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A LOGIKAKENT, RENDSZERKENT 
ÉS TECHNIKAKÉNT FELFOGOTT JOG 
BELSŐ ELLENTMONDÁSA 
(Előszó) 

Minden korban, minden társadalomban a jog kettős szorításban működik: mintaként, a 
standardizál ás eszközeként saját játékszabályai szerint érvényre kell juttatnia m ű 1 tból 
hozott meghatározásait, miközben a mindennapok konfliktusaiban minduntalan ki kell 
nyilvánítania, hogy milyen megoldás vállalható számára mindebből i t t é s m o s t , az 
összes számbajöhető megfontolás mérlegelése alapján. 

Csupán képes beszéddel mondhatjuk, hogy a jog „köt", „meghatároz", logikailag vagy 
egyébként belőle valami „következik". Az a jog ugyanis, amire ilyenkor gondolunk, 
pontosan ez a múltból hozott meghatározás, egyfajta h a g y o m á n y , a minta-szolgálta-
tás alapja, a standardizálás eszköze: szokás vagy törvény. A s z o k á s azonban önmagá-
ban múltbeli állapot, a t ö r v é n y pedig egy valamikori fogalmazás eredményét kifeje-
ző szöveg - s ez is, az is a mindenkori jelen idő vitás helyzeteivel kizárólag úgy találkoz-
hat, hogy valakik hivatkoznak rájuk, e helyzetekről azok terminusaiban vitát folytatnak, 
majd végül az, akinek felhatalmazása van arra, hogy kinyilvánítsa az e helyzetekre aktu-
álisan érvényes jogot, a jog nevében meghozza döntését.1 Következésképpen az a jog, 
amire viszont ilyenkor gondolunk, immár három szükségképpen rárakódott további ré-
teggel több és más, mint az, amit az előbbi takar. Egyfelől a megértés, értelmezés, vonat-
koztatás és következtetéslevonás közegébe helyezi a múltbeli állapotot vagy szöveget -
azaz a múltból adottat a jelenben k o n t e x t u a l i z á l j a - , másfelől k i v á l a s z t j a a 
megértés, értelmezés, vonatkoztatás és következtetéslevonás során követhető játéksza-
bályokat- azaz eljárási és technikai műveletek gyakorlati sorára fordítja át a hagyomány-
követés igényét - , harmadfelől pedig az előbbiek felhasználásával d ö n t : meghozza íté-
letét arról, hogy adott helyzetre vetítve mit tekint a jog megoldásának - azaz a textus 
konlextuaiizálásával kinyilvánítja az aktuális üzenetet. 

A jog élete s egész történeti útja így egy kettős feszítés ellentmondásában zajlik: elő-
reláthatóbbá, kiszámíthatóbbá, erőteljesebben előzetesen rögzített mértékhez kötötté kell 
tennie a jogi standardizálás egész folyamatát és műveletsorát, miközben a standardizálás 

És itt tűnődhetünk, vajon az angol p r e c e d e n s jogot minek is tekintsük. Akár a királyság öröktől fogva 
létezett szokásai aktuális megállapításaként, akár a mindenkor érvényes jogelvekből az éppen adott közeg-
ben adódó következtetés levonásaként értelmezzük, egy ilyen általánosítás tükrében a „szokás" körén 
belül maradunk. Ugyanakkor viszont az a körülmény, hogy ezt autoritativ döntés emeli ki a versengő le-
hetőségekből, és emeli egy önmagában is normatív tekintély rangjára, szükségképpen az egész jelenséget 
immár a „törvény" fogalmi körébe viszi át. 
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éppen adott formalizált közegében biztosítania kell a jelen megértése, értelmezése, vo-
natkoztatása és következménylevonása számára azt a hermeneutikai teret, amelyben a 
hagyományból adódó, a jelen közegében ugyanakkor a hagyomány követése jegyében 
valóban vállalható jogmegállapítás lehetségessé válik. 

Fontos látnunk, hogy m ú l t é s j e l e n nem egymással szembesítve, nem önálló té-
nyezőkként nevesíttetnek itt; csupán képszerű hivatkozást jelentenek. Ami múlt, az el-
múlt, mint egy valaha megélt, voltjelen. Amit tudunk róla, amit hordozunk belőle, az 
nem több és más, mint ami emlékként, tehát valaki(k)nek emlékeként megőrződött és 
átvivődött - azaz annyiban és úgy, amennyiben és ahogyan a jelen átvette. Bármilyen 
gránitba véssünk vagy bárhány példányban nyomtassunk: bármekkora görcsös akarás-
sal, felvilágosult önbizalom tetszelgésével hagyjuk is a mindenkori utókorra felismerése-
inket és cselekvéseink emlékeit - csak jel lesz belőle, vagyis önmagában puszta anyagi-
asság, ami a mindenkori jelen tudatába kizárólag a jelen tudatán, azaz a jelenben élőkön, 
gondolkodókon és érzőkön keresztül kerülhet és épülhet bele. Egyszersmind tehát a je-
len lenyomataként, mert a jelennek megértésén keresztül.2 Ez a h e r m e n e u t i k a i 
p r o b l e m a t i k a lényege. A hermeneutikai elmélet választóvonala pedig ez a kérdés: 
vajon a megértés és az általa feltételezett értelmezés egyszersmind és szükségképpen bi-
zonyos fokú átértést - mert átértelmezést - jelent-e, vagy sem. Amennyiben igenlő vá-
laszt adunk e kérdésre, ez ismeretelméletiként fog ugyan hangozni, de lételméleti jelen-
tőségű lesz. Hiszen látszólag csupán ismeretforrásunkra kérdez, válaszként azonban az 
ember - tehát külön-külön mindegyikünk - tudatához fog utasítani: ahhoz, ami tuda-
tunkban található, ahhoz, amivé az általunk érzékelt jelek feldolgozása benne formáló-
dik. A hermeneutikai elméletek egymás közt már abban térnek el, hogy milyen tényező-
kön és hatásmechanizmusokon keresztül látják egyáltalán megvalósulhatónak s ellen-
őrizhetőnek a hagyománykövetést - azonban sarokpontként abban mindegyik teória 
egyetért, hogy a jelen az, amelyik kiválaszt és értelmez; tehát a jelen rejti magában a ha-
gyománykövetés szándékát s megvalósításának kultúráját egyaránt. 

Amikor j o g i k ö z v e t í t é sről szólunk, pontosan a h a g y o m á n y k ö v e t é s kul-
túrájára gondolunk. Ebben mint jogi kultúrában történik a múltra hivatkozó jelek feldol-
gozása - olyan önmagukban is összetett eljárási módokat képező aktusok sorában, ami-
ket az imént megértésként, értelmezésként, vonatkoztatásként és következmény-levonás-
ként jellemeztünk. Végeláthatatlan folyamatként ebben adunk j e l e n választ a m ú 11 
mindenkori meghivatkozására. 

Amennyiben tehát jogi t e 1 e o ! ó g i á t vagy d e o n t o l ó g i á t tartanánk szem előtt, 
ezt mondhatnánk: egy jelenben felmerült probléma jelenünk igényeit szolgáló rendezé-
sére bizonyos múltból ránkmaradt döntési mintákat akarunk érvényrejuttatni. Amennyi-
ben viszont jogi o n t o l ó g i á t tartanánk szem előtt, úgy kizárólag már csak ezt mond-

- Mivel - pontosan a hermeneutikai problematika tanulsága folytán - „múlt" és „jelen" pusztán metafor ikus 
jelentést hordoz, e reláción jottányit sem változtat, hogy valóban történelmi múltról és jelenről (pl. a Biblia 
mai relevanciájáról, vagy a Code civil kurrens francia gyakorlatáról), avagy egy környezetünkben meg-
szakítatlanul zajló kommunikációs kapcsolat egymást k ö v e t ő szakaszairól (pl. az ítélethirdetést követő 
fellebbezésről, avagy egy párbeszéd egymást váltó megnyilatkozásairól) van-e éppen szó. 



ELŐSZÓ I I 

hatnánk: még esetlegesen múltat tisztelő szándékunkkal sem járhatunk el másként, mint 
a jelen meghatározásainak szövevényében (azaz a jelenben kondicionált tudattal, az el-
múlt üzenetét is jelenünkben megfejteni próbálva, és így tovább). 

Tudjuk, hogy gondolatilag generált eszmék sorában egyensúly is csak eszmeileg léte-
zik. Vagyis „múlt" és „jelen" ilyen „ütközésében" a „kompromisszum" „kívánatos" vagy 
„elfogadható" „mértékét" éppen nem jelölhetjük ki úgy, mintha ez tényleges dolgok 
működése lenne: a „múlt"-nak „jelen" érvényesülésében bekövetkező esetleges egyol-
dalúságokat, eltolódásokat, aránytalanságokat is legfeljebb kirívó határhelyzetekben, 
avagy a gyakorlat hosszabb távon megmutatkozó tendenciájaként érzékelhetjük. Mert 
tudnunk kell: j o g a l k a l m a z á s i i d e o l ó g i á k viszonylagos túlhangsúlyaikkal 
időlegesen érzéketlenné tehetnek egyik vagy másik oldal, összetevő vagy megfontolás 
iránt. Pontosan ezért, mármint a mesterséges befolyásolásért, egyenesen a cselekvéseink-
be beavatkozásért léteznek. Ideológiákat mindig azért fogalmaznak meg és érvénye-
sítenek, hogy a gyakorlatilag ható tudatba beépüljenek. Meghatározott jogalkalmazási 
ideológiák ezért lehetnek inkább jellemzőek egyes korokra és jogi kultúrákra, mint má-
sokra, illetőleg ezért adhatnak hátteret adott jogi kultúrán belül is „jogalkotás" és „jog-
alkalmazás" viszonyát adott módon megszabni kívánó jogpoiitikáknak. 

Az európai kontinensen az utóbbi két évszázadban különösen a j o g p o z i t i v i z -
m us és a különféle pozitivizmus-bírálatok ideológiáinak egymást váltása lehetett szem-
beszökő, továbbá az, hogy - e visszatérő váltásokon belül - az exegetikus normati-
vizmusnak szabadjogi felfogásba átcsapását (a századfordulón), majd (a két háború közt) 
szociológiai úttörésekben enyhült, illetőleg (a második világháború tapasztalatai nyo-
mán) újjáéledt természetjogi alapozással újraerősített változatát miként váltotta fel egy 
kiegyensúlyozottabb jogpozitivizmus (az ötvenes évektől indulóan), hogy - részben saját 
fejlődéséből következően, angol-amerikai hatásoktól azonban a hatvanas években külö-
nösen felerősítetten - lassan feladja egy szabály-pozitivizmus úgynevezett merevségét 
(erényét immár hátrányává fordítva), s fokozódó mértékben egy elvek mérlegeléséből 
kiinduló pozitivizmusnak {és ezzel egyre inkább bevallottan egyfajta következmény-ori-
entáltságnak) adja át a helyét.3 

Az előbbiekkel mint főirányokkal szemben századunkban két erőteljesen politikailag 
vezérelt alternatíva kísérelt meg felülkerekedni: egyfelől a bolsevizmus, másfelől a n e m -
z e t i s z o c i a l i z m u s jogszemlélete. Ez utóbbi számunkra annyiban kevésbé érdekes, 
hogy lezárt korszakot képvisel, az elmúlt századforduló és századelő liberalizmusával 
sajátos történelmi feltételek között szembefordulva megsemmisítő kritikát célzott, sőt még 
olyan értelemben is saját közelmúltjának határozott ellen-tendenciáját képviselte, hogy 

3 A klasszikus normativizinusnak - már csak az időbeli egyezésből is adódóan - egy a MARXÍZITÍUS esetéből 
számunkra jól ismert naiv realista fogalomfelfogás és ismeretelmélet szolgált hátterül, az ennek korlátozott-
ságából valamelyes lazítást lehetővé tévő jogideológiáknak pedig egy a jogot a mindenkori szociolo-
gikumban feloldó jogfelfogás felelt meg. Különösen a természetjogi új jáéledés korában mindez egyfajta 
egzisztencialista, illetőleg döntés-központú elképzeléssel társult; míg a szabály helyett elsődlegesként az 
elvre koncentráló újpozitivizmus (amerikai e lőzményeire és eszményeire emlékeztetően) egyfa j ta lazán 
pragmatikus, a teoretikus megalapozást a diskurzívnak kikiáltott kultúra önracionali tása leírásával büszkén 
helyettesítő elméletnélküliséggel éri be. 
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önálló formában kibontottan semmiféle háttér-filozófiával nem rendelkezett. A b o 1 s e -
v i z m u s viszont nemcsak több generáción keresztül, máig hatolóan gyakorolt pusztító 
befolyást, de a MARxizmus képében egy önálló filozófia gyakorlatba ültetésének igényé-
vel lépett fel a jog területén is. Számunkra talán még ennél is fontosabb, hogy bizánci és 
mongol hatások összegződéseként a keleti despotizmus örökségéből adódó önkényural-
mi stílus vegyült benne egy X I X . század eleji szinten ( M A R X és ENGELS ifjúkorában, va-
gyis a voltaképpeni társadalomtudományok formálódása előtt) megrekedt filozófiai szín-
vonallal. Ezek talaján jött létre - annak víziójaként, ahogyan a jogpozitivizmus európai 
jogeszményét a sikerületlenül félbemaradt jogmodernizációjú Harmadik Rómában saját 
siralmas feltételeikhez primitivizálva felfogták, valamint annak kemény igényeként, aho-
gyan LENIN és SZTÁLIN éppen mindennemű finomkodás nélkül egy központból vezérelt 
moloch parancsszóra működő társadalmát elképzelték - a sajátosan s z o c i a l i s t a 
n o r m a t i v i z m u s , mely saját filozófiai lételmélet és (ideológiai harcokban kiküz-
dötten kora korszerű tudományos felismeréseit politikai indokokból eleve visszautasí-
tó) ismeretelmélet birtokában valóban sajátos, és ténylegesen saját álláspont megfogal-
mazására törekedett. 

A második világháború végével a szovjet katonai megszállás nyomán kialakult egy új 
európai rend, ami egyebek közt ennek elterjesztésén munkálkodott másfél emberöltőn 
keresztül mindenütt Közép- és Kelet-Európában; és máig, sőt bizonyára holnapunkig is 
hatolóan ez lett meghatározó iránytűje a magyar joggyakorlatnak s a mögötte megbúvó 
elméleti búvárkodásnak egyaránt. Noha az angol-amerikai s a nyugat-európai joggyakor-
lat valóban szabadon, többé-kevésbé a fentebbiekben jelzett saját fősodra(i) mentén ala-
kulhatott, érdemes megjegyeznünk, hogy a jog nyelvi, logikai, rendszertani és technikai 
összetevőinek feldolgozásában, s ezzel a jogalkalmazás teoretikus rekonstrukciójában 
egy valóban döntő és tudományfilozófiailag szintén megalapozott elméleti áttörés a nyu-
gati világban is csupán az utóbbi évtizedek során következett be.4 

A jelen kötetben összegyűjtött, s eredeti formájukban már közel három évtizede köz-
zétett írások kortársi résztvevőkként ezt a szemléleti megújulást kívánták szolgálni az ily 
tömören összefoglalt törekvésekben; s talán ívükből kitetszően tették is dolgukat, amíg 
csak honi akadémiai hatalmasságok ideológiaféltése a szerzőt témája felváltására nem 
kényszerítette. Az eredetire emlékeztető megfontolások, gondok és gondolatok ezért ke-
rülő utakon, s részben erőteljesen kívülről irányított témaválasztásokon keresztül buk-

4 Vö. a szerzőtől Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról (Budapest: Osiris 1998; 1999), különösen !. 
és 3 - 4 . pont [Osiris könyvtár: Jogi. 

5 Vö. a szerzőtől |az 1964-től kezdődő időszakra] Útkeresés Kísér letek kéziratban (Budapest: Szent István 
Társulat [előkészületben]) cca. 9 ív [Bibliotheca Cathedrae Philosophiae Iuris et Rerum Politicarum Uni-
versitatis de Petro Pázmány nominate]; | a z 1966-tól kezdődő időszakra] Jogi elméletek, jogi kultúrák 
Kritikák, ismertetések a jogfi lozófia és az összehasonlító jog köréből (Budapest 1994) xix + 503 o., külö-
nösen 'Jogi formalizmus, joglogika ' , 7 3 - 1 4 4 . o. [Jogfi lozófiák| ; fa kényszerű témaváltás hosszú évtize-
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kanhattak hát nem csekély időn keresztül felszínre,5 míg a búvópatakok különféle lehe-
tőségeinek és a politikai enyhülésnek is hála, nyíltabb kifejtésben nem összegződhet-
tek.6 

Ma már nyílt a tér, s a pálya szabad. A jognak mint rendszernek, mint logikának és mint 
technikának felfogása7 ma is változatlanul megalapozó jelentőséget hordoz egy korsze-
rű, modern jogszemlélet kialakulásában. 

dere] A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség (Budapest: Akadémiai Kiadó 1979) 351 o.; s végül 
[az 1967-től kezdődő időszakra] Politikum és logikum a jogban A jog társadalomelmélete felé (Budapest: 
Magvető 1987) 502 o. [Elvek és utak], illetőleg - részben megismételt válogatásként - A jog társadalom-
elmélete felé (Budapest: fOsiris] 1999) xi + 326 o. [Jogfilozófiák]. 
Vö. a szerzőtől A jog helye Lukács György világképében (Budapest: Magvető 1981 ) 287 o. [Gyorsuló Idő); 
A bírói ténymegállapítási folyamat természete (Budapest: Akadémiai Kiadó 1992) 269 o.; Előadások a jogi 
gondolkodás paradigmáiról [4. jegyzet] , 388 o.; A jog mint folyamat (Budapest: Osiris 1999) 430 o. [Osiris 
könyvtár: Jogi. 
E problematikába beleértve a szerzőtől A jog mint folyamat 'Jogtechnikák ' és ' A jogalkalmazás kérdőjelei ' 
részeit is, 209. és köv., s 271. és köv. o. 
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A JOGI OKFEJTES TARSADALMI 
MEGHATÁROZOTTSÁGÁRÓL* 

1. Jogalkotás és jogalkalmazás összefüggése 

A társadalomban a jogot számos tény, esemény és folyamat közrejátszása hívta életre, s 
több ezer éves fejlődése folyamán maga is számos cél szolgálatában állott. A jognak a 
társadalmi mozgásfolyamatokban betöltött helyét, szerepét s a társadalmi fejlődés néző-
pontjából tekintett fontosságát számos konkrét funkciója, így mindenekelőtt az e funkci-
ókat uraló alapfunkciója határozza meg. A történeti mozgásfolyamatokban való megjele-
nés idejét s az intézményesedés különféle oldalait is figyelembe véve ez az a 1 a p f u n k -
c i ó, úgy tűnik, végső soron nem más, mint „a konfliktusoknak meghatározott, egyes 
osztályoknak, rétegeknek vagy csoportoknak megfelelő megoldása a társadalomban, ezzel 
együtt az uralkodó érdekeknek megfelelő rend biztosítása, először a konfliktusok megol-
dásán keresztül, majd a konfliktusmegoldásnak alapot biztosító s részben konfliktusfel-
oldó döntésekből kialakuló, egyre fejlődő normarendszer segítségével, végül pedig a 
társadalom egészének, illetőleg egyes jelenségeinek jogi normákkal való szervezése út-
ján".1 

Az alapfunkció ilyen felfogása rendkívül jelentőségteljes helyei biztosít a jogalkal-
mazásnak - a jog értelmét csaknem teljességgel jogalkalmazás-cenlrikusan határozza meg 
- , ugyanakkor differenciált képet nyújt a jogalkotás szerepéről is, mely megnyilvánul a 
konfliktus-feloldási gyakorlat meghatározott mederbe terelésében, egészében a társadal-
mi élet olyan formálásában, amely mind a specifikus jelentőséget hordozó társadalmi 
viszonyok alakítására irányuló állami akarat, mind pedig az ezen akarat megvalósítása 
érdekében alkalmazható vagy alkalmazandó eszközök formális rögzítését egyaránt ma-
gában foglalja. Napjainkban a j o g a l k o t á s , mint ismeretes, a társadalmi érdeklődés 
homlokterébe került azáltal, hogy a modern állami lét a tudatos társadaíomszervezés fo-
kozását, s ennek egyik előfeltételeként az egységesség biztosítását célozva a hangsúlyt 
szükségképpen egyre inkább a jogalkotásra helyezte. A jogalkotásra való erőteljes kon-
centrálás azonban mindig csak adott határok között lehet indokolt. Megállapíthatjuk 
ugyanis, hogy bármilyen elképzelések övezzék is a jogalkotó tevékenységét, bármilyen 

* Első változatában Állam- és Jogtudomány XIV (1971) 2, 249-285. o., nemzetközi megjelenésében pedig 
'On the Socially Determined Nature of Legal Reasoning' Logique et Analyse ILeuwenj (1973), Nos. 61-
62, 21-78. o., illetőleg in Etudes de logique juridique V, publ. Ch |a ïm] Perelman (Bruxelles: Etablisse-

ments Emile Bruylant 1973), 21-78. o. 
1 Kulcsár Kálmán 'A jogalkalmazás funkcionális elemzésének problémái ' Állam- és Jogtudomány XII 

(1969) 4, 605. o. 
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tényleges vagy remélt fontosságot tulajdonítsunk az általa betöltött szerepkörnek, mégis 
nyilvánvaló marad, hogy „a jogalkotó csupán közvetlen célját valósíthatja meg, a továb-
biak realizálását másoknak kell átengednie".2 Ez a „mások" pedig funkciók, pontosab-
ban azokat gyakorló s azoknak megfelelő szerepeket megtestesítő személyek sokaságát 
jelenti, és ezek körében elsődleges említést az előbbiekből következően is nyilvánva-
lóan a bíró, a tevékenységében különböző típusú konfliktusok feloldására hivatott jogal-
kalmazó személye érdemel. 

A j o g a l k a l m a z á s nak a jogalkotáshoz, a konfliktusfeloldó döntésnek a tétele-
zett joghoz való viszonya, azaz a jog nevében ítélkező tevékenységnek egy adott, előze-
tesen fennálló s formálisan rögzített normarendszer általi meghatározottsága, e meghatá-
rozottság mértéke és módja, s különösen ezek elméleti felfogása történelmileg igen válto-
zó képet mutat. Meghatározott területeken és időszakokban például, ahol és amikor létezett 
erős központi hatalom - megfelelő akarattal, eszközökkel és esélyekkel a társadalom egy-
séges direktívákkal történő központi irányítására - , történtek erőteljes kísérletek a jog-
alkalmazó tevékenység különböző elemeinek és lehetséges eredményeinek rendkívül 
szoros körülhatárolására, a jogalkalmazónak mindennemű értékelési vagy mérlegelési le-
hetőségtől megfosztására. A jogalkalmazás ilyen szolgai alárendelése, az önálló hatás bár-
minemű lehetőségétől megfosztása, avagy legalább az ezekre irányuló tudatos törekvés 
megnyilvánul már a jogfejlődés bizonyos kezdeti pontjain is, és ezek mása, történelmileg 
megfelelően módosult variánsa, vagy éppen csak nyoma a társadalmi feltételektől, a tár-
sadalmi berendezkedés jellegétől és az uralomgyakorlás módjától függően csaknem min-
den korszak valamely specifikus vonásokat mutató sajátos fejlődési szakaszában felfe-
dezhető. 

A jogalkotás és jogalkalmazás közötti viszonyok tárgyalása körében természetszerű-
leg különbséget kell tennünk egy adott viszony kialakult formája, egy adott viszony ki-
alakítására irányuló törekvés, valamint ezek elméleti tükröződése és felfogása között. Az 
azonosság látszata mögött ugyanis voltaképpen eltérő kategóriákhoz tartozó dolgokról 
van itt szó, melyeknek tartalmi egybeesése és különállása a konkrét eset sajátosságaitól 
függően egyaránt elképzelhető. Ez pedig azt jelenti, hogy a valóságra irányuló szándék 
és a valóság gondolati tükörképe specifikus önállósodási törekvéseket mutathat, a való-
ságtól s annak valóságos lehetőségeitől ténylegesen elszakadhat, s ily módon olyan el-
képzeléseket is hordozhat, amelyek soha és sehol nem váltak, nem válnak - sőt, a dolgok 
természete folytán - nem is válhatnak valósággá. 

Nos, ami a jogalkalmazásnak a törvény mondására korlátozását s egyidejűleg a való-
ság tükrözésére hivatott gondolati képeknek a valóságtól és tényleges lehetőségeitől való 
elszakadását illeti, leginkább jellegzetes s elméleti tanulságokban gazdag példaként a 
francia forradalmat megelőző másfél évszázad csaknem egész Európa-szerte általános 
gyakorlatát idézzük, amikor a központi hatalom egyre erőteljesebbé válásával egy új tár-
sadalmi osztály felemelkedésével párhuzamosan természetes törekvés volt érezhető a 
jogszolgáltató tevékenység szigorú szabályok közé szorítására. Meg kell jegyeznünk: ez 

: Pcschka Vilmos 'Célszerűség a munkafolyamatban és a jogi no rmában ' Állam- és Jogtudomány XI (1968) 
2, 216. o. 
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a korszak egyidejűleg a racionalizmus térhódításának s a modem jogpozitivizmus elmé-
leti előformái megszületésének kora volt, ami ennek a polgárság gazdasági érdekei és 
politikai törekvései által egyaránt támogatott, felfokozott és rövid ideig még a forrada-
lom után is hasonló formában érvényesített igénynek az eszmei kifejeződésében is meg-
nyilvánulhatott. 

Ez az az időszak, amikor a Règles pour la direction de l'esprit, II c ímű munkájában 
DESCARTES megfogalmazza a KARTEziánus racionalizmus megalapozó jelentőségű tételét -
„Mindannyiszor, ahányszor két ember ugyanarról a dologról ellentétes ítéletet alkot, bi-
zonyos, hogy kettejük közül az egyik téved. Sőt, mi több, igazsággal egyikük sem rendel-
kezik. Ha ugyanis valamelyikük igazsága világos és tiszta lenne, akkor azt kifejthetné oly 
módon ellenfelének, hogy annak meggyőződésén az igazság végül is győzedelmesked-
nék"3 - , és ez az az időszak, amikor a Nova Methodus discendae docendaeque juris-
prudentiae című munkájában LEIBNIZ megkísérli a jogtudományt axiomatikus rendszerré 
lebontani, s magát a jogot ennek megfelelő matematikai formában, definíciókból, axió-
mákból és teorémák sorából felépíteni. Ez az az időszak végül, amikor a központosító és 
egységesítő törekvések szolgálatában ideologikus kifejeződést kap a törvényalkotás és a 
törvényértelmezés azonosítása. „Minthogy csupán az uralkodó az - olvashatjuk egy há-
rom évszázada íródott alapvető munkában4 - , akinek hatalma van a Törvények megalko-
tására. csak ő lehet az is, akinek hatalma van a megalkotott Törvények értelmezésére, mivel 
a Törvény értelmezése a Törvényt szolgálja, s így arra csak a Törvénynek van autoritása." 
A référé législatif intézménye ugyanis, amit a JUSZTINIÁNUSZÍ példát követő 1667. évi or-
donnance rendelkezése nyomán alakítottak ki 1790-ben, a francia forradalom során, a 
törvényértelmezést csak azért tilthatta meg, s azért ruházhatta a törvényhozóra, mert a jog-
gyakorlat a kor felfogásában immár hagyományosultan tartalmilag azonosult a törvény-
hozással, azzal csaknem behelyettesíthetővé vált. A jogszolgáltató tevékenységnek a tör-
vényértelmezéstől féltése nemcsak egyszerűen egy gyakorlati veszélyforrásra, visszaélési 
lehetőségre utalt, hanem államilag hitelesített, sőt megvalósítani rendelt eszménynek 
egyenesen a jogszolgáltatás egyik olyan szélsőséges - az önállóság bárminemű elemét 
nélkülöző, s csupán a törvény mondására szorítkozó - elvi lehetőségét nyilvánította, 
amelynek illuzórikus jellegét csak az a hamarosan bekövetkező kudarc fedhette fel, ami 
egyben a modern értelemben vett joggyakorlat születésének s a jogértelmezés egységesí-
tésére irányuló modem felsőbírósági funkció kialakulásának az alapjává vált.5 

A jogalkotó és a jogalkalmazó viszonyáról kialakított ez a felfogás, mely, mint láttuk, 
nem csupán egy történelmileg adott eszme gondolati körülhatárolására, hanem egyúttal 
egy gyakorlati - vagy legalábbis a gyakorlatban kialakítani szándékolt - megoldás el-

3 Œuvres de Descartes trad. V. Cousin, XI (Paris 1826), 205-206. o., id. Chaïm Perelman 'Raisonnement 

juridique et logique jur id ique ' Archives de Philosophie du Droit XI (Paris: Sirey 1966), 2 - 3 . o. 
4 Claude de Ferrière La jurisprudence du Code de Justinien conférée avec les ordonnances royaux (Paris 

1684), 124. o. 
5 A kérdés történetére és néhány elméleti tanulságára - Yves-Louis Hufteau Le référé législatif et les pouvoirs 

du juge dans le silence de la loi (Paris: Presses Universitaires de France 1965) 158 o. monograf ikus feldol-

gozása nyomán - lásd a jelen szerzó'től 'A törvényhozó közbenső döntése és a hézagprobiématika meg-
oldása a francia jogfe j lődés tükrében' Jogtudományi Közlöny XXV (1971) 1, 42. és köv. o. 
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méleti igényű alátámasztására szolgált, a valóságban sokkal mélyebb s teoretikus értékű 
törekvések hordozójaként és következményeként jelenik meg. Az e felfogás mögött rejlő 
elméleti törekvés ugyanis a mos geometricus jellegzetesen újkori eszméjével egyetem-
ben már egy teljességgel formális levezetés és bizonyítás lehetőségének, egy a norma-
rendszer általi kimerítően deduktív meghatározhatóságnak az állítását tartalmazta, ami 
lényegileg nem más, mint a KARTEziánus r a c i o n a l i z m u s alapgondolatának a jogra 
vetítése, a jog sajátosságaihoz alkalmazása. A jog világában egy hasonló álláspont szél-
sőségesen formálisnak minősül, hiszen szükségképpen annak elvi megerősítését tartal-
mazza, hogy a jogalkalmazási folyamatban az alkalmazandó jog mint tételek rendszere 
csak és kizárólag a tételezett jog mint normák rendszere által nyer meghatározást. Nyil-
vánvaló, hogy egy ilyen megközelítés s egy ilyen lehetőség elvi állítása magyarázhatja 
csupán a törvényértelmezésnek mint szükségképpen törvényalkotásnak, valamint a tör-
vényalkotásnak mint a joggyakorlat szükségképpeni tartalmának kárhoztatását, valamint 
egy a törvényértelmezést kiküszöbölő - sot, ennek szükségét sem ismerő - törvényalkal-
mazási folyamat kialakításának célként megfogalmazását. A jogalkalmazást magukban 
foglaló eljárások ilyen képe, a jogi döntést érintő bizonyosság s az elvi értelemben vett 
bizonyíthatóság ilyen felfogása viszont végső soron egy igen elvont, a valóságos - a jo-
got s a jogszolgáltatás egész mechanizmusát is magukban rejtő - társadalmi folyamatok-
tól rendkívül idegen következtetéshez vezet. Az előbbiek fényében ugyanis akkor, „ha 
adva van egy jól megszövegezett jog s egy bizonyos tényállás, feltevés szerint bármely 
bírónak, fiatalnak vagy öregnek, konzervatívnak vagy haladónak, kiműveltnek vagy tu-
datlannak, a földgolyó bármely részén, ma vagy száz évvel ezelőtt, ugyanarra a következ-
tetésre kell jutnia",6 ami első látásra is nyilvánvalóan abszurdumot jelent, s ami a józan 
ésszel és a tényleges feltételekkel egyaránt szemben áll. 

Mindez azonban csak az egyik végletet, szélsőséges álláspontot vagy lehetőséget je-
lenti. A „ b í r á k n é l k ü l i t ö r v é n y h o z á s " eszméjével szemben ugyanis, annak el-
lentétpárjaként, a „ t ö r v é n y h o z á s n é l k ü l i i g a z s á g s z o l g á l t a t á s " eszmé-
je áll.7 Ennek az eszménynek néhány elvi és gyakorlati vetületét a későbbiek során még 
érinteni fogjuk; most csak annyit jegyzünk meg, hogy még ez az eszme sem csupán logi-
kai lehetőségként állott fenn. Többé vagy kevésbé maradéktalan gyakorlati megvalósítá-
sára a történelem során szintén történtek - és egyes specifikus területeken ma is történnek 
- kísérletek, a valóság azonban, amint ezt az általánosság igényével megállapíthatjuk, 
többnyire nem a szélső pontokon helyezkedik el, hanem az ezek között közvetítő mező-
ben, ott, ahol a különböző összetevők, oldalak és lehetőségek optimálisan hatnak és hat-
hatnak egymásra. 

