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A jog – miként számos más jelenség – unitas multiplex, vagyis a sokféleség egysége.
1
 Ez azt 

jelenti, hogy különböző nemű elemekből áll, ám mégis egységesnek tűnik, s bizonyos értelem-

ben és mértékben egységes is. Viszonylagos egységét részben belső mechanizmusai, részben 

a rá ható társadalmi, politikai és erkölcsi tényezők teremtik meg. Ez az egység részben tény, 

részben azonban cél: megteremtése egy-egy korszak jogászsága számára feladatként is megje-

lenik.  

A jog összetett, komplex (sok tényezőből álló, összetett) jelenségként való felfogása és a 

sokféleség egységeként (unitas multiplexként) való értelmezése nem teljesen ugyanaz. Az 

utóbbi esetében a dolgot különböző nemű elemekből állónak tartjuk, az előbbiben pedig sok, 

egymáshoz bonyolult módon kapcsolódó, de (feltehetően) azonos nemű elemből állónak gon-

doljuk el. A különbségek azonban jelen céljaink szempontjából elhanyagolhatók. A hazai el-

méleti jogtudományban a jog komplex jelenségként való felfogása általánosan elfogadott, bár 

az egyes szerzők másként határozzák meg a komplexitás elemeit és máshogy fogják fel azok 

viszonyát.
2
 Talán mondani sem kell, hogy akik a jogot komplex jelenségként írják le, nem ál-

lítják, sőt talán nem is fogadják el, hogy az (a fenti értelemben) a sokféleség egysége.  

Melyek azok a különböző jellegű és eltérő természetű „elemek”, amelyekből e komplex je-

lenség áll? Itt a három legfontosabbat emelem ki. 

1. A jog mindenekelőtt szabály (norma), illetőleg szabályok rendszere, melyeket egy jogalko-

tó hatalom alkotott vagy ismert el. Ennek alapján mondjuk azt, hogy normatív jellegű. A 

norma magatartás-minta, melyet kötelezőnek tartunk és érvényesnek ismerünk el, s amely-

                                                 
*
 E pont részletes ismerete Jogszociológia tárgyból nem kötelező, itteni kifejtése e tantárgy szempontjából a 

megértést szolgálja. A részletes kifejtés során a Jogbölcselet c. tárgyat tanulmányozó hallgatók szempontjait 

vettem figyelembe. 
**

 Ez a szöveg annak az előadásnak a legépelt és szemelvényekkel kiegészített változata, amit a szerző 2017. feb-

ruár 13-án tartott Jogszociológia c tárgyból, nappali tagozaton. Ez volt a tárgy 2. előadása. Ugyanerre az elő-

adásra 2018 februárjában is sor került. Az előadás anyagát lejegyezte Pődör Lea.  
1
 A jog ilyen jellegének megfogalmazása és elméleti kifejtése Szigeti Péter érdeme; vö. Szigeti Péter – Takács 

Péter: A jogállamiság jogelmélete. Bp. Napvilág, [1998] 
2
2004. 143. és 164–176. o. A jog unitas multiplexként 

való felfogását itt is, más írásaimban is tőle vettem át, akivel azonban e jellegzetességből a jogtudomány jelle-

gére vonatkozóan eltérő következtetéseket vonunk le. (Az unitas multiplex egyébként egy középkori filozófus, 

Nicolas Cusanus, 1401-1464, kifejezése, aki azt a Szentháromság kérdéseinek magyarázata során vezette be 

arra vonatkozóan, hogy miként lehet három az, ami tulajdonképpen egy, s miként lehet egy, ami tulajdonkép-

pen három.) 
2
 Pokol Béla például különböző műveiben a jog „rétegeiről”, s az ezen rétegek kapcsolódása révén megragadható 

szerkezetéről beszél (vö. Pokol Béla: A jog szerkezete Bp. Gondolat, 1991, átdolg.: Rejtjel, 1998 és Jogelmélet. 

Bp. Századvég, 2005). Varga Csaba azt állítja, hogy a jog folyamatszerű: mert [norma]szöveg és gyakorlat ta-

lálkozása, többelemű: mert létében szabály, hatósági döntés és tényleges gyakorlat) és aktusszerű: mert kelet-

kezésében a szokásra, az alkotó és az alkalmazó aktusra visszavezethető (vö. Varga Csaba: Előadások a jogi 

gondolkodás paradigmáiról. Bp. Eto-Print, 1997. 170–173. o. és A jogi gondolkodás paradigmái. Bp. Szent 

István Társulat, 
2
2004.)  
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… de perspektívának nemcsak optikai jelnősége van 

nek érvényesüléséről végső soron valamilyen intézmény – számos jogelmélet szerint az ál-

lam – gondoskodik.
3
  

2. A jog ugyanakkor nemcsak szabály, hanem érvényesülő szabály is, s ebben az értelemben 

tényleges emberi magatartás, illetőleg azok halmaza, esetleg valamely vonatkozása (pél-

dául tevékenység, esetleg döntés, vagy bizonyos döntések sora stb.). A tényleges magatar-

tások kiemelése esetén is különböző dolgokhoz juthatunk; így hangsúlyozhatjuk annak 

szabálykövető jellegét, de – (az amerikai jogi realistákhoz hasonlóan) a bírói kreativitást 

előtérbe állítva – jogfejlesztő, tehát szabály-teremtő következményeit is.  

