érték-állásfoglalások alaján lehet pontosan meghatározni. Ilyen 

például a polgári törvénykönyvben használt „jó erkölcsök”, vagy általában a „jó hiszem”, a 

versenyjogban használt „gazdasági erőfölény”, a „tisztességes” és a „tisztességtelen” verseny, 

az „erőfölény”, és így tovább. Ahol a jogszabályban ilyen fogalmat találunk, ott Ehrich szerint 

joghézaggal találkozunk. Így ír. 

 „A joghézagokról szóló munkámban megkíséreltem kifejteni, hogy a bíró, akinek 

az a feladata, hogy a hatályos pozitív jog alapján döntsön, az elmélet s a jogrend-

szer bizonyos homályosságait arra használja fel, hogy számításba vegye a jogfej-

lődés következményeit, és erre épp a legelmosódottabb fogalmak a legalkalma-

sabbak, melyekkel az elmélet és  a gyakorlat dolgozik: a dolog természete, a bona 

fides, a Treu und Glauben [jóhiszeműség és tisztesség] elve, az actio doli [vétkes 

cselekvés], a jogalap nélküli gazdálkodás, a contora bonos mores [jó erkölccsel 

szembenálló]. A hallgatólagos akarat-nyilvánítás is ilyen elmosdódott fogalom, 

hézag a jogban, melyek keresztül új és termékeny gondolatok hatolnak be a hatá-

lyos jogba: nem jogintézmény ez, hanem az új még létükért küzdő jogi normák 

egész rendszere, nem egységes probléma, hanem problémák kongloremátuma.” 

Ha most rég letűnt ifjú kori munkámhoz térek vissza, úgy erre Gény Méthode 

d’interpretation et sources en droit privé postif című írása (Paris, Chevalier, 1899) 

adja az alkalmat, mely „A joghézagokról” szóló munkámmal nemcsak számos 

részletében, de alapgondolataiban is megegyezik. Kiváltképp azt emelem ki, hogy 

                                                 
24

 Lásd erről részletesen Günther Teubner: Global Bukowina. Legal Pluralism in the World Society. megjelent: 

Teubner (szerk.) Global Law Without a State. Dartmouth, Aldershot 1997, 3-28. 
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François Gény fiatal férfikorban és idősen 

a jog Gény szerint sem absztrakt jogszabályok zárt és teljes rendszere, hanem 

egyedi döntésekből áll, s hogy a bírónak akkor, amikor a lefektetett jogszabályok 

cserbenhagyják a jogot, szerinte is szabad jogtalálás útján kell hozzáigazítani a 

kor szükségleteihez” (73.). 

Mint látható Ehrlich a joghézagot tekintette annak a „helynek”, amelyen keresztül a szabadjog 

(a szokások, az üzleti és szervezeti élet szabályzatai, az joggal kapcsolatban álló erkölcsök) 

beszivárognak az állami jogba. Amikor a bíró az ilyen rendelkezéseket alkalmazva nem tud 

dönteni, akkor szabadon kereshet jogot a társadalmi és a jogász-jog területén. 

Ehhez csak annyit tennék itt hozzá halkan, száz év távolából: hát persze, de azért akkor 

mondhatjuk szerencséseknek magunkat, ha ezt a szabadon alkalmazható jogot nem a politika 

területén találja meg. 

A JOGI TECHNIKA JELENTŐSÉGE: FRANÇOIS GÉNY 

 

A szabadjog haramadik karakterisztikus alakja a francia François Gény (1861-1959) volt, aki-

nek munkásságát az utókor inkább a jogelmélet, semmint a jogszociológia hagyományai kö-

zött tartja számon. Ahogyan német éés osztrák kortársai háttérbe szorították a „fogalomjogá-

szatot”, úgy Gény a francia exegétikus iskola (école de l’exégèse) nagy kritikusa volt. Külön-

böző munkáiban – így például: Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif (A 

pozitív magánjog értelmezésének módszere és forrásai, 1901), a Science et technique en droit 

privé positif (Tudomány és technika a pozitív magánjogban; 1-4 k., 1914-1924: magyarul ré-

szlete: Nagy Endre és Varga Csaba fordításában, 1981) és La notion de droit en France (A 

jogfogalom Franciaországban, 1931; részlete magyarul Sajó András fordításában, 1981) – 

elsősorban azt a módszert kereste, amellyel a pozitív jog valóságos tartalma a döntések 

számára megtalálható.    