A bíró tehát, amint ez különböző felfogásokat valló szerzőknél egyaránt kifejeződést 
nyert, „nem a törvény végrehajtója abban az értelemben, mint a bírósági végrehajtó az 
ítéleté",8 hanem önálló, általa betöltött és csakis általa betölthető funkcióval rendelke-

6 Bruno Meneghello 'II formal i smo nella interpretazione guiridica' Jus (1964), 228. o., id. Mauro Cappel-
letti, John Henry Merryman & Joseph M. Perillo The Italian Legal System An Introduction (Stanford: Stan-
ford Universi ty Press 1967), 248. o. 

7 Vö. Chaïm Perelman Justice et raison (Bruxelles: Presses Universitaires de Bruxelles 1963), 252-255. o. 
8 Baumgar ten Izidor A bíró (Budapest 1911), 15. o. |Magyar Jogászegyleti Értekezések, III | . 
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zik. E funkció meghatározásával összefüggésben a polgári társadalom leginkább az össze-
tettség, a kettős kötöttség mozzanatát hangsúlyozza. „A bíró - olvashatjuk például egy 
közelmúltbeli francia szerzőtől9 - két, egyenlőképpen kötelező feladatnak van alávetve: 
»igazságot kell szolgáltatnia«, azaz az előtte fekvő ügyben a neki legméltányosabbnak 
tűnő döntést kell hoznia, de ugyanakkor meg van kötve a jogszabály szövegével, mely-
nek döntése alapjául kell szolgálnia." A döntésalkotási folyamat e kettős kötöttsége ter-
mészetének és e természet polgári fel fogásmódjának hasonlóképpen érzékletes, ugyan-
akkor talán nagyobb elméleti pontossággal történő s így inkább sarkított, sőt szélső-
ségesnek mutatkozó kifejtését mindenekelőtt a jogi realizmus skandináviai elmélete 
tartalmazza. Ez az elmélet ugyanis az amerikai realizmussal bizonyos rokonságban, de 
ugyanakkor a kontinentális jogrendszeri forma egyik tagjának ideologikus visszatükrö-
ződéseként a jogszabályt mint a bírói döntés olyan előfeltételét tartja számon, amely hatását 
csupán más tényezőkkel együtt, azokkal konkurálva és azokat leküzdve, e más tényezők 
egyik potenciális ellenfeleként érvényesítheti. A szabályszerű eljárás, a jogszabályoknak 
való formális megfelelés követelménye így szükségképpen módosult, átfogóbb tartalmi 
kategóriákba oldott formában jelenik csak meg. „A bíró - írja például a skandináv realis-
ta mozgalom egyik kései neves képviselője10 - nem egy automata, mely a papíron levő 
szabályokat plusz a tényeket döntésekké formálná át. A bíró tudniillik olyan emberi lény, 
aki gondosan szem előtt tartja társadalmi hivatását, miközben olyan döntéseket alkot, 
amiket az adott jogi és kulturális hagyomány szellemében »jogosak«-nak érez. Törvény 
iránti tisztelete nem abszolút jellegű, s így a jognak való engedelmeskedés sem egyetlen 
indítéka magatartásának. Szemében ugyanis a törvény nem valami mágikus formula, 
hanem eszméknek, magatartásoknak, mintáknak vagy értékeléseknek olyan megnyilat-
kozása, amit kulturális hagyományként foghatunk fel. S a materiális jogtudat neve alatt e 
hagyomány a bíró agyában élőként jelenik meg, és olyan indítékot képez, amely konflik-
tusba kerülhet akár a formális jogtudatnak a jognak való engedelmeskedést célzó köve-
telményével is." 

A jogalkotó és jogalkalmazó közötti viszonynak, s ezzel a bírói döntésalkotási folya-
mat kötöttségének szocialista felfogása szintén az összetettséget hangsúlyozza, ezzel 
egyidejűleg azonban az előbbiektől eltérő elemek eltérő megjelenésére, lényegében egy 
új minőség jelenlétére utal. Az uralkodónak tekintett álláspont szerint ugyanis „a jogal-
kalmazás legáltalánosabban a jogszabálynak, mint általánosan kötelező magatartási sza-
bálynak érvényre juttatása egyedi esetekben, egyedi esetekre",1' s noha ez a megállapítás 
ebben a formában kifejezetten csak első megközelítésként nyer megfogalmazást, egészé-
ben mégis a szocialista felfogás jellemző és alapvetően meghatározó összetevője marad. 
Az általánosnak az egyesben érvényre juttatása ugyanakkor kizárólag egy dialektikus 
folyamat keretében valósulhat meg. A jogalkalmazási folyamat dialektikus jellegét még 
erősíteni látszik, hogy a bírói döntésalkotás esetében nem csupán az általánosnak egye-

9 Henri Lévy-Bruhl La sociologie du droit (Paris: Presses Universitaires de France 1961), 34. o. 
10 Alf Ross On Law and Justice (London: Stevens 1958), 138. o. 
11 Szabó Imre A szocialista jog (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1963), 300. o. 
12 Szabó, 305. o. és Szabó Imre Szocialista jogelmélet - népi demokratikus jog (Budapest : Közgazdasági és 

Jogi Könyvkiadó 1967), 104-105. o. és 136. s köv. o. 
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dire s az egyedinek általánosra való kölcsönös vetítéséről, hanem mindenekelőtt annak 
szükségességéről van szó, hogy a tényállásnak adott norma alá rendelése során ez az egy-
másra vetítés „létrehozza az egyéni érdek és az általános érdek konkrét egységét".12 

A jogalkalmazó tevékenység viszont ily módon sem a közvetlen társadalmi feladatok és 
hatások, sem pedig az említett kötöttségek szintjén nem minősül feltétlenül egynemű-
nek. Az utóbbiakat illetően a szocialista államok viszonylatában például alapelvként 
fogadják el, hogy „a jogalkalmazó szervek az egyedi jogalkalmazási aktusok meghoza-
talával és általános jogalkalmazási gyakorlatuk kialakításával, és a szocialista állam álta-
lános politikájának és jogalkalmazási politikájának megfelelően, érvényre juttatják a 
szocialista törvényességet"13 - mindezt azáltal valósítva meg, hogy „a szocialista törvé-
nyek alapján, a párt és az állam politikájának megfelelően" járnak el.14 

Ha a jogalkotó és jogalkalmazó közötti viszony felfogásának elméleti gyökereit akar-
juk feltárni, akkor mindenekelőtt arra kell rámutatnunk, hogy a jogra alapvetően jellem-
ző mozgásfolyamatok a MARxista elmélet szerint a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k tói a 
j o g i n o r m á k i g , és onnan ismét a társadalmi viszonyokig terjednek. Ez a társadalmi 
viszonyoktól induló s a jogi normák közvetítésével ugyancsak a társadalmi viszonyok-
hoz érkező mozgás azonban nem egyszeriségében lezárt vagy egyirányú folyamatként 
jelenik meg, hanem egy olyan folytonosan megújuló, soha nem szűnő mozgás folyama-
taként, amely több ponton a visszacsatolás mozzanatát is magában foglalja.15 E sajátos 
társadalmi-jogi mozgásnak két szélső pontját egyfelől a társadalmi viszonyok, másfelől 
az ezeket specifikus módon tükröző jogi normák képezik, amik az általánosság különbö-
ző szintjein helyezkednek el. A jogi mozgásfolyamatok alapját - egyidejűleg kiinduló-
pontját és végpontját - képező társadalmi viszonyok nyilvánvalóan különféle konkrét 
empirikus jegyek totalitását, a konkrét egyediséget testesítik meg, e k o n k r é t e g y e -
d i s é g azonban ugyanakkor a szóban forgó totalitásban rejlő, abban feltárható l é n y e g i 
á l t a l á n o s s á g mozzanatát is tartalmazza. Ami viszont a jogi normáknak az általánosság 
adott szintjén elhelyezkedését és e szint többé vagy kevésbé pontos meghatározását ille-
ti, egy a közelmúltban elvégzett monografikus kutatás eredményeként megállapítást nyert, 
hogy „sem az egyediség, sem az általánosság kategóriája nem képes a szabályozandó tár-
sadalmi viszony egyedi jelenségeit és lényegi sajátosságát egyidejűleg úgy megragadni, 
hogy mindkét mozzanatot megszüntetve megőrizve lehetővé tegye a jogszabálynak a 
konkrét egyedi esetre való olyan vonatkoztatását, amely nemcsak a társadalmi viszony 
konkrét egyedi jelenségformájával való kapcsolatot, hanem ezen keresztül és ezzel együtt 
az egyes esetnek a jogi norma tartalmában kifejezett általánossal összhangban történő 
befolyásolásával, rendezésével egyúttal a társadalmi viszony lényegéhez, általánosságá-
hoz is a közvetítést, az átmenetet létrehozza".16 Ilyen körülmények között „nem véletlen 
vagy öncélú önkény, hanem társadalmilag nagyon is meghatározott szükségesség" ered-

13 Szabó A szocialista jog, 306-307 . o. 
14 Szabó Imre 'Jogalkalmazás és szocialista törvényesség' Magyar Jog XXII (1965) 5, 129. o. 
15 Az alapvető' jogi mozgásfolyamatokat jel lemző többszörös visszacsatolás irányainak meghatározására és 

grafikus ábrázolására lásd a szerzőtől 'A »Jogforrás és jogalkotás« problematikájához' Jogtudományi 
Közlöny XXIV (1970) 9, 4.1. pont, 506. o. 

16 Peschka Vilmos Jogforrás és jogalkotás (Budapest: Akadémiai Kiadó 1965), 324-325. o. 
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ményeként „a szabályozásra kerülő társadalmi viszony egyedi jelenségformáitól a lénye-
gi általánosságig és megfordítva végbemenő mozgás a jogalkotási folyamatban a jogi 
norma tartalmaként a k ü l ö n ö s s é g ben összpontosul", mivel „a rendezendő társadal-
mi viszony egyedi jelenségformái és lényegi általánossága közötti dialektikus egység és 
összefüggés [...] a különösség logikai formájában kerül kifejezésre".17 

Az általános, különös és egyes összefüggésének tükrében tehát az alapvető jogi moz-
gásfolyamatok különböző szakaszaiban különböző formák jutnak kifejeződésre. A társa-
dalmi viszonyokban mint konkrét egyedi jelenségek totalitásában rejlő lényegi általános 
ugyanis általánosként csak az emberi, a tudományos megismerés folyamatában tárulhat 
fel, s kizárólag ez a megismerés vezethet el egy olyan norma és normarendszer megalko-
tásához, amely a lényegi általánosság és a konkrét egyediség közötti kapcsolatteremtést 
- a különös szintjén, az egyedi jelenségekből képzett konkrét totalitás tipikus elemeinek 
rögzítésével - lehetővé teszi. A jog életét megtestesítő mozgás tehát, amint ezt az 1. ábrán 
is megkíséreljük vázolni, alapvetően a társadalmi viszonyoktól indul, hogy a jogalkotás 
közvetítésével és az emberi, tudományos megismerés során feltárt lényegi általánosság 
ismeretében elérje a tipikus vonásoknak a különös szintjén történő rögzítését, hogy aztán 
a jogalkalmazás e különösséget ismét a társadalmi viszonyok felé fordíthassa, s ezáltal 
újból megvalósíthassa az általános és egyes egymásra vonatkoztatását. Az általános, kü-
lönös és egyes összefüggésében nyilvánvaló, hogy a társadalmi viszonyoktól a normák-
hoz vezető mozgásfolyamatok zömét a szoros értelemben vett jogalkotásban kifejeződő 
sajátos jogi tevékenység hordozza, a társadalmi viszonyok és normák közötti kapcsolat 
és kölcsönös befolyásolás azonban természetszerűleg a szoros értelemben vett jogalkolá-

A társadalmi viszonyok elvont lényegi általánosságának szférája 

A társadalmi viszonyok konkrét egyediségének szférája 
1. ábra 

17 Peschka , 327. o. 

/ \ 
A jogi normák különösségének szférája 
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son és jogalkalmazáson kívül megnyilvánulhat más csatornákon is, így mindenekelőtt a 
normáknak nem jogalkotási úton történő alakítása és a társadalmi viszonyokra nem jog-
alkalmazás közvetítésével gyakorolt hatás alakjában egyaránt. Az egyes, az általános és 
ismét az egyes között formális és nem formális módokon lezajló szakadatlan mozgás le-
hetőségét tehát, úgy tűnik, a különösségnek közvetítő középként megszervezése bizto-
sítja, s ugyancsak ez képez alapot arra, hogy szorosan körülhatárolhassuk a jogalkotás és 
jogalkalmazás helyét, szerepét és mozgási terének meghatározottságát. 

A fentiekből kitűnt, hogy az általános, különös és egyes közötti mozgás az egymásba 
átmenetek megállást nem ismerő folyamatából tevődik össze, s e nyugvópont nélküli 
mozgásfolyamatban így a különböző összetevők különállása is a társadalmi összmozgás 
egészének nézőpontjából tekintve viszonylagossá vált. Az előbbiekben társadalmi-jogi 
mozgásként jellemzett folyamatoknak éppen az a célja, hogy az általánosnak, különös-
nek és egyesnek az egymásba átmenetét folytonosan mindig újra és újra létrehozza. A 
jogalkotás a társadalmi viszonyokból indul ki, a jogalkalmazás a társadalmi viszonyokat 
célozza, a jogalkotás azonban e társadalmi-jogi mozgásnak nem szorosan vett kiinduló-
pontját, a jogalkalmazás pedig nem szorosan vett végpontját képezi, minthogy a társa-
dalmi viszonyoktól a normákig és onnan a társadalmi viszonyokig megtett út csupán e 
mozgás egy mesterségesen elkülönített szakaszaként jelenik meg. Ennek az állandóan 
ismétlődő, önmagát folytonosan módosult formájában újra képező mozgásfolyamatnak 
alapját ugyanis a 2. ábrán bemutatott vázlatnak megfelelően azok a társadalmi viszonyok 
képezik, amelyek éppen e mozgásfolyamat eredményeként maguk is alakítottan jelen-
nek meg. Az alapvető társadalmi-jogi mozgásfolyamatok visszacsatolásos jellegének és 
folyamatosan előrehaladó körmozgásként jellemezhetőségének elvi megalapozását ép-

Normák szférája 

Társadalmi viszonyok szférája 

Jogalkotási (normaképződési) folyamatok 

Jogalkalmazási (normamegvalósulási) folyamatok 

2. ábra 
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pen az a körülmény biztosítja, hogy a jog, a jogi norma a társadalmi viszonyokból kinö-
vő, azokat tükröző, és végső soron a termelési viszonyokból kiinduló determinációs fo-
lyamatok egyik közvetítő pontjaként azok állal meghatározott képződményként nyer for-
mát. A szociológia ezt az összefüggést oly módon fogalmazza meg, hogy az elemzett 
mozgásfolyamatok két szélső pontja, a társadalmi viszonyokban kifejezett emberi maga-
tartás és a társadalmi viszonyokat kifejező norma általánosságban azonos vagy hasonló 
tényezők általi meghatározottságot mutat,18 s ez a megállapítás igen alkalmasnak mutat-
kozik arra, hogy a jog életét jellemző mozgásfolyamatokban a jogalkotás és jogalkalma-
zás funkcionális összefonódását, együttes meghatározottságát és egymás általi kölcsö-
nös feltételezettségét ismételten hangsúlyozza. A jogalkotás és a jogalkalmazás ugyanis 
egyaránt arra hivatott, hogy a lényegi általánosság ismeretében s e lényegi általánosság 
megragadását célozva az egyedit s a különöst sajátos, specifikusan jogi normativitással 
rendelkező módon összekapcsolja, és ez az azonos vonás a jogi jelenségek mint társadal-
mi jelenségek totalitásának szintjén funkcionális közösséget létesít még akkor is, ha is-
meretes, hogy a jogalkotás és jogalkalmazás által az egyedi s az ily módon felfogott kü-
lönös között megvalósított kapcsolatteremtés iránya a korábbiakban kifejtettekből kö-
vetkezően is szükségképpen ellentétes marad. Végezetül még figyelembe kell venni, hogy 
- mint mondottuk - az egyeditől kiinduló mozgásnak nem a jogalkotás, az egyedihez 
érkező mozgásnak pedig nem a jogalkalmazás az egyedüli és kizárólagos lehetősége, s 
így mind a jogalkalmazásnak a normák képzésére és alakítására közvetlenül gyakorolt 
hatása, mind a jogalkotói vagy jogalkalmazói úton képzett vagy alakított normáknak 
jogalkalmazást nem igénylő s azok körén kívül történő megvalósítása ismételten a jogal-
kotás és jogalkalmazás között megnyilvánuló f u n k c i o n á l i s k ö z ö s s é g mozza-
natára mutat, ami különösen a korábbiakban már jelzett alapfunkcióval való szembesítés 
során válhat szembetűnővé. Ily módon tehát az azonos tényezők általi meghatározottság 
és a mozgási tér, a lehetőségek és hatások bizonyos dialektikus azonossága egyaránt arra 
látszanak utalni, hogy a társadalmi összmozgások egészének s különösen a jog alapfunk-
ciójának szemszögéből tekintve a jogalkotást és jogalkalmazást - legalábbis egy tekin-
tetben, a fenti meghatározottságok általánosságának s a jogi jelenségek mint elkülönülő, 
specifikus vonásokat hordozó társadalmi jelenségek totalitásának síkján - e g y l é -
n y e g ű nek kell tekintenünk. Ez az egylényegűség korántsem gátolja a jogalkotásra és 
jogalkalmazásra e totalitás keretein belül alapvetően jellemző, a jogalkotás és jogalkal-
mazás specifikus lényegét alapvetően meghatározó mozgás ellentétes irányúságának ki-
bontakozását, ugyanakkor viszont rámutat egy rendkívül jelentőségteljes körülményre, 
nevezetesen arra, hogy az imént említett társadalmi összmozgások és a jogot illető alap-
funkció nézőpontjából a jogalkotást és jogalkalmazást a jog segítségével végzett min-
den társadalmi rendezés két alapvető, egyaránt mellőzhetetlen, egymás által kölcsönösen 
feltételezett s kölcsönösen egymásra utalt eszközének kell minősítenünk. A jogalkotás és 
jogalkalmazás ugyanis nemcsak abban az értelemben mutatkoznak egylényegűnek, hogy 

IS Vö. Kulcsár Kálmán A jog nevelő szerepe a szocialista társadalomban (Budapest: Közgazdasági és Jogi 
Kiadó 1961), 76-77 . o. és Kulcsár Kálmán A szociológiai gondolkodás fejlődése (Budapest: Akadémiai 
Kiadó 1966), 464. o. 
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mozgásirányuk alapvető ellentétessége mellett is bizonyos közös, a specifikus lényeg el-
lentétességével szemben a generikus lényeg körülhatárolása szempontjából azonos meg-
határozottságokat hordoznak, hanem abban az értelemben is, hogy mind a jogalkotás, mind 
a jogalkalmazás specifikus lényege, s így létének értelme nem önmagában, hanem a másik-
ban, pontosabban a másikkal funkcionálás összekapcsoltságában van. A jogalkotás tulaj-
donképpeni célja, elmondhatjuk, nem csupán és nem egyszerűen normák képzése, hanem a 
társadalmi viszonyok alakulásának a jogalkalmazás s a jogmegvalósulás során e norma-
képzés által közvetített befolyásolása, és a jogalkalmazás célja sem csupán és egyszerűen a 
társadalmi viszonyok egyirányú s egyszerűségében befejezett befolyásolásából áll, hanem 
a társadalmi viszonyok olyan valóságosan alkotó jellegű és rendező hatású formálásából, 
amely a társadalmi viszonyok fejlődését szolgálja, s így, mint ilyen, egyszersmind az e vi-
szonyok fejlődésének megfelelő új jogalkotás alapjává, és ezzel az önmagát folytonosan 
módosult formájában előre haladva ismétlő körmozgás, a megszüntetve megőrzés, a jog 
életében is sajátos és kívánatos visszacsatolás folyamatának biztosítékává válhat. 

Ha a jogalkotást és jogalkalmazást érintő közös meghatározottságokról, arról a körül-
ményről beszélünk, hogy alapvetően és az általánosság adott szintjéről tekintve ugyan-
azok a tényezők határozzák meg, és a jog mint totalitás generikus lényegének megraga-
dása szempontjából döntő pontokon ugyanazok a vonások jellemzik ezeket, akkor e 
megállapításunkba azt is bele kell foglalnunk, hogy mind a jogalkotásban, mind a jog-
alkalmazásban e tényezők és vonások megkettőződött módon: részben az elemzett tár-
sadalmi-jogi mozgásfolyamat másik oldala által közvetítve, részben pedig attól függet-
lenül, önálló és közvetlen formában egyaránt megjelennek. Ez azt jelenti, hogy a jog-
alkotásban a közvetlen társadalmi meghatározottságon túlmenően (vagy e társadalmi 
meghatározottság elemeként) rendszerint ott találjuk a megelőző jogalkalmazás megha-
tározottságainak és vonásainak nyomát, és viszont, alapvetően meghatározó, formális 
követelményként is kifejeződő módon - amit a jogalkalmazás alkalmazás-jellege, speci-
fikus lényegének sajátossága magyaráz - a jogalkalmazásban a közvetlen társadalmi 
meghatározottságon túlmenően (vagy e társadalmi meghatározottság elemeként) feltét-
lenül meg kell találnunk a megelőző jogalkotás meghatározottságainak és vonásainak a 
nyomát. Az a társadalmiság és az a politikum tehát, amelynek meghatározó befolyását a 
jog és különösen a jogalkotás nézőpontjából oly jellemzőnek találjuk, a jogalkalmazás-
ban szükségképpen megkettőződötten jut kifejeződésre, ugyanis egyfelől ez az, amit az 
alkalmazandó norma belső meghatározottságai tekintetében a jogalkotás eleve közvetít, 
és másfelől és ugyanakkor ez az, ami a jogalkalmazási folyamat mint társadalmi folyamat 
külső meghatározottságában, a jogalkalmazási probléma felmerülése és megoldása oká-
nak, céljának és más összefüggéseinek általános társadalmi-politikai körülhatároltságá-
ban ölt látható formát. A jogalkotás és jogalkalmazás kapcsolatának hasonló természetű 
dialektikus összefüggését példázza ily módon az a kifejtés is, amelynek megfelelően 
„maguknak a jogszabályoknak a létrejötte is egy, meghatározott módon megalapozott, 
jogalkotási politika folyománya; ez a jogalkotási politika a jogalkalmazási politikával 
együtt adja a jogpolitika egységét, amelyben a jogalkotási és jogalkalmazási politika 
kölcsönösen feltételezik és befolyásolják egymást. Az általános jogpolitikának ebben az 
egységében a jogpolitika követelményei mindenekelőtt a jogalkotásra hatnak ki, a jog-
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szabályokban öltenek testet, s a jogalkalmazási politika elsősorban a jogszabályokon s 
az azokban kifejeződő jogpolitikai elveken keresztül érvényesül [...]. Másrészről azon-
ban nyilván a jogalkalmazás gyakorlata, a jogalkalmazási politika érvényesülése egyben 
a jogszabályok próbáját is jelenti, s ennélfogva ilyen módon visszahat a jogalkotásra, 
vagyis a jogalkalmazási politika befolyásolja a jogalkotási politikát."19 

A jogalkotás és a jogalkalmazás viszonyában tehát rámutattunk a jog mint totalitás 
szintjén megjelenő generikus lényeg közösségére és a társadalmi-jogi mozgásfolyama-
tok e két alapvető oldalának egymás mellett elhelyezkedésére, ugyanakkor rá kell mutat-
nunk néhány olyan, a jogalkotás és jogalkalmazás kapcsolatát mélyebben érintő sajátos-
ságra is, amelyek az egymástól ellentétes irányú, a jog mint totalitás körén belüli alapve-
tő differenciálást megvalósító specifikus lényeg szintjén jelentkeznek. A jogalkotás és 
jogalkalmazás viszonyát tekintve így mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a legalább-
is kontinentális értelemben vett modern jog intézményesített formájának, tételes köve-
telményrendszerének, funkcionálása mechanizmusának és struktúrájának szemszögéből 
nézve a jogalkotás a különböző jogi mozgásfolyamatokat uraló tényező pozícióját fog-
lalja el, mivel - legalábbis a mai jogi kultúránkban - a formálisan rögzített jogforrási rend-
szer hagyományos alapelve szerint a jogalkalmazást - s így a jog megvalósulását - tartal-
milag és formailag egyaránt a jogalkotás, a jogalkotási folyamatban kimunkált döntési 
modellek sora, rendelkezésre álló készlete határozza mag. Szociológiai szempontból 
nyilvánvalónak tekinthetjük ugyan a visszacsatolás tényét, a megelőző jogalkalmazás-
nak a jogalkotásra gyakorolt befolyását, s így az új jogalkotásnak a jogalkalmazás által 
történő bizonyos fokú meghatározottságát, ez azonban formális követelményként kive-
títve semmiképpen sem jelenik vagy jelenhet meg. Ezzel szemben s ezzel egyidejűleg 
viszont úgy tűnik, a jogalkalmazást egy másik összefüggésben szintén bizonyos viszony-
lagos elsőbbséggel rendelkező tényezőnek lehetne elismernünk, mivel a jog alapfunkci-
óját és létének értelmét a maga közvetlenségében mindenekelőtt ez hordozza, ez elégíti 
ki a jog közvetlen célját, a társadalmi konfliktusok megfelelő feloldását; s mivel ehhez 
képest a jelenségszinten mozgó szemlélet számára a döntési modellek sorának a jogalko-
tás folyamatában történő előzetes kimunkálása valóban inkább instrumentális funkció-
ként jelenik csak meg. A jogalkalmazás ilyen értékelését látszik támogatni az a körül-
mény is, hogy ismerünk olyan példákat, amelyek a formális értelemben felfogott s elkü-
lönülő szervek által végzett jogalkotásnak adott időszakokban20 vagy adott területekről21 

19 Szabó Szocialista jogelmélet..., 119. o. 
20 Csupán a szocialista jog fe j lődés körében lásd az 1917. évi orosz októberi szocialista forradalom (pl. a 

szerzőtől 'Lenin és a forradalmi jogalkotás ' Állam és Jogtudomány XIII [ 19701 1, 4 5 ^ 9 . o.) és az 1919. 
évi Magyar Tanácsköztársaság (pl. a szerzőtől 'Sarlós: A tanácsköztársaság jogrendszerének k ia lakulása ' 
Állam- és Jogtudomány XII [ 1969] 2, 362-363 . o.) rendkívül á l ta lános tartalmú szabályokon és elveken 
nyugvó jogalkalmazási gyakorla tának példáját . 

21 Csupán a szocialista jog köréből említ jük példaként a gazdasági döntőbíráskodást , mely elméleti szem-
pontból nem más, mint „bí ráskodás jogalkalmazás nélkül, illetőleg olyan tág jogi keretek »alkalmazása«, 
amelyek között a tényleges döntés esetleg sokkal inkább függ gazdasági , gazdaságpolitikai meggondo-
lásoktól, mint az a hagyományos bírói szervezet döntése során megszokot t volt". Kulcsár Jogalkalma-
zás..., 616. o. 
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való többé vagy kevésbé állandó vagy kivételes hiányzásáról tanúskodnak, és olyan ese-
tek hasonlóképpen ismeretesek, amelyek tanúsága szerint a meghatározott és kellően erős-
nek bizonyuló társadalmi érdekek jogalkotás jelenlétében is egy, a jogalkotás során ki-
munkált döntési modellektől eltérő s e g y e t l e n konkrét ügyre érvényes, avagy a jog-
gyakorlatban a folyamatos ismétlés és megerősítés folytán intézményes formát s általános 
érvényességet nyerő modell kialakítását követelik meg.22 

Az a körülmény, hogy mind a jogalkotást, mind a jogalkalmazást jellemző meghatáro-
zottságok és vonások m e g k e t t ő z ő d ö t t e n jelentkeznek, a jogalkotást és jogalkal-
mazást érintően egy további sajátosságra utal. E sajátosság forrása abban rejlik, hogy az 
alapvető társadalmi-jogi mozgásfolyamatok elemzett két oldalára közvetlenül és közvet-
ve (a másik oldal közvetítésével) ható meghatározottságok nemcsak egyirányúak lehet-
nek: nemcsak e r ő s í t h e t i k , de egymást keresztezve vagy egymással szembefutva 
g y ö n g í t h e t i k , meg is semmisíthetik egymást. A jogalkotás esetében e kétoldalú meg-
határozottság egymást metsző találkozása semmiféle elvi problémát nem okoz, mert nyil-
vánvalóan a külső, a közvetlen társadalmi meghatározottság az, amelynek elsődlegesen, 
kritikus helyzetben olykor kizárólagosan érvényesülnie kell, s a közvetett meghatáro-
zottság oldala ilyenkor negatív visszacsatolásként jelenik meg. A jogalkalmazás eseté-
ben viszont a helyzet korántsem ilyen egyszerű, mert egy ilyen probléma csupán fordított, 
gyakorlati hatásában rendkívül kérdéses módon, legalábbis kompromisszumos formában 
oldódhatnék csak meg. Ha a jogalkotás által közvetített meghatározottság szembefutna a 
jogalkalmazás aktuális, közvetlen és konkrét meghatározottságával - ha tehát a jogalkal-
mazás összetett kötöttsége ellentmondásos módon nyilvánulna meg - , akkor a megoldás 
a formális követelmények nézőpontjából a közvetett, a tartalmi követelmények nézőpont-
jából pedig a közvetlen meghatározottságok kielégítésével és elsőbbségével öltene for-
mát, valójában viszont teljes súlyosságában a skandináv jogi realizmus már jelzett dilem-
mája vetődne fel, mely társadalmi tényezőktől függő formában, leginkább valószínűen 
azonban csak kompromisszumos módon oldódhatna meg. 

Végezetül említést kell még tennünk olyan helyzetek vagy szerepek lehetőségéről is, 
amikor a jog alapfunkciója csupán alárendelten, háttérbe szorítva vagy éppen más funk-
ciókban oldottan jelenik meg, s így eredeti formájában természetszerűleg a jogalkotás és 
jogalkalmazás viszonyának kérdése sem merülhet fel. Ilyen helyzet áll elő mindenekelőtt 
akkor, amikor a tartalmában és célrairányultságában egyébként is politikumot hordozó 
jog - tárgyi kifejeződését és alkalmazását tekintve - egyaránt a politika közvetlen eszkö-
zének bizonyul, s így a konfliktusfeloldást már egyáltalán (vagy legalábbis specifikusan 
jogi módon) nem szolgálhatja,23 vagy pedig akkor, amikor a társadalom általános igényű 

22 Lásd általában Peschka, II. fej. 2. pont, a szocialista jogra nézve különösen pedig Stanislaw Wlodyka 
'Prawotwórcza dzialalnosc Sadu Najwyzsego ' in Prcice prawnicze (Krakow 1967), 158-187. o. [Zeszyty 
naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego CLX, zeszyt 311 és Viktor Knapp 'La création du droit par le juge 
dans les pays socialistes ' in lus Privatum Gentium Festschrift für Max Rheinstein zum 70. Geburtstag am 
5. Juli 1969, I (Tübingen: Mohr 1969), 6 7 - 8 4 . o. 

2Í Lásd többek között az 1917-es forradalmi szovjet jogalkotás számottevő részének példáját , amikor kizá-
rólagosan és közvetlenül politikai érdekből és csakis politikai módon felhasználható dokumentumok is 
jogi formában kerültek közzétételre (Kulcsár Kálmán 'A politika és a jog viszonya Lenin műveiben' Ál-
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(bár jogi köntösben megjelenő) irányítása és szervezése lép a konfliktusfeloldás sajátos 
funkciója helyébe - oly módon, hogy ez jogviták felmerülését vagy meghatározott me-
derbe terelését már nem is feltételezi, mert a jogi forma használatát csupán vagy elsődle-
gesen sajátos igazgatási elgondolás, szolgálati szerepről vagy specifikus érdekről kiala-
kított felfogás indokolja csupán. 

2. A jogalkalmazás társadal mi meghatározottsága 

A jogalkalmazásnak a jogalkotás általi legalábbis elvi kötöttsége általánosságban vitán 
felül állónak tűnik, ezzel szemben a jogalkotáson és a jogalkotás által közvetített ténye-
zőkön túlmenő, a jogalkalmazásra közvetlenül ható, azt közvetlenül érintő és alakító 
kötöttségek az elméleti vizsgálódás számára már kevésbé nyilvánvalóként jelentkeznek. 
A normativista, a különböző formákban megjelenő pozitivista megközelítések szükség-
képpen - már csak módszertani tisztaságuk megőrzése érdekében is - többnyire tagadják 
vagy figyelmen kívül hagyják a jogalkalmazás nem jogi jellegű meghatározottságát, és 
könnyen belátható, hogy egy ilyen külső, a jogalkotás szigorúan körülírható körén kívül 
jelentkező meghatározottság eleme egy formális, a jogi mozgásfolyamatok egyik oldalá-
nak a másikból való dedukálhatósága maradéktalan bizonyítását és az e folyamatok 
axiomatizálását célzó logikai megközelítés összetevőjéül sem szolgálhat. 