3. S végül, a jog szerves részét képezik azok az eszmények is, amelyeket egy adott jogközös-

ségben a szabályokhoz vagy a magatartásokhoz társítanak. Ezek az eszmények igen válto-

zatosak (igazságosság, jogbiztonság, jogegyenlőség és így tovább), és sokféle módon tár-

sulhatnak a jog eszméjéhez: lehetnek a szabályozás vagy a jogi ítéletalkotás előfeltételei, 

kritériumai, esetleg következményei.  

A jogban mind a három, egymástól eltérő jellegű és nemű elem – szabály, magatartás, esz-

mény – megtalálható. Természetesen ezek mellett utalhatunk még más elemekre is; például az 

akaratra, a döntésre, a szövegre és így tovább, ezekkel azonban most itt nem foglalkozok. 

A PERSPEKTÍVA, A NÉZŐPONT ÉS A SZEMLÉLETMÓD JELENTŐSÉGE 

Amikor a jogot szemügyre vesszük, akarva-akaratlan valamilyen irányból közelítünk felé. 

Azaz elemzésekor tudatosan vagy öntudatlanul 

nézőpontot, s ezáltal perspektívát választunk, 

aminek aztán az lesz a következménye, hogy bi-

zonyos elemei az egyes pozíciók által adott pers-

pektívából jobban látszanak, vagy fontosabbak-

nak tűnnek másoknál. Olyan ez, mint amikor egy 

bonyolult dolgot, például egy várost különböző 

magaslatokról szemlélhetünk, s mindegyikről 

mást és máshogyan látunk: máshogy azt, ami a 

többi pontról is megnézhető, s egy-egy pontról 

számos olyan dolgot is felfedezhetünk, ami 

csakis onnan látható. Aki járt már Rómában 

és felment a hét híres domb legalább néme-

lyikére, az bizonyára megtapasztalta ezt: a 

Capitoliumról egészen mást látott a Forum 

Romanumból, minta Palatinusról, s amit az 

egyikről a szemébe tűnt, azt a másikról nem 

vette észre, sőt akkor sem látta, ha kereste. 

A nézőpont legáltalánosabban az a hely-

zet, ahonnan a szemlélő látja, beszámoló 

esetén pedig láttatja a dolgokat. A reflektív vizsgálódások során több nézőpontot is választha-

                                                 
3
 A normákból álló vagy normatív jelleg sokféleképpen fogható fel és sok irányban gondolható tovább: hangsú-

lyozható például a szabályok szöveg-jellege (ezt tette például az exegétikus iskola), de kiépíthetők belőle a jog 

ún. intézményei is (ahogyan azok a pandektistáknál megjelentek). 

 
A perspektíva optikai jelentőségét könnyű belátni...  
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Az egri vár körüli küzdelem magyar és török nézőpontból. 

  
A Forum Romanum a Capitoliumról és a Palatinusról 

tunk, sőt rendszerint helyes, ha többet választanunk, amelyekből ugyanazt az eseményt vagy 

dolgot többféle perspektíva szerint szemlélhetjük. Amit így látunk, arról többféle, ún. 

deiktikus perspektíva
4
 szerint adhatunk számot; láttatva is azt, például, hogy aki az egyikből 

„jön”, az a másikból „megy”, amit az egyikből „vesznek”, azt a másikból „eladják”, s aki egy-

szer „házigazda”, az máskor „vendég”. Az egyes nézőpontokból megpillantható látvány funk-

ciója, jellege és értéke között természetesen számos különbség létezik, s vannak olyan esetek 

is, amikor nem tartjuk természetesnek vagy szükségesnek a többféle perspektívát.  