Gény hatása részint tanainak kissé eklek-

tikus és így sokféle irányban ható jellegén 

alapult, részint pedig azon, hogy felismerte 

a jogi technika jelentőségét. Vagyis azt a 

problémát állította elmélete középpontjába, 

hogy a jogászi munka egy sajátos tevékeny-

ség, bizonyos szellemi műveletek elvégzé-

sét igényli, mely a döntéshozó számára 

megmutatja a jog tartalmát. Ha tehát a jo-

gász a pozitív jogot akarja alkalmazni, ami 

számára evidencia volt, e sajátos jogtechni-

kát is alkalmaznia kell. 

E technikának különös jelentősége volt a francia magánjogban, ahol – a német jogfejlődés-

sel szemben – a Code civil (1804) már önmagában is új helyzetet teremtett, annak híres 4. §-a 

pedig számos új speciális jogelméleti probléma kiindulópontja lett – önmagában is, és későbbi 

„értelmezései” révén is.  

A 4. § szerint „az igazságszolgáltatás megtagadásában vétkes az a bíró, aki a törvény hall-

gatására, homályossága vagy hiányosságára hivatkozva elutasítja, hogy döntsön.” Az igazság-

szolgáltatás megtagadásának (denegatio justitiae) tilalma ez, ami a szabadjogászok joghézag-
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Magnaud, a jó bíró (le bon juge) 

elméletének egészen más fénytörést adott. Ezt az előírást később rendeleti úton még azzal is 

kiegészítették, hogy megtiltották a bíró számára, hogy „a törvény hallgatása vagy hiányossá-

ga” esetén, azaz joghézag gyanúja esetén, a törvényhozó forduljon, ami (référé législatif) – 

elvileg – a régi francia jogi hagyomány része volt. De mit tegyen, illetőleg mit tehet a jogal-

kalmazó, ha a döntést nem lehet logikai úton egy általános egyértelmű szabályból levezetni 

(mert nincs miből vagy a szabály homályos), nem lehet megkérdezni a törvényhozót (mert 

tiltják a référé législatif-ot, nincs olyan (Savigny-féle vagy más) „népszellem” sem, amely va-

lahogyan tudtukra adná a jog tartalmát, de még csak a jogászprofeszsorokat sem lehet meg-

kérdezni
25

 egy-egy kérdésben? Nos, egy ilyen helyzetben csakis a jogi technika, vagyis a tu-

dományos jogászi módszer segít. Gény ennek kidolgozására és tudományos megalapozására 

törekedett.  

A tudomány (science) – fogalmazott elméletének elemzője – „ami számára a szociológiát 

jelentette, arra van, hogy amikor a törvény mint jogforrás nem igazít el, ennek segítségével 

lehet feltárni a megfelelő megoldást. …Génynél a »szabad tudományos kutatás« a törvényér-

telmezést kiegészítő szociológia.”
26

 

 

A JOGGYAKORLAT: PAUL MAGNAUD, A „JÓ BÍRÓ”  

 

A szabadjogi gondolkodás hozzátartozott a kor szelleméhez, aminek következtében az új 

felfogásnak a joggyakorlatban is voltak hívei.  

Közülük legismertebb a 

Château-Thierry-i 

törvényszék bírája, Paul 

Magnaud. Döntéseit már éle-

tében külön kötetekben köz-

zétették, vitatták, elemezék és 

pro vagy kontra magyarázták. 

E viták során ragasztotta rá 

Georges Clemenceau „jó bí-

ró” állandó jelzőt, ami aztán 

még sírkövére is felkerült. Ítéleteiből magyar nyelven is megjelent egy válogatás.
27

  

Legismertebb döntése a Charly-sur-Marne-ban „két hónapig éhező” kenyeret lopó lány-

anya felmentése. A felmentő ítélet lényegében contra legem (a joggal szembemenő, a jog el-

lenére meghozott) döntés volt, amely a pozitivizmus évszázadában rendhagyónak számított. 

Magnaud ugyanakkor „szükséghelyzetre” hivatkozva indokolta azt, amely aztán egyes későb-

bi szakjogi okfejtésekben is helyt kapott.  