A jogalkalmazás k ö z v e t l e n t á r s a d a l m i s á g ának és a megelőző jogalkotás-
tól független kötöttségének felismerése elsőként rendszerint a jogalkalmazó evilágiságá-
ra, személyiségére és egyéniségére való valóságos rádöbbenés során jut kifejeződésre. „A 
bírák emberek" - állapítja meg Les opinions de Jérôme Coignard című művében tömören 
ANATOLE FRANCE - , és ezzel már rámutat valami lényegesre - arra, hogy a bírónak is „van 
társadalmi felfogása, világnézete; vall és utál valamit, lelkesedik valamiért és üdvözül 
valamiben, és lelkileg szembehelyezkedik énjének ellentétjével";24 tehát neki is van sa-
ját egyediségéhez tapadó, többé vagy kevésbé csak rá jellemző karaktere. Sőt, lényegileg 
hasonló szinten mozog, s szociológiai színezetű megfogalmazása ellenére végül is in-
kább a pszichológiai tényezőknél reked meg az az Egyesült Államok bírói állományára 
vonatkoztatott kijelentés is, amely szerint „bíráink azok közül nyernek kiválasztást, akik 
sikereseknek tekinthetők ügyvédi tevékenységükben, s ez általában a nagytulajdonosok 
érdekeinek szolgálatát jelenti. Egy ilyen tapasztalat pedig legalábbis inkább fogékonnyá 
teszi bíróságainkat a nagytulajdonosok, semmint a kereskedelmi hálózatban és a gyárak-
ban dolgozó alkalmazottak igényei iránt."25 

A jogalkalmazó emberi arculatának a jogalkalmazás külső kötöttségével összefüggés-
ben történő felismerése azonban végső soron nem jelent többet vagy mást, mint a jogal-

lam- és Jogtudomány XIII [ 19701 1 ,19 . o.), avagy a k ü l ö n b ö z ő polgári legfelsőbb bíróságoknak a tör-
vények alkotmányossága ellenőrzésére irányuló gyakorlatát, melyben a konfliktusfeloldás a tisztán po-
litikai szerepjátszás mellett nem ritkán csak ürügyként vagy elvi lehetőségként szolgál. 

24 Baumgarten, 14. o. 
25 Morris R. Cohen Law and the Social Order Essays in Legal Philosophy (New York 1933), 149. o. 
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kalmazás folyamatának és eredményének a belső kötöttség, a jogalkotás általi meghatá-
rozottság mellett vagy ellenére is bizonyos sajátos értékű személyes teljesítményként, 
egyéni műként posztul ál ását. A jogalkalmazásban rejlő pszichikai tényezők szerepének 
elismerése ugyan önmagában is a társadalmiság mozzanatának feltárása irányában hat, 
ugyanakkor nem teszi lehetővé e társadalmiságnak a maga teljes valóságában történő 
kibontását. Különösen a jogi realista vagy ahhoz közelítő szemléletmód körében ismere-
tesek olyan megközelítések, amelyek már sokkal egyértelműbben látni engedik a bírói 
döntésalkotási folyamat természetes közegének társadalmiságát, e közeget és ennek tár-
sadalmiságát azonban ugyanakkor még mindig a bíró, a döntés alanya mint szubjektum 
szemszögéből, ennek személyes, a szubjektum sajátosságaiban részesedő környezeteként 
határozzák meg. A jogi realista mozgalomnak az előzó' pontban már idézett skandináviai 
képviselője szerint így - képletesen kifejezve - az igazságszolgáltatás nem más, mint 
„eredő az erők olyan parallelogrammájában, amelyben fő összetevőként a formális s a 
materiális jogtudat jelenik meg",26 s ezt a gondolatot az ismert ausztrál-amerikai jogtu-
dós is hasonlóképpen fogalmazza meg. „Az ítélet - írja27 - egy olyan diskurzus összetett 
és célszerű egységét képezi, amely szimbolikus módon magában foglal mind bizonyos 
tényhelyzeteket, mind pedig korábbi olyan bírói diskurzusokat, amelyek a bírónak az 
előtte fekvő ügy saját nézőpontjából szemlélt összefüggéseiben kialakított társadalmi-
érzelmi céljára utalással nyertek kiválasztást." 

A jogalkalmazás ugyanis alapjában minden feltételével és tényezőjével, a jogalkal-
mazó személyével és személyes vonásaival együtt a társadalomban vele és általa is zajló 
társadalmi-politikai mozgásfolyamatok részeseként jelenik meg. Személyében a jogal-
kalmazó „csupán egy a sok bürokratikus struktúrában működő állami alkalmazott közül, 
akik bizonyos állami szolgálatokat teljesítenek, és általában ugyanabban a politikai fo-
lyamatban vesznek részt, mint közalkalmazott társaik".28 Így ha az az érzékletes kifeje-
zés, amelynek megfelelően „a bíróságok a jogrend katalizátorai",29 rá is világít a jogal-
kalmazó szerveknek és tevékenységüknek mind az általában vett társadalmi, mind pedig 
a jogi mozgásfolyamatokban játszott szerepére, a kifejezés mégis torzított, s így félreve-
zető' marad, mert a katalizátorok, mint ismeretes, nem vesznek részt az általuk előhívott és 
kiváltott folyamatokban, a bíróságok ellenben a konfliktusfeloldás révén nemcsak meg-
határozott folyamatok elindítóit, hanem potenciális hatásuknak köszönhetően egyszer-
smind különböző kívülről érkező hatások tárgyait és szenvedő alanyait, jelentőségteljes 
politikai-jogi mozgások színterét és konfliktusos lecsapódási pontját is képezik. A jogal-
kalmazás társadalmiságának ez a közvetlensége így a szóban forgó társadalmiságot a 
dolgok természetéből fakadóan magában a jogalkalmazás termékében, a jogalkalmazói 
aktusban is objektiválja, aminek következtében a bírói döntés az amerikai elméleti meg-

26 Ross, 139. o. 
27 Julius S tone Law and the Social Sciences in the Second Half Century (Minneapolis: University of Minne-

sota Press 1966), 63. o. 
28 Martin Shapi ro 'Political Jurisprudence' Kentucky Law Journal 52 (1964), 297. o. 
29 Alois Trol ler The Law and Order An Introduction to Thinking about the Nature of Law (Leyden: Sijlhoff 

1969), 89. o. 
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közelítés számára is csak mint „társadalmi meghatározottságok produktuma és társadal-
mi következmények indexe" jelenhetik meg.30 

A jogalkalmazási folyamat társadalmi meghatározottsága a MARxista elmélet számára 
kézenfekvő tényt képez. E meghatározottság elismerésének és hangsúlyozásának irányá-
ba hatott már eleve a MARXÍZITIUS klasszikusainak a jogról és a társadalmi jelenségek és 
folyamatok általános meghatározottságáról kialakított felfogása,31 és e meghatározott-
ság (és ennek egyik jelentőségteljes elemeként a politikai kötöttség) a MARxista szocioló-
giai irodalomban is ennek megfelelő, a jogalkalmazási folyamatoknak a politikai, a poli-
tikai rendszer funkcionálására jellemző mozgásfolyamatok egyik összetevőjeként való 
tárgyalásában megnyilvánuló kifejeződést nyert.32 

A megelőző pontban már elemeztük a jogalkotás és jogalkalmazás közötti kapcsola-
tok kérdését. Nos, ha most ismét emlékezetünkbe idézzük a jognak az ellentétes érdekek 
egymáshoz viszonyítására és a társadalmi konfliktusok feloldására irányuló alapfunkci-
óját, valamint azt a körülményt, hogy „a jogszabály az általános és az egyéni érdekek 
összeegyeztetését, s annak mikéntjét csak elvont-általános alakban határozhatja meg; a 
jogalkalmazási gyakorlatra hárul az a feladat, hogy egyes ügyekben mérlegelje, értékelje 
és mintegy rangsorolja az ütköző érdekeket",33 akkor ismét a jogalkalmazási folyamat és 
a jogalkotás által közvetített kötöttségen túlmenő, attól részben független meghatáro-
zottságának állításához érkezünk el - ahhoz az állításhoz tehát, amelynek leginkább 
megalapozott kifejtését éppen a MARxista szociológia adja. 

Egy a statisztikai módszer felhasználását is magában foglaló konkrét empirikus vizs-
gálódás során például beigazolódott azon kutatási feltevés helyessége, amely szerint „az 
igazságügyi szervezetben kifejezésre jutó büntetőpolitika értékelésének és a bírákban 
lecsapódó társadalmi állásfoglalásnak megfelelően egyes bűncselekménykategóriák vagy 
bűncselekménytípusok a büntetéskiszabásban is megjelenő súlyosabb vagy enyhébb 
megítélés alá esnek",34 azaz lényegében az a tétel nyert igazolást, amelynek megfelelően 
a jogalkalmazási folyamat alakulását a jogalkotás nézőpontjából másodlagos, a jogalko-
tástól legfeljebb csak kevéssé vagy közvetve függő társadalmi tényezők is jelentős mér-
tékben befolyásolhatják. Ezek a tényezők közvetlen hatásaikat tekintve a jogtudatban 
csapódnak le, annak közvetítésével érvényesülnek a jogalkalmazási folyamatban, s így, 
ha kifejezésében a konkrét történelmi feltételek által befolyásoknak, érdemét illetően mégis 
igaznak kell elfogadnunk azt a megállapítást, amelynek megfelelően „az ügy egyes kö-
rülményeinek, de még inkább ezek »összességének« megértése és értékelése közvetlen 
összefüggésben van a bírák öntudatában meggyökerezett elképzelésekkel, politikai és 
erkölcsi nézetekkel, mindazzal, amit jogtudatnak hívunk, és ami minden lépésnél mély-

10 Felix S. Cohen The Legal Conscience (New Haven: Yale University Press 1960), 70. o. 
31 Vö. pl. Engels A munkásosztály helyzete Angliában (Budapest 1954), 321-323. o.; Marx-Engels A német 

ideológia (Budapest 1952), 115. o.; Marx A Tőke I, 4. kiad. (Budapest 1961), 233. o. és III, 3. kiad. (Bu-
dapest 1961), 108-110. o. 

32 Vö. pl. Kulcsár Kálmán 'A politikai elem a bírói és az államigazgatási jogalkalmazásban' in Jubileumi ta-
nulmányok II (Pécs 1967), 204. és köv. o. 

33 Szabó Imre Társadalom és jog (Budapest: Akadémiai Kiadó 1964), 115. o. [Korunk tudománya). 
34 Kulcsár Kálmán és Hoóz István 'A büntetéskiszabásról ' Jogtudományi Közlöny XXII (1968) 10, 491. o. 



1 3 0 A JOG MINT LOGIKA 

séges befolyást gyakorol a bíráknak, ügyészeknek és a vizsgálatot folytató közegeknek 
mint »társadalmuk« tagjainak, mint egyik vagy másik társadalmi osztály tagjainak, gya-
korlati jogászi tevékenységére".35 A fentiekből azonban egyúttal az is következik, hogy 
azok a társadalmi tényezők, amelyek a jogtudat szűrőjén áthatolva a jogalkalmazási fo-
lyamatban hatást kifejtve megjelennek, nem csupán ad hoc jellegű, kizárólag az adott 
ügyben érvényesülő konkrét eseti tényezőkként szerepelnek, hanem a jogalkalmazás tár-
sadalmiságát meghatározó, ugyanakkor a jogalkalmazás körén formailag kívül eső ele-
mek olyan halmazaiként, amelyek az általánosság jegyeit is magukon viselik, s így, mint 
ilyenek, a további jogalkalmazás irányában követelményekként érvényesítve jelentkez-
hetnek. „Ha jogi gyakorlatunkban - szögezi le például a szocialista jogelmélet36 - egy 
meghatározott ítélkezési, jogalkalmazási osztálypolitikáról szólunk, s ilyennek egyes 
időszakokra szóló konkrét követelményét állítjuk fel, ez nem önkényes célkitűzés, ha-
nem lényegére nézve a társadalmi fejlődés általános és konkrét törvényszerűségeiből le-
vont olyan következtetés, amely arra irányul, hogy jogi tevékenységünkkel a történeti 
folyamatot, a szocializmus építésében adódó és objektíve meghatározott feladatokat tu-
datos tevékenységgel segítsük elő." 

A szociológiai megközelítés számára a jogalkalmazás kettős kötöttsége ily módon 
nyilvánvaló tényként jelenik meg. E k e t t ő s k ö t ö t t s é g azonban nem csupán és nem 
kizárólagosan a valóságos gyakorlat tényeiben, a társadalmi folyamatként felfogott jog-
alkalmazás szociológiai valóságában testesül meg, hanem a jogalkalmazó szervek rend-
szerének gyakran többé vagy kevésbé nyílt formában rögzített hierarchikus és funkcionális 
kötöttségeiben is, hiszen a MARxista szociológiának az államelmélet oldaláról egyaránt 
megerősített álláspontja szerint magából „az államhatalom végső egységéből követke-
zik, hogy a szervezeti különállás ellenére is befolyásolják a jogalkalmazást azok az álla-
mi és az államot irányító pártmegnyilvánulások, amelyek az adott társadalmi-történeti 
szituáció értékelését akár általános politikai irányvonalként, akár pedig szűkebb jogpo-
litikai irányelvként fejezik ki".37 

A jogalkalmazás e társadalmi közegét s e közeg összetevőiként a jogalkalmazásra ható 
tényezők funkciója mindenekelőtt abban áll, hogy segítsék a döntést igénylő esel egye-
disége és a lehetséges s kellő döntési mintaként szolgáló norma különössége közötti 
közvetítést, az egyediben rejlő általános mozzanatoknak a normára, a különösben lehet-
ségesen foglalt egyedi mozzanatoknak pedig a konkrét esetre történő kölcsönös vonat-
koztatását - tehát azt, hogy e művelet irányát, kereteit és tartalmát (lehetségességét és 
célrairányultságát) ismételten megszabják, és ezáltal a jogalkalmazást alkalmazás-jelle-
gében is alkotássá, formai meghatározottságában is újólag tartalmivá tegyék. Egyes fel-
fogások ugyan erőteljesen hangsúlyozzák, hogy „a jogászi értékelés immanens a jogban 
és nem valami olyan transzcendentálisként jelenik meg, amely felé a jognak saját célja-
ként irányulnia kellene. A jog nem keresi az igazságosságot és nem irányul annak megva-

35 A. J. Visinszkij A perbeli bizonyítás a szovjet jogban (Budapest 1952), 177. o. 
36 Szabó Szocialista jogelmélet..., 275. o. 
37 Kulcsár Kálmán 'A szituáció jelentősége a jogalkalmazás folyamatában' Alkun- és Jogtudomány XI (1968) 

4, 563. o. 
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lósítására, minthogy már önmagában is pozitív igazságosságot testesít meg és ugyanez 
igaz minden más jogászi érték tekintetében egyaránt",38 ezzel egyidejűleg azonban egy 
a dogmatikai nézőponton túlmutató szociológiai megközelítés fényében aligha minő-
sülhetne bizonyíthatónak az a tétel, amely a gyakorlati alkalmazásában és megvalósulá-
sában szemlélt jog minden minőségének kizárólag a jogalkotás általi közvetítettségére 
és meghatározottságára következtetne. A jogalkalmazási folyamat kettős kötöttségének 
elméleti felfogása természetszerűleg nem az előbb idézett álláspont igazságát, hanem 
csupán ennek kizárólagosságát, korlátlan érvényesülését tagadja. A jog ugyanis tartalmi-
lag szintén a jogalkotás általi formális kötöttség révén nyer meghatározást - s így a fenti 
tétel valóban igazolást nyer - , e tartalmi meghatározás azonban - éppen mert egy formá-
lis kötöttség közvetítésével jelenik meg - maga is számos ponton formális kategóriákban 
megragadottá és közvetítetté, s ily módon többé vagy kevésbé szükségszerűen egészé-
ben formálissá válhat. Ezzel egyidejűleg viszont a jogalkalmazási folyamat társadalmi 
folyamatként való önálló és sajátos meghatározottsága révén megjelenik az alkalmazásá-
ban szemlélt jog kizárólag tartalmi, a jog specifikus módon létrehozott követelményrend-
szerének szintjén nem kötelező és nem formalizált, s így a formális kategóriákban történő 
rögzítéstől és közvetítéstől egyaránt mentesülő meghatározottsága, mely az előbbihez 
képest másodlagos, ugyanakkor azonban a jogalkalmazás társadalmi összefüggéseit te-
kintve meghatározó fontosságú, a társadalmiság közvetlenségét biztosító járulékos kö-
töttségként szerepel. 

Mindez azt jelenti, hogy a társadalom tudatos irányításának igényével a MARxista el-
méletnek egy a döntési modellen, a normán túlmenően is kötelező elem, a politikai és 
más társadalmilag meghatározott elvárások többé-kevésbé nyílt formában kifejeződő és 
érvényesülést igénylő jelenlétével is számolnia kell. „A jogalkalmazás számára - mint ez 
ismeretes39 - azoknak a körülményeknek jó része, amelyek cselekvésének szituációját 
jelentik, már értékelve, többé-kevésbé kötelező jelleggel fejeződnek ki." Nos, e szituá-
ció-elemeknek értékelése és meghatározása, amint erre már a legújabb kutatások rámutat-
nak,40 sajátos módon formalizáltan is megtörténhet, ez azonban egyfelől dogmatikai ér-
telemben jogi formalizáitságot semmiképpen sem jelent, másfelől pedig semmiképpen 
sem nyer olyan hangsúlyt, elvi vagy gyakorlati jelentőséget, mint e tényezők tényleges, 
a jog valóságos és közvetlen társadalmiságának kibontakoztatásában és aktuálissá téte-
lében játszott szerepe. 

; Carlos Cossio 'Phenomenology of the Decision' in Latin-American Legal Philosophy (Cambridge, Mas-
sachusetts: Harvard University Press 1948), 375 -376 . o. 

1 Kulcsár, 559. o. 
1 Vö. pl. Kulcsár, 569. o. 
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3. A jogi okfejtés társadalmi meghatározottsága 

A j o g i o k f e j t é s a jogalkalmazásban objektiválódó gondolkozási folyamat azon ré-
szekéntjelenik meg, amely a döntést igénylő eset tényeinek meghatározását és minősíté-
sét, a döntés mintájaként számba jövő normák kiválasztását és értelmezését, valamint ezek 
eredményeként az alkalmazandó normá(k)nak az esetre vetítését foglalja magába. A jogi 
okfejtés így nyilvánvalóan összetett folyamatnak minősül, s ha e folyamat összetevőit 
logikai szempontból vizsgáljuk, akkor ez az összetettség még inkább hangsúlyt nyer. A 
gyakorlati tevékenység sajátos típusaként a jogi tevékenységre s így mindenekelőtt a jogi 
okfejtésre sajátos logika általános érvényű mozzanatokat is rejtő tanúsága szerint a kü-
lönböző gondolkozási formáknak a jogi okfejtés által határolt körében elvileg különbsé-
get tehetünk a formális logikának mint a f o g a l m i k ö v e t k e z é s logikájának s a 
retorikus logikának mint a m e g g y ő z é s logikájának megfelelő műveletek, valamint a 
logikán kívüli tisztán jogi, csupán a jogalkotás segítségével kialakított vélelmeken, elő-
írásokon és fikciókon alapuló eljárások között.41 Nos, a retorikus logikai és a logikán 
kívüli eljárások egyaránt az argumentáció módozatainak minősülnek, s a jogi okfejtések 
e három forma bármelyikében megjelenhetnek. 

A jogi okfejtések, a jogalkalmazás során lezajló gondolkozási folyamatok a jog sajá-
tos megjelenési módja és funkciója következtében számos tekintetben specifikus voná-
sokat hordoznak. Egy általános módszertani feldolgozás tükrében például „a perek a ra-
cionális vita olyan különleges típusát testesítik meg, amelyben az argumentáció eljárásai 
és szabályai intézményekké merevülnek",42 s így egy nem formális értelemben felfogott 
logika számára rendkívül kedvező elemzési lehetőségként jelentkeznek.43 

A szocialista jogelméletben olykor találkozunk azon álláspont megfogalmazásával, 
amely a jogi okfejtést a formális logika keretei között elvégezhető műveletekre redukál-
ja, s így az egymásnak esetlegesen ellentmondó jogi következtetések tekintetében szük-
ségképpen valamelyik következtetés ismeretelméleti értelemben felfogott hamisságát 
állapítja meg.44 Ez a megközelítés azonban inkább csak kivételesen jelenik meg, s több-
nyire erőteljes, csaknem egyöntetű bírálatot von maga után. A büntetőjogi jogalkalmazás 
kapcsán például kifejlést nyert: a normák alkalmazását a formális helyességnek s a cél-
szerűségnek egyidejűleg kell jellemeznie,45 és a jogalkalmazási folyamat dialektikus 
logikai feldolgozása szükségességének kibontását követően46 egy módszertani munká-

41 Vö. pl. Georges Kalinowski Introduction à la logique juridique (Paris: Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence 1965), 141-142. o. 

42 Stephen Edelston Toulmin The Uses of Argument (Cambridge: Cambridge University Press 1964), 7 - 8 . o. 
43 Lásd többek között Jerzy Wróblewski 'Legal Reasoning in Legal Interpretation' in Études de logique ju-

ridique III: Contribution à la théorie du droit et de l ' interprétation juridique (Bruxelles: Bruylant 1969), 
3. és köv., különösen 31. o. 

44 Vö. pl. P. E. Nedba j lo Primenenie szovetszkih pravoviih norm (Moszkva: Goszjurizdat 1960), 419. o. 
45 Vö. V. N. Kudrjavcev Teoreticseszkie osznovü kvalijikacii presztuplenij (Moszkva: Goszjurizdat 1963), 149. o. 
46 Lásd Szabó A szocialista jog, 322. o. 
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ban azt is kimutatták, hogy a jogi okfejtést a formális logika csupán a dialektikus logika 
által megszabott alapokon, módon és keretek között szabályozhatja.47 

Lényegében és végső soron arról van tehát szó, hogy - képletesen kifejezve - „a logikum 
a jogászi gondolkozásnak nem jogászi, hanem gondolkozás-oldalához [...] tartozik"; a 
jogalkalmazási folyamatokat jellemző gondolkozási formák specifikuma nem a gyakor-
lati tevékenységek minden típusában mellőzhetetlen előfeltételként jelentkező logikai 
ellenőrzöttségben, hanem egy más, sokkal sajátosabb vonásban, így például - hogy az 
idézet gondolatmenetének megfelelő kifejtést kövessük - abban jut kifejeződésre, amit 
hajdan a polgári magyar jogi gondolkodás szóhasználata (jobb megjelölés híján) a ju-
dicium tartalmaként határozott meg.48 Az alapprobléma ilyen történelmileg és ideológi-
ailag egyaránt kötött és korlátozott kifejezése persze pszichologizáló, irracionális ele-
mek jelenlétét sejtető tendenciájával könnyen tévútra viheti a válaszadást, ugyanakkor 
szemléletesen mutat rá arra, hogy a jogi okfejtés specifikumát nem valamely általános, 
formális előfeltételben, hanem egy a jog sajátosságaihoz közvetlen és konkrét módon 
tapadó, egyediségében megjelenő és a formalizálással ily módon szembeszegülő ténye-
zőben kel! keresnünk. 

A specifikum egyik oldalára utal az az úgynevezett brüsszeli körre egyébként jellem-
ző állásfoglalás, melynek tanúsága szerint „a joglogika sajátos problémái nem egy a pre-
misszákból kiinduló s formailag helyes dedukció problémáiként jelennek meg, hanem 
olyan problémákként, amelyek az okfejtési premisszák megalapozása biztosítását célzó 
argumentációval kapcsolatosak".49 A jog és a gyakorlati tevékenység hasonló formáinak 
területén ugyanis a brüsszeli gondolkodókra sajátos megközelítési mód szerint - miként 
saját nézőpontjával összefüggésben ezt egy francia eszmetörténész megfogalmazza50 -
„az ember itt egyáltalán nem bizonyosnak tűnő axiómákból vagy KARTEziánus evidenci-
ákból indul ki, hanem - sokkal szerényebben - társadalmilag elfogadott és - amint ezt a 
középkorban kifejezték - autoritással rendelkező véleményekből: attól függetlenül, hogy 
tetszik-e ÖESCARTEsnak vagy sem, így van ez, mivel evidenciákkal nem rendelkezünk, s 
mivel a konkrét megismerése korántsem lehet olyan mű, amelyhez valamilyen elszigetelt 
intelligencia elégséges lenne, a konkrét megismerése ugyanis társadalmi, kollektív mű-
vet kíván. És a kutatásnak [...] sokszorosan megismétlődve, polifonikusan, a vita, a dialó-
gus s a dialektika segítségével kell folynia." 

A jelzett brüsszeli felfogásnak megfelelően tehát a jogi okfejtés logikájának tulajdon-
képpeni alapját nem egy formális bizonyítás, demonstráció lehetősége, hanem csak és 
kizárólag az érvelés, a felek vitája, az érvek és ellenérvek figyelembevételével hozott 
döntés és indoklása képezheti.51 Egy ilyen módon felfogott logika pedig mindenképpen 

47 V. P. Kazimircsuk Pravi i metodii ego izucsenija (Moszkva: Izdatelsztvo Juridicseszkaja Literatura 1965), 63. o. 
48 Lásd Szabó József A jogászi gondolkodás bölcselete (Szeged 1941), 41. és 67. o. jAcla Universitatis Sze-

gediensis: Sectio Juridica-Politica]. 
49 ChaVm Perelman 'Problèmes de logique jur idique ' Journal des Tribunaux [Bruxelles), 1956. ápr. 22. No. 

4104, 272. o. id. Joseph Horovitz 'Exposé et critique d 'une illustration du caractère prétendu non-formel 

de la logique juridique' Archives de Philosophie du Droit XI (1966), 198. o. 
50 Michel Villey 'Chaïm Perelman: Justice et raison' Archives de Philosophie du Droit X (1965), 369. o. 
51 Perelman Justice..., 194. és 208-209. o. 
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sajátosnak, minden nem argumentációs eljárástól specifikusan eltérőnek minősül, hiszen 
az egész okfejtés alapja és sajátos eszköze, „az érv nem helyes és meggyőző, vagy hely-
telen és értéktelen, hanem mindig releváns vagy irreleváns, erős vagy gyenge, annak 
megfelelően, hogy mi indokolja használatát".52 A szóban forgó antiformalista megköze-
lítés körében jelentőségteljes érvként hangzik el, hogy a kollektív döntésalkotó szervek 
döntéseiket többnyire nem egyhangúan, hanem meghatározott arányú szavazattöbbség-
gel hozzák, s ennek a jelenségnek - az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságán például 
az ország legtekintélyesebb bírái rendkívül gyakran 6 : 3 vagy 5 : 4 szavazataránnyal 
döntenek - magyarázatát csakis az adhatja, hogy az értékvitákat feltételező gyakorlati 
okfejtés az egyéni tapasztalatok, meggyőződések és a részben meghatározatlan tartalmú 
fogalmak közölt kölcsönhatást biztosító, szorosan értelmezett tudományos, ismeretelmé-
leti igazság kategóriáiban ki nem fejezhető retorikus dialektikus argumentáción nyug-
szik.53 A jogi okfejtésnek a formális bizonyítás lehetőségét nélkülöző jellege így e felfo-
gás tükrében olyan nyilvánvaló tényként jelenik meg, amit a végső célok vagy értékek 
általános elfogadottsága esetén is a konkrét megvalósítás tekintetében felmerülő alterna-
tívák közötti választás autoritativ módja egyaránt tanúsít. És a jogban - hangzik el záró 
következtetésként - ez az autoritatívvá tétel hangsúlyozottan intézményesített formát nyer, 
hiszen a jogalkotói aktus a joghatály, a jogalkalmazói pedig a jogerő súlyával a racioná-
lis meggyőzés hiányában a vitássá tételt egyértelműen kizárja, s egy formális demonstrá-
ció evidenciáját a hatalom és tekintély erejével váltja fel.54 

A jogi okfejtés specifikuma jellemzéseként bemutatott felfogás néhány alapelemének 
helyességét, úgy tűnik, legalábbis egyes mozzanatainak általánosságában több ismert és 
széles körökben elfogadott vélemény is támogatja. Ami például a jogi d ö n t é s autori-
tásának különösen rendkívüli esetekben megnyilvánuló tényleges szerepét illeti, bizo-
nyos szkepticizmussal már korábban rámutattak arra, hogy „a bírói jogalkalmazásban 
gyakran több egyformán jogosult lehetőség között kell az ugyanazon ügyben döntő több 
bírói fórumnak választania, és abszolút mérték híján csak a tekintély elve alapján lesz a 
legjobb az, amit a legfőbb fog kimondani."55 Ami pedig a döntésben rejlő egyediség, bi-
zonyos személyes s így a meggyőzés szükségességére utaló jelleg kérdését illeti, a mai 
magyar jogtudományban általánosnak tekinthető álláspont fényében „nyilvánvaló, hogy 
a bírói tanács tagjaiból a büntetőper lefolytatása során észlelt benyomások - annak elle-
nére, hogy a hatások ugyanazok voltak, és azonos időben érték a tanács minden tagját -
nem azonos gondolkodási folyamatot alakítanak, és nem egyforma hatást váltanak ki", s 
ily módon a döntéshozatal kollektivitásának céljaként kifejezetten is a személyes voná-
sok és más belső feltételek lehetőség szerinti kiegyenlítése, a sokoldalú érvelés biztosítá-
sa nyer megfogalmazást.56 Ilyen módon az irodalom a maga részéről egyfelől hangsúlyozza 

52 Perelman, 220 -221 . o. 
53 Chaïm Perelman Droit, morale et philosophie (Paris: Librai r ie Générale de Droit et de Jur isprudence 

1968), 62. o. 
54 Perelman, 75. és 85 -93 . o. 
55 Markó Jenő A jogalkalmazás tudományának alapjai (Budapest 1936), 127. o. |Magyar Jogászegylet 

Könyvtára 171. 
56 Nagy Lajos 'A büntetőbírósági tanács döntésének kialakulása' Jogtudományi Közlöny XXIV (1970) 10, 525. o. 
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a szubjektum belső feltételeinek a döntés kialakításában való bizonyos fokú közrejátszá-
sát,57 másfelől és ezzel összefüggésben viszont a belső, szubjektív meggyőződés más szub-
jektumokra kivetítésének, a meggyőződés interszubjektívvá tételének szükségességét, s 
így a szóban forgó meggyőződésnek az ésszerűségét abban jelöli meg, hogy az „a perbeli 
megismerés és bizonyítás szabályai szerint lefolytatott eljárás során megvizsgált, ellenőr-
zött olyan bizonyítékok és azokat egybekapcsoló érvek, tehát bizonyosság alapján ala-
kult ki, amelyek embertől - elsősorban a bíró személyétől - már függetlenek, és amelyek 
mindenkiben ugyanezt a meggyőződést, ugyanezt a bizonyosságot váltják ki, általános 
meggyőző hatást valósítanak meg".58 

A jogi okfejtés specifikumát tehát az előbbiek alapján s a legáltalánosabb módon úgy 
fogalmazhatnánk meg, hogy e specifikum nem magában a jogi okfejtési folyamat egészé-
ben, hanem az okfejtésben rejlő következtetés előfeltételeit képező p r e m i s s z á k ki-
alakításában, e premisszák kialakításának nem formális, vagyis konkrét, egyedi, a szub-
jektum személyes vonásaiból is részesedő, s így személyes meggyőződést és meggyőzést 
igénylő módjában jelenik meg. Ezt a tételt, mint láthattuk, közvetlen formában a brüssze-
li kör an ti formalista felfogásaként jelzett irányzat is a maga egészében tartalmazza, ugyan-
akkor azonban a maga általánosságában nem idegen a MARxista elmélet már idézett állás-
pontjától sem. A szocialista jogtudomány ugyanis akkor, amikor a formális logikát alkal-
mazásában és érvényesülésében egyaránt a dialektikus logika alá rendeli és a formális 
helyességen túl elismeri számos egyéb célszerűségi és más szempont érvényrejuttatásának 
kívánatosságát, érdemi súlyában a problémát tulajdonképpen a jogi okfejtés folyamatá-
nak nem formális tartalmi, a konkrét egyedi tényezők befolyásának tág teret nyitó való-
ban dialektikus szakaszába helyezi át. 

Ez az általános következtetések síkján jelentkező közösség azonban nézetazonossá-
got semmiképpen sem jelent. A jogi okfejtés néhány alapvonásának kifejtését követően 
majd elemezni fogjuk a MARxista elméletnek a brüsszeli kör antiformalista felfogásához 
fűződő konkrét viszonya kérdését, a jelen körben így csak annyit jegyzünk meg, hogy 
jóllehet az argumentációtan dialektika-fogalma ARISZTOTELÍánus és nem MARxista értelem-
ben vett dialektikát jelent, a szubjektív tényezők szerepének elismerése szubjektivizmust 
nem szükségképpen eredményez, és a nézetkonfliktusok autoritativ módon történő el-
döntése sem feltétlenül valamiféle agnoszticizmus kísérőjelensége. 