E bonyolult helyzet következményeit a szemléletmód tartalmazza, ami egy-egy nézőpont 

állandóságát, elfoga-

dottságát vagy fontos-

ságát (befolyását) vagy 

értékét jelzi.  Az Egri 

csillagok című regény 

szerzője például a ma-

gyarok nézőpontjából és 

a magyarok értékrendje 

szerint, s így mondható: 

egy európai szemlélet alapján láttatja az eseményeket. Valószínűleg nem olvastatnának ma-

gyar gyermekekkel tömegesen egy olyan regényt, ami – bár lehet, hogy érdekes volna – 

ugyanazt a történetet a törökök nézőpontjából mutatja be. A tudomány azonból másról szól: 

az objektivitás igénye miatt minden tudós arra törekszik, hogy több perspektívából is elemez-

ze a jelenségeket. A több elemből álló, 

komplex jelenségek azonban nem egyköny-

nyen elemezhetők minden nézőpontból. 

Az egyes nézőpontok elkerülhetetlen 

részlegességének következtében ismereteink 

is részlegesek lesznek, s ezt – amennyiben 

az nem válik részrehajlássá – bizonyos hatá-

rok között el is fogadjuk. Ennek ellenére 

természetesnek tartjuk és igényeljük – 

ugyancsak bizonyos határok között – a 

perspektívák sokféleségét is, mert az egyik 

nézőpontból szerzett ismereteink korlátait így a másikból szerzett ismerekkel haladhatjuk 

meg. Úgy gondoljuk: az egyes nézőpontok a szokásos esetekben kiegészíthetik, sőt ki is kell 

egészíteniük egymást, csak venni kell a fáradságot, hogy többféle perspektívából is megnéz-

zük a dolgokat.  

                                                 
4
 Deiktikus: valamire utaló, rámutató. A deixis olyan pragmatikai jelenség, mely a „szövegvilág részévé tett, ér-

zékelésen alapuló reprezentációt verbális (nyelvi) rámutatással jelöli ki, vagyis 1. valamely dologra, személy-

re, tér- vagy időviszonyra, módra, minőségre, vagy 2. egy másik szövegelemre nyelvi formával rámutat”. 

Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001. 175. o. 
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A PERSPEKTÍVÁKTÓL AZ ELMÉLETEKIG     

Jellegzetes szemléletmódok a jog esetében 

Aki a szabályok felől közelíti meg a jogot – úgy gondolva például, hogy a jog: érvényes sza-

bályok rendszere –, az először és minden mást megelőzően annak normatív jellegét látja meg, 

ill. láttatja. Az elsősorban a normákra nyitott perspektíva alapján formálódó látásmódot jog-

pozitivista szemléletnek nevezem. Aki a jog kapcsán elsősorban a tényleges emberi magatar-

tásokat veszi észre, az azt tekinti jognak, ami a való életben jogként érvényesül, s akinél min-

den más csak ezután következik, az a szociológiai szemlélet híve. S végül, aki a jogban a jog 

eszméjéhez kötött, s a normákhoz kötődő és azokban ideális esetben kifejeződő értékeket
5
 ke-

resi, az (régebbi kifejezéssel) természetjogi, vagy (újabban) értékorientáltnak mondott szem-

léletmód alapján közelít a jelenséghez. Ő a szabályokat ezen eszmék és értékek alapján értel-

mezi, ezek szerint kívánja alakítani, sőt ezek hiányában a szabályok egy adott rendszerét nem 

is tekinti jognak.  

Ezek az alapvető szemléletmódok attól függően egészülnek ki továbbiakkal – így például 

az imperatív és konvencionális, az anyagi és eljárásjogi vagy a textualista, a formalista és a 

realista nézőponttal és szemléletmóddal –, hogy a jog legfőbb alkotóelemei mellett annak ke-

letkezésmódját, érvényesülését vagy intézményi működését, ill. működtetését vizsgáljuk-e. 

A szabályok megszületésének és érvényesülésének előfeltételeit számba véve például 

könnyen azt mondjuk, hogy a jog, s különösen a modern európai jog, alkotott normák rend-

szere. A jogalkotó a normák megalkotása során hatalmi pozícióból valamilyen politikai aka-

ratot érvényesít. Egy törvény eszerint elsősorban annak köszönheti létét, hogy a törvényhozó 

hatalom megalkotta. Másfelől viszont azt is tudjuk, hogy politikai-hatalmi eszközökkel nem 

lehet a jog részévé tenni bármilyen normatív tartalmat: ahhoz, hogy egy jogrendszer működ-

jön, szabályai jelentős részének a közösség többsége részéről történő követésére van szükség. 