                                                 
25

 Egy 1804. szeptember 21. rendelet megtiltotta, hogy a Code civilről szóló előadások során a jogász-

professzorok kifejezzék személyes véleményüket a kódex által szabályozott kérdésekben; lásd Paksy Máté: 

Hart „visszatérő kérdései” és a francia jogbölcseleti hagyomány. PhD-értekezés. Budapest, 2011. 171. Ez a 

hagyomány az exegétikus iskola tanításaiban folytatódott. 
26

 Paksy Máté: i. m. idézett hely.  
27

 Lásd Magnaud a jó biró. „Le bon Juge”. Válogatta: Leyret Henrik, ford.: Sándor Aladár. Bp. Grill, 1908. 
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Magnaud ítéletei 

 Jogilag sokszor vitatott, bár erkölcsileg sosem megkérdő-

jelezett döntései nemcsak a bírók embersége és emberi tisztessé-

ge mellet tettek hitet, de bizonyították ítéleteinek szociális érzé-

kenységét, rugalmasságát, a jó erkölcsök védelme melletti kiállá-

sát is. Akik nem szoktak elmerengeni a jog és erkölcs közötti fe-

szültségeken, azok igen könnyen a következő két lehetőség egyi-

ke szerint értékelik e döntéseket. Ítéletei egyesekben kételyt éb-

resztenek a szabadjogi iskola tanainak a jogszerűség melletti el-

kötelezettségét illetően, mások ezzel szemben még ma is inspirá-

lónak tekintik érveit a „jó jogász” alakjának megrajzolásakor.
28

 

 

 

 

A SZABADJOG HATÁSA MAGYARORSZÁGON 

 

A magyar jogtudományban a szabadjogi mozgalom hatása elsősorban a kalandos sorsú, „jog-

történésznek” elkönyvelt, ám annal sokkal gazdagabb életművet hátrahagyó, például szak- és 

műfordítóként is tevékenykedő Kiss Géza (1882-1970) írásaiban mutatható ki. A tanulmánya-

it részben Erdélyben és Németországban folytató, majd a Debreceni Egyetemen oktató (ám 

pályáját ott igen különös módon lezáró), s végül Romániában tevékenykedő Kiss persze nem 

tekinthető szabadjogásznak; szerinte e mozgalom sok mindent félreértett a bíró törvényhez 

való viszonyát illetően. Nálunk azonban mégs ő ismerte legjobban e mozgalmat, s bizonyos 

értelemben népszerűsítette is tanait. Jellegzetes munkája e tekinteteben A jogalkalmazás mód-

szereiről című című monográfia (1909), melyben részletesen elemezte a szokásjogot és a jog-

hézag problémáját is. Lásd még rövidebb előadását A jog alkalmazása elméletéről címmel, 

amelyben a szabad jogtalálás (freie Rechtsfindung) elnevezésű tudományos mozgalmat ismer-

tette, az E. M. E. jogi szakosztályának 1907. dec. 21-iki ülésén.
29

 

Egy másik közvetett hatás a jogi népszokások összegyűjtése. Ezt az elsők egyikeként 

Tagányi Károly (1858-1924) levéltáros, történész, etnográfus kezdte meg A hazai élő jogszo-

kások gyűjtéséről (1917) és A magyarok házassági szokásairól (1917) című, könyvnyi terje-

delmű tanulmányaiban. A népi jogszokások összegyűjtését a hódmezővásárhelyi születésű 

néprajztudós-jogász, Tárkány Szűcs Ernő (1921-1984) folytatta, tette teljessé, majd – néhány 

évtized múltán – a hivatalos tudományban elfogadottá. Tárkány Szűcs a kalotaszegi (1943) és 

                                                 
28

 Lásd Jakab András: Ki a jó jogász, avagy tényleg jó bíró volt-e Magnaud?. megj.: JEMA. 2010/1. sz. 83-93. – 

korábbi változatában: Jakab András: Ki a jó jogász? Avagy tényleg jó bíró volt Magnaud? Jura. - 11. (2005) 1. 

, p. 95-101. & Leviatán. - (2005) különszám, p. 215-228. Lásd ennek kritikájaként: Ki a jó jogász, avagy jó bí-

ró lenne-e Jakab András? blogbejegyzés: (http://legaleagles.blog.hu /2010/04/24/ki_a_jo_jogasz_avagy 