A jogi okfejtés specifikumának e két eltérő megközelítése ily módon végül is csak 
egyetlen tekintetben, egy a formális logika lehetőségeinek körülhatárolására és más té-
nyezők alá rendelésére irányuló erőfeszítésben mulat valóságos, feltétlen közösséget. 
Önmagában így az a tény, hogy „a logika, röviden, a logikai viszonyokkal s nem a bizo-
nyítással foglalkozik, és a logikai következtelések mindig azzal a kockázattal történnek, 
hogy a premisszák nem igaznak avagy, a jogban, nem igaznak vagy nem igazságosnak 

57 Vö. Nagy Lajos 'A büntetőbírói döntés pszichológiájának néhány kérdése ' Állam- és Jogtudomány XIII 
(1970) 3, 463. o. 

58 Nagy, 478. o. 
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bizonyulnak",59 nem eredményezheti a hagyományos logikai következtetés, a szillogiz-
mus által a jogi okfejtésben játszott szerep tényleges jelentőségének elhanyagolását. 

A jogalkalmazási folyamat, a jogi okfejtés zárópontját képező, a normák értelmezésé-
nek és a tények minősítésének eredményét kifejező döntési premisszákból levont követ-
keztetés mint egy a formális logika vizsgálódási köréhez tartozó s z i l l o g i s z t i k u s 
k ö v e t k e z t e t é s jelenlétét az elmélet egyöntetűen elismeri. Egy ilyen következtetés 
levonása minden jogalkalmazás sine qua non előfeltételét képezi, hiszen „norma-szillo-
gizmus - az általános parancsnak a különös vagy egészen konkrét esetre való alkalmazá-
sa - a normatív gondolkozás logikailag szükségszerű [...], erkölcsi és jogi életünkben a 
racionalitás egyedül lehetséges formájaként jelenik meg".60 A már említett s általánosan 
elterjedt és elfogadott állásponton túlmenően azonban - mely szerint a tudományos elem-
zés szemszögéből maga a szillogisztikus következtetés csupán egy érdemi és tartalmi ered-
ményre vezető folyamat formális jellegű és fontosságú záróaktusa - a jogalkalmazásnak 
szillogizmusra épülő elméletét az újabb vizsgálódások más irányból is korlátozzák. így 
mindenekelőtt felvetést nyert, hogy a jogalkalmazás - tények értékelésével összefüggés-
ben a jogi következmények s így a szankciók levonása - voltaképpen „különböző alap-
és mellékszillogizmusok sorára" bontható fel, ami az eredetileg egyetlen szillogizmusra 
felépített klasszikus szillogizmus-elméletet már eleve csaknem parttalanná teszi.61 Emel-
lett azonban még azt is kimutatták, hogy a jogalkalmazásban korántsem tiszta szillogiz-
musról, hanem a tények megállapítását és minősítését tartalmazó, premisszájában meg-
kettőzött következtetési folyamatról van szó, mivel „valójában az első tételnek, mely az 
»ilyen tény P (vagy nem-/3)« látszólag egységes formájában jelenik meg, két teljességgel 
különálló részre kell szakadnia, amelynek megfelelően (1) »Ilyen tény nyert (vagy nem 
nyert) megállapítást« és (2) »Az ilyen módon megállapított tény ... P«".62 És végül, a 
jogalkalmazásban helyet foglaló összetett szillogizmusok rendszere azért is sajátos mó-
don és formában jelenik meg, mert nem egymástól független, hanem egymás által már 
bizonyos mértékben alakított premisszák egymásravetítése megy bennük végbe,63 tehát 
„magában az ítéleti döntés kialakításában mint gondolkodási folyamatban [...] egybekap-
csolódik és egymást állandóan kölcsönösen feltételezi a tényállást megállapító és a jog-
értelmező tevékenység",64 s így a jogalkalmazás esetében, amint erre a döntési premisszák 
egyidejű megtöbbszöröződése és összefonódása, viszonylagos különválása és egybeol-
vadása is utal, egy valóban összetett, valóban dialektikus okfejtési folyamatról kell be-
szélnünk. 

59 Julius Stone The Province and Function of Law [2nd printing] (Sidney: Maitland Publications Pty. Ltd. 
1950), 137-138. o. 

60 Frede Castberg Problems of Legal Philosophy (Oslo: Oslo University Press & London: Allen and Unwin 
1957), 55. o. 

61 Szabó A szocialista jog, 321. o. 
62 Chai'm Perelman ' L a distinction du fait et du droit: Le point de vue du logicien' in Le fait et le droit Études 

de logique juridique (Bruxelles: Bruylant 1961), 271. o. 
63 Vö. a magyar irodalomban többek között Moór Gyula A logikum a jogban (Budapest: Királyi Magyar 

Egyetemi Nyomda 1928), 34. o. 
64 Nagy Lajos 'A bűnösséget megállapító ítélet indokolása' Állam- és Jogtudomány IX (1966) 4, 625-659. o. 

és Szabó, 320-321. o. 
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Mindezek a problémák még élesebb kifejeződést nyernek, ha megkíséreljük a kérdé-
ses következtetési eljárás logikai modelljének felvázolását. Az a tény, hogy a jogi okfej-
tés valóban szillogisztikus következtetések egész rendszeréből épül fel, önmagában ne-
hézséget nem okoz, mert minden egyes következtetés visszavezethető vagy a most tár-
gyalt alapkövetkeztetés valamelyik mozzanatára, vagy pedig más, már az ARISZTOTELÉSZÍ 

kifejtésben ismert szillogisztikus formára. Nos, a jogalkalmazásra tipikus következtetés a 
„Minden ember halandó / Cajus ember / Cajus halandó" klasszikus szillogisztikus formu-
lájának felel meg, melyben alanyként (S: subiectum) Cajus, állítmányként (P: praedica-
tum) a halandóság állítása, közvetítő középként (M: medium) pedig az ember fogalma 
szolgál. E következtetési forma logikai képlete (3. ábra) rendkívül 

egyszerű lesz - annál is inkább, mert premisszái már kialakított formájukban eleve adott-
ként jelentkeznek. A jogi okfejtésben ezzel szemben a döntési premisszák mindig még 
kialakítandó tételekként jelennek meg. Elsőként is meg kell jegyeznünk, hogy a jog-
alkalmazó számára alkalmazandó normaként elvileg az egész (1 -n számú normát tartal-
mazó) jogrendszer adott. E rendszerben 1 -n számú tényálláshoz (M) elvileg i-n számú 
jogkövetkezmény (P) tartozik, s ezek sorában a jogalkalmazónak kell az eset tényeinek 
feltárásával, valamint a feltárt tények minősítésének és az alkalmazás szempontjából 
számbajöhető normák értelmezésének egymásbafonódó és egymásba kölcsönösen átme-
nő műveleteivel a szóban forgó eset (S) és egy meghatározott, kiválasztott jogszabályi 
tényállás között olyan azonosságot létrehoznia, amely a kérdéses tényálláshoz tartozó 
jogkövetkezményeknek az esetre történő vonatkoztatása alapjává válhat. Ugyanakkor a 
szóban forgó eset tényeinek feltárása szintén összetett eljárást igényel. Először ugyanis 
tárgynyelven, azaz mindennemű értékelés mellőzésével, jogi terminusok használata nél-
kül meg kell a jogalkalmazónak határoznia az eset tényeit (a, b, c, stb.), majd az ily módon 
meghatározott tényeket kell immár értékelve, jogi terminusokban kifejezve megfelelően 
értelmezett jogszabályi tényállássá minősítenie, ami már lehetővé teszi a jogkövetkez-
mény ezt követő többé vagy kevésbé mechanikus vagy alkotó jellegű levonását. Létíté-
letek vonatkozásában gyakran előfordul, hogy egy hasonló szerkezetű következtetés 
„abból a haszontalan formából származik, amely az elkülönült tételek által egy különbö-
zőség látszatát kelti, de ez magában a dologban mindjárt szétfoszlik",65 a jogi okfejtés 
körében azonban nem ez az eset áll fenn. Egyfelől ugyanis a jogszabályi tényálláshoz s az 
eldöntendő esethez a jogkövetkezmény nem a létezés állításával (leírásával), hanem a 
megvalósítás célul tűzésével (előírásával), azaz nem egy létítélet (=), hanem egy hozzá-

65 G. W. Hegel A logika tudománya II. rész (Budapest : Akadémia i Kiadó 1957), 272. o. 
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rendelés (5 ) logikai formájában kapcsolódik, másfelől pedig az eset lényeinek minősíté-
se nem egyszerűen a tényekben rejlő belső meghatározottságok kibontását, hanem a tárgy-
nyelvi leírásnak a normarendszer sajátos értékelést tükröző fogalomrendszere alá rende-
lését (® ) jelenti, ami ismét a valóság és normatív tükörképe egymásra vonatkoztatásának 
problémáját veti fel. 

4. ábra 

A jogi okfejtés logikai képlete azonban (4. ábra) ugyanakkor csak az elvégzendő alap-
műveletek irányait mutatja meg, s ezek tartalmi vonatkozásait jelentős mértékben homály-
ban hagyja. Ha egyfelől igaznak fogadjuk el, hogy a jog területén az egyes és általános 
közötti specifikusan jogi mozgásfolyamatokat a jogalkotás és jogalkalmazás közvetíti,66 

ezzel egyidejűleg igaznak fogadhatjuk el másfelől azt is, hogy e mozgásfolyamatok vég-
pontját a jogalkotás az egyesben rejlő általános meghatározottságoknak a különös szint-
jén történő rögzítésében, a jogalkalmazás pedig e különösnek egyedibe fordításában, a 
különös szintjén érvényesítésében éri el. Nos, az egyedi eset mindig konkrét totalitás-
ként, végtelen számú jegy konkrét halmazaként jelenik meg, így mind a tárgynyelvi le-
írás, mind ennek a normarendszer fogalmi rendszerében az általános meghatározottságokra 
koncentráló minősítése szükségképpen rendkívül erőteljes elszűkítést s elszegényesítést 
eredményez. Az egyedi eset vonásainak az általános tükrében történő minősítése s az ál-
talános normatartalomnak az egyedire vetített értelmezése egyaránt a jogi okfejtés e két 
oldalának egymásba való szüntelen átmenetét, kölcsönös átcsapását követeli meg, és e 
folyamatnak, vagyis a jogi okfejtésnek gondolati termékeként mind az egyedire vetített 
normatartalom, mind az általános alá rendelt eset-totalitás eredeti formáját s meghatáro-
zottságait megszüntetve megőrizve újul és születik ismét meg. Ebben az értelemben és 
eszmei keretben válik így képletes jelentésében valóban igazzá, hogy „általános tételek 
konkrét eseteket nem döntenek el",67 mivel a jogalkalmazásban az általános s az egyes 
között formális azonosság, egymás általi, legalábbis egy irányban teljes tartalmazás so-
hasem jön létre. Az egyes ugyan a különböző különös és általános meghatározottságokat 
részben tartalmazza, és megfordítva, az egyes az általános és különös állal részben magá-
ban foglaltként jelenik meg - mindez azonban csak dialektikus azonosságokat eredmé-

66 Vö. különösen Peschka Vilmos 'Die Besonderhei t als Bewegungsraum der juristischen Argumentat ion' in 
Le raisonement juridique véd. Hubert Hubien (Bruxelles: Bruylant 1971), 121-127. o., különösen 3. pont. 

67 Justice [Oliver Wendell] Holmes in Lochner v. New York (1905) , 198 U.S. 78. 
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nyezhet, mert nincs közvetlen, kölcsönös és teljes megfelelés az egyes (vagy egyesek adott 
száma) s a különös és általános között. Dialektikus jellegének köszönhetően a jogalkal-
mazás így mindig t a r t a l m i jelentőségű a l k o t ó műveletként jelenik meg, melyben 
az eldönthető eset és a döntés mintájául szolgáló norma közötti kapcsolatteremtés lehe-
tősége - amint ezt az 5. ábrán is megkíséreljük vázolni - attól függ, hogy az esetben s a 
normában található közös meghatározottságok az egymásra vonatkoztatás s az egymás 
alá rendelés lehetőségét megalapozó lényegi - ebben a vonatkozásban és kielégítő mó-
don lényegi - meghatározottságokként jelennek-e meg, vagy sem. 

Az általános, különös és egyedi 
formális dialektikus 

azonossága 

5. ábra 

A lényegi meghatározottságok közösségének (azonosságának vagy hasonlóságának) 
kérdése leginkább éles formában természetesen akkor vetődik fel, amikor az eset és a norma 
egymásra vonatkoztathatósága iránt kétség merül fel, amikor tehát a jogalkalmazónak 
döntenie kell afelől, vajon argumentum e contrario alkalmazásával kizárja-e a kérdéses 
normának az esetre alkalmazását, vagy argumentum a simile felhasználásával inkább e 
kérdéses, az esetet közvetlenül át nem fogó norma analogikus lehetőséggel indokolt al-
kalmazását rendeli el. E két lehetőség között a választás elsődlegesen attól függ, hogy 
joghézagnak,68 joghézag fennállása megállapítása esetén pedig a tényállási elemeket 
érintő lényegi közösségnek69 mit tekintünk. Az analogikus jogalkalmazás lehetőségét 
megalapozó releváns hasonlóság feltételei ugyanis sem tételes jogilag, sem dogmatikai-
lag nincsenek kimunkálva - ha ez meglenne, akkor viszont nem analógia, hanem inkább 
egy jog(tudományi)i meghatározás alkalmazásáról kellene beszélnünk70 - , s így olyan 
esetekben, amikor e két ellentétes eredményre vezető megoldási lehetőség közötti vá-

: Vö. a szerzőtől 'A jogtudományi fogalomképzés néhány módszertani kérdése' Állam- és Jogtudomány 
XIII (1970) 3, 4.4 pont, 6 0 2 - 6 0 3 . o. 

1 Vö. Szabó Imre A jogszabályok értelmezése (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 1960), 390. és köv. o. 
1 Geoffrey Sawer Law in Society (Oxford: Clarendon Press 1965), 9 -11 . o. 
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lasztást a kérdéses norma nyelvi kifejezése - például a normatív előfeltétel és következ-
mény közötti implikációs viszony úgynevezett intenzív, vagy még inkább reciprok for-
mája („csak és kizárólag akkor, ha...")71 - vagy más logikailag jelentőségteljes tényező 
egyértelműen nem befolyásolja, a jogalkalmazó „már kétségtelenül nem logikai funkci-
ót, hanem a kérdés minden vonatkozását mérlegelő, erkölcsi vagy célszerűségi megfon-
tolások talajából felfakadt állásfoglalást végez",72 teleologikus módon dönt,73 mert az 
a n a l ó g i a végül is nem egy esetnek egy más eset hasonlósági körébe, hanem magába 
az eset körébe való vonást jelent, ami formális nézőpontból logikailag elvben s mindig 
önkényesnek minősül.74 így pedig végül is „a tulajdonképpeni analogikus következtetés 
[...] valójában nem logikai argumentációs módot, hanem inkább heurisztikus eljárást ké-
pez, mely a következő gyakorlati direktívára épül: bármikor, amikor az adott esetre kifeje-
zetten alkalmazható jog hiányzik, kíséreld meg valamely fennálló jogszabály érvényes 
általánosítását megformálni oly módon, hogy az az esetre alkalmazhatóvá váljék".75 

A formális értelemben felfogott l o g i k a tehát, mint láthattuk, a jogi okfejtés folya-
matában mellőzhetetlen szerepet játszik, e szerep azonban legalábbis az elemző vizsgá-
lódás számára olykor nemcsak formálisként, hanem más tényezőknek kiszolgáltatottként, 
a valóban érdemi folyamatokat tekintve így csaknem súlytalanként jelenik meg. A jogi 
okfejtés logikai meghatározottságának határai, a jogi okfejtés logikai ellenőrzöttségé-
nek tartalma leginkább határesetekben, így például az argumentum e contrario s az argu-
mentum a simile nem túlzottan gyakori, de nem is egészen kivételes dilemmájának logi-
kai feloldhatatlanságában, pontosabban megválaszolhatatlanságában nyilvánulnak meg. 
A formális értelemben felfogott logika a jogi okfejtés szerkezetében mindenütt megjele-
nik, s maga ez a szerkezet, mint láttuk, formállogikailag valóban leírható módon szerve-
ződik meg, e logika funkcióját azonban mégsem a jogi okfejtés meghatározásában, ha-
nem annak lehetséges ellenőrzésében kell megjelölnünk. A meghatározás funkcióját 
ugyanis a jogon és annak belső logikai összefüggésein kívül álló, a jog és alkalmazása 
társadalmiságából születő vagy általa közvetített, a jog és annak logikai ellenőrzöttsége 
irányában is döntő befolyást gyakorló tényezők látják el. A logika valóságos érvényesü-
lési lehetőségeit a jogi okfejtés tényezőinek és összetevőinek természete eleve, objektíve 
korlátozza, s ezt a korlátozást a jogi okfejtés mindenkor adott társadalmi közege még tovább 
fokozhatja. így az alapproblémák elméleti körvonalazása nem egészen indokolatlanul 
olykor abból indul ki, hogy „egy gazdaságilag és társadalmilag kívánatos megoldásnak 
jogilag lehetségesnek kell lennie, mivel a jogban mindannak, ami kívánatos, lehetséges-
nek kell lennie". Ha pedig ez így van, úgy e szemléletmód tükrében „a jog technikusai-
nak képesnek kell lennie azon eszközök szolgáltatására, amelyek szükségesek és alkal-

71 Ulrich Klug 'Observations sur le problème des lacunes en droit' in Le problème cles lacunes en droit (Bruxelles: 

Bruylant 1968), 101-102. o. 
72 Moór, 36. o. 
73 Ulrich Klug Juristische Logik Zweite, verbesserte Aufl. (Berlin, Heidelberg & New York: Springer 1958), 

128. és 134. o. 
74 Vö. Joseph Horovitz 'Ulrich Klug's Legal Logic: A Critical Account' in Études de logique juridique I 

(Bruxelles: Bruylant 1966), 104. és köv. o. 
73 Horovitz, 115. o. 
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masak a kívánatosnak tekintett szabály kialakítására",76 ez pedig a logika egy minőségi-
leg legalább részben sajátos önálló funkciójára utal. „Minden egyes jogásznak tudnia 
kell - fogalmazza meg e funkciót egy korábban már idézett skandináv szerző77 - , hogy az 
értelmezési elvek segítségével technikailag hogyan igazolhatja azt a jogi megoldást, 
amelyet »igazságosnak« vagy kívánatosnak talál. Ugyanakkor azonban hiba lenne e tech-
nikai érveket valóságos indítékokként elfogadnunk. A valóságos indítékokat inkább a 
bíró jogtudatában vagy az ügyvéd által védett érdekekben kell keresnünk. Az értelmezési 
módszerek funkciója ugyanis az, hogy kereteket szolgáltasson a bírói szabadságnak az 
igazságszolgáltatásban, vagyis az igazolható megoldások területét ily módon körülhatá-
rolja." 

Ilyen feltételek között, még ha a fenti kifejtést elméleti vagy jogpolitikai szempontból 
cáfolható módon kiélezettnek vagy torzítottnak tekintjük is, a formális értelemben felfo-
gott logika csak a döntés mozzanataként jelenik meg, mely más elemek e l l e n ő r z é s é-
re és/vagy i g a z o l á s ára szolgál, és azok helyett vagy azok valóságos meghatározója-
ként semmiképpen sem szerepelhet. így kell értelmeznünk azon megállapítást is, amely 
szerint „a fennálló premisszákból levont logikai következtetés eredményeit az adott helyzet 
valamennyi oldalának, különösen a szóban forgó helyzet erkölcsi és szociológiai oldalá-
nak felbecsülése helyettesítőjeként kezelni lényegileg visszaélést jelent a logikával, ami 
könnyen jogi rendellenességekhez és torzulásokhoz vezet".78 Ugyanis „döntésnél a bíró 
nem csak a perben felmerült ténybeli és jogi elemeket, hanem ezeken túlmenően az azok-
ra támaszkodó ítélet várható hatását is figyelembe veszi, és csak olyan döntést hoz, amely-
nek előre látható eredménye akaratának megfelel".79 A jogi okfejtés t á r s a d a l m i k ö -
z e g e az okfejtés irányát és eredményét egészében meghatározza, és e meghatározási 
folyamaton belül így minden tényező és elem - mind a döntést igénylő esettel kapcsola-
tos tények minősítése, mind a döntés lehetséges mintáiként szolgáló normák értelmezése 
- helyét, szerepét és jelentőségét, valamint a közöttük történő kapcsolatteremtés logikai 
vagy más módszerének specifikus érvényességét egyaránt e társadalmi közegtől nyeri. 
Ezt a társadalmi közeget a szociológia jogalkalmazási szituációként határozza meg, és e 
szituáció szociológiai összefüggéseinek, politikai természetének és feltételezettségének, 
tényleges jellemzőinek és szerepének részletes kimunkálására határozott kísérletet is tesz. 
A kutatás feladatainak és perspektíváinak vázolása során mindenesetre megállapítást 
nyert: „a jogalkalmazási szituáció egyik legfontosabb eleme az alkalmazásra kerülő jog-
szabály, amely már eleve politikumot visz be a jogalkalmazásba, és amely általánosan 
keretet is ad az egyéb politikai tényezők és hatások érvényesülésének. Az alkalmazásra 
kerülő jogszabály értelmezése azonban nagyon sokszor más további politikai viszonyo-
kat érint, és ennek folytán további politikai tényezők is kifejezésre jutnak benne. A jog-
szabály értelmezése ugyanis az adott ügyre nézve konkretizálja az általánosabb szinten 

76 René Dekkers 'Réflexions sur un outil' Journal des Tribunaux 1956. ápr. 22., No. 4104, 271. o., id. Ho-
rovitz, Exposé..., 196-197. o. 

77 Ross, 153. o. 
78 Stone, 146. o. 
79 Marko, 97. o., és hasonlóképpen, csak sokkal é lesebb formában, Baumgarten, 3. o. 
80 Kulcsár Politikai elem..., 223-224 . o. 
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megfogalmazott politikát [...] s végeredményben kiszolgáló, tehát bizonyos politikai el-
képzeléseket is kiszolgáló tevékenységeljelent [...]. A jogalkalmazónak módjában áll a 
jogszabálynak azt az értelmét »felfogni«, amely az értelmezéssel szolgálni kívánt célnak 
leginkább megfelel [...] és módjában áll ehhez azt a módszert igénybe venni, amellyel ezt 
az értelmet tárhatja fel."80 

Az a cél, amelynek elérésére a jogszabályértelmezés (s vele együtt a jogalkalmazás 
egésze) irányul, legáltalánosabban kifejezve kétféle lehet: vagy egy r ö g z í t e t t , önma-
gával mindig azonos s a jogalkotónak tulajdonított történelmi jelentés feltárása (és ezzel 
egy rögzített, önmagával mindig azonos, önmagát változatlan formájában konzerváló 
jogrend ismételt érvényre juttatása), vagy pedig egy nem rögzített, változásra képesnek 
mutatkozó és a konkrét jogalkalmazási szituációban fennálló a k t u á l i s jelentés meg-
állapítása (és ezzel egy nem rögzített, változásra képesnek mutatkozó, önmagát szüntele-
nül módosult formájában az életviszonyok fejlődéséhez igazító jogrend újólagos érvényre 
juttatása). Ennek a két lehetséges, megfogalmazásukban ugyanakkor végletes s így tiszta 
formájukban aligha megvalósuló iránynak felel meg az, hogy a jogszabályok értelmezé-
sére vonatkozó direktívák és nézetek körében különbséget tehetünk egyfelől statikus, 
másfelől dinamikus értelmezési elméletek között,141 amik természetszerűleg eltérő köve-
telmények kielégítésére jöttek létre és eltérő célok, gyakorlati törekvések szolgálatában 
állanak. Nos, az értelmezés ilyen lehetséges megmerevedéséhez vagy önállósodásához a 
jog kifejeződési formáinak, terminusainak és rendelkezéseinek sajátos természete rend-
kívül erőteljes segítséget nyújt. 

Ami ezek sorában mindenekelőtt a jogi terminusok jelentésének kérdését illeti, már 
korábban egyértelmű kifejtést nyert, hogy „tulajdonképpeni", „valódi" vagy „igazi", tehát 
egy nyelvi jelre a kizárólagosság igényével megmásíthatatlanul vonatkoztatott j e l e n -
t é s ről nem beszélhetünk, mert „a norma jelentése (bármely más nyelvi kifejezés jelenté-
séhez hasonlóan) a jelentés rögzítése során alkalmazott direktíváktól függőként jelenik 
meg".82 Egy angolszász joggyakorlatot érintő vizsgálat alapján pedig empirikus kutatási 
módszerek felhasználásával megállapították, hogy minden szó konkrét jelentését körül-
határolja a mondatban elfoglalt szintaktikus helye, a mondat kontextuális környezete, a 
kérdéses jogeset kimenetele és az a társadalmi helyzet, amelyben maga a jelentésproblé-
ma felvetődött; az esetnek azonban így sem csak és szükségképpen egyetlen jelentése 
lehet.83 A jogszabályi szövegekben megjelenő terminusok képletes kifejezés szerint olya-
nok, mint a kaméleonok, melyeknek színe a környezeti hatással összefüggésben szerve-
ződik és változik meg,84 s ennek egyik okaként már korábban is feltétlenül a jogi fogal-
makat jellemző „alapzaj" rendkívül magas szintjét jelölték meg.85 

81 Vö. Jerzy Wróblewski Zagadnienia teorii wykladni prawa ludowego (Warszawa: Wydavnictwo Prawnicze 
1959), 151. és köv. o. 

82 Jerzy Wróblewski 'The Problem of the Meaning of the Legal Norm' Österreichische Zeitschrift für öffent-
liches Recht XIV (1964) 3-4 , 264. o. 

83 Stone, Law..., 64. o. 
84 Vö. Hans Reichel Gesetz, und Richterspruch, 65. o. 
85 Vö. Jeanne Parain-Vial 'La nature du concept juridique et la logique' Archives de Philosophie du Droit XI 

(1966), 49. és köv. o. 
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A brüsszeli joglogikusok említett körének kísérleti vállalkozása annak megállapítására 
irányult, hogy egy a rendelkezésre álló jogszabályi szövegek tükrében ellentmondásosnak, 
egymástól eltérő módokon egyaránt megoldhatónak mutatkozó eset értelmezésének és 
minősítésének körében a jogi fogalmak hogyan viselkednek, milyen sajátosságokat hor-
doznak. Nos, e vállalkozás eredményeként az a következtetés nyert megfogalmazást, hogy 
a jogi fogalmak mindig tartalmazzák az ambiguitás, a m e g h a t á r o z a t l a n s á g , a több-
értelműség elemét, mert alkalmazási körüket ne variatur módon rögzíteni lehetetlen fel-
adatnak minősül, s így e fogalmak értelmezését legalábbis a fenti bizonytalanságtól kö-
rülhatárolt mezőben gyakorlatilag az azokból folyó következmények határozzák meg.86 

Ez más szavakkal kifejezve azt jelenti, hogy a jogi fogalmak s az azok között meghatáro-
zott viszonyok létesítésével képzett jogi normák csak bizonyos valóságosan létező tar-
talmak ideál-típusaiként szolgálhatnak,87 a fogalom ugyanis, mint az általános és külö-
nös kifejezője rendkívül szoros, de nem csupán mennyiségi, hanem minőségi vonatkozá-
sokat egyaránt érintő kapcsolatban áll az egyessel: a fogalom az egyesből nő ki, az egyes 
alapján nyer meghatározást, de a kialakult fogalom az egyesre nem csupán vonatkozik, 
hanem el is szakad tőle, önálló minőséget testesít meg, s így olyan tartalom hordozójává 
válik, amelyben az egyes csak közvetve, alakítottan, bizonyos mozzanataiban és eleme-
iben jelenhet meg. A konkrét egyedi jelenségek s az azokat az általános szintjén képvise-
lő fogalmak közötti viszony léhát eltérő, nem egy tekintetben önálló minőségek közötti 
viszonyt jelent, melynek elemeit egymással azonosítani, egymásba helyettesíteni nem 
lehet. A jelenségek s a fogalmak egymástól különállása szembenállásként természetsze-
rűleg általában csak feltételesen, a dolgokat a maguk fejlődésében jellemző dialektikus 
ellentmondás mozzanataként jelentkezhet, a jelenségek s a fogalmak önmozgása ugyan-
is a szembenállást önmagában még nem feltételező, szembenállásként még nem kifejező-
dő különállás körében is megjelenhet. A különállásnak e köre az, amelyben a jelenség s a 
fogalom saját tartománya, minőségi önállósága, a másik általi viszonylagos meghatáro-
zatlansága kifejeződést nyer, s így ez a kör az, amely az egymás általi tartalmazás és meg-
határozottság mellett az egymás általi nem tartalmazás és nem meghatározhatóság, az 
egymásra vonatkoztathatóság mellett az egymásra nem vonatkoztathatóság elemét is 
magában foglalja. A jogi fogalmak területén ily módon ebben a körben jelennek meg azok 
a bizonytalanságok, amelyek az értelmezést fokozottabban társadalmi jellegű és jelentő-
ségű műveletté teszik, s amelyek egy a fentiekből következő értelemben valóban jogossá 
tehetik annak megállapítását, hogy végső soron „a jogszabály jelentése azon társadalmi 
következmények rendszeréből áll, amelyekhez a jogszabály vezet, vagy mindazon lehet-
séges társadalmi kérdések megoldásaiból, amelyek e jogszabály körében felmerülhet-
nek".88 

85 Marie-Thèrèse Motte, Paul Foriers, René Dekkers & Chaïm Perelman 'Essais de logique juridique: A 

propos de l 'usufruit d 'une créance' Journal des Tribunaux 1956. ápr. 22., No. 4104, 261-274. o., id. A. 

Bayart 'Le centre national belge de recherches de logique' Archives de Philosophie du Droit XI (1966), 

172-173. o. 
87 Vö. Léon Husson 'Les apories de la logique jur idique ' Annales de la Faculté de Droit et des Sciences éco-

nomiques de Toulouse (1967) 1, 38. és köv. o. 
88 Cohen, 130. o. 
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Ez a jogi fogalmak jelentését érintően fennálló bizonytalansági tényező így gyakorla-
ti következményeit tekintve egyfelől azt jelenti, hogy a jelentés formális módon nem 
fogható fel, formális módon s logikai szükségszerűséggel nem állapítható meg, és ily módon 
már a jelentés feltárásában, a jelentés feltárására alkalmazandó direktívák kiválasztásá-
ban és felhasználásában is egy külső tényező, a jogi okfejtésnek a jogalkalmazási szitu-
ációban megtestesülő társadalmi közege nyomul bee folyamatba, másfelől pedig azt, hogy 
a jelentés formailag értelmezett s tartalmi jegyekre nem tekintő meghatározása szükség-
szerűen és elvileg mindig torzulásokat eredményez. Egy konkrét eljárás során például 
ebben az értelemben állapították meg: „addig, ameddig a megvizsgálandó ügyet mester-
kélt módon vitatjuk meg, fennáll annak veszélye, hogy technikai jellegű meghatározás 
révén egy bizonyos nevet alkalmazunk, és akkor olyan következtetéseket vonunk le, 
amelyek nincsenek kapcsolatban azon alapokkal, amelyekre a név tulajdonképpen al-
kalmazást nyert".89 S ez az eset nem esik már messze azoktól a problémáktól, amelyeket 
esetenként a jogi fogalmak jogalkotói kiválasztása és meghatározása vet fel. Kalifornia 
Legfelsőbb Bírósága például - hogy a törvényhozásnak csupán egyetlen történelmi kö-
töttsége ellenére is tanulságos problémáját idézzük - azért is nyilvánította alkotmányel-
lenesnek egy törvény fehér és színes emberek közötti házasságot tiltó rendelkezését, mert 
a „néger", „mulatt", „mongol" vagy „maláji fajhoz tartozó" kifejezések pontos jelentését 
azonosíthatatlannak találta,90 s a faji törvényhozást elvvé emelő Dél-afrikai Köztársaság 
belügyminisztériumában már 1957-ben több mint 100 000 eldöntésre váró, de egyértel-
mű módon nem osztályozható „határeset" összetorlódását állapították meg, mert, mint 
kiderült, hiába kísérelték meg a „meghatározhatatlan meghatározását", a dolgok termé-
szeténél fogva a törvényhozásnak tudományosan kellően kimunkált és a jogba is átültet-
hető egységes megalapozást nem adhattak.91 

A jogban rejlő viszonylagos l o g i k a i m e g h a t á r o z a t l a n s á g s ezzel a foko-
zottabb módon érvényesülő közvetlen t á r s a d a l m i m e g h a t á r o z o t t s á g moz-
zanatát azonban nemcsak a jogi fogalmak, de az ezekkel (különösen az általános fogal-
makkal) képzett rendelkezések sajátosságai egyenlőképpen hangsúlyozzák. Amint ugyan-
is ez a kontinentális jogalkotás vizsgálata alapján mindenekelőtt ismeretes, a jogszabályi 
rendezés szintjén aligha átfogható, a jogalkotói értékelés tükrében atipikus eseteknek sem 
a szélesebb állami-társadalmi, sem a védelemre méltó egyéni érdekek számottevő sérel-
mét nem eredményező megoldása érdekében kodifikációs termékében a jogalkotó gyak-
ran olyan rendkívül általános tartalmú szabályok, elvek vagy klauzulák megfogalmazá-
sára kényszerül, amelyek lehetőséget biztosítanak a jogalkalmazónak arra, hogy egy 
egyébként releváns jogtétel alkalmazását mellőzze, s más szabályok alapján döntsön.92 

Ilyen általános rendelkezések gyakorlatilag a jog minden ágában, még a büntetőjogban 
is előfordulnak, s funkciójuk nemcsak az, hogy a kérdéses rendezés átfogó elvi keretét 

89 Justice Ho lmes in Guy v. Donald (1906), 203 U.S . 399, 406. 
90 Perez v. Sharp (1948), 32 Cal . 2d 711. 
91 Suzman ' R a c e Classification and Definition in the Legislation of the Union of South Afr ica: 1910-1960' 

Acta Juridicci [Cape Town| (1960), 339., 355. és 367. o. 
92 Vö. a szerzőtől 'A »Jogforrás. . .« ' 507. o. 
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képezzék, hanem az is, hogy a jogalkalmazásban az általános s az egyedi mindkét oldal 
követelményeit egyaránt kielégítő összekapcsolását és különböző, a jogalkalmazásra 
közvetlenül ható külső társadalmi tényezők befolyásának érvényesülését fokozottabb 
mértékben lehetővé tegyék. Ezek a rendelkezések csak félig jogi, félig azonban közvet-
lenül társadalmi jelentőségű tartalmat hordoznak,93 melynek a konkrét esetre vetített fel-
tárása s meghatározása mindig társadalmi értékeléstől, a szokásos jogalkalmazásnál sok-
kal kevésbé kötött, alkotó művelettől függ.94 Ilyen körülmények között, ha elméletileg 
pontatlan is, tanulságos maradhat, hogy egyesek a magyar polgári törvénykönyv beveze-
tő és bizonyos más rendelkezéseit „a szocialista értelemben vett aequum et bonumot szol-
gáló" „simulékony keretrendelkezésekként" határozzák meg,95 mert hasonló típusú sza-
bályok alkalmazása a jogalkalmazó számára valóban tág, a jogi okfejtés társadalmi köze-
gétől függően az adott jogpolitika nevében való élést vagy visszaélést elvileg egyaránt 
biztosító96 lehetőségeket nyújt. 