Lehet, hogy a jog betartására rá lehet kényszeríteni az embereket, de hosszabb távon mindig 

csak egy társadalom kisebbsége kényszeríthető, s az is csak azon az áron, hogy a többség ön-

ként engedelmeskedik. Az ilyen értelemben vett jogkövetés a közösség részéről a jog valami-

lyen szintű elismerését feltételezi. A jog alkotott, s e mögött akart jellegének középpontba ál-

lítása az ún. imperatív jogszemlélet része, többségi elfogadottságának és követettségének 

hangsúlyozása pedig a konvencionális szemlélet alapja. – Beszélhetünk továbbá anyagi jogi 

és eljárásjogi jogszemléletekről is. Az előbbi híve például egy jogvita kapcsán elsősorban 

vagy kizárólag azt kérdezi, vajon a szóban forgó jogi igény a jogszabályok alapján fennáll-e 

(megalapozott-e), míg az utóbbi fő kérdése az, hogy miként kell vagy lehet azt érvényesíteni. 

Ő ugyanis úgy gondolja, hogy egy deklarált jogosultság csak akkor valódi, ha egy jogi eljárás 

(például per) révén érvényesíthető (amint mondani szokták: peresíthető). – Ugyanígy: megkü-

lönböztethető a textualista, a formalista és a realista jogszemlélet is, aszerint, hogy valaki az 

írott jog szövegét, annak formális rendszerét vagy érvényesülését tekinti-e elsődlegesnek. – 

Ezek az utóbb említett szemléletmódok különböző, de véges számú kombinációkban a három 

alapvető szemlélet valamelyikéhez is kapcsolódnak. Az imperatív például rendszerint a pozi-

                                                 
5
 Ezek az értékek teret nyerhetnek jog értékelésében (elméleti megítélésében), a jogalkotásban és – amiről leg-

kevesebb szó esik – a jogalkalmazásban is. Az utóbbi vonatkozásban a természetjogi szemlélet legideálisabb 

terepe a jogértelmezés, s azon belül is a bizonytalan tartalmú jogi fogalmak (pl. „embertelen büntetés”) köze-

lebbi jelentésének meghatározása. Ez utóbbira jó példa a strassburgi esetjogban az ún. Soering-ügy.  
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tivistát kíséri (noha ez alól kétségtelenül vannak fontos kivételek; a kálvini jogelméletben 

például a az imperatív jogszemlélet a természetjoggal keveredik), a realista a szociológiaihoz 

társul, a természetjogi pedig többnyire anyagi jogi jellegű (bár a modern jogelméletben arra is 

akadt példa, hogy a természetjog az eljárásjogi szemlélettel kapcsolódott össze). 

A pozitivista és a természetjogi jogszemlélet 

Mint említettem, a „pozitivizmus” szemléletmódként azt jelenti, hogy a jogi jelenségek meg-

figyelője elsősorban azok alkotott szabályokkal összefüggő, normatív jellegét látja meg, s má-

sodlagosnak tekinti, vagy észre sem veszi a jognak minősülő normák tényleges érvényesülését 

és értéktartalmát. Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy ő a pozitív jogot tekinti „a” jognak. Abban 

a kérdésben, hogy mely szabályok és milyen alapon minősülnek jognak, e szemlélet híve 

többnyire formális és empirikus (tapasztalatilag megállapítható), vagy legalábbis empirikus-

nak tűnő kritériumok alapján foglal állást, tehát a jogi érvényesség formális felfogását követi. 

A jogi formalizmus e tekintetben bizonyos külsődleges jelek előtérbe helyezését jelenti.  

A „természetjogi” szemlélet híve ezzel szemben a normákat is az általa helyesnek és érvé-

nyesnek tartott eszmények alapján ítéli meg. Az általános eszmények itt a jogi érvényesség 

tartalmi felfogásához vezetnek: ahhoz, hogy valami jog legyen, helyesnek kell lennie. Radi-

kális megfogalamzásban ezt az jelenti, hogy ami nem igazságos, az nem nem lehet jogos; 

Ágoston híres megfogalmazásában: lex iniusta non est lex (az igazságtalan törvény nem tör-

vény), vagy mértéktartóbban, ahogy egyébként Grotius mondta: „a jog legyen igazságos, de 

legalábbis ne legyen igazságtalan”. E szemléletmód a jog fogalmába bevonja a joggal kapcso-

latba állított értékeket, melynek szerepet biztosít a jogalkotásban és – ritkábban – a jogalkal-

mazásban is.   

Az előbbi felfogás könnyen társul az imperatív jogszemlélettel, az utóbbi pedig az etikai-

val, sőt ezek sok esetben oly szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy szinte lehetetlen meg-

állapítani, melyik melyiknek a része, előfeltétele, ill. következménye.  