_jo_biro_ lenne_e_jakab_andras) „Egyik híres esetében Magnaud, a jó bíró 1898. március 4-én felmentette a 

vád alól Menard Lujzát, aki egy péküzletből egyetlen kenyeret lopott el. Menard Lujzának kétéves gyermeké-

ről kellett gondoskodnia, kinek tartásában senki sem segítette. Munkanélküli volt, és minden igyekezete elle-

nére sem talált munkát. A bűncselekmény elkövetésekor semmi pénzzel nem rendelkezett, és már egy jó ideje 

sem ő, sem gyermeke nem ettek semmit…. A bíróság megítélése szerint az éhség képes arra, hogy bármely 

emberi lényt megfosszon szabad elhatározási képessége nagy részétől, és nagymértékben csökkenti a jó és a 

rossz fogalmának egymástól való megkülönböztetésének képességét” Leyret Henrik: Magnaud a jó bíró („Le 

bon juge”).Ford. Sándor Aladár. Budapest,  Grill 1908, 12-13. Ld. továbbá: Jakab: idézett mű, 91-92. 
29

 Lásd Erdélyi Múzeum-Egyesület: http://epa.oszk.hu/00900/00979/00180/pdf/EM-1908_25_02epa.pdf 123. o.-

tól – 133. o.-ig. Kiss Géza munkásságáról lásd Madai Sándor: Kiss Géza, a „damnatio memoriae”-vel sújtott 

rektor. = Gerundium [Debrecen]. 4. évf. 2013/1-2. sz. 3-10.  
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A svájci Polgári törvénykönyv (1907/12) 

egyik első és egy mai kiadása 

   
Tárkány Szűcs Ernő (1921 -1984) és  

főművének (megj.: 1981) borítója 

mártélyi (1944) jogszokások közlése után ösz-

szegyűjtötte a magyar jogszokásokat. A Ma-

gyar jogi népszokások (1981) című művé-

ben.persze nem szabadjogi elméletet alkotott, 

hanem a néprajztudomány egyik feladatát telje-

sítette; a szabadjogi mozgalom által elterjesz-

tett gondolati előfeltételek nélkül azonban ez 

aliga sikerülhetett volna neki. 

V. A SZABADJOGI MOZGALOM EREDMÉNYEI 

A szabadjogi mozgalom – tanainak minden vitathatósága ellenére – jelentős eredményeket ért 

el az európai jogrendszerek átalakításában és a jogászi gondolkodás megváltoztatásában.  

1. Legjelentősebb sikere a ma is hatályos svájci Polgári Törvénykönyv (ZGBG, 

1907/1912) 1. § (2) bekezdésének szövege, melyet e mozgalom hatása alatt fogalmaztak meg:  

„Alkalmazható törvényi rendelkezés híján a bíró a szokásjog szerint, szokás hiá-

nyában pedig azon szabály szerint dönt, amelyet ő alkotna, ha törvényhozó len-

ne.” 

Eszerint a bírónak, ha az előtte fekvő ügyre nem talál megoldást a törvénykönyvben, akkor a 

szokásjogoz kell fordulnia, s ha annak alapján 

sem tudja eldönteni az ügyet, akkor jogalko-

tóként járhat el. Ez a hatalommegosztásra 

épülő francia alkotmányjogi modell bizonyos 

mértékű korrekciója, mely a bírót – korláto-

zott módon és mértékben – jogalkotóvá teszi. 

2. A szabadjogi mozgalom hatására elfo-

gadottá vált, hogy a bírói tevékenység szerves 

része a szabad mérlegelés (diszkréció), mely 

nélkül komoly ítélkezési gyakorlat nem kép-

zelhető el. Ugyanígy: nyilvánvalóvá vált, 

hogy a szabad bizonyítási rendszer, s annak 

részeként a „bizonyítékok szabad mérlegelése” az európai jogfejlődés visszavonhatatlan fej-

leménye.  

3. Mivel a bíró bizonyos keretek között szabadon keresheti a jogot, ezért felértékelődött a 

bírói személyiség és a a jogi gondolkodásban játszott szerepe. (Később egyes „szabadjogias” 

irányzatok, így mindenekelőtt az amerikai realizmus, kifejezetten erre helyezték a hangsúlyt.)  

4. Elfogadottá vált a jogászjog fogalma, vagyis az, hogy a jognak van olyan része is, mely 

magában a joggyakorlatban alakul ki a jogászok tevékenysége révén. Ennek körébe sorolható 

egyfelől a (a bírósági határozatokban és egyéb döntvényekben és elvi döntésekben rögzített) 

„bírói alkotta jog”, másfelől a jogi dogmatika és a jogi módszertan, mely nélkül a a jogalkotó 

akaratának megfelelő s egyszersmind a társadalmi élet igényeihez kötődő joggyakorlat nem 

képzelhető el. 

 

 