A jog általános szabályainak és elveinek felhasználásában a társadalmiság eleme még 
közvetlenebbül, a rendkívül általános tartalom és a konkrét egyedi probléma közötti 
kapcsolatteremtést tekintve még inkább döntő módon érvényesül, mert e tartalmi általá-
nosság konkretizálása, konkrét egyedi formában újraképzése és megvalósítása alkotó 
jellegű, a logikai szükségszerűség fogalomkörében ki nem fejezhető végrehajtást feltéte-
lez. E társadalmiság eleme az, amit egy szerző pozitív természetjognak nevezve a jogal-
kalmazó mint polgár és erkölcsi lény által közvetített, a közösségi tudatban látens formá-
ban rejlő törekvések kifejeződéseként határozott meg;97 valójában azonban, amint ezt a 
szociológia kimutatja, itt is a jogalkalmazási szituáció befolyásáról, meghatározó szere-
péről kell beszélnünk. A különböző klauzulák alkalmazásában, a per során a vallomások 
elfogadásában és a meggyőződés kialakításában, avagy korántsem utolsó sorban a disz-
krecionárius eljárásban egyaránt „a »saját« felfogás tulajdonképpen társadalmi, mert a 
jogalkalmazó felfogását saját szerepéről, a szituációról, amelyben döntenie kell, a tények-
kel kapcsolatban, amelyeket észlel és a jogszabályokra vonatkozóan, amelyeket alkal-
maznia kell, nemkülönben a célszerűség és a helyesség megítélését [...] társadalmi ténye-
zők határozzák meg. Ezek a társadalmi tényezők a jogalkalmazó szocializálódása folya-

93 Vö. René David Traité élémentaire de droit civil comparé Introduction à la méthode comparative dans la 
recherche juridique et l 'étude du droit (Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 1950), 17. o. 

94 Vö. Jean G. Renauld 'La systématisation dans le raisonnement juridique ' Logique et Analyse (1958) 3-4, 
176. o. 
Kiss Géza 'Észrevételek a Magyar Népköztársaság polgári törvénykönyvének bevezető' rendelkezéseihez' 
Jogtudományi Közlöny XXII (1968) 6, 198. o. és Kiss Géza 'Észrevételek a Magyar Polgári Törvénykönyv 
tervezete kötelmi jogának általános részéhez' Jogtudományi Közlöny XII (1958) 7 -8 , 261-262. o. 

% Vö. H. G. Gutteridge Le Droit comparé Introduction à la méthode comparative dans la recherche juridique 
et l ' é tude du droit (Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 1 9 5 3 ) , 1 3 4 . o., aki W O L F G A N G 

F R I E D M A N N műve alapján egyúttal hivatkozik a német nemzetszocialista joggyakorlatra, mely az árják és 
nem árják között kötött házasságokat a német Bürgerliches Gesetzbuch I 133. §-ára hivatkozással nyilvá-
nította érvénytelennek. 

97 Paul Foriers 'Le juriste et le droit naturel: Essai de définition d'un droit naturel positif ' Revue internationale 
de Philosophie (1963) 3, 1-18. o„ id. Bayart, 178-180. o. 
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matában természetesen többnyire annyira internalizálódtak, hogy a jogalkalmazói tény-
kedésben nem mint külső, hanem mint belső tényezők szerepelnek."98 

Végezetül minden eddiginél teljesebb és közvetlenebb formában, csaknem a kizáróla-
gosság igényével nyomul a jogi okfejtés folyamatába az esetenként a m é l t á n y o s s á g 
képében megjelenő társadalmiság, mely a törvényesség és az igazságosság szempontjai-
nak lehetséges konfliktusában az előbbi korlátozójaként s az utóbbi támogatójaként „a 
hatályos jog bizonyos mérvű társadalmi kritikáját", „a jogrendszer érvényesítésének nyer-
sesége finomítását" szolgálja.99 A formai értelemben vett törvényesség s az igazságosság 
eseti konfliktusában közvetítő szerepet betöltő, viszonylagos tartalmú és korlátozott 
önállóságú, a pozitív jog korrektívumát hordozó elvként ugyanis a méltányosság a társa-
dalmi fejlődéssel alakuló, társadalmilag közvetlenül meghatározott formában jelenik 
meg,100 melynek a szocialista jog életében megmutatkozó, tényleges, egyúttal kívána-
tosnak is tekintett jelentőségét valójában csak akkor becsülhetjük fel, ha azt is figyelem-
be vesszük, hogy a méltányosság végső soron „az egyes esetre a jogot feloldó, egyedi 
kivételt teremtő funkciót lát el", s ily módon „alkalmat ad arra, hogy a törvény túl széles-
nek bizonyuló általánosságához képest a jogalkalmazásnál bizonyos tényállásbeli hely-
zetek konstans módon figyelembe vétessenek".101 

A társadalmiságnak s más jogon kívüli tényezők közvetlen befolyásolási szerepének 
természetesen még számos közvetítő csatornája és ideologikus kifejeződése lehetséges. 
Ezek rendkívül sajátos, csaknem természetjogias arculatban megjelenő, elméleti szem-
pontból ugyanakkor torzított változatát képezik például azok „a még szövegek hiányá-
ban is alkalmazható általános jogelvek", amelyekre „a francia köztársasági rezsim írat-
lan alaptörvényei" létének állításával 1945. október 26-i döntésében a Conseil d'Etat 
hivatkozott,102 az esetek számottevő többségében ugyanis - és különösen a szocialista 
társadalmi rendben - inkább e közvetlen hatás elméletileg is pontos ideológiai rögzíté-
sével találkozhatunk. Ennek számos vonásában jellemző példájaként idézhetjük azt az 
elvi megállapítást, amelynek megfelelően a szovjet jogszabályok értelmezése első sza-
kaszában s minden esetben figyelembe kell venni a Szovjetunió Kommunista Pártjának 
politikai irányvonalát, a szovjet jogrendszer és ágai általános elveit, a szovjet jog huma-
nizmusát, s végül a kérdéses jogszabály kibocsátásának közvetlen és végső célját.103 Ebben 
az összefüggésben jelentőségteljessé válhat az a jellegzetes módon megfogalmazott té-
tel is, amely szerint a jogalkalmazói döntés minden egyes eleme, éppen a döntéshez tar-

98 Kulcsár, 221. o. 
99 Szabó Imre 'Méltányosság a szocialista j ogban ' Jogtudományi Közlöny XXIV (1970) 4 - 5 , 145. és 149-

150. o. 
100 Vö. Szabó Imre Le traitement de l'équité dans les divers systèmes juridiques (Rapport général présenté au 

VIIIe Congrès international du Droit Comparé [Pescara, septembre 1970) (Budapest 1970), 12-13. o. 
101 Szabó 'Méltányosság.. . ' 48. és 49. o. 
102 Henri Buch 'La nature des principes généraux du droit ' in Rapports belges au VIe Congrès international 

de Droit comparé Hambourg, 30 juillet - 4 août 1962 (Bruxelles: Bruylant 1962), 67. o. 
103 Obscsaja teorija szovetszkogo prava szerk. Sz. N. Bratusz, 1. Sz. Szamoscsenko (Moszkva: Izdatelsztvo 

'Juridicseszkaja Literatura ' 1966), 239-240. o. 
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tozásánál fogva, végül is jogi minőségűként jelenik meg,104 mert egy a döntési folyama-
tot valóban türköző kép kialakításának, a döntési folyamatban közrejátszó nem jogi té-
nyezők tényleges hatása felmérésének szükségességét, e szükségesség hangsúlyozását 
tartalmazza. 

Altalánosságban kétségtelennek tűnik, hogy a jog a célratörő emberi gondolat részki-
fejezése, a kifejezetten nem meghatározott c é l o k főbb végrehajtási módozatainak for-
mális rögzítése,105 e célokat, ezek indokait aktusában a jogalkotó már csak azért sem fejti 
ki, hogy a célok és végrehajtási eszközök egyaránt normatív módon való esetleges meg-
fogalmazásával és indoklásával, az azonos módon rögzített célok és eszközök összeveté-
sének és indoklásuk megvitatásának ez esetben szükségképpeni biztosításával ne veszé-
lyeztesse a rendelkezések normatív jelentőségének kibontakozását.106 A rendezés oká-
nak vagy céljának, a rendelkezés általános indokolásának megfogalmazása azonban 
normatív formában a jogban olykor mégis megjelenik, s a p r e a m b u l u m , e megfogal-
mazások tipikus hordozója, a jogi okfejtés folyamatában értékelő társadalmi tartalmának, 
tartalmi elemei használhatóságának megfelelő normatív jelentőséget nyer.107 Az általá-
nos tartalmú rendelkezések és a tipikus preambulumtartalmak a jogi okfejtés közvetlen 
társadalmi befolyásolása szempontjából eltérő irányt mutatnak. Az előbbiek ugyanis lé-
nyegileg utat nyitnak a mindenkor alakuló, önmagát folytonosan módosuló formájában 
újjá képező társadalmi valóság közrehatása előtt, a preambulumok ezzel szemben a jog-
alkotás időpontjában adott, tudatosított célokat és társadalmi összetevőket rögzítik és 
teszik jogi okfejtés tárgyává. 

Mindezek alapján torzítottnak, általános megfogalmazásában hamisnak, s így egészé-
ben félrevezetőnek kell minősítenünk azt a gyakorlati lehetőségében inkább korlátozot-
tan érvényes, s csupán adott történelmi helyzetre jellemző véleményt, amely szerint „aki-
nek kezében van a törvény alkalmazása, annak a kezében van a törvény értelmezése, és 
akinek kezében van a törvény értelmezése, annak a kezében van a törvény is".108 Az alap-
probléma általunk megkísérelt kifejtése ugyanis korántsem a jogalkalmazó önkényének 
megalapozására, hanem a társadalmi meghatározottság sajátos esetének bemutatására, tehát 
annak bizonyítására szolgált, hogy a joggyakorlat a jogalkalmazási szituációhoz alkal-
mazkodó, az általánosság bizonyos szintjén adott szabályozásnak az egyedire vonatkoz-
tatásával s az egyediben konkretizálásával nemcsak a terjedelmi, de a mélységi hézago-
kat109 is kitöltő, alkotó, s legalábbis e körben a tételes jog irányában is feltétlenül alakító 
jellegű, egészében társadalmilag meghatározott gyakorlatként jelenik meg. 

104 Vö. pl. Yosiyuki Nöda Introduction au droit japonais (Paris: Dalloz 1966), 233. o. 
105 Aurel David 'La Cybernétique et le Droit ' Annales de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de 

Toulouse (1967) 1, 160. o. 
1,16 Vö. Henri Batiffol La philosophie du droit (Paris: Presses Universitaires de France 1962), 21. o. 
107 Vö. a szerzőtói 'A preambulumok problémája és a jogalkotási gyakorlat ' Állam- és Jogtudomány XIV 

(1970) 2, különösen III. fej. 2 -3 . pont, 285-301 . o. 
108 Baumgarten, 11. o. 
109 A hézagprobléma ilyen megfogalmazására lásd Anita M. Naschitz, Inna Fodor Rolul practicii judiciare in 

formarea siperfectonarea normelor dreptului socialist (Bucuresti: Editura Academiei Republ ia i Populäre 
Romine 1961), 194-212. o. 
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A jogi okfejtésben, amint ezt megkíséreltük bemutatni, a gazdasági, politikai és más 
tényezők hatását koncentráltan kifejező társadalmiság különböző csatornákon, közve-
tett és közvetlen módokon egyaránt érvényesül és meghatározó befolyási nyer. A társa-
dalmiság mozzanata testesül meg már az alkalmazásra kerülő normában is, ez a társadal-
miság azonban a normaalkotás időpontjában fennálló állapotokat és tudatosított lehető-
ségeket tükrözi, s így a norma a normaalkalmazás során a jogi okfejtés társadalmi közegétől, 
a jogalkalmazási szituációtól függő módon a kérdéses norma társadalmiságát érintetle-
nül hagyó konkretizálást vagy e norma társadalmiságát többé vagy kevésbé meghaladó 
korrekciót nyer. A társadalmiság mozzanata azonban közvetlen formában, magában a jogi 
okfejtésben is kifejeződik, s annak megfelelően, hogy megegyezik-e a normában rejlő 
történelmi társadalmiság mozzanatával vagy sem, e társadalmiság megerősítése vagy ki-
sebb-nagyobb mérvű meghaladása irányában fejt majd ki hatást. A k ö z v e t l e n t á r -
s a d a l m i b e f o l y á s o l á s lehetséges csatornájaként jelentkezik először az alkalma-
zandó norma kiválasztása és jelentésének megállapítása; másodszor a szóban forgó eset 
tényeinek kiválasztása és meghatározása, az eset tárgyalása során nyert vallomások elfo-
gadása, a tényeknek a normaértelmezéssel összefüggő minősítése s a meggyőződés kiala-
kítása; és végül a jogkövetkezmények levonása során a normában foglalt rendelkezés 
konkrét specifikálása. Ezek körében található néhány olyan, a jogi okfejtés folyamatá-
ban többnyire problémaként jelentkező jogalkalmazási helyzet, amely közvetlen társa-
dalmi befolyásolásra különösen alkalmas lehetőséget nyújt, s így ezek - mindenekelőtt 
az argumentum a simile s az argumentum e contrario közötti választás esetleges szüksé-
gessége; az általános jogi fogalmak jelentésének megállapítása és az általános szabályok, 
elvek vagy klauzulák alkalmazása; az értékelő preambulum-tartalomnak a jogi okfejtés-
ben felhasználása; az úgynevezett szabad mérlegelés, diszkréció és méltányosság esetei -
külön említést érdemelnek. 

Ha a társadalmi befolyásolás e közvetlen módozatainak és lehetőségeinek ismereté-
ben a jogi okfejtés folyamatát a logikai szükségszerűség, az egzakt matematikai formá-
ban kifejezhetőség formális oldaláról megvizsgáljuk, akkor egészében nemleges, tagadó 
következtetésre kell jutnunk. Minden egyes jogi okfejtés összetevőjét képezve ugyanis 
elvileg megjelenik a jelentésmeghatározás s az értékelés problémája, valamint az a körül-
mény, hogy a következtetési folyamat logikai vázában a deduktivitás többnyire csak ál-
talános keretet képez, mert az eset releváns lényeiből s a norma tartalmából nyert informá-
ciók önmagukban a döntésben foglalt specifikálást egyértelműen nem határozzák meg; 
és esetenként ehhez járul még a hézagkitöltésben rejlő formális meghatározatlanság, s az 
úgynevezett racionális nem deduktív és nem evidens argumentáció eleme, mely elsődle-
gesen általános elvek lebontásánál és az úgynevezett szabad mérlegelésnél játszik szá-
mottevő szerepet.110 

A jogi okfejtés logikai és társadalmi oldaláról elmondottakat összegezve ily módon 
megállapíthatjuk, hogy az okfejtés folyamatában a logika az ellenőrzés, s nem a megha-

1 Vö. Ota Weinberger 'Methodology of Juridical Argumentation and Legal Cybernetics' Kybernetika a 
právo IPraha], 1 (1967) 1. 
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tározás tényezőjeként szerepel - hiszen, amint ez elvi síkon megállapítást nyert, végső 
soron „a jogi okfejtés sajátos jellege éppen abból adódik, hogy lehetséges a törvények 
ugyanazon halmazából kiindulva több, az adott szövegek egymástól eltérő értelmezését 
egyaránt megengedő jogrendszerre következtetni","1 és a jogi okfejtés társadalmi köze-
ge, a jogalkalmazási szituáció nemcsak az okfejtési folyamatnak a logika által nem ellen-
őrzött vagy ellenőrizhető összetevői vagy mozzanatai, hanem végső soron maga a logi-
kai ellenőrzés gyakorlati lehetősége, mélysége és eredményessége irányában is a megha-
tározás funkcióját látja el. 

4. Perspektívák 

A jogi okfejtés szerkezetének és mechanizmusának elemzésével és feltárásával összefüg-
gésben lényegében két megközelítési módot, kutatási irányt különböztethetünk meg, a 
joglogikai vizsgálódások formalista és antiformalista irányát. E két irány nem zárja ki 
teljesen egymást, a központi problémát azonban eltérő tényezőkben fogalmazza meg. Az 
előbbiek során már a formalista és az antiformalista megközelítések számos vonását érin-
tettük, így az elhatárolás érdekében röviden csak annyit jegyzünk meg, hogy az anti-
forrnalista irány a formalista meghaladásaként jelentkezik, egy tartalmi mozzanatokra 
koncentráló dialektikus logika kialakításának igényével lép fel, és kísérletet tesz arra, 
hogy a jogi okfejtés alapvető összefüggéseire egymagában kielégítő választ adjon. 

Az an ti formalista megközelítést mind ez ideig gyakorlatilag csaknem egyetlen megfe-
lelőképpen fejlett, kimunkált, ugyanakkor gyümölcsöző s egyben újszerű eredményekre 
vezető irányként a már több ízben említett brüsszeli kör által megalapozott argumentá-
ció-tan112 testesíti meg. A joglogikusok brüsszeli köre lényegében arra tett kísérletet, hogy 
kifejlessze a gyakorlati tevékenység különböző formáiban megjelenő gyakorlati okfej-
tés logikáját, melyben központi kategóriaként nem a hagyományos formális logika bizo-
nyítás-eleme, hanem egy új, legalábbis ARISZTOTELiánUS értelemben dialektikusnak tekin-
tett logika érvelésen alapuló szubjektív meggyőzés-eleme szerepel. Mind a MARxis ta ér-
telemben vett, filozófiai szinten mind ez ideig csupán néhány elméleti alapkérdésében 
kidolgozott dialektikus logika általában, mind a jelen kifejtésre jellemző megközelítés 
különösen nyilvánvaló módon antiformalistának minősül; ez az antiformalizmus azon-
ban a fent jelzett argumentáció-tannal közösséget legfeljebb a formális logika korlátainak 
különböző oldalakról történő kimunkálásában és az argumentáció-tan egyes eredménye-
inek többé vagy kevésbé korlátozott részeredményekként való hasznosításában, egy át-
fogóbb elméleti keret instrumentális értékű összetevőiként történő részleges felhasználá-
sában mutat. 

111 Perelman Problèmes..., 274, o., id. Horovitz Exposé..., 200. o. 
112 Az argumentáció-tan legfontosabb jegyeit a brüsszeli kör szel lemi atyjának és vezetőjének, C H A Í M P E R E L -

MANnak két gyűjteményes műve ismertetése alapján lásd a szerzőtő l Állam- és Jogtudomány X (1967) 3, 
441-443 . o. és XIII (1970) 3, 621-622 . o., s néhány a p rob lémakörhöz kapcsolódó gyűjteményes m u n -
ka tekintetében vö. még uo. Állam- és Jogtudomány XI (1968) 1, 168-171. o., XII (1969) 1, 190 -192 . 
o., XII (1969) 2, 365-366. o., XII (1969) 3, 566-572. o. és X I V (1971) 1. 
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A MARxista elméletnek a brüsszeli kör e művével, a jogi okfejtésre alkalmazott argu-
mentáció-tannal szemben elfoglalt konkrét álláspontját illetően a közelmúltban olyan 
bírálattal találkozhattunk, ami elsődlegesen az argumentációs formuláknak a formállogikai 
formulákkal rokon „matematikai bizonyossággal" igényelt alkalmazhatóságát, általában 
„minden konkrét egyedi esetre nézve kivétel nélkül és maradéktalanul igaz" kategóriák, 
formulák vagy törvények felállításának feltételezett szándékát tette kifogás tárgyává.113 

A vizsgálódás konkrét egyedi esetekre irányultsága azonban, úgy tűnik, egy a brüsszeli 
joglogikusok által tudatosan elfogadott módszertani előfeltevésen, minden apriorizmus 
elutasításán, azon a határozott törekvésen nyugszik, hogy valamiféle általános döntésfi-
lozófia körvonalazása helyett esettanulmányok tükrében kíséreljék meg hasznosítható s 
esetleg általánosítható következtetések kialakítását. E módszertani előfeltevést a magunk 
részéről önmagában nem tekintjük sem helytelennek, sem eredménytelennek, csupán -
mint látni fogjuk - korlátozott jelentőségű következtetésekre vezetőnek. Az argumentá-
ció-tan elméletileg leginkább kifogásolható pontját véleményünk szerint mindenekelőtt 
az képezi, hogy megalkotói minden kinyilvánított szándékuk ellenére mégis egy sajátos 
szubjektivista a priori filozófiai alapállásból, az axiológiai relativizmus és a gnoszeoló-
giai agnoszticizmus valamiféle ötvözetéből indultak ki, és a nézetkonfliktusok mögött 
nemcsak az osztályantagonizmusokat és az ezeken belüli érdekkonfliktusokat nem tár-
ták fel, de magát a jog s a jogi okfejtés társadalmiságát, társadalmi meghatározottságát is 
egészében figyelmen kívül hagyták.114 Ilyen feltételek között, ha az érvelés az eszmék 
érdektől mentes csaknem légüres terében, csupán szubjektív jellegű és értékű vágyako-
zásokkal és meggyőződésekkel terhelt lények körében mozog, maga az argumentáció és 
annak eszközei is torz beállítást nyernek, s így az alapprobléma érdemi vagy önálló meg-
válaszolását semmiképpen sem szolgálhatják. A személyes tényezőktől eltekintő, való-
ban objektív bizonyosságra törekvő formalista megközelítésektől eltérően véleményünk 
szerint az argumentáció-tan lényegéből következik az alkalmazást nyert argumentációs 
formák hatásának, s így az argumentáció egész gyakorlati módszertanának szubjektív 
meghatározottsága (mert funkciója szerint az argumentáció-tan - nem szabad elfelednünk 
- a személyes meggyőzés, s nem a személytelen bizonyítás logikáját képezi), ez pedig 
végső soron azt jelenti, hogy e tan törvényeket felállíthat ugyan, ezek érvényessége s 
alkalmazási köre azonban minden esetben legalábbis részlegesen szubjektív tényezőktől 
függő marad. 

A szubjektív meghatározottság objektív meghatározottsággá a jogi okfejtés folyama-
tában nyilvánvalóan csak a társadalmiság közvetítésével válhat. Az argumentáció-tan 
részéről a formális logikai nézőpont felett gyakorolt bírálatot a MARxista elmélet termé-
szetszerűleg elfogadja, ugyanakkor azonban magát az argumentációs logikát is hasonló-
képpen korlátozottként ismeri csak el. Az argumentációs módszerek mint a formális logi-
kai módszereken, azok érvényességi és alkalmazási körén túl alkalmazott módszerek lo-
gikai vizsgálata tehát a MARxista elmélet szemszögéből is jogosult és szükséges lehet, ez 

113 Peschka, 5. pont. 
114 Vö. a je len szerzőtől 'Les bases sociales du raisonnement juridique' in Le raisonnement juridique ed. Hu-

bert Hubien (Bruxelles: Bruylant 1971), 171-175. o., különösen 4. és 6 - 7 . pont. 
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azonban a jogi okfejtés lényegének feltárását még megfelelő argumentáció-tan kialakí-
tása esetén sem nyújthatja. E megközelítésnek egy tartalmi joglogika irányában megha-
ladása ugyanis csak egy olyan valóban dialektikus tárgylogika kimunkálása esetén le-
het eredményre vezető, amelynek tárgyaként a jogalkalmazásban mint összetett társa-
dalmi-jogijelenségben adott társadalmi-jogi jelenségek és viszonyok mint sajátos totalitás 
szolgálnak, s amely a társadalmi tendenciák érvényességi körével rendelkező kategóriá-
it és törvényszerűségeit konkrét tárgyából emeli ki, és így kísérli meg ezek általánosítá-
sát.115 

A jogi okfejtés tényleges tartalma és szerkezete, amit e dialektikus, a tárgyra alkalma-
zott konkrét logikának fel kell tárnia, elsődlegesen természetesen a jogalkalmazási, dön-
tésalkotási és konfliktus-feloldási folyamat előfeltételeitől, konkrét tartalmától és szer-
kezetétől függ. Nos, az általánosság szintjén megfogalmazva az irodalom különbséget 
tesz a döntés két lehetséges formája, egyfelől az előzetesen formálisan rögzített döntési 
mintán, modellen vagy precedensen, másfelől az eldöntendő eset konkrét méltányossá-
gán, igazságosságán vagy társadalmilag hasznos megoldásán alapuló eljárási formák 
között."6 Ami a jogtörténeti fejlődés fő vonalát illeti, egyes szerzők a „modern" termé-
szetjogi vagy jogpozitivista gondolkozásban, tehát a jog szabályként kezelésében rejlő 
deduktivitás elemétől élesen megkülönböztetik a római jognak tulajdonított „klasszikus" 
felfogást, melyben egy vitát biztosító eljárás során a szabályok még nem döntési premisszák-
ként, hanem mintegy ugródeszkaként nyertek alkalmazást azon jog feltalálásában, amely 
maga sem szabályok, hanem az egyes esetekre keresett konkrét megoldás jelölésére szol-
gált."7 A különböző rendezési elvek és módszerek felhasználásáról tanúskodó jogrend-
szerek összehasonlító vizsgálata körében egyébként is számos szerző hajlik arra, hogy 
különbséget tegyen egyfelől a „keresztény", „nyugati" vagy „európai", azaz a szabály és 
a bíró tekintélyén, a többségi álláspont formális kényszerén alapuló, s másfelől a távol-
keleti KONFUciánus,118 illetőleg a fekete-afrikai hagyományos, különösen a bantu119 igaz-
ságszolgáltatás között. Ez utóbbiak, a távol-keleti és fekete-afrikai, történelmileg rögző-
dött s ma is élő, nem kis mértékben a modem kontinentális vagy angolszász típusú igaz-
ságszolgáltatás érvényesülése ellen ható eljárási módok ugyanis tradicionális erejüknél 
fogva mindenekelőtt a békéltetés, a harmónia, a mindenkit kielégítés bárminemű formá-
lis eljárás, kényszerítés vagy szankcionálás nélküli elérésére, a „geometria szellemének" 

115 Vö. Peschka, uo. 
116 Vö. pl. Richard A. Wasserstrom The Judicial Decision Toward a Theory of Legal Justification (Stanford: 

Stanford University Press 1961), 90-91. o. 
117 Lásd pl. mindenekelőtt Michel Villey Cours d'histoire de la philosophie du droit Fase. IV: La formation 

de la pensée juridique moderne (Paris: Les Cours de Droit, 1965), 402-404. o. és Michel Villey 'Quest ions 
de logique juridique dans l 'histoire de la philosophie du droit ' in Études de logique juridique II: Droit et 
logique - Les lacunes en droit (Bruxelles: Bruylant 1967), 3 -22 . o. 

118 René David 'Deux concept ions de l 'ordre social ' in lus Privatum Gentium Festschrift für Max Rheinstein 
zum 70. Geburtstag am 5. Juli 1969, I (Tübingen: Mohr 1969), 53-66. o. 

119 René Dekkers 'Justice ban tou ' Revue Roumaine des Sciences sociales: Série de Sciences juridiques XII 
(1968) 1, 57-62. o. 
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a „finomság szelleme" általi helyettesítésére,120 az egyedi meghatározottságok korláto-
kat nem ismerő érvényesíthetőségének biztosítására irányulnak. 

A formális módon előzetesen rögzített döntési mintán alapuló rendezési és konfliktus-
feloldási megoldás körében nyilvánvalóan számottevő különbség mutatkozik aszerint, 
hogy d ö n t é s i m i n t a ként egy az egyedihez számos ponton közelítő bírósági prece-
densről, vagy éppen ellenkezőleg, a forradalmi jogalkotásokra jellemzően elvi szintű, 
rendkívül általános tartalmú direktívákról van-e szó; mégis, az ilyen mintán alapuló eljá-
rások körében a deduktivitás többé vagy kevésbé meghatározó módon szükségképpen 
érvényesül, s így a jogi okfejtés általunk körvonalazott modellje is többé vagy kevésbé 
alkalmazást nyer. A döntési minta általánosságának szintjében rejlő különbségek az e 
megoldástól jelzett körön belül alapvető, eltérő minőségeket eredményező különbségek-
ként is jelentkezhetnek, a másik megoldási típussal szemben ugyanakkor viszonylagos 
egységet képeznek. Nos, a gyakorlatban e minta általánosságának konkrét szintjétől füg-
getlenül ismeretesek olyan törekvések, amelyek e két megoldási lehetőség egybefoglalá-
sát, kompromisszumos eredményben kifejeződő összekapcsolását tették kísérlet tárgyá-
vá. Az amerikai jogra vonatkoztatva így elhangzott egy javaslat a korlátozott utilita-
rionizmus elvének úgynevezett kétszintű igazolási eljárásban történő felhasználására,121 

amikor is a jogalkalmazói döntés elsőként egy előzetesen létező szabálynak való megfe-
lelés, másodikként pedig a szóban forgó szabály esetileg igazolandó társadalmi hasznos-
sága alapján nyerne igazolást; a skandináv jog körében pedig egy szerző a megítélés 
modelljét a nyílt vita kívánatosabbnak tekintett modelljével vetette össze,122 melyben a 
döntés optimális változatát elsőként bizonyos nyitott, szociológiai tényeket s a közvéle-
mény alakulását, várható reagálását tükröző érvek alapján alakítanák ki, majd a végső 
döntés e változatnak a jogszabályokkal, valamint a joggyakorlat esetleges új tényeivel, 
a történeti és más értékelő anyagokkal való szembesítése során születne meg; Japánban 
pedig, talán éppen a már említett KONFUciánus eredetű, ma is változatlanul élő és ható 
hagyományok s a sajátosan japán jogfelfogás hatására aktuális tényként nyert megállapí-
tást, hogy a bírónak, aki a fennál !ó törvények alkalmazására s az előtte fekvő ügynek a 
felek számára meggyőző megoldására egyenlőképpen hivatott, jogában áll a törvény ra-
cionalizmusának vélelmét megdönteni, s a törvényt más, a kérdéses ügy tükrében meg-
győzőbb és racionálisabb, megfelelő értelmezés segítségével igazolt döntési alappal he-
lyettesíteni.123 

A döntési folyamat e modelleknek, az ilyen és hasonló megvalósult és meg nem való-
sult elképzeléseknek megfelelő képe a jogi okfejtés általunk felvázolt szerkezeti képét és 
összefüggéseit jelentős mértékben módosítaná, az ilyen és hasonló elképzelések többsé-
ge azonban a polgári társadalmak kései fejlődési fokán a jogalkalmazói jogképzés előtér-

120 Vö. Rene Dekkers 'Les sources du droit chinois contemporain ' Zbornik radova o stranom i uporednom 
pravu 4 (Beograd: Institut zu Uporedno Pravo 1966), 75, o. 