E kapcsolódás oka, hogy a pozitivista – akár az imperatív szemléleten keresztül, akár attól 

függetlenül, s kimondva vagy kimondatlanul – a jogot a jogalkotóhoz és a jog érvényesítőjé-

hez, vagyis az államhoz, a hatalomhoz, vagy legalábbis valamely állami intézményhez (pél-

dául a törvényhozóhoz vagy a bírósághoz) köti. Ennek része lehet az is, hogy a jog állami 

kényszerrel való érvényesíthetőségét hangsúlyozza, tagadja bizonyos normák, például a szo-

kások jogi mivoltát, és kétellyel fogadja a nem-állami jog, így például az egyházjog vagy a 

tőzsdejog jogi jellegét. A természetjogi szemléletmód pedig azért társul etikai szemlélettel, 

mert azt, hogy mi a helyes, a gyakorlati emberi magatartások esetében leggyakrabban az er-

kölcsi elvekre tekintettel állapítjuk meg. 

E két szemléletmód ősi voltának bizonyításához Szophoklész Antigonéjára utalhatunk. E 

drámában ugyanis – melyből a felületesebb tankönyvek csak Antigonénak a természetjogi 

szemléletre utaló mondatait idézgetik – megtalálható egy másik jogszemlélet sűrített kifejezé-

se is. Ezt a „hatalom embere”, Kreón állítja szembe Antigoné igazságával. Megtagadva Kreón 

parancsának végrehajtását, Antigoné ugyanis a „természetjogi” szemlélet alapján érvelt, amire 

Kreón jogpozitivista alapon válaszolt. Ime:  



 

Antigoné: 

Olyan hatalmas soha nem lehet szavad,  

hogy bármi földi rendelettel elsöpörd  

az istenek íratlan, szent törvényeit.  

Azok nem mától: mindöröktől állanak, 

és senki sincs, ki fölfedhetné keltüket”. 

 

 

 

 

 

 

Erre Kreón: 

„Akit királlyá tett a nép, követni kell 

Minden szavát, legyen jogos vagy jogtalan. 

Mert fejetlenségnél nincs nagyobb veszély, 

A városok pusztulnak, házak általa 

Dőlnek romokba, és baráti fegyverek 

Kicsorbulnak. De hogyha elvállalt a nép 

Fegyelmező hatalmat, az megmentheti 

Ezért meg kell a város rendjét védeni.” 

 

E két gondolat másként is szövegezhető,
6
 ez azonban a lényegen nem változtat: a két szemlé-

letmód évezredes múltra tekinthet vissza. 

Ezek mellett a normatív valóságra irányuló – modern fogalommal: szociológiai – jogszem-

lélet is ősi, csak azt Szophoklész nem örökítette meg. Ez az adott helyzetben azt vtte volna 

észre, hogy a gyakorlatban „az istenek íratlan, szent törvényei” győzedelmeskedtek-e, vagy az 

uralkodó jogi formát öltő parancsai. E szemléletmód hívét – későbbi kifejezéssel élve – az 

„élő jog” érdekli, s nem azt kérdezi, hogy mi érvényes tartalmilag vagy formailag, hanem azt, 

mi érvényesül. 

A jogszemlélet hatása a jogászi gondolkodásra 

A legalapvetőbb szemléletmódok – mint állandósult, elfogadott vagy fontosnak és értékesnek 

tartott nézőpontok és perspektívák – mindenki gondolkolkodását jellemzik: laikusokét és 

szakképzett jogászokét, hétköznapi emberekét és államfiakét, joghallgatókét és jogtudósokét. 

A jogrendszer jellege és a jogászi munka sajátosságai miatt ugyanakkor ezek, vagy ezek 

egynémelyike különleges hatást gyakrolhatnak a jogászok munkájára is. Ez azt jelenti, hogy a 

jogászok, hivatalnok és a jogot hivatásszerűen alkalmazó közigazgatási tisztviselők esetén 

csak rájuk jellemző, vagy elsősorban rájuk jellemző gondolkodásmódként és gazdagodhatnak. 

Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a gyakorlati munkát segítő és kísérő axiómák, posztulá-

tumok és gondolkodási minták elfogadásához vezetnek, melyhez egyébként az ezek alapján 

kialakuló elméletek is hozzájárulnak. A jogalkotási és jogérvényesítési mechanizmus újkor 

elején kialakult – s összegző módon a „modern állam” és „modern jog” kifejezésekkel jelölt – 

mechanizmusaira tekintettel a három legalapvetőbb szemléletmód közül egy, a jogpozitivista 

mélyült el jellegzetes jogászi gondolkodási módként is.
7
 A természetjogi és az etikai szemlélet 

                                                 
6
 Az idészett szövegrészek forrása: Szophoklész: Antigoné. 453–457. sorok (ford.: Mészöly Dezső) és Szophok-

lész: Antigoné. 666–667 és 672–676. sorok (ford.: Trencsényi-Waldapfel Imre). Mindkét szöveghely idézhető 

más fordításban is. Antigoné szavai Trencsényi-Waldapfel Imre fordításában így hangzanak: „Parancsaidban 

nem hiszem, hogy oly erő │lehet, mely engem istenek nem változó │Íratlan törvényét áthágni kénysze-

rít.│Mert nem ma vagy tegnap lépett életbe az, │De nincs ember, ki tudná, hogy mióta áll.” – Kreón sszavai 

pedig Mészöly Dezső fordításában így: „Kit élre állított a köz: kövesse azt,│s ne kérdje, hogy mi jogszerű, mi 

jogtalan. […]│Fejetlenségénél nincs a földön vész nagyobb:│ez dúlja szét az államot; ez pusztít 

el│családokat; ez bont meg ép hadrendeket│a harcmezőn. De engedelmes érzület│megmenti a fegyelmezett 

nép életét”. A kérdés egyes érdemi részeiről lásd Juhász Zita: A phüszisz-nomosz vita. = Jogeléméleti Szemle. 

2008/4. 
7
 Annak, hogy a pozitivista gondolkodásmód az európai fejlődés egy meghatározott korszakában, nevezetesen az 

újkorban került előtérbe és vált dominánssá, sajátos társadalomtörténeti okai voltak, ideértve az állam- és poli-
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a jogászi gondolkodás szempontjából megmaradt valami „külsőnek”, olyasminek, amire a jo-

gászok magánemberként építhetnek és amit fontosnak tarthatnak, de amit szakmai munkájuk 

szempontjából másodlagosnak kell tekinteniük. Ennek az az egyszerű oka, hogy a gyakorló 

jogászi munka mércéje a siker, s a természetjogi és etikai, vagy éppenséggel a szociológiai 

szemléletet követve ugyanakkor nem lehet pert nyerni. Hiszen hogy nézne ki, ha egy ügyvéd 

azzal érvelne a bíróság előtt, hogy az általa preferált szabály helyes, bár a Polgári törvény-

könyv másként rendelkezik?  

A JOGPOZITÍVIZMUS MINT JOGÁSZI GONDOLKODÁSMÓD 

Melyek azok axiómák, posztulátumok és gondolkodási minták, amelyek a gyakorló jogászok 

gondolkodását az elmúlt három-négy évszázad során meghatározták, és amelyek a pozitiviz-

must mint jogászi gondolkodási módot jellemzik. Ilyen például  

(1.) az, hogy a jogot egy meghatározott, politikai szereppel is rendelkező állami intézmény, a 

jogalkotó (vagy a jogforrások ideális hierarchiájára is utalva: a törvényhozó) hatalom al-

kotja, egy másik intézmény pedig (ti. az igazságszolgáltatás, ill. egyes elemeiben a köz-

igazgatás) alkalmazza. A jogalkotás és jogalkalmazás tehát két, egymástól már jellege sze-

rint is lényegesen eltérő tevékenység, mely különböző intézményekhez kötődik. Ebből 

könnyen levezethető, hogy  

(2.) a pozitivista jogi gondolkodás számára a szokásjog nem jog, a bíró alkotta (ún. jogász-

jog), ill. a közigazgatási szervek gyakorlatából előálló jog pedig nem létezik, ti. már csak 

azért sem, mert – mint mondják – a bíró és a köztisztviselő nem alkothat jogot. Egy ugyan-

csak széles körben elfogadott axióma szerint  

(3.) a jogot alkalmazó „gyakorló jogásznak” le kell mondania a jog értékeléséről, s mindarról, 

ami ezen értékeléssel együtt jár(hat). A jog így elválasztható az etikai, politikai, gazdasági, 

történeti értékítéletektől. Ennek számos következménye közül talán az a legfontosabb, 

hogy a pozitivisták azt feltételezik: ezen elválasztással a jog és a jogász meg is védhető a 

politika befolyásától. Ebben azonban – amennyiben általános, mindenütt érvényes iga-

zságnak tartják – gyakran csalódniuk kell. A jog és a politika, illetőleg a jog és az erkölcs 

elválasztásának egyik legfontosabb következménye az, hogy  

(4.) a jog érvényességét illetően a pozitivisták csak a formális érvényességi kritériumokat fo-

gadják el. Az értékítéletek és jogi rendelkezésekről tehető leíró megállapítások elválasztá-

sának  

(5.) egy további következménye az a feltételezés, hogy a gyakorló jogásznak és a jogot hiva-

tásszerűen alkalmazó közigazgatási tisztviselőnek – a pozitivisták szerint – nincs szüksége 

jogi ismeretei elméleti megalapozására sem.  