121 Wasserstrom, 122-136. o. 
122 Per Olof Bolding 'Reliance on Authori t ies or Open Debate? Two Models of Legal Argumentation' Scan-

dinavian Studies in Law 13 (Stockholm: Almquist & Wiksell 1969), 65. és köv. o. 
123 Nöda, 236. o. 
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be helyezését célzó funkció betöltésére igényelt elképzelésként jelenik meg, s így adott 
formájában szocialista viszonyok között a szocialista elmélet számára szükségképpen 
idegen marad.124 Az elmélet állásfoglalását ugyanis saját rögzült doktrínája alapjaiban 
meghatározza, s eszerint „a jogalkotás primátusa [...] szocialista viszonyok között a társa-
dalmi feltételek által meghatározott objektív szükségszerűség formájában lép fel",125 ily 
módon pedig „a jogalkotó és jogalkalmazó tevékenység elvi elhatárolása megkívánja 
[...] az alkotott, azaz a jogalkotásra hivatott szervek által létrehozott jog kizárólagossá-
gát",126 A jogalkotás elsődlegességének társadalmi szükségszerűsége megkívánja tehát, 
hogy a jogalkalmazás a jogalkotás során kialakított jog alkalmazásaként, vagyis megva-
lósításakéntjelenjék meg, ami az általunk vizsgált problémakörre vonatkoztatva annak 
határozott kívánalmát jelenti, hogy a jogalkalmazási folyamaiban közvetlenül érvénye-
sülő, a jogi okfejtés társadalmi közegében, a jogalkalmazási szituációban megjelenő ak-
tuális társadalmiság a kérdéses esetre alkalmazható és alkalmazandó normában rejlő köz-
vetetten érvényesülő történelmi társadalmiság megerősítése irányában hasson, s hogy e 
közvetlenül érvényesülő (a meghatározás funkcióját betöltő) társadalmiság a törvényes-
ség formai oldalának megfelelően a szóban forgó norma megvalósítása érdekében a logi-
kai ellenőrzés funkciójának betöltését teljes mértékben támogassa, a logikai ellenőrzés 
lehetséges körén túlmenően e törvényesség tartalmi oldalának megfelelően pedig a konkrét 
esetben s ennek adott eldöntésében ütköző érdekek megfelelő kiegyenlítését, a szocialis-
ta társadalmi fejlődés követelményeinek maximális kielégítését szolgálja. 

A jogalkalmazás, s ezzel az alkalmazásában és megvalósulásában szemlélt jog tár-
sadalmi meghatározottságának összetett jellegére tekintettel ily módon a jogi okfejtés 
logikájának valóban tartalmi, a választás s a kompromisszum lehetséges mozzanatait egy-
aránt kifejező olyan dialektikus tárgylogikának kell lennie, amely nemcsak az előzmé-
nyekkel, hanem a következményekkel is számol, tehát a formális dedukció, a szükségsze-
rűség oldala mellett a lehetőségek oldalát is figyelembe veszi, és a fenti összefüggések-
nek megfelelő érvényesüléshez juttatja.127 Egy ilyen, a jogi okfejtési folyamat sokoldalú 
meghatározottságát hűen tükröző, a dialektikus megközelítés iránt támasztott követel-
ményeket egyaránt kielégítő logikának nyilvánvalóan a nem formális tényezők és ele-
mek valóságos szerepének feltárásán s így egy nem formalizáló elemzési módszer kiala-
kításán kell felépülnie, ezzel összefüggésben azonban nem szabad elfelednünk azt, hogy 
a jogi okfejtés társadalmilag igényelt logikai szigorúsága nem feltétlenül merevséget, 
hanem mindenekelőtt olyan szellemi fegyelmet jelent, amely bármely tudatosan ellenőr-
zött gyakorlati tevékenység alapfeltételeként mint a jogalkalmazás egyik társadalmi 
követelménye jut kifejeződésre.128 

124 Vö. Szabó Szocialista jogelmélet..., 109. o. 
125 Szabó, 103. o. 
126 Szabó A szocialista jog, 224. o. 
127 Vö. Anton-Hermann Chroust "The Meaning of Law in a Modern Democratic Society ' Archiv für Rechts-

unci Sozialphilosophie (1957) 3, 334. o. 
128 I lmarTammelo Outlines of Modem Legal Logic (Wiesbaden: Steiner 1969), 133. o. 
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A modern formáilogikai apparátusnak minden joglogika szerves összetevőjét kell képez-
nie, s nyilvánvaló, hogy kizárólag egy ilyen apparátus foghatja csupán szilárd szerkezet-
be a jogi okfejtés összetett módon felépített folyamatát, ugyanakkor nem tarthat igényt -
s adottságaiból következően nem is válhat alkalmassá - arra, hogy a jogi okfejtés sajáto-
san jogi, döntő pontjait, így mindenekelőtt a premissza képzésének a normaértelmezés s 
a tényminősítés dialektikus természetéből adódó specifikus jellegét megragadja. A dön-
tésalkotási folyamat axiomatikus felépítése, a következtetések logikai szükségképpeni -
ségét illető bizonyosság, az egzakt és intellektuálisan kényszerítő bizonyíthatóság meg-
teremtése ily módon nem egyszerűen a jogalkotó vagy jogalkalmazó tevékenység szub-
jektivitása vagy gyakorlati korlátozottsága okából marad utópia: a jogi folyamatoknak a 
dialektikus kötöttségen belül érvényesülő látszólagosan szabad mozgását ugyanis min-
denekelőtt a jog tárgyi természete, pragmatikus funkciója, betöltendő és betöltött szere-
pének társadalmi meghatározottsága biztosítja. [...]' 

A MANicheus dualizmusra emlékeztető altenatív kizárólagosság gondolata - s megjegy-
zendően az is, hogy például a francia nyelvben a trancher un litige szemléletes kifejezé-
sében a döntést „valami elmetszése" aktusával hozzák érzékletes kapcsolatba - egyszer-
smind egy mélyen jellemző s nagyon is valóságos specifikumot takar. A jogi okfejtés alap-
egységeként, bizonyos önállósággal rendelkező és további részekre immár nem bontható 
atomjaiként ugyanis nem különféle premisszául szolgáló kijelentések, hanem a jogi fo-
galmak jelennek meg - azok a nyelv rendszertanilag magasabb rétegéhez tartozó s elvi-
leg mesterségesen alakítható fogalmak, amelyek a minősítés során tény és norma normatív 
összekapcsolása eszközéül s egyszersmind közegéül szolgálnak. Mert a tények minősíté-
se, mint ismeretes, a döntés körvonalait eleve meghatározza, a lehetséges jogkövetkez-
mények többé vagy kevésbé szűken adott körét eleve körülhatárolja. Nos, a minősítés 
szükségképpen az alternatív kizárólagosság megvalósítását s így egy dualizmus létesíté-
sének kinyilvánítását jelenti. Hiszen a tényeknek meghatározott fogalom (fogalmak) alá 

* Három tanulmánykötet recenziójából születetten, első megjelenésében Id. Varga Csaba 'A joglogikai vizsgá-
lódás lehetőségei az újabb megközelítések tükrében' Állam- és Jogtudomány XIV (1971) 4, 713-729. o., 
újranyomva in Varga Csaba Jogi elméletek, jogi kultúrák Kritikák, ismertetések a jogfilozófia és az összeha-
sonlító jog köréből (Budapest: ELTE „Összehasonlító jogi kultúrák" projektum 1994), 90-106. o. i Jogfilo-
zófiák). 

1 Uo. 717. o. 194. o.j 
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rendelése s a többé vagy kevésbé szűk körben meghatározott jogkövetkezmények többé 
vagy kevésbé automatikus levonása csakis feltétlenül, egészében, kizárólagosan történ-
het - anélkül, hogy ez a minősítésnek s a jogkövetkezmények levonásának bármiféle más 
lehetséges minősítés(ek)re tekintő vagylagosságát, megosztottságát, részekre bontását vagy 
fenntartásokkal övezését magában foglalhatná. Ha tehát adott tények adott minősítést 
nyertek, akkor e tényekre a jogszabályi szövegnek a szóban forgó minősítéssel kapcsola-
tos valamennyi rendelkezése irányadó és megfelelően alkalmazandó, más rendelkezések 
relevanciáját viszont a kérdéses minősítés - legalább is azonos tekintetben (azonos idő-
pontban, azonos jogrendszerben, azonos jogágon belül) - automatikusan kizárja. A fo-
galmak alá rendelés ilyen alternatív kizárólagossága lényegében csak a jogra - s a joghoz 
hasonló dogmatikai rendszerekre, így a teológiai elméletekre, a játékok szabályrendsze-
reire és a mesterséges emberi konstrukciók hasonló egyéb fajtáira - jellemző. S a fenti 
körülmény különösen élesen mutatja a jogi analógia specifikusan fikciós jeliegét. A va-
lóságban ugyanis bármilyen mértékű hasonlóságról legyen is szó, az analogikus minősí-
tés - mint bármely más dogmatikai minősítés - sohasem dialektikus azonosságra, rész-
azonosságra vagy hasonlóságra való következtetést, hanem mindig a tárgy rendszerbeli 
helyét illető határozott metszést, a következmények közösségében kifejeződő teljes, for-
mális azonosítást, a tárgyak egy másik osztályába történő vonást, maradéktalan feloldást 
foglal magában. [...]2 

A formalista és az antiformaiista felfogások megkülönböztető jegyeinek kifejtése so-
rán fokozott hangsúlyt kap egyfelől a formális eljárás formális szabályok általi abszolút 
meghatározottsága, másfelől a nem formális eljárás nem formális szabályok általi relatív 
meghatározatlansága, és mindez, úgy tűnik, az eljárások egyöntetűségét, biztonságossá-
gát és eredményeik előreláthatóságát illetően a formális eljárást erőteljesen kedvezőbb 
színben tünteti fel. így ez a körülmény könnyen azt a látszatot keltheti, mintha a jogbiz-
tonságot és törvényességet inkább egy formalista módon felfogott logika, a jogalkalma-
zó önálló értékelését s jogképző tevékenységét pedig inkább az antiformalista megköze-
lítésnek megfelelő logika támogatná. A valóságban azonban korántsem erről van szó. A 
bíró szerepkörének körülhatárolása, önálló értékelése adott mérvű lehetőségének bizto-
sítása, tevékenysége kereteinek s korlátainak meghatározása, a jogbiztonság fokozása, a 
törvényesség elmélyítése ugyanis egyfelől jogpolitikai elhatározás kérdése. Másfelől 
azonban a formalista megközelítés - a formális eljárás s az annak megfelelő formális sza-
bályok általi abszolút meghatározottság - lehetőségeinek korlátai objektíve adottak, s 
ezekre az adottságokra lényegileg semmiféle jogpolitikai elhatározás nem hathat. A for-
malista és antiformalista megközelítés ily módon valójában nem a célok szubjektív ki-
alakítását, a jogalkalmazási funkció jogpolitikai felfogását, hanem a lehetőségek korlátai-
nak számbavételét, a lehetőségek megosztottságának tudatosítását, s az erre való koncent-
rálás irányát és módját tekintve különböznek egymástól. Ebből következően a formalista 
és az antiformalista megközelítés voltaképpen nem egymással kibékíthetetlen ellentmon-
dásban álló ellentétes felfogásokként, hanem olyan egymást kölcsönösen feltételező és 
kiegészítő módszertani rekonstrukciós kísérletként jelennek meg, amelyek egy természe-

2 Uo. 718-719 . o. [ 9 5 - 9 6 . o . | 
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tériéi fogva egységes folyamat, a jogi okfejtés eltérő oldalainak (szakaszainak) logikai 
nézőpontból differenciált leírását nyújtják. Tehát mind a formalista, mind az antiformalista 
értelemben felfogott logika ugyanazon valóságon és valóságos folyamaton nyugszik, e 
valóságot s ennek folyamatait azonban eltérő összefüggések tükrében kutatja. [,..]3 

A jogban a problémák mindig a társadalmi valóság gyakorlati problémáiként, dialek-
tikus módon vetődnek fel, s így megválaszolásuk is a társadalmi valósággal élő, folyto-
nos és alkotó igényű konfrontációt, nem pedig egy végsőkig lemeztelenített, lehetséges 
belső ellentmondásaitól elvonatkoztatott, tisztaságában meddő fogalomrendszerrel tör-
ténő, s a lényegi egyezést ugyanakkkor az axiomatikus koherencia követelményével fel-
váltó szembesítést kíván. Ennek megfelelően az elméleti okfejtésnek a következtetésre 
koncentráltságával szemben a gyakorlati okfejtés középpontjában mindig a döntés, tehát 
egy induktív-deduktív eljárásokkal közvetlenül nem azonosítható tevékenységi forma 
áll, s ezért az olyan elméleti kísérletek, amelyek a gyakorlat e specifikumával számot nem 
vetnek, ez utóbbi nézőpontjából kizárólag logikai játékoknak minősülhetnek. [...]4 

M. VANQUICKENBORNE megkísérelte az úgynevezett „elemi" és „elvont" normák szélső 
határértéket jelölő kategóriáinak szétválasztását.5 Eközben azt a megfigyelést tette, mi-
szerint a modern kodifikáció nagymértékben elvont fogalmaival szemben a primitív sza-
bályozások a neopozitivizmus Protokollsätze-fogalmához erőteljesen közelálló, a „nor-
matív atomok" formájában kifejeződő specifikus-konkrét tartalmat hordoznak: „az, ki 
levágja szomszédja második ujját, ennyit fizet", 'az, ki levágja szomszédja harmadik uj-
ját, annyit fizet', és így tovább. Nos, noha a hasonlóság a neopozitivizmus gondolatával 
valóban fennáll, mégis úgy gondolom, hogy ez kevésbé a megfigyelt tételek, mint in-
kább az Elementarsätze fogalmával összefüggésben ragadható meg. A hasonlóság meglé-
te - „A legegyszerűbb kijelentés, az elemi kijelentés, egy elemi tény fennállását állítja. 
[...] Az összes igaz elemi kijelentés megadása leírja teljesen a világot. Teljesen leírja a 
világot, ha megadjuk az összes elemi kijelentést, s ezenfelül megadjuk azt, melyek kö-
zülük az igazak, és melyek a hamisak"6 - azonban az alapkérdést önmagában meg nem 
oldja, sőt a megoldás kereteit sem körvonalazza. Az elvontság irányában haladva fokról 
fokra ugyanis logikailag rekonstruálhatjuk ugyan a lényegi-általános megragadására tö-
rekvő, a konkréttól egyre inkább elvonatkoztató normatív szabályozás kialakításának fo-
lyamatát, s ennek során a jogszabályi nyelven mint a mindennapi élet tárgynyelvéhez 
képest hierarchikusan magasabbszintű ún. metanyelven belül is kimutathatjuk a hierarchi-
zálódás, a rétegeződés, a további metanyelvekre történő tagozódás folyamatát, minden-
nek ellenére azonban a tárgynyelvből a jogrendszer metanyelvébe való minőségi átcsa-
pás s ezzel a tény és a norma közötti normatív kapcsolatot hordozó minősítés problémája 

3 Uo. 723. o. [100. o. | 
4 Uo. 726. o. 1103. o.I 
3 M. Vanquickenborne [discussion | in Études de logique juridique IV: Le raisonnement juridique et la lo-

gique déont ique: Actes de Col loque de Bruxelles, publ . Ch. Perelman (Bruxelles: Bruylant 1970), 46-47. 
o. ITravaux du Centre Natonal de Recherche de Logique]. 

6 Ludwig Wittgenstein Logikai-filozófiai értekezés [Tractatus logico-philosophicus, 1921] ford. Márkus 
György (Budapest : Akadémiai Kiadó 1963), 4 .21 . és 4.26. pont, 136. és 137. o. 
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még logikailag változatlanul megválaszolatlan marad. A jogszabályi nyelvben mint me-
tanyelvben elméletileg és gyakorlatilag egyaránt feltárható szintkülönségek ugyanis csu-
pán mennyiségi, fokozati különbözőségeket hordoznak. Ily módon pedig bármeddig ér-
jünk is el az elvonttól a konkrét felé haladásban, a norma általánosságának lebontásában, 
a konkrét-elemi összetevők feltárásában, csak az általános különböző szintjeit képviselő 
jogi fogalmakkal találkozhatunk, mert a konkrét és az elvont közötti mozgás lehetősége 
logikailag mindkét irányban végtelen, s így közöttük csupán a konkrétnak és az elvont-
nak egymáshoz viszonyított megkülönböztetéséről s ilyen értelmű elkülönítéséről be-
szélhetünk. A „normatív atomok" szerepében ebből következően így mindig az éppen 
adott s szóban forgó szabályozás körében létrehozott jogi fogalmak jelennek meg, amik 
más normákhoz viszonyítva - a viszonyítás irányának megfelelően - tovább egyediesít-
hető vagy általánosítható „elemi" vagy „elvont" normáknak egyaránt minősülhetnek. [...]7 

7 Varga, 720. o., 26. j egyze t [97. o.l 
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A KÓDEX MINT RENDSZER* 

A kódex rendszerjellege 
és axiomatikus felfogásának lehetetlensége 

I. A KÓDEX RENDSZERJELLEGE 

1. A formai meghatározottság lényegisége 

Szembetalálkozván tárgyának, az irodalomnak - és mindenekelőtt a költészetnek - meg-
határozásával, az irodalomelméleti vizsgálódás egy sajátosan fiatal, néhány évtizede 
önállósult irányzata, az amerikai újkritika is kényszerítve érezte magát, hogy megbirkóz-
zék az emberi objektivációk megjelenési formája lényegiségének, a tartalom adott mó-
don szervezése alakító jelentőségének problémájával. És mozgalmuk új, vagy inkább 
neofita hitével, a kifejezés specifikumára koncentrálás polemikus ízű, még a torzítást is 
vállaló sarkításával az alapkérdésre WARREN így válaszolt: „a költészet egyenlő saját 
módszereivel".1 A RENÉ WELLEKkel társszerzőségben írt irodalomelmélete révén immár 
klasszikus szerző válaszának rövidsége meglepőnek tűnik. De még inkább meglepőnek 
tűnik egyszerűségében felfokozott torzító egyoldalúsága. Pedig alig leegyszerűsítettebb, 
mint a „tartalom szüli a formát" összefüggéseitől elvonatkoztatott, általános érvényű szen-
tenciaként megfogalmazott formulájának másirányú egyoldalúsága. A tartalom olykor 
szintén gyakori abszolutizmusával ugyanis a forma abszolutizmusát szegezi szembe, azt 
állítván, hogy - legalább adott területeken - a forma is tartalom generálójává válhat. 

Az emberi objektivációk körében a formai mozzanatok különböző tulajdonságok és 
funkciók hordozóiként léphetnek fel. HEGEL például külsőleges formaként különítette el 
azokat a nem kivételes formai elemeket, amelyek a belső, a tulajdonképpeni formával 
szemben merőben esetlegeseknek, a tárgy meghatározását illetően közömbösöknek mi-
nősülnek. Ilyennek tekintette egyebek közt azt, hogy egy könyv írott-e vagy nyomtatott, 
papírba vagy bőrbe van-e kötve.2 Ugyanakkor közismert az is, hogy a mindennapi élet-

* Első változatában in Állam- és Jogtudomány XVI (1973) 2, 268-299. o. A jelen írást akkoriban előtanul-
mánynak szántam egy tervezett monografikus munkához, mely a kodifikáció társadalmi-történelmi ösz-
szetevőivel együtt [amely rész elkészült: lásd a szerzőtó'M kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség 
(Budapest: Akadémiai Kiadó 1979) 352 o. - V. Cs. ] a kódexek rendszertani felépítését, elemeit hangsúlyo-
zottan, szélesebb összefüggésekben vizsgálta volna. 

1 Austin Warren Literary Criticism, Literary Scholarship Its Aim and Methods (Chapel Hill 1941), 143 o., id. 
Rákos Péter Tények és kérdőjelek Tűnődés az irodalmon (Bratislava: Madách 1971) 319 o., 17. o. 

2 Georg Wilhelm Friedrich Hegel A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai [Encyclopiidie der 
philosophischen Wissenschaften in Grundriss, 1817| ford. Szemere Samu, I: A logika (Budapest: Akadé-
miai Kiadó 1950) 331 o. | Filozófiai írók Tára 1 ], 214. o. 
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ben formai mozzanatok gyakran a megkülönböztetés ismérvének szerepét játsszák: diffe-
rentia specificaként jelennek meg, s így a tárgy jelévé, megnevezésének eszközévé vál-
nak, noha a tárgy lényegi tulajdonságainak formálásában döntő szerepet bizonyosan nem 
vállalnak. Egyes fémek esetében például az azonosítás leginkább kézenfekvő lehetősége 
a tárgy súlyának és térfogatának összevetése: fajlagos súlyának meghatározása; sőt, ha-
sonló eljárással teljes rendszerezést is elvégezhetünk anélkül, hogy ismérvünk bármi mást 
elárulna a rendszerbe foglalt anyagfajtákról, mint azt, hogy pragmatikus, a gyakorlati 
felismerést megkönnyítő osztályozási alapot szolgáltat. Ilyen esetekben egyébként lé-
nyegileg kevésbé jelentős formai jellemzők hangsúlyozott szerepét mindenekelőtt az 
objektumnak s a szubjektumnak a mindennapi életben kialakult sajátos viszonya, az 
objektum egyes vonásainak a szubjektum szemében (a szubjektum szemszögéből) ját-
szott konkrét fontossága magyarázza. 

A felismerés, a megnevezés aktusát formai vonások különben is előnyösen támogat-
hatják. Az emberi objektivációkat érintően például akár irodalomról, akár jogról essék is 
szó, a mindennapi gyakorlatban a tartalmi körülhatárolást általánosított tapasztalatként 
csupán gondolatilag előlegezve, a szóban forgó ismerettárgyat a specifikus formai meg-
jelenés jegyeire koncentráltan a megjelenés formájának egyszerű vizsgálatával azonosít-
hatjuk, s ezzel osztályozhatjuk. A jogként, avagy irodalmi műként való megjelenés for-
maijegyei azonban nem egyszerűen külsőleges vagy külsőlegesített vonásai, történelmi-
leg kialakult időleges vagy állandósult módon kapcsolódó külső jelei a kérdéses tárgynak. 
A jogként megjelenés, a jogi forma - és adott hierarchikus szinten adott módszerekkel 
megszervezése - ugyan valójában csak külső kifejezése mélyebben rejlő, anyagi jellegű 
s meghatározó jelentőségű társadalmi viszonyoknak és érdekeknek, mégis elmondhat-
juk, hogy e forma nemcsak megjeleníti, de meg is testesíti, és nemcsak megtestesíti, de az 
önállósodás lehetőségével maga alá is gyűrheti a kifejezést igénylő tartalmat. S a megha-
tározottság pólusait illetően végső soron ugyanezt mondhatnánk el az irodalomról is. 

Az emberi objektivációkra vetítve így biztonsággal megállapíthatjuk, hogy „a forma 
nem holmi boríték, amelybe a tartalmat helyezik",3 hanem a tartalom olyan szerves köze-
ge, amely nélkül az csak holt absztrakcióként, a mássá válás (másként maradás) kockáza-
tával létezhetne. Persze ez korántsem új felismerés, s nem is egy körülhatárolt irányzat 
sajátja. A tartalom és forma dialektikus azonosságát HEGEL - megelőző felismerések össze-
gezéseként - már felülmúlhatatlanul radikális módon megfogalmazta, kifejtvén és meg-
indokolván, hogy „a tartalom mint olyan csak azáltal az, hogy a kialakult formát magá-
ban foglalja", és „így a forma t a r t a l o m , s kifejtette meghatározottsága szerint a jelen-
ség t ö r v é n y e . " 4 A MARxizmus klasszikusai viszont, mint ismeretes, nem elégedtek meg 
a tartalom és forma kölcsönös átcsapása törvényének puszta rögzítésével, hanem megál-
lapították azt is, hogy a tartalom és forma viszonyai alakulásának dialektikus folyamata-
iban a vezető szerep a tartalmi oldalt illeti meg. A tartalom elsőbbségének (f)elismerése 
azonban, mint hangsúlyozták, korántsem feltételezi a forma nihilizálását, hiszen - Lu-

3 Cleanch Brooks 'The Well Wrought Urn' in Studies in the Structures of Poetry (New York 1947) 178 o., id. 
Rákos, 66. o. 

4 Hegel, 214. és 213. o. 
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KÁCS okfejtését idézve - „a forma külön vizsgálata semmiképp sem felesleges valami, s 
különösen nem olyan probléma, amelynek kikutatása [...] ellenkeznék a dialektikus és 
történelmi materializmus módszerével".5 

Az újkritikai mozgalom lényegileg azon igénnyel indult, hogy a tartalom formai meg-
szervezését - azon tartalomét, mely közös alapot adó meggyőződés szerint egyébként is 
csak e megszervezés által létezik - tulajdonképpeni szerepébe visszavezesse. Ezért vál-
hatott alapkérdésévé a „parafrázis eretnekségének" problémája, hiszen nyilvánvaló, hogy 
az irodalminak tekintett „tartalom" „formátlan", vagyis nem irodalmi eszközökkel törté-
nő körülhatárolása a kérdéses művet épp specifikus minőségétől, irodalmi jellegétől fosztja 
meg: olyan manipulált tartalmat eredményez, amely az irodalmi művel közösséget többé 
nem vállalhat. Normatív jellegének köszönhetően a jogi forma szintén elválaszthatatlan 
kapcsolatban, dialektikus azonosságban áll a jogi tartalommal. Ez mindenekelőtt azt je-
lenti, hogy bármilyen tartalom specifikusan jogiként csakis annyiban és úgy létezhet, 
amennyiben és ahogyan az jogi forma tartalmaként megszervezést nyert, s a tartalom és 
forma ily módon felfogott kapcsolata szempontjából közömbös, hogy miképpen oldjuk 
fel a pozitivisztikus és szociologisztikus megközelítések közötti látszólagos ellentmon-
dást; miben látjuk konkrétan a jogi formát, milyen kritériumokhoz kapcsoljuk fennállá-
sát. E forma ugyanis akár előzetesen meghatározott módon kialakított szövegekhez, akár 
adott szervek ténylegesen érvényesített gyakorlatához, vagy éppen - legalábbis kívána-
lomként - mindkettőhöz tapad,6 a pozitivisztikus, szociologisztikus s a szintézisalkotást 
célzó megoldási lehetőségek egyaránt mutatják a formai oldal hangsúlyozott, a specifi-
kusan jogi minőségként létezésben lényegiként megjelenő szerepét. A jog „parafrázisa", 
vagyis tartalmának nem jogi eszközökkel történő körülhatárolása, újraképzése így szük-
ségképpen specifikus minőségének elvesztését: formavesztését, jogiságának megsemmi-
sülését idézné elő. 

A jog s az emberi objektivációk más hasonló típusait érintően így nem csupán és nem 
egyszerűen dialektikus azonosságról van szó. A dialektikus azonosság ugyanis belső le-
hetőségeit illetően a lényegiség sűrűsödési pontjainak bizonyos osztódását is magában 
foglalja. Mert HEGEL tanulmányozása summázataként LENIN joggal írhatta: „A forma lé-
nyegi. A lényeg formált. így vagy úgy a lényegtől is függően [...]".7 Es a formai oldalnak 
e lényegiben részesedése az emberi objektivációk különböző típusaiban különböző súllyal 
juthat kifejeződésre. Az esztétikai minőséget, azaz műalkotást eredményező objektivá-
ció kapcsán például megállapítást nyert, hogy „a formálás a tulajdonképpeni döntő elv, a 
tartalom esztétikai feldolgozása pedig puszta élőmunka, amely művészileg magában még 
keveset jelent, mivel a mellette való megállás nem valamilyen gyengébb művészeti telje-
sítményt, hanem esztétikailag tekintve egyáltalában semmit sem hoz létre". S noha „az 
önállóságnak ez a hiánya [...] mitsem változtat a tartalom elsőbbségén", mindez mégis 

5 Lukács György A különösség mint esztétikai kategória (Budapest: Akadémiai Kiadó 1957) 255 o., 149. o. 
6 A jogi fo rma (a jog kritériumaként értelmezett) fe lfogása kettó'sségére s az ezek közötti szintézisteremtés 

szükségességére és lehetó'ségére lásd a szerzőtől 'A jogtudományi fogalomképzés néhány módszertani 
kérdése' Állam- és Jogtudomány Xlll (1970) 3, 589 -609 o„ különösen 595-599 . o. 

7 V. I. Lenin 'Filozófiai füzetek' |Filoszófszkie tetrádi] in Lenin Művei 38 (Budapest 1961), 127. o. 
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alkalmas arra, hogy mutassa „a művön a fonnának döntő, önálló, befejező funkcióját".8 S 
a tartalom és forma kapcsolatának alapjellegét illetően a jogban sem más a helyzet. A jogban 
objektiválandó tartalomnak a jogi formaadást megelőző megmunkálása ugyanis elméle-
tileg nem más, mint „csupán csak élőmunka [...], amely - minthogy önmagában jogilag 
még semmi jelentőset, értékeset és érvényeset nem hoz létre - normatív erőt és jelleget, 
jogi normativitást éppen ebben a sajátos jogi megformálásban nyer", hiszen a „jogi-nor-
matív minőség és jelentőség" csak „a jogalkotási folyamat tulajdonképpeni formaadó 
szakaszában" jöhet létre.9 

MARX és ENGELS többször is rámutattak arra, hogy a jogban ez a formai oldalnak tulaj-
donított hangsúlyos jelentőség nem véletlenszerűen alakult ki, hiszen „a civil társada-
lom minden szükségletének, akármelyik osztály legyen is éppen uralmon, az államakara-
ton [kell] keresztülmenni, hogy t ö r v é n y e k f o r m á j á b a n általános érvényességet 
érjen el". Ez a jelentőség, mint a polgári társadalom példáján bizonyították, a jog, s így 
végső soron ama társadalom természetében, viszonyaiban gyökerezik, amelynek kereté-
ben a fennmaradás elsődleges feltétele az alapvető viszonyok, szükségletek jogi objek-
tiválása. Az az akarat, mely a jogban kifejeződésre jut, társadalmilag meghatározott, és 
nemcsak tartalmában, hanem kifejeződési formáját illetően is. Mert „akaratuknak állam-
akarat, t ö r v é n y f o r m á j á b a n általános kifejezést kell adniok", hiszen „amennyire 
nem idealisztikus akaratuktól vagy önkényüktől függ, hogy testük súlyos-e, éppen annyira 
nem tőle függ az sem, hogy saját akaratukat törvény formájában keresztül viszik-e [...]".10 

A kifejezés formájának felfokozott jelentősége viszont ily módon azt jelenti, hogy a lé-
nyeg nem bármilyen, hanem adott és csakis adott módon való formálása nem egyszerű, 
külsőleges alakítás többé, hanem ez maga is lényegivé, a tárgy lényegében osztozóvá 
alakult át; s így az, ami nem más, mint a tartalom megszervezése, a megszervezett tartalom 
lényege mozzanataként lép majd elő. 

A német ideológia lapjain MARX és ENGELS nemcsak az uralkodó osztályakarat törvé-
nyek formájában történő kifejezésének szükségképpeni jellegéről írtak, hanem ennek 
tudati következményeiről, lecsapódásáról is. Arról, hogy a reális viszonyok ilyen ob-
jektivált kifejeződéseinek „az egyénekkel szemben önállósulniok kell"; ezek „uralkodó 
hatalomra jutnak velük szemben", s fogalmakban megtestesülve „még külön jelentőség-
re és kiteljesülésre tesznek szert"; olyan „illúziónak" és „kultusznak" adnak teret, amely 
elfedi, elrejti az eredeti meghatározottságokat s tartalmakat; mert „az a meggyőződés, hogy 
ezek az általánosságok és fogalmak titokzatos hatalmak, szükségszerű következménye a 
reális viszonyok önállósulásának, amelyeknek kifejezői". Sőt, egy tervvázlatában MARX 

még külön is kiemelte, hogy „a jog eszméje", „az állam eszméje" vonatkozásában „a 

8 Lukács, 255. és 257. o. 
9 Peschka Vilmos Jogforrás és jogalkotás (Budapest: Akadémiai Kiadó 1965) 497 o., különösen 354., 360. 