 

A pozitivisták szemüvegén át nézve a jog „gyakorlati vállalkozás”, a jogtudomány pedig – 

mint egyesek mondják – valójában nem is tudomány, vagy legalábbis a „tudomány” hagyo-

mányos eszméje értelmében nem az. Nem véletlenül állította a későbbi német jogfilozófus, 

Gustav Radbruch a német törvénypozitivizmusról, mely a jogpozitivizmus egyik legnyersebb 

                                                                                                                                                         
tikatörténeti okokat is. Ezek kifejtésére nincs itt hely; viszonylag részletesen ismertettem viszont azokat a kö-

vetkező helyen: Takács Péter: John Austin és a klasszikus analitikus iskola jogelmélete. Budapest, ELTE ÁJK, 

2010. 16-18. 
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változata volt, hogy az lényegében „a jogfilozófia eutanáziája”.
8
 Ilyen körülmények semmi 

különös nincs abban a gyakran tapasztalt tényben, ha a nagyrtudású gyakorló pozitivista szak-

jogász egy-egy komoly elméleti problémával nem tud mit kezdeni.   

 

A XX. század elejére jellegzetessé vált gyakorlati jogászi munka jellemző posztulátumait 

Max Weber is összefoglalta. Szerinte ezek a következők.  

1. „Minden jogi döntés egy elvont jogtétel »alkalmazása» egy konkrét »tényállásra«”.  

2. „Minden konkrét tényállásra az érvényes elvont jogtételekből szükségszerűen nyerhető egy 

döntés a joglogika eszközeivel”.  

3. „Ennek megfelelően az érvényes tárgyi jog jogtételek »hézagmentes« rendszereként jelenik 

meg… vagy legalábbis a jogalkalmazás céljára ilyenként kell kezelni azt”.  

4. „Ami jogászilag racionálisan meg nem »konstruálható«, az jogi szempontból sem lehet re-

leváns”. Végül  

5. „az emberek közösségi cselekvésének kivétel nélkül jogtételek »alkalmazását« ill. »végre-

hajtását«, vagy ellenkezőleg jogtételek megsértését kell jelentenie”.
9
 A gyakorlati jogi 

munka e posztulátumai lényegében a pozitivista jogászi gondolkodás tételei. 

Az efféle okfejtéseket egyébként célszerű két szinten kezelni: egyrészt úgy, mint a gyakorlati 

jogi munkát segítő tételeket, másrészt pedig úgy, mint az azokból építkező elméletet. Ezért az 

a tény, hogy Max Weber mint teoretikus a XIX. század végi törvénypozitivizmus jogelméle-

tének foglya volt, mit sem változtat azon, hogy a gyakorló jogászok és a jogot alkalmazó köz-

igazgatási tisztviselők előfeltevéseit megközelítően helyesen írta le. E jogászok és tisztviselők 

ugyanis hosszú évtizedeken át ugyancsak a törvénypozitivizmus jogelméletének foglyai vol-

tak. Anakronisztikus ugyan, de néhányan még ma is azok. 

                                                 
8
 Annak, hogy a jogi gondolkodás az efféle feltételezések szerint – állítólag – megáll elméleti, filozófiai, vagy 

„metafizikai” alapok nélkül is, sajátos oka van.  Ennek hátterét a nyugati jogelmélet fejlődését bemutató mű-

vében az ír J. M. Kelly a következőképpen vázolta: „A kodifikáció francia képviselőinek vezéreszméje az volt, 

hogy kizárják a jogalkalmazásban a bizonytalanságot és az önkényt, s e cél érdekében a lehető legkisebbre 

csökkentsék a bírók jogértelmező és alkotó funkcióját, amiben nem bíztak. A bíró [számukra] már csak egy 

olyan gépezet volt, amely okosan alkalmazza az egyértelmű és állandó – ezért teljes, kicsiszolt és egybefüggő 

hálózatnak tekintendő – szabályok halmazát, ami bármely probléma megoldását automatikusan megmutatja. E 

hálózat gondos felépítésében az értelemnek természetesen vezető szerepe volt; s a befejezett építmény az érte-

lem legfőbb teljesítménye. E folyamat eredménye mindazonáltal különös volt. A XVIII. századi Értelem, mely 

szekularizált volt, hogy ne mondjuk istentelennek, abban az európai hagyományban gyökerezett, amely azt [ti. 

ezt az értelmet] a XVII. század előtt isteni eredetűnek tulajdonította, és nem volt hajlandó egyértelműen elvá-

lasztani a természeti törvénytől, sem pedig ez utóbbit az emberi lelkiismerettől, mely esetleg azt parancsolja 

neki, hogy a gonosz törvényt tekintse semmisnek. Ám az, amit ezek után a történelem kacskaringóiból kipárol-

tak, egy olyan törvény volt, ami a bírók számára kizárólagos útmutatóul szolgált, melynek puszta elfogadása 