és 357. o. 
10 Engels Frigyes Feuerbach és a klasszikus német filozójia felbomlása [Ludvig Feuerbach und der Ausgang 

der klassischen deutsche Philosophie, 1866J, in Marx - Engels Válogatott művei II (Budapest: Szikra 
1949), 355-398. o. különösen 391. o. és Marx Károly és Engels Frigyes A német ideológia [Die deutsche 
Ideologie, 1845-1846J (Budapest: Szikra 1952) 102. o., különösen 112 o. (kiemelés mindhárom helyen: 
V. Cs.). 
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k ö z ö n s é g e s tudatban a dolog a feje tetejére van állítva".11 Ez a feje tetejére állított-
ság azonban - s ezt hangsúlyoznunk kell - nemcsak egyszerűen látszat, hamis tudati kép, 
ami sajátos torzulásként „a k ö z ö n s é g e s tudatban" jelenik meg. A jog mint formali-
zált intézményesedő objektiváció esetében részben maga „a dolog" is a feje tetejére áll: 
az objektiváció eredményeként olyan új minőség jön létre, amely csupán átalakítva, meg-
szüntetve őrzi a régi minőséget, és önállósága így az elszakadás lehetőségét is magában 
foglalja. S a jogi objektiváció formai oldala éppen azért nyer hangsúlyos, lényegi jelen-
tőséget, hogy mihelyt egyszer az objektiválás megtörtént, ez genezisétől is függetlenedő, 
önállósuló létet nyerjen; és eredeti meghatározottságaival is szembefordítva, az esetleges 
tartalmi bírálatot pedig semlegesítve nyerhessen a társadalmi rendezés eszközeként két-
ségbevonhatatlan érvényességű magatartási modellként alkalmazást. 

És joggá transzformálásukban a társadalmi viszonyok „elvarázsolása" ily módon nem-
csak az elvont szabályok alakjában tükrözés tökéletlenségében, célzottan szimplifikáló 
tendenciájában ismerhető fel.12 Felfogásunk szerint az „elvarázsolás" műve voltaképpen 
azáltal s abban az értelemben válik teljessé, hogy a társadalmi jelentőségük folytán jogi 
tartalommá transzformálást igénylő viszonyok éppen e transzformálás, vagyis a specifi-
kusan jogi tartalommá transzformáló formai megszervezés következtében elveszíteni lát-
szanak eredendő, elsődleges lényegiségíiket, s ezt megszüntetve - és magasabb szinten 
megőrizve - egy a megformálásból születő új minőség specifikus lényege mozzanatát 
képezve jelennek ismét meg. 

HEGEL a forma különös hangsúlyozottságát ott látta, ahol a kellő forma szükségességé-
ről volt szó, vagyis a műalkotásoknál, ahol e forma „annyira nem közömbös a tartalom-
mal szemben, hogy ellenkezőleg, maga a tartalom".13 De úgy tűnik, a kellő forma a jognál 
is megjelenik, legalábbis részben, körülhatárolt értelemben. A parafrázis-probléma, va-
gyis a forma alkotó és alakító szerepe a specifikusan esztétikai vagy jogi (és nem más) 
minőségként létezésben már maga is erre utal. E ponton azonban a hasonlóság fennállása 
mellett az eltérés bizonyos elemeire is rá kell mutatnunk. Az esztétikai minőségben kellő 
forma ugyanis az egyedi műalkotás konkrét formája, e forma konkrét totalitása, a formá-
lás elemeinek olyan halmaza, a tartalom olyan konkrét megszervezése, amely a maga 
egyediségében esztétikai minőséget hoz létre. A jogi minőségben kellő forma ezzel szem-
ben kevésbé egyedi, kevésbé konkrét forma. Az esztétikai minőség eléréséhez minden 
esetben a forma újraképzése, a formálásnak a formálandóhoz mért konkrét egyedi alkal-
mazása szükséges, mert modorossá, esztétikai minőség alkotására képtelenné válik az, 
aki a kifejezés eszközeiből „a valóság befogadásának és formálásának esztétikai a prio-
rijai csinálja".14 Az esztétikum területe nem formalizált, itt nincsenek standardizált, szab-
ványszerű formák; a jog területén viszont a specifikusan jogi formaadás a formálás „nor-

11 Marx - Engels A német ideológia, 123. és 154. o. 
12 E jelenség érzékletes leírására lásd Szabó Imre A jogelmélet alapjai (Budapest: Akadémiai Kiadó 1971) 

308 o., különösen 175-180. o. és Szabó Imre 'A jog társadalmi korlátai ' in Magyar Tudomány XVII 
(1971) 3, 125-134. o., különösen 131-132. o. 

13 Vö. Hegel, 214. o. 
14 Lukács, 152. o. 
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matív a priorijaként" jelenik meg: egy blanketta-forma az, ami a jogi minőséggé formálást 
elsődlegesen megkülönbözteti a bármi mássá történő formálástól. Persze a jogi minősé-
gen belül a tartalom konkrét egyedi megszervezésében, formálásában, kifejezésében bi-
zonyos formai variációk elképzelhetők; az azonban a műalkotások körében sem kizárt, 
hogy bizonyos formai variációk a maguk konkrét egyediségében egyaránt esztétikai 
minőségeket hozzanak létre. Különösen fontos tehát annak érzékelése, hogy a sajátos 
minőségen belüli variációk tekintetében nemcsak a műalkotás, de a jog is konkrét egyedi 
produktumként, tartalom és kifejezése szerves egységében, azonosságában jelenik meg. 
Az esetleges variánsokat ily módon elvileg a jog területén is független, a kérdéses minő-
séget önállóan hordozó jelenségeknek kell tekintenünk. 

A gondolati tevékenység más típusaihoz hasonlóan itt sem indokolatlan megkérdez-
nünk, vajon eljárásunk értelmes absztrakciót eredményez-e. Ha az értelmesség azon mér-
hető, hogy absztrakciónk segíti-e a tárgy rejtett, bár lényegi vonásainak feltárását, akkor 
határozott igennel kell felelnünk. A tartalom és fonna viszonyának a jog területén történő 
megkülönböztetése ugyanis a fentiek tükrében arra utal, hogy a jogiként rögzítendő tar-
talom specifikusan jogi megfonnálása, azaz kellő formában történő kifejezése a jogi je-
lenség lényegének mozzanatát, olyan sine qua non tulajdonságát alkotja, amely elsődle-
ges szerepet játszik e jelenségnek minden mástól, például az erkölcsitől való elhatárolá-
sában. 

Ha figyelmünket ezek után a kódex fogalmára összpontosítjuk, a totus pro parte érve-
lés lehetősége alapján bizonyos mértékig hasonló következtetésre kell jutnunk. Ennek 
megfelelően a kódex olyan minőséget képez, amelynek tartalma e minőségét a kódexre 
kizárólagosan jellemző formai megszervezettsége révén nyeri el. Ebből kitűnően tehát a 
kodifikációs jogképzés kapcsán a formai oldal hangsúlyozottsága még érzékelhetőbbé 
válik. S ez annak következménye, hogy a jogi jelenségek totalitásában maga a kódex-
fogalom mindenekelőtt formai fogalomként jelenik meg. Hiszen a kódex nem más, mint 
a jog sajátságos megjelenési formája. Nem más, mint a normatív kifejezés sajátságos 
módozata. S így könnyebben érthetővé válik az is, hogy a kódex-fogalom egységes: nincs 
pozitivisztikus és szociologisztikus változata. Pedig a jogtudományi fogalmak többsége 
Janus-arcú, hiszen önállósuló (pozitivisztikus) fogalomképzésre csábít a jogi jelenség 
formai kötöttsége, és önállósuló (szociologisztikus) fogalomképzésre e jelenség társadal-
mi meghatározottsága. A kódex fogalmában azonban - minthogy ez nem jogilag is téte-
lezett, normative is definiált fogalom - nincs ilyen hasadás, s így nincs szükség az analí-
zis egyoldalúságait, tehát részeredményeit megszüntetve megőrző, a jelenség anyagi 
egységét rekonstruáló szintetikus fogalomképzésre sem.15 A kódex-fogalom egysége ily 
módon nem e fogalom ürességét, formai és/vagy társadalmi tartalmat!anságát jelzi, ha-
nem azt, hogy tartalmi heterogeneitása - mint többnyire a mindennapi, sőt olykor a tudo-
mányos fogalmak esetében is - nem indokolja e fogalom hasítását, különböző oldalainak 
fogalmiasított kivetítését, önállósuló fogalmakba tagolását. Ha viszont a kódex-fogalom 

15 A tételes jogi lag is definiált, normative körülhatárolt jelentőséggel és érvényességgel is rendelkező jog tu-
dományi fogalmak képzésének dichotomikus (pozitivisztikus és szociologisztikus) tagoltságára s szinté-
zisük lehetőségére lásd a szerzőtől ' A jogtudományi fogalomképzés ' , különösen 603-606. o. 
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a jogi jelenségek totalitásában formai fogalmat képez, akkor ez egyúttal azt jelenti, hogy 
a kódex-fogalom sajátlagos tartalmi mozzanatai is e forma által közvetítve, megszervez-
ve, nem kis mértékben e forma elemei gyakorlati hatásával, kisugárzásával összefüggés-
ben jelentkeznek. S e ponton ismét felvetődik a már idézett újkritikai tétel, „a költészet 
egyenlő saját módszereivel" aforisztikus igazságának vagy torzító egyoldalúságának 
kérdése. 

A kodifikáció ugyanis - mint az emberi objektivációk általában - kétségkívül társa-
dalmi törekvésként, a mögötte álló mozgalom pedig társadalmi mozgalomként jelent meg, 
s maga a kódex is, eredendően kétségkívül társadalmi produktumot képez. Az a jelenség 
tehát, ami a jog totalitásának szintjéről szemlélve formai mozzanatnak tűnik, a jog életé-
ben - mind ókori és középkori előformáiban, mind újkori és legújabb kori megvalósulá-
saiban - társadalmi hatások és küzdelmek közvetítő, vagyis befogadó s egyszersmind 
indító közegét képezte. A tudatos emberi cselekvésben ugyanis törvényszerű, hogy a ki-
tűzött célok megvalósításának eszközei maguk is céllá válnak, s így az, ami adott reláci-
óban instrumentumként jelenik meg, más relációban már célként, pontosabban instrumen-
tális célként lép elő. Az a viszony tehát, ami egy rendezés általános társadalmi célja és 
optimális technológiai megfogalmazása között fennáll, más relációban megszüntetve 
megőrződve már más viszonyok szerepjátszásának adhatja át helyét. S a kódex-fogalom 
elemzett formaisága is, tudjuk, csupán adott tartalmihoz mért formaiság, mely más vetü-
letben tartalmiként jelenhet meg; mint minden fogalom, a kódex-fogalom is tartalom és 
forma viszonyainak olyan csomópontja, amely adott viszonyok által generáltként s adott 
(más) viszonyokat generálóként egyidejűleg szerepel. A tartalom és forma, cél és eszköz 
viszonyainak értelmes létet csak meghatározott relációrendszerben nyerő relativitása 
azonban egymás által való behelyettesíthetőségiik (vagyis: azonosíthatóságuk) állításá-
hoz a legkevésbé sem vezet. így az a körülmény, hogy az emberi objektivációk más típu-
saihoz hasonlóan a kódex is csupán társadalmiságában megragadható tennék, a kodifikáció 
pedig társadalmi mozgásfolyamatok célpontja, színtere és aktív tényezője, a kódex tar-
talmi és formai mozzanatainak meghatározottságait, mozgási terét egyértelműen behatá-
rolja, de nem jelenti egyúttal, hogy a társadalmiság lényegiként megragadása a kódexet 
mint eszközt is egyszersmind kimerítően specifikálja. Az eszköz cél irányultsága létének 
értelmét, legalapvetőbb jellemzőjét adja; az eszköz célrairányultsága szabja meg techno-
lógiai kidolgozásának irányát és módját; mindez azonban nem helyettesíti a technológi-
ai kimunkálás alapjellemzőinek szintén lényegiként elemzését, az eszköz fogalomköré-
be vonását. Miként az emberi objektivációk más típusaiban is, a kodifikációs alkotásban 
a kész produktum sajátos minősége olyan önmagukban formai összetevők eszközével 
történő szervezés, formaadás eredménye, amelyek izolált, absztrakt egyediségükben e 
minőségnek, egy ilyen minőségként történő működésnek csak puszta lehetőségét tartal-
mazzák. Ezek az összetevők tehát, éppen mint instrumentumok, felhasználásuk közegé-
ben meghatározottak. Alakításukat s alkalmazásukat döntő módon befolyásolja az ob-
jektiváció célzott társadalmisága, e társadalmiság azonban mégsem azonosítható azzal a 
technológiával és eszköztárral, ami e társadalmiságra mint sajátos minőségként történő 
funkcionálásra lehetőségei szolgáltat. így, ha kérdésünket ezúttal már a kódexre közvet-
lenül alkalmazva ismét feltennénk - vajon igaz-e, hogy „a kodifikáció egyenlő saját 



6 8 A JOG MINT RENDSZER 

módszereivel"? - , csak kettős választ adhatnánk, ami feltehetően jelezne valamit az új-
kritikai állásfoglalás saját határait, egyoldalúsága sarkítottságait illetően is. Az objektiválás 
technológiájának nézőpontjából ugyanis - s e nézőpont bizonyosan jogosult, kívánatos, 
sőt mellőzhetetlen mind a jog, mind más objectivációk elméletében - az objectiváció 
valóban nem más, mint instrumentális összetevőinek, eszközeinek konkrét egyedi instru-
mentummá szerveződő összessége. Az objektiváció immár nem önmagáért, hanem szá-
munkra való léte, azaz önálló, társadalmi jelenségként megjelenése, működése, vagyis 
társadalmisága nézőpontjából viszont már sokkal többet és tartalmasabbat: önálló, sajá-
tos - és így külön elemzést érdemlő és igénylő - társadalmi minőséget képez. 

2. A rendszerjelleg és axiomatikus megközelítése 

A kódexnek a felismerést és azonosítást megkönnyítő külső jele, s egyúttal technológiai 
eszközeinek, instrumentális összetevőinek összefoglaló, lényegi mozzanatot tükröző 
kifejezője nem más, mint a kódex rendszerjellege. A rendszerjelleg az a formai ismérv, ami 
a kodifikációs eszme történeti előformái és különböző megvalósulásai között hidat al-
kot, s a kódex mint formai fogalom középtengelyében állva a jog e sajátságos kifejezési 
módjának leginkább átfogó, általános és jellegzetes adottságát képezi. Ha PEER G Y N T 

módjára a fogalom burkát feltörnénk, a különböző egyedi és különös (történeti) rétegek 
leválasztása után ez az, ami ott maradna, mint a fogalom legbelsőbb, legkeményebb és 
legellenállóbb tartománya, magja; ez az, ami a jog különböző kifejezési formái közül az 
egyiknek specifikus jellemzője: differentia specifica'yá., s így sine qua non tulajdona. 

Csak későbbi, konkrét példákra épülő elemző vizsgálódás, esettanulmányok elvégzé-
se során deríthetünk fényt arra, hogy miben is áll a kódexek rendszere, s mi adja e rendszer 
sajátos minőségét, ami az ún. írott jogforrások egyéb fajainak belső szervezetétől, struk-
turálásától megkülönbözteti. A kódexek rendszerjellegének elméleti megalapozása, jel-
lemzői, történelmi szerepének s társadalmi meghatározottságának körülhatárolása, az 
ezekkel kapcsolatos logikai problémák kimunkálása rendkívül szerteágazó, részletes elem-
zést igénylő feladatot képez. Mielőtt azonban ezt mint pozitív választ megkísérelnénk 
megfogalmazni, indokoltnak tűnik egy negatív választ körvonalaznunk. 

A rendszerjelleg terminus technicusként alkalmazása ugyanis önmagában igen keve-
set mond: inkább sejtet, mint specifikál adott tartalmat. És ennek oka az, hogy a rendsze-
reknek általánosságban különböző szintjei, különböző szervezettségű és összetettségű 
változatai, különböző „érettségű" és „tökéletességű" fokai, megvalósulásai vannak. Nap-
jaink egyik fiatal, fejlődő, határterületen mozgó tudománya, az általános rendszerelmélet 
ugyan egyelőre még adós alapfogalmának, a rendszemek átfogó, s legalábbis e diszciplí-
na keretében konvencionális meghatározásával - és hasonlóképpen adós azzal is, hogy 
kutatásait a természeti és társadalmi objektumok dinamikus rendszereinek elemzéséről a 
nyelvi, gondolati rendszerekre is kiterjessze - , mégis: eddig kialakult rendszerfelfogása 
alkalmas arra, hogy tükrözze a lehetséges rendszertartalmak heterogeneitását. Egy mini-
málisnak tekinthető rendszerfogalom szerint például „a rendszer tárgyaknak e tárgyak 
közötti és tulajdonságaik közötti viszonyokkal együttes összessége"; egy fokozottab-
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ban érzékeny, szigorú meghatározás szerint viszont - mely már a nyelvi-gondolati rendsze-
reket is kifejezetten átfogni szándékolta - „a rendszer meghatározása oly módon fogad-
ható el, mint valami, mely (1) olyan entitások (véges vagy végtelen) halmazából áll, 
amelyek között (2) a viszonyok halmaza rögzítést nyert úgy, hogy (3) adott viszonyokról 
más viszonyokra, avagy entitások közötti viszonyokról a magatartásra vagy a rendszer 
történetére nézve dedukciók lehetségessé válnak".16 A két meghatározás között már szá-
mottevő a fokozati különbség, noha ezek együttesen mindenekelőtt az anyagi - termé-
szeti és társadalmi - valóság mozgó, dinamikus rendszereinek leképezésére szolgálnak, 
így, ezekkel összevetve s a belső szervezettséget, koherenciát, a kapcsolatok kölcsönös 
strukturális egymásrautaltságát s zártságát tekintve a különbség immár nem egyszerűen 
fokozati, hanem a mennyiségen túl a minőséget is érintő, új minőséget eredményező lesz 
azokban a (csupán gondolati) rendszerekben, amelyek a deduktivitás elvének logikailag 
szigorú keresztülvitelével valóban axiomatikus rendszerekké szerveződnek. 

A rendszerként létezésnek van egy bizonyos objektív hierarchiája, értékrendje. S ez 
attól a ponttól indul, amikor a tárgyak laza halmazát affinitások még alig fűzik át, amikor 
a rendszer összetartó erői mindent egybevetve éppen csak arra elégségesek, hogy közöm-
bösítsék a centrifugális erők hatását; és egészen addig ível, amikor a rendszer minden eleme 
minden más elemhez már oly szorosan kötődik, hogy sokszoros át- meg átfonódásuk ré-
vén minden elem már puszta létével is szükségképpen a többit erősíti, miközben e cent-
ripetális hatás legyőzése, bármely elem kivonása szükségképpen az összes többi elem 
kimozdításával, a rendszer mint rendszer összeomlásával jár. Az alig-rendszer állapottól 
tehát a teljes axiomatizáltságig tart a fejlődés íve; s természetes, hogy általában a rendsze-
rek fejlődési tendenciája, önfejlődése - amennyiben egyáltalán dinamikus rendszerekről 
van szó - végpontként az axiomatizáltság inkább elvont eszménye felé mutat. Az abszt-
rakció e szintjén kézenfekvőnek tűnik hát, hogy - amint ezt történelmi példák tükrében 
valóban láthatjuk - a jog axiomatikus kodifikációjának újkori, de napjainkban is felbuk-
kanó víziójában eszményül és felülmúlhatatlan példaképül az EUKLIDÉSZÍ Elemek szol-
gáljanak. E klasszikus modell körében ugyanis „az elmélethez tartozó terminusok az el-
méletbe előzetes meghatározásuk nélkül bevezetést sohasem nyernek; a tételek az elmé-
letben kifejtést csak előzetes bizonyításuk után nyernek, csupán kis számuk kivételével, 
amiket elvekként elsőnek rögzítenek: a bizonyítás ily módon nem nyúlhat ki a végtelen-
be, hanem néhány elsődleges tételen kell nyugodnia, amiket viszont olyan gonddal vá-
lasztottak ki, hogy elfogadhatóságukat illetően egy egészséges szellemben semmilyen 
kétség se merülhessen fel. S jóllehet mindaz, ami állítást nyer, empirikusan bizonyosan 
igaz, igazolásként a tapasztalatra mégsem történik hivatkozás: a geométer csak demonst-

16 Az előbbire lásd A. D. Hall & R. E. Fagen 'Definition of Sys tem' in General Systems I (1956), id. A. I. 
Uemov 'Szisztemü i szisztemnüe iszszledovanija ' in Problemii metodologii szisztemnogo iszszledovanija 
(Moszkva: Miiszl 1970), 64 -86 o. és különösen 68. o. A „célszerű képződmény" közös nem-fogalom-
ként való hozzátoldásával, megjegyezzük, lényegileg hasonló körülhatárolást ad V. N. Szadovszkij 'K 
voproszu o metodologicseszkih principah iszszledovanija predmetov, predsztavijajuscsij szoboj szisz-
temü' in Problemii metodologii i logiki nauk (Tomszk 1962), 73 o, is. Az utóbbira pedig lásd Anatol Ra-
poport 'General Systems Theory ' in International Encyclopedy of the Social Sciences 15, ed. D. L. Sills 
(New York: The Macmillan Co. & The Free Press 1968) 4 5 2 - 4 5 8 o„ különösen 453. o. 
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ratív úton halad előre, bizonyítékait kizárólag arra alapozva, ami előzetesen már megál-
lapítást nyert, miközben egyedül csak a logika törvényeit veszi figyelembe. így minden 
teoréma a szükségszerűség kapcsolatával kötődik azon tételekhez, amelyekből következ-
ményként dedukálást nyert, míg fokról fokra kialakul egy szigorúan körülzárt háló, mely-
ben közvetlenül vagy közvetve minden tétel érintkezik a többi tétellel, végül pedig mind-
ez egy olyan rendszerhez vezet, amelyből egyetlen részt sem vonhatnánk el vagy módo-
síthatnánk anélkül, hogy tönkre ne tennénk az egészet."17 

A geometria EUKLIDÉSZÍ rendszere azonban nemcsak elvont lehetőségként, egy fejlő-
dési sor elképzelt vagy feltételezett szélső pontjaként jelentkezett történelmileg a jog szá-
mára. A kódexfogalom történeti elemzése egyértelműen mutatja, hogy a kodifikáció már 
előformáiban is a jog írott jogi rögzítésének meghatározott módját, nevezetesen a rend-
szerként történő kimunkálást célozta. A rendszerjellegű rögzítés igénye funkcionálisan 
kötöttként jelent meg; az ezekkel kapcsolatos társadalmilag igényelt és megalapozott 
célkitűzések között (esetleg csak instrumentális értékűként, de) minden esetben szerepelt 
a (többnyire széles területet átfogó) szabályozás áttekinthetőségének megkönnyítése, 
valamint a rendezés (legalábbis időleges) lezárása s (legalábbis viszonylagos) zárttá téte-
le. Nos, a szabályozás rendszerjellegének „érettebb", „tökéletesebb" fokra emelése, ele-
meinek egyre szorosabb kölcsönös egymásra vonatkoztatása, közvetítettségeinek mind 
közvetlenebb feltárása, kapcsolatainak rövidre zárása, feltételezettségei kölcsönviszonya-
inak kidolgozása, s ezzel fennállásuk egységének, egységük koherenciájának legtelje-
sebb biztosítása - történelmileg mind a fenti célkitűzések leginkább alkalmas, optimális 
gyakorlati megvalósítását szolgálta. A kodifíkációs mozgalmak rendszertani törekvései-
nek társadalmi hátterét és hatását, a rendszertani mozzanatoknak a kódex sajátos társadal-
mi érvényesülésében betöltött szerepét másutt kell majd megrajzolnunk; most csak annyit 
jegyzünk meg, hogy a jogászt, jogtudóst vagy filozófust nem egyszerűen s nem csupán a 
rendszer valamiféle tehetetlenségi nyomatéka, önfejlődési ösztöne, vagy pusztán prag-
matikus megfontolások vitték az axiomatika útjára - és csapdájába. A kodifikáció során 
a jog axiomatikus (re)konstrukciója lehetőségéről kialakított elképzelés ugyanis törté-
nelmileg mindig a jogi - és ezzel a társadalmi - valóság strukturálásával: lételméleti és 
ismeretelméleti felfogásával állott szoros összefüggésben. 

Noha a kodifikáció klasszikus lípusalkotó százada a XIX. század volt, nem tekinthet-
jük véletlennek, hogy az a század, amely klasszikussá vált törekvést viszont a jog axio-
matikus (re)konstrukciójára nyújtott, a X V I I . század volt. Ez az a század, mely KEPLER, 

GALILEI, HARVEY, GASSENDI, HUYGENS, NEWTON és mások felfedezéseivel a természettudo-
mányos világkép döntő győzelmét hozta a középkori skolasztikus gondolkodás felelt; 
mely az emberi ész diadalát a polgárság általános politikai győzelmét megelőző győzel-
meként elsőként hirdette; mely a grand siècle korában a tudományokat nagykorúvá s 
alapvetően matematikai meghatározottságuk révén egységessé tette, s így GALILEIÍ is annak 
mondására késztette, hogy - idézem szabadon - matematikai szimbólumokban íródott a 
természet nyelve; és végül, mely átfogó filozófiaként a KARTEziánus racionalizmust az 

17 Robert Blanché L'Axiomatique 4e éd. (Paris: Presses Universitaires de France 1967) 102 o. [Initiation 
phi losophique 17|, 1 -2 . o. 
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emberi gondolkodás történetének egyik legbecsesebb emlékévé tette. Discours de la 
méthode című művében 1637-ben DESCARTES már kora tudományosságának szellemét 
kifejező, a skolasztikával szembeforduló módszertani elvet fogalmazott meg, mikor ki-
fejtette: „Azok a hosszú, egészen egyszerű, könnyű oksorok, amelyekkel a geometriával 
foglalkozók szoktak élni, hogy legnehezebb bizonyításaikhoz eljussanak, bennem azt a 
gondolatot keltették, hogy az emberi ismeret számára hozzáférhető dolgok mind hasonló 
rendben követik egymást."18 Ugyanakkor azonban nem elégedett meg a strukturális ha-
sonlóság csupasz rögzítésével, hanem geometrikus rendfogalma révén kísérletet is tett a 
filozófiai-tudományos univerzum szolid alapokról, megdönthetetlen bizonyosságú elvek-
ből kiinduló, az összetett felé az egyszerűtől haladó felépítésére. S ahogyan a KARTEziánus 
filozófia sarokköve a cogito ergo sum princípiuma lehetett, úgy lett a jog kibontásának 
alapjává egy vagy néhány evidensnek, egyetemes érvényességűnek tekintett maxima; a 
társadalmi szerződés elméletében pedig, mint ismeretes, az okfejtés indítópontjává egy 
egyszerű, még jogi viszonyokat sem, csak izolált egyedeket ismerő „természeti állapot" 
feltételezése vált. 

A jogtudományban persze a KARTEziánus racionalizmus nem egyszerre, teljes fegyver-
zetben, Pallas Athéneként jelent meg; köztudott dolog egyébként, hogy a későbbi fejlő-
dést előlegező DESCARTES is kora haladó módszertani irányzatainak összegezését végezte 
csupán el. Nos, a XV1Í. század elején ALTHUSIUS Dicaeologicae (1617) című munkájában 
a jogot még természetes valóságként tárgyalta, tudományának célja a realitások leírása, 
tükrözése volt. Fogalomrendszerét azonban PIERRE DE LA RAMÉE módszerét, a RAMista lo-
gikát követve matematikai rendbe foglalta, s kifejtése karakterét így végül is az a - lati-
nosan - RAMUS határozta meg, aki maga még a középkor és az újkor határmezsgyéjén állt.19 

Néhány évvel később, 1625-ben, De jure belli ac pacis címet viselő művében viszont 
GROTIUS már a jogot, a jog rendszerét is csak a matematikaihoz hasonlítható biztonsággal 
és bizonyossággal levezetve építi fel. Számára többé nincs kétely; joga autonóm teremt-
mény, hiszen „a természetjog az alkotás kategorikus imperatívuszává vált";20 s ezt a meg-
ingathatatlan. az egyházi teológiától és erkölcsfilozófiától egyaránt szabadult (s csupán 
a természettől, a józan emberi értelemtől korlátolt) biztonságérzetet tükrözik a mű büszke 
elöljáró szavai. Ezek tanúsága szerint ugyanis mindaz, ami elmondatott, „helytálló volna 
akkor is, ha feltennők - már pedig ezt a legnagyobb bűn elkövetése nélkül még feltételez-
ni sem lehet - , hogy Isten nem létezik, vagy nem törődik az emberek dolgaival".21 S így 
lassacskán, fokról fokra nyeri el tiszta, elméletileg kifinomult alakját a jognak és kodifi-

18 René Descartes Értekezés az értelem helyes használatának s a tudományos igazságok kutatásának módsze-
réről ford. Alexander Bernát (Budapest: Franklin 1881) 181 o. [Filozófiai írók Tára], 13. o. 

19 Vö. Michel Villey La formation de la pensée juridique moderne (Paris: Les Editions Montchrestien 1968) 
715 o., különösen 588-589. o., valamint Georg Wilhelm Friedrich Hegel Előadások a filozófia történe-
téről [Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie 1816: 1833] III (Budapest: Akadémiai Kiadó 
1960) 615 o. (Filozófiai írók Tára XVIII), 182-183. és 193. o. 

20 Albert Brimo Les grands courants de la philosophie du droit de l'État 2L' éd. (Paris: Pedone 1968) 436 o. 
[Collection: Philosophie comparée du droit de l 'État], 86. o. 

21 Hugo Grotius A háború és béke jogáról ford. Haraszti György, I (Budapest: Akadémiai Kiadó 1960) 327 
o., az idézet 147. o. 
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kálásának axiomatikus felfogása, végződik és teljesedik be a nagy kísérlet, amit a racio-
nalizmus módszertani posztulátumaiból kiindulva az újkor jogtudománya a jog geomet-
rikus ihletésű rendszerbe foglalása, matematizálása érdekében tett. 

ALTHUSIUS sajátos átmenetét követően, GROTIUS áttörése nyomán ugyanis még számos 
jogtudós kísértette meg a lehetetlent, s kísérelte meg valóra váltását: WEIGEL, FELDEN, 

PUFENDORF és mások munkássága a deduktív rendszerképzés módszertana oldaláról is je-
lentősnek tűnik. Az axiomatizmus történelmi kihívására azonban életműve egész szenve-
délyével, személyes létét a problémával csaknem azonosítva, negatívumaiban is máig ható 
módon csak LEIBNIZ válaszolt. S ez tette indokolttá, hogy LEIBNIZ szétforgácsolódó, de 
közel öt évtizedes, olykor csaknem egy Szisziiphosz rendíthetetlenségével jellemezhető 
vívódását a LEIBNIZÍ oeuvre-re\ és tudománytörténeti összetevőivel szembesítve egy má-
sik írásunkban még külön is megvizsgáljuk.22 

Noha DESCARTES és LEIBNIZ kora véglegesen elmúlt, a KARTEziánus racionalizmus elkü-
lönült filozófiai rendszerként elvesztette vitalitását, s az emberi tudás más nagy öröksé-
geihez hasonlóan immár nem eredeti alkotói egységében, hanem korunk kultúrája szer-
ves összetevőjeként abban feloldva, mindennapos tudásunk részét képezve él és hat to-
vább - nos, az axiomatizmus kísérlete mégsem történelmi kaland volt csupán, hanem olyan 
alapvető logikai-módszertani probléma, amely más társadalmi és tudományos feltételek 
között is megtalálta a maga kifejeződési módját. Tudjuk, hogy nem LEIBNIZ volt az első és 
SPINOZA az utolsó, aki megkísérelte, hogy a filozófiai ismeretek nyelvét verbális matema-
tikává alakítsa át. Csupán jelzésszerűen említjük: az apriorisztikus módszer egyik leg-
durvább, szembetűnően torz változata mint „magasabbrendű szócséplés, mint a német 
szellemi ipar legjellegzetesebb és legtömegesebb terméke" a XIX. századi Németorszá-
got például úgyszólván elárasztotta, s amint erről az Anti-Dühring tanúskodik, a tudomá-
nyosság védelmében magát ENGELST is szenvedélyes, az ellenfelet a nevetségessé tevés-
től sem kímélő polémiára sarkallta.23 Az axiomatizmus újjáéledését, reneszánszát azon-
ban korántsem az ilyen és hasonló önmegsemmisítő visszaélésekben látjuk. Ezek minden 
fajtájára egyébként is csak a sterilitás jellemző. Az, hogy „önnön visszképén kívül nem 
nyújt semmit. Gondosan kimunkált tautológia. A szavak, a számoktól eltérően, nem tar-
talmaznak önmagukban funkcionális összefüggéseket. Összeadva vagy elosztva más sza-
vakat adnak csupán, vagy saját jelentésük megközelítéseit."24 Az axiomatizmus feléledé-
sétől, a jog axiomatikus rendszerbetörésének megkísérlésétől ott kell tartanunk, ahol erre 
olyan átfogó módszertani alap kínálkozik, mint amit a KARTEziánus racionalizmus bizto-
sított a XVII. században. Ez pedig, úgy tűnik, éppen napjainkban, a XX. század derekán 
jött létre, amikor a matematikai logika s a kibernetika, a második ipari forradalom e leg-
kevésbé sem lebecsülendő eszközei egyik ősüket éppen LEiBNizben ismerik fel; amikor 

22 Vö. a je len szerzőtől 'Leibniz és a jogi rendszerképzés kérdése' Jogtudományi Közlöny XXV11I (1973) 10, 
6 0 0 - 6 0 8 . o. 