érvényességének kielégítő garanciája volt, s amely kapcsán sem a bírónak, sem az állampolgárnak nem volt 

szabad azon túli, ill. azon kívüli értékeket keresnie. Az eredmény, még a tudományos világban is az elméleti 

reflexió vagy a történeti kutatás elbátortalanítása lett…” Vö. John M. Kelly: A Short History of Western Legal 

Theory. Oxford, Clarendon, 1992. 312. o. 
9
 Max Weber: Jogszociológia [1. §]. = Jog és filozófia. Szerk.: Varga Csaba. Ford.: Józsa Péter, Sajó András és 

mások. Bp. Akadémiai, 1981. 146.  Ugyanez (némileg eltérő szövegezéssel). Gazdaság és társadalom. A meg-

értő szociológia alapvonalai. 2/2. kötet: A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái (Jog-

szociológia). Ford.: Erdélyi Ágnes. Bp. KJK, 1995. 22.  
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A jogászi gondolkodástól a jogról alkotott elméletekig  

A jogról alkotott ismeretk bővülésének harmadik szintjén részletesen kifejtett, többé-kevésbé 

koherens elméleteket találunk.  A jogi pozitivizmus nem csupán jogszemlélet és jogászi gon-

dolkodásmód, hanem a tudományosság kritériumainak eleget tevő elmélet is. Pontosabban: 

bizonyos tudományos elméletek pozitivistának nevezhetők, s megfordítva, a pozitivizmus 

mint szemlélet és gondolkodásmód tudományos elméletek alakjában is megjelenik. Nincs itt 

hely annak kifejtésére, hogy az ismeretek bizonyos halmaza – különösen a társadalom és a jog 

vonatkozásában – milyen feltételek esetén tekinthető tudománynak (vagyis hogy melyek a tu-

dományosság kritériumai), de az e nélkül is kijelenthető, hogy a különböző jogelméletek lé-

nyegében az egyes jogszemléletek teoretizált formái. 

 Ez azt is jelenti, hogy az elmélet itt módszereket biztosít a szemlélet által észrevett feldol-

gozásához, bizonyos értelemben igazolja és elemzi a szemléletileg adottat, s feltárja, illetőleg 

kidolgozza annak következményeit.  

A jogról alkotott ismereteink jellegzetes felépülési módja tehát ez: a nézőponttal adott 

perspektíva és szemléletmód – jogászi gondolkodásmód – jogelmélet. A joggal kapcsolatos 

főbb szemléletmódok, s különösen a három említett (pozitivista, értékorientált, társadalmi va-

lóságra figyelő) több ezer évesek, némi túlzással akár „öröknek” is nevezhetők. A jogászi 

gondolkodásmód pozitivista formája három-négyszáz éves, lényegében a modern joggal és a 

modern állammal egyidős. Az ezek alapján kifejtett elméletek – jellegzetesen a jogpozitivista, 

a természetjogi és a szociológiai jogelméletek pedig – az elmúlt két évszázadban születtek.
10

 

E három „ismeretforma” különbségét egy példával érzékeltetve azt lehet mondani, hogy 

ami az első szinten úgy jelenik meg, hogy „minden jogszabály: állami parancs” (pozitivista-

imperatív jogszemlélet), az a másodikon azt is jelenti: az államilag alkotott jogot a bíró csak 

„alkalmazza”, tehát a jogalkotás és a jogalkalmazás jellegük szerint eltérnek egymástól (pozi-

tivista jogászi gondolkodásmód). Ezt a harmadik ismeretszerzési és ismeretformálódási szin-

ten a tudomány – egyebek mellett (és csak egyetlen dologra utalva itt) – azzal egészíti ki, 

hogy megadja e két eltérő tevékenység fogalmi elválasztásának feltételeit, jellemzőit és kö-

vetkezményeit (jogpozitivista jogelmélet). A tudományosság ilyen felfogása azt is jelenti, 

hogy a jog, illetőleg a jogtudomány e területén az elmélet magasabb absztrakciós szintre eme-

li, bővíti és gazdagítja azt, ami szemléletileg adott, átrendezi és bizonyos határok között átér-

tékeli, annak korlátait azonban, végső soron, nem képes meghaladni. 

 

                                                 
10

 Bár a természetjogi elméletek jogfilozófiai formái több ezer éves múltra nézhetnek vissza, a természetjogi jog-

elméletek ugyancsak a modern idők sajátjai. A „jogelmélet” és a „jogfilozófia” különbségeire itt nem térhetek 

ki. 
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A itt kifejtettek táblázatszerűen így összegezhetők 