23 Engels Frigyes Hogyan „forradalmusítja" Eugen Dühring úr a tudományt („Anti-Dühring") [Herrn Eugen 
Dührings Umwälzung der Wissenschaft, 3. Aufl . 1894J (Budapest: Szikra 1948) 408 o., 7. és 91. o. 

24 Geo rg Steiner Egyre távolabb a szótól Tanulmányok [Language and Silence, 1967] (Budapest: Európa 
Kiadó) 322 o. [Modem Könyvtár: 183|, 30. o. 
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egyes munkákban már MARX is a társadalomtudományok matematizálásának egyik apos-
tolaként szerepel;25 amikor indokolt, számos területen egyenesen kívánatos kísérletek 
történnek a jogi információk számítógépes feldolgozására, a jog és kodifikációs kifejezé-
sei kibernetikai szemléletű tárgyalására - ami természetszerűleg az abszolutizálás veszé-
lyét is magában foglalja. 

A jog logikai feldolgozásának igénye és bizonyos mérvű lehetősége ugyan önmagá-
ban semmilyen szükségképpeni közösséget nem mutat az axiomatikus rendszerépítéssel, 
mégis különösen azon irányzat részéről, amely a jogi mozgásfolyamatokat formális logi-
kai sémákban kívánja leírni, olykor - s nem is véletlenül - felvetődik annak kérdése, vajon 
nem értelmezhető-e a jog formális rekonstrukciója egyben axiomatikus rekonstrukció-
ként is. Az az irányzat, amelyik a jognak és mozgásfolyamatainak teljes, kimerítő formá-
lis logikai rekonstrukcióját célozza (s az úgynevezett an ti formalista irányzattal szembe-
sítve napjainkban így formalistaként szerepel),26 az axiomatikus rekonstrukció problé-
makörének pozitív megítélésében ugyan nem egységes, abban azonban többé-kevésbé 
közös álláspontot vall, hogy e rekonstrukció lehetőségét nem tekinti eleve kizártnak. A 
formalista irodalom ily módon a kérdés pozitív tárgyalásának nem kivételes mellőzésé-
től27 egészen az axiomatizálhatóság határozott, részletes elgondolásokat is felölelő igen-
léséig terjed. S hogy az axiomatizálhatóságról vallott ködös eszméknek és határozatlan 
elképzeléseknek különösen Németországban volt és van irodalmi hagyománya, mutatja, 
hogy még egy olyan szerző is, mint ESSER, aki alaplélfogását tekintve formalistának sem-
miképpen sem minősülhet,28 művében természetesként használja és viszi végig az „axi-
omatikusan orientált" és „probléma-orientált" rendezés dichotomikus kategóriapárját.29  

Es ami a mi esetünkben még különösen érdekes, ezt az alapvetőnek tekintett két orientá-
ciót lényegében a kodifikációra tekintő „zárt rendszer", illetőleg az esetjogra tekintő 
„nyitott rendszer" eszméjének szinonimájaként fogja fel.30 Ez a beállítás, melynek fényé-
ben a kodifikációs szabályozás par excellence axiomatikus szabályozás, vagy legalábbis 
ennek egyértelmű megvalósítását célozza, természetesen túlzás, egy történelmileg kiala-
kult és körülhatárolt eszmény abszolutizáló, torzító kifejezését tartalmazza. 

25 Lásd pl. Voszpominanija o Marksze i Engelsze (Moszkva: Goszpolitizdat 1956), 66. o., id. V. P. Kazimircsuk 
Pravo i metodü ego izucsenija (Moszkva: Juridicseszkaja Literatura 1965) 204 o., különösen 166. o. 

26 A formalista és az anti-formalista irányzatok szembenállásának alapvető különbségére lásd mindenekelőtt 
a brüsszeli jog- és társadalomfilozófiai világkongresszus bevezető referátumait: Chaïm Perelman 'Le 

raisonnnemenl juridique' in Die Juristische Argumentation (Wiesbaden: Steiner 1972), 1-15. o. [Archiv 

für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 7] o. és Georges Kalinowski ' L e raisonnement jur idique ' uo., 

17-42. o. 
27 Pl. Georges Kalinowski Introduction à la logique juridique (Paris: Librairie Générale de Droit et de Juris-

prudence 1965) 178 o. [Bibliothèque de Philosophie du Droit 1111. 
28 Vö. Julius Stone Legal System and Lawyers' Reasoning (London: Stevens 1964) 454 o., különösen 195. 

o. jegyzet . 
29 „Axiomatikusán orientált - írja Josef Esser Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des 

Privatrechts 2. Aull. (Tübingen: J. C. B. Mohr 1964) 394 o. [Untersuchungen zur Vergleichenden all-

gemeinen Rechtslehere und zur Methodik der Rechtsvergleichung 1], 218. o. - az a logikailag zárt rend-

szer, amelynek csúcsán deduktive termékeny főtételek állanak." 
30 Esser, különösen 44. o. 
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Ami viszont EssERnél csak módszertani irányzat, feltételezett szélső pont vagy lehet-
séges pólus lehetett, az határozott elvvé, állítássá válik az ausztráliai STONE-nak erőteljes 
fogalomzavart mutató felfogásában. STONE szerint ugyanis „ha egy jogrendszert úgy ala-
kítanánk ki, hogy az olyan jogtételek elégségesen átfogó halmazát foglalja magában, 
amelyek jelentésüket tekintve elég pontosak és állandóak ahhoz, hogy csupán egyetlen 
válasz következhessék belőlük bármely jogi megoldást igénylő problémára, nos, e jog 
alkalmazói kizárólag csak a formális logika használatára kényszerülnének [...]. S egy ilyen 
rendszer, hasonlatosan a geometriához vagy az algebrához, axiomatikus rendszernek -
axiomatikának - minősülne."31 Az axiomatika, mely egy rendszer belső szervezettség-
ének specifikus, határértéket jelölő minősége, STONE felfogásában azonosul egy olyan 
tulajdonsággal, amely - mint látni fogjuk - az axiomatikus jellegnek karakterisztikus, 
bár korántsem kizárólagosan jellemző kísérője. A következménylevonás logikai bizton-
sága ugyanis önmagában korántsem feltételezi a logikai előzmény axiomatikus struktu-
ráltságát. Pedig STONE axiomatikus jellegen - úgy tűnik, kizárólagosan - a premisszák 
logikai világosságát érti. Ezt fokozottabban érzékeltethetik alábbi, tételének egyszersmind 
abszolutisztikus formát kölcsönző sorai: „még a retorikailag (vagy t o p i k u s a n) leg-
erőteljesebben orientált jogrendszer is számos axiomatikus alrendszert foglal magában, 
melyek n é h á n y jogtétele alkalmas olyan premisszaként történő felhasználásra, amely-
ből megoldások megfelelően dedukálhatók szigorúan logikai eljárások alapján. Valóban: 
hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a jogrendszert bizonyos mértékben axiomatikusnak 
tekintsük, számos olyan felső tételt tartalmazónak, amelyből a jogkérdésekre adott vála-
szok logikailag garantált módon levonhatókká válnak."32 

Visszatérve ismét az axiomatikus hagyományokat őrző német joglogikai iskolához, a 
formalista irányzat egyik legnevesebb képviselője, KLUG, átfogó munkájában például rész-
letesen tárgyalja az axiomatikus módszer s az axiomatikus rendszerképzés általános logi-
kai kérdéseit, valamint a jogászok vágyódását a jog axiomatikus kodifikációjára.33 A 
tulajdonképpeni probléma, a jogi axiomatika lehetőségének problémája megválaszolá-
sától - vagy legalább felvetésétől - ugyanakkor következetesen eltekint. A jog axioma-
tizálásának döntő pontjait - és buktatóit - így nem is tárgyalja; következésképpen a jogi 
rendszer összetevői közötti kapcsolat deduktivitásának hiányát sem tudatosítja; és para-
dox módon a jogra specifikusan vonatkoztatott egyetlen tétele végül nem más, mint 
BOCHENSKI véleménye, melynek megfelelően minden nyelv, ha nem is kiművelt módon, 
de lényegileg axiomatikusként jelenik meg.34 A válaszadásban tulajdonképpen nem jut 
előbbre a Heidelbergben doktorált és újabban Salzburgban tanító TAMMELO sem: állás-
foglalása azonban, úgy tűnik, KLUGénál több és határozottabb bátorítást tartalmaz. 
TAMMELO ugyanis erős bírálatot mond, de csak ama „vak obskurantizmusból" eredő véle-
kedés felett, amely szerint - úgymond - a logikusok önszempontú vágya lenne a jog 

31 Stone, 330. o. 
32 Stone, 332. o. 
33 Vö. Ulrich Klug Juristische Logik 11951) 3. Aufl. (Berlin etc.: Springer 1966) 191 o., különösen 15-16. 

és 174-176. o. 
341. M. Bochenski Die zeitgenössigen Denkmethoden 2. Aufl. (München 1959) 93 o., id. Klug, 16. és 174. o. 
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axiomatikus rendszerbefoglalása. A valóságban azonban - írja - nincs erről szó, lévén 
„az, hogy maga a jog axiomatizálása megvalósíttassék-e vagy sem, jogpolitikai döntés 
dolga, melyre a logikus mint logikus nem illetékes. De ha ez a döntés megszületett, a lo-
gikus már segíthet", mert a problémát TAMMELO inkább az illetékesség, semmint a puszta 
lehetőség kérdésében látja.35 És végezetül, a munkásságában szintén német gyökerű 
WEINBERGER álláspontját kell még megidéznünk. Előbbi példáinkhoz hasonlóan ugyanis 
az axiomatikus módszert WEINBERGER is általános logikai módszerként - tehát önmagá-
ban, az olvasót a jogra alkalmazás fáradalmaitól megkímélve - tárgyalja. S amikor bevé-
gezvén ezt, az általa átnyújtott joglogikai kézikönyvben mellőzhetetlen következtetése-
it levonja, megelégszik egy csaknem kinyilatkoztatásként hangzó tétel megfogalmazá-
sával. Csupán ennyit közöl: „A jogi gondolat logikai elemzése majd tiszta deduktív 
rendszerek kidolgozásához vezet."36 

A jogi axiomatika, a tiszta deduktív rendszerhez vezető kodifikáció eszméje tehát nem 
idegen a XX. század jogi gondolatától, változatos irányzataitól sem. Sőt, egyes jelek arra 
látszanak utalni, hogy születőben lévő művek épp a jog axiomatikája rendszerének elő-
készítését, elméleti megalapozását célozzák.37 

A kódex rendszerjellege s általában a jog rendszerezésének axiomatikus felfogása irá-
nyában azonban hatott és hathat még egy sajátos és korábban nem elemzett, a jogi rend-
szerek tudományos vizsgálatának helyzetével kapcsolatos körülmény. Ez pedig abban 
áll, hogy a gondolati rendszereket érintő rendszerkutatás lényegileg még ma is inkább 
igényként, semmint akár oly szerény realitásként létezik. A gondolati-tudományos rend-
szerek vizsgálatának ugyan a filozófiában van bizonyos hagyománya, de ez - több szem-
pontból is - aligha lehet kielégítő. Először azért, mert többnyire megelégszik a filozófiai 
rendszerek sajátosságaira, ezek elemzésére történő koncentrálással. Másodszor pedig azért, 
mert fő forrásként az 1787-ben született KANTÍ Kritik der reinen Vernunftból merítvén,38 

kérdésfeltevéseit és gondolatrendszerét általában a (neo)KANTÍanizmus megoldásainak 
adott készlete sugallja.39 Az általános rendszerelmélet s a hasonló önállósuló új interdisz-
ciplináris kutatások pedig elsődlegesen az anyagi-társadalmi valóság dinamikus rend-
szereivel foglalkoznak, ezek leképezését tekintve fő feladatuknak; a valóságos rendsze-
rek gondolati vetületei így inkább csak leendő programjuk szerint, mellesleg tartoznak 
kutatási profiljukba. S miután e területen végül különösebben figyelemre méltó lépést az 

35 llmar Tammelo Rechtslogik und materielle Gerechtigkeit (Frankfurt am Main: Athenäum 1971) 160 o. 
[Studien und Texte zur Theorie und Methodologie des Rechts 10|, 48. o. 

36 Ola Weinberger Rechtslogik (Wien & New York: Springer 1970) 396 o. (Forschungen aus Staat und Recht 
131, 362. o. 

37 Előmunkálatként a jog elmélete axiomatizálásának megkísértésére lásd pl. Luigi Ferrajoli Teória assioma-
tizzata del diritto Parte generale (Milano 1970). Szélesebb összefüggéseket érintően vö. még Jerzy Wrób-
lewski 'Axiomatization of Legal Theory ' Rivista internazionale di filosojia del diritto XL1X (1972) 3, 
380-389. o. 

38 Lásd Immanuel Kant A tiszta ész kritikája [Kritik der reinen Vernunft, 1781] ford. Alexander Bernát és 
Bánóczi József (Budapest: Franklin 1891) 693 o. [Filozófiai írók Tára]. 

39 Lásd pl. Bartók György A „rendszer" filozófiai vizsgálata (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 
1928) 45 o. (Értekezések a f i lozófiai és társadalmi tudományok köréből 111/5.]. 
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általános tudományelméleti és tudománymódszertani kutatások sem tettek, a gondolati 
rendszerek kutatásának tulajdonképpeni gazdája akarva-akaratlan a formális logika ma-
radt. A logika pedig sikeresen, valóban teljes eszköztárát felhasználhatja a rendszer-kuta-
tásra; ama terrénum azonban, ahol sajátos eszközeivel teljes értékűen operálni képes, ahol 
módszereivel összhangban álló specifikus eredményeket mutathat fel, csupán a logika 
egyetlen szűk területe, s ez az axiomatika. Az a körülmény tehát, hogy a gondolati rend-
szerek kutatása a logika illetékességi körében maradt, eredményeiben végül magát a ku-
tatást deformálta, irányát egy sajátos tehetetlenségi nyomaték révén az axiomatika felé 
tolva. így válik lehetségessé, hogy az elemzés módszere önmagának ismerettárgyat te-
remtsen: először csupán a tárgyat saját specifikumától idegen, külsőleges eszközzel s 
szemlélettel vizsgálja; később e diszkrepancia, a tárgynak és látásának lappangó ellenté-
te a tárgy manipulálásában, meghamisításában jut kifejeződésre; végül megtörténik az 
axiomatikus váltás, a tárgy átlényegiesítése, s ezzel befejeződik az átértelmezés folyama-
ta. Az, ami eredendően egy logikus és alogikus összetevők mozgó, dinamikusan összetett 
konglomerátumaként megjelenő jogi rendszer volt, immár deduktív sorozattá, axiómák-
ból kibontott-kikristályosított építménnyé merevül és törik a manipulátor keze alatt. 

így arra is figyelemmel, hogy meggyőződésünk szerint az axiomatizmus szemléletmód-
ja, az axiomatikus modeliálás a manipuláló torzítás veszélyét rejti magában, történelmi 
esettanulmányunk mellett szükségesnek érezzük, hogy az axiomatika jogra alkalmazásá-
nak feltételeit, tényleges tartalmát, s az axiomatikus szemléletmód jogtudományi hasz-
nosításának esetleges egyéb lehetőségeit, heurisztikus értékét a következőkben részlete-
sebben is megvizsgáljuk. 

II. AZ AXIOMATIKUS FELFOGAS LEHETETLENSEGE 

1. Az axiomatizálás feltételeinek teljesíthetetlensége 

a) Az axiomatizálás elvi kérdése 
Az emberi ismeretek, a megismerés és tudás a külső szemlélő számára elsődlegesen fogal-
mak és viszonyaik adott készletét magában foglaló írott szövegek alakjában jelenik meg. 
Ezek a szövegek különböző közléseket tartalmaznak. A szövegekben foglalt közlések 
alkotóelemeit, nyelvi egységeit képező különböző tételek a kérdéses szövegekben több-
nyire nem rendezetlenül, hanem adott rend szerint szervezve, egymásra adott módon köl-
csönösen vonatkoztatva, egy alkotott gondolati rendszer összetevőiként nyernek megfo-
galmazást. A szövegek, az emberi tudásanyag e külsőleges hordozói kialakításában meg-
nyilvánuló rend nem öntörvényű, nem is önmagáért való. Alapvető meghatározottságaiban 
azon kapcsolatok leképezésére hivatott, amelyek azon ismerettárgyra jellemzőek, amely-
nek visszatükrözését, fogalmi kifejezését a kérdéses szöveg célozza. S így azzal, hogy az 
ismerettárgyra jellemző rend közvetítőjeként jelenik meg, nemcsak a fogalmi kifejezés 
hűségét, hanem ennek támogatásával a fokozottabb meggyőző erőt, áttekinthetőséget, 
végső soron a könnyebb és tartósabb hatású gyakorlati elsajátítást szolgálja. A valóságos, 
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az anyagi vagy társadalmi valóságra ténylegesen jellemző rend gondolati leképezésének 
lehetősége és szükségessége azonban nem jelenti egyszersmind, hogy e rendnek csak és 
kizárólag egyetlen gondolati tükörképe lehet. Az alapvető és lényegi meghatározottsá-
gok azonossága szükséges ahhoz, hogy a szóban forgó képmás adekvát legyen. Ily mó-
don a gondolati képmás kimunkálásában feltáruló rend részben természetes, részben azon-
ban mesterséges: rekonstruált, de egyben konstruált rendként jelenik majd szükségkép-
pen meg.40 

Egy gondolatrendszer összetevői között számos különféle kapcsolat lehetséges. Ak-
kor, ha egy adott rendszer összetevői oly módon csoportosíthatók, hogy az egyes tételek 
egymásból logikailag következve egymás szükségképpeni következményeiként jelen-
jenek meg, e rendszer alkotóelemeinek kapcsolatát deduktív kapcsolatnak, magát a rend-
szert pedig deduktív rendszernek nevezzük.41 Nos, mint minden gondolatrendszer, a de-
duktív rendszer is bizonyos mértékben, alapvető meghatározottságainak érintetlenül 
hagyásán belül alakítható. Ez az alakítás a gondolati képmás adekvát jellegét nem érinti, 
amennyiben csupán a rendszer másodlagos, mesterséges, konstruált mozzanatainak újjá-
képezését eredményezi. A deduktív rendszer továbbfejlesztése, minőségileg magasabb 
fokon történő újrafogalmazása az axiomatizálás keretében válik lehetségessé. Az axioma-
tizálás - némi leegyszerűsítéssel kifejezve - nem más, mint a kérdéses rendszer dedukti-
vitásának szigorú, következetes, formális keresztülvitele. Az axiomatizálás végső soron 
egy már fennálló és kialakított rendszer'kizárólagosan deduktív rendben történő formális 
leírásával, rekonstrukciójával egyértelmű. Az axiomatikus rekonstrukció úgy történik meg, 
hogy az új, minőségileg magasabbrendű rendszer úgynevezett m e t a - n y e l vén az 
axiomatika követelményeinek megfelelően megfogalmazzuk, specifikus módon újraké-
pezzük a korábbi rendszer úgynevezett t á r g y - n y e l v én rögzített tételeket. Az axio-
matizálás szakaszai feltételeikben igen szigorúak. Elsőként (1) a rendszerben alkalma-
zásra kerülő alapjelek kijelölése kerül sorra; ezt követi (2) a rendszer kifejezéseinek kép-
zésére alkalmas formulák meghatározása; a következő lépés (3) az előbb meghatározott 
formulák közül az alaptételek (axiómák) kiválasztása; ezután jön (4) a rendszerben elfo-
gadásra kerülő (deduktív) következtetési szabályok megállapítása; majd végül (5) a rend-
szer összes - a rendszer keretén belül bizonyítható - tételének (teorémájának) az axió-
mákból az elfogadott következtetési szabályok szerinti levonása.42 

40 A szovjet filozófiai irodalom „a gondolat fo rmája és tartalma közötti párhuzamosság" elveként dolgozta 
ki a gondolat formai és tartalmi összetevőinek lényegi megfeleléséről szóló tanítást, melynek megfelelően 
a párhuzamosság mindkét oldal viszonylagos függetlenségén, s így a kizárólag a tartalommal vagy fo r -
mával történő önálló operálásnak csupán a lényegi megfelelés által körülhatárolt lehetőségén alapul. Lásd 
G. P. Scsedrovickij és N. G. Alekszejev 'Princip parallelizma „formü i szoderzsanija müszlenija" i e g o 
znacsenie dija tradicionniih logicseszkih i pszihologicseszkih iszszledovanij ' in Dokladii Akademii Pe-
dagogicseszkih Nauk RSZFSZR, (1960) (2) és (4). 

41 Vö. V. N. Sadovskij 'The Deductive Method as a Problem of the Logic of Science' in Problems of the Logic 
of Scientific Knowledge ed. P. Tavanec [Problemü logiki naucsnogo poznanija, 1964| trans. T. J. Blakeley 
(Dordrechl: Reidel 1970) 160-211. o. [Synthese Library], különösen 168. o. 

42 Vö. Sadovskij, 173. és 187. o. 
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b) Axiomatizálás a jogban 
Ha az axiomatikus rendszer ARISZTOTELÉSZÍ körülhatárolását43 a jog, és ezen belül a kódex 
rendszerére vetítjük, akkor - a megfelelő behelyettesítések elvégzésével - a következő 
eredményi kapjuk: a jog, és ezen belül a kódex rendszere nem más, mint „normatív fogal-
mak és tételek olyan R rendszere, amelynek jellemzője, hogy (a) R minden tétele az embe-
ri magatartások és e magatartások kapcsolatainak egy és ugyanazon tartományára vonat-
kozik; (b) R minden tétele érvényes; (c) ha bizonyos tételek R-hez tartoznak, akkor min-
den további tételnek, amely ezekből a logika törvényei szerint levezethető, szintén R-hez 
kell tartoznia; (d) /í-ben lennie kell véges számú olyan fogalomnak, amelyeknek jelenté-
se nem szorul magyarázatra, s az R-be tartozó összes többi fogalom jelentésének a fogal-
mak e csoportjának segítségével meghatározhatónak kell lennie; végezetül (e) R-be olyan 
véges számú tételnek kell tartoznia, amelyek érvényessége evidens, és R összes többi té-
tele ezekből a logika törvényei szerint levezethető". 

Az ARISZTOTELÉSZ nevéhez fűződő körülhatárolás jogi „átírása" tehát, úgy tűnhet, kü-
lönösebb problémákat önmagában nem vet fel. Még a megfelelő behelyettesítések elvég-
zése - így (a normarendszer alapmeghatározottságaira tekintettel) mindenekelőtt a „té-
tel" kategóriának az „ítélet", az „érvényesség" kategóriának pedig az „igazság" helyett 
történő felvétele - is, noha egyébként mélyreható elméleti viták tárgyául szolgálhatna,44 

az axiomatizálás nézőpontjából inkább közömbösként jelenik meg. Mindez persze nem 
ad választ azon kérdésre, hogy ez az „átírás" igaznak, elfogadhatónak, a benne foglalt 
feltételek sora teljesíthetőnek minősül-e, vagy sem. 

(a-b-c) Nos, az első három pont helyessége vitán felül állónak tűnik. Az (a) pont a jogi 
szabályozás körének tágan felfogott egységességére utal. A (b) pont, mely leíró jellegű 
tételek körében - „az R minden ítélete igaz ítélet" feltételül tűzésével - bizonyosan való-
ságos feltételként jelenik meg, a jogi rendszerekre vetítve per definitionem elfogadott-
nak, tehát tautologikusnak minősül. A (c) pont végül egy olyan állítást fogalmaz meg, 
amely a jog bármilyen logikai vagy dogmatikai megközelítésének szükségképpeni alap-
ját képezi, s ez annak posztulálása, hogy a tételezett normák és ezek logikai következmé-
nyei egyaránt s egyazon szinten a jog alkotóelemei.45 

43 Definíciószerű megfogalmazásban lásd Georg Klaus Bevezetés a formális logikába [Einführung in die 
formale Logik , 19591 ford. Gáspár Kálmánné és Kéri Józsefné (Budapest: Gondolat 1963) 375 o., külö-
nösen 274. o. 

44 Lásd pl. Aleksander Peczenik 'Doctr inal Study of Law and Science' Österreichische Zeitschrift für öffent-
liches Recht XVII (1967) 1-2 , 128-141 . o., különösen 129-131. és 134-135 . o.; Kazimierz Opaiek 'The 
Problem of Validity of Law' Archívum Juridicum Cracoviense III (1970), 7 - 1 8 . o.; az 'érvényesség' és 
' igazság' analógiája ellen pedig, noha a felhozott el lenérveknek itt nincs relevanciája, Georg Henrik von 
Wright Norm and Action A Logical Enquiry (London: Routlegde & Kegan Paul 1963) 214 o. [Inter-
national Library of Philosophy and Scientific Method], 196-197. o. 

45 Lásd pl. Jerzy Wróblewski Zagadenienia teorii wykladni prawa ludowego (Warszawa: Wydawnictwo 
Prawnicze 1959) 526 o. [Problems of the Theory of the Interpretation of the People's Law: Summary, 
469-487. o.I, 248. és 482. o.; Peczenik, 131-134. o. 



A KÓDEX MINT RENDSZER 7 1 

(d) Ami viszont első, a jog axiomatizálására valóban specifikus követelményként jelen 
pontot illeti, ez esetében, mint látni fogjuk, aligha megoldható problémákkal találkozunk. 
Első pillanatban talán úgy tűnhet, hogy áthidaló megoldást mégis találhatunk. Felté-
telezhetjük például: a tételes jog, a nyelvi-logikai feldolgozását elvégző - s így sze-
mantikailag magasabbrendű meta-rendszerként megjelenő - jogdogmatika, valamint a 
joggyakorlat társadalmi gyakorlatában jogpolitikaiként érvényesülő elvek halmaza és 
az uralkodó jogi ideológia együttesen tartalmazzák azon (értelmezési) elveket, amelyek 
alkalmazásával a kérdéses jogi rendszer alapfogalmainak jelentése nyilvánvalóvá, egyéb 
fogalmainak jelentése pedig elfogadottá - érvényessé - válhat.46 Feltételezésünk azon-
ban még akkor is, ha igaz, esetleg bizonyítható, problémánkra mégis legfeljebb látszat-
megoldást sugall. E pont lényege ugyanis nem más, mint az axiómarendszerben elfogadott 
s kialakításában részt vevő fogalmak deduktív elrendezettsége, néhány alapfogalomból 
kölcsönös levezethetősége. Attól függetlenül tehát, hogy a jog és ideologikus környeze-
te milyen módon működik közre a kérdéses jelentések ki kristályosításában, feltételezé-
sünk a jelen pontban foglalt követelmény kielégítését nem szolgálhatja. 

A jog tehát, úgy tűnik, már az alkotóelemeiként megjelenő fogalmak belső, tartalmi 
tulajdonságainál fogva megtöri az axiomatizálhatóságot. A deduktivitás ugyanis összes-
ségükben, rendszert alkotó minőségükben nem jellemző e fogalmakra. Az axiomatizál-
hatóságnak a fogalmak síkján megfogalmazott egyik alapfeltétele így szükségképpen 
teljesítetlen marad, mert a jog s ezen belül a kódex rendszerének nincsenek önmagukban 
evidens jelentésű alapfogalmai; értelmezési elveit gyakorlatilag maga a rendszer kimerí-
tően sohasem tartalmazza; és végül, fogalomkészlete nem egymásból kölcsönösen leve-
zethető. 

(e) Végezetül az utolsó pont, mely kifejtésünkben a jog axiomatizálására szorosan speci-
fikus másik követelményt hordozza, még fokozottabban áthidalhatatlan buktatókat rejtő 
problémákat vet fel, még erőteljesebben mulatja az axiomatikus rendszer ARISZTOTELÉSZÍ 

körülhatárolása jogi „átírásának" lehetetlenségét. 

(e: 1) E ponttal kapcsolatban előkérdésként szereplő problémánk - mely, mint látni fog-
juk, a jogi rendszerek egyik specifikus alaptulajdonságának bemutatásával álproblémá-
vá minősül majd át - egy olyan állításból fakad, amelyet korábban már megoldottnak 
véltünk. A (b) pont ugyanis feltételként szabta, hogy „R minden tétele érvényes", az (e) 
pont első fordulata pedig azt, hogy „R-be olyan véges számú tételnek kell tartoznia, ame-
lyek érvényessége evidens". Nos, korábbi megjegyzésünkben annak megállapítására szo-

Hasonló felfogást látszik sugallni pl. Wróblewski Zagcuienienia teorii, passim; Alf Ross On Law and Justice 
[19531 (London: Stevens 1958) 383 o., különösen 138-139. o.; Stig J0rgensen 'Argumentation and 
Decision' in Festkrift til professor dr. jur. et phil. Alf Ross (K0benhavn: Jurisforbundet Forlag 1969) egy-
aránt; végső soron azonban mindezek a felfogások közös meggyőződésként tükrözik, hogy a jogi je lentés 
kontextuális tényezők függvénye, s ennek a jelentésmegállapításra irányuló értelmezési művelet társadal-
mi közege is alkotóját képezi. Lásd a szerzőtől 'A jogi okfejtés társadalmi meghatározottságáról ' Állam-
és Jogtudomány XIV (1971) 2, 249-285 . o., különösen 274-276. o. 
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rítkoztunk, hogy a jogrendszer minden elemének, minden tételének érvényesnek kell 
lennie, hiszen meghatározása során eleve és szükségképpen ki kellett zárnunk annak le-
hetőségét, hogy ez érvényes és érvénytelen elemek egyidejű halmazát képezze. És, mint 
ismeretes, számos jogszabályértelmezési elv, különböző jogalkotói rendelkezések j o g -
alkalmazói maximák éppen azt célozzák, hogy a jogi rendszerrel összeférhetetlen, az ér-
vényesség minőségével nem rendelkező tételek egyúttal a rendszerhez tartozás minősé-
gétől is megfosztottak legyenek.47 A jogrendszer pedig végső soron nem más, mint sajá-
tos konlinuum a normák érvényt nyerésének és érvényt vesztésének szüntelen, megállást 
nem ismerő folyamatában; olyan időbelileg folytonosan alakuló és előrehaladó határok-
kal rendelkező kontinuum, amely azokat a normákat fogadja magába, amelyek jogiság-
gal, vagyis érvényességgel aktuálisan rendelkeznek. És lényegileg ugyanezt mondhat-
juk el a rendszerként felfogott kódexről is - csupán azzal a mennyiségi mozzanatként 
jelentkező különbséggel, hogy a változás folyamata ebben kevésbé folytonos és inten-
zív; és részben ezért, részben az erőteljesebb formalizálásnak és zárttá tevésnek köszön-
hetően, a rendszerhez tartozás minősége egyértelműbben, hangsúlyozottabb módon jul 
itt kifejeződésre. Szembeötlővé válhat, hogy a jogi rendszerfogalom ilyen megközelítése 
során elsődlegesen az érvényesség összetett fogalmának formai, pozitivisztikus oldalát 
tartottuk szem előtt. S noha vizsgálódásunk sajátos irányának ez jobban megfelel, nem az 
érvényességfogalom kritériumként elfogadásában, hanem csupán e kritérium tartalmi 
kialakításában eredményezne változást a jogi rendszerfogalom szociologikus megköze-
lítése, az érvényesség fogalmának szociológiai oldalára alapozás.48 Ily módon pedig 
mindenképpen érintetlen marad következtetésünk is, mely szerint a jogi rendszerfoga-
lom meghatározása esetén elvileg nem merül fel többé a rendszerhez tartozás kérdése; e 
kérdés ugyanis immár csak olyan gyakorlati kérdésként vethető fel, amelynek megvála-
szolása a rendszerfogalom meghatározásának egyszerű gyakorlati, a kérdéses esetre vo-
natkoztatott alkalmazásából áll. 

Fejtegetéseink tehát az alábbi következtetéshez vezetnek bennünket: függetlenül at-
tól, hogy a jogi rendszerfogalom tárgyaként a jogi szabályozás szűkebb vagy tágabb körét 
fogadjuk el, és e fogalom tartalmaként az érvényességfogalomnak pozitivisztikus és/vagy 
szociologisztikus kritériumot hordozó jelentést tulajdonítunk, előbbi megállapításunkat 
eredeti formájában változatlanul fenntarthatjuk. Válaszunk ily módon az lesz, hogy - a 
(b) ponttal egyezően - a rendszer tételei érvényesek, és ez az érvényesség - az (e) ponttal 
egyezően - evidens. 

Meg kell azonban jegyeznünk: noha az érintett pontokban foglalt feltételek ezzel ki-
elégítést nyertek, a tükrözés ismeretelméleti adekvációját kifejező i g a z s á g s a szabá-
lyozás jogi normativitását jelző é r v é n y e s s é g kategóriája mégsem foglalnak el azo-
nos pozíciót e feltételek teljesítése során. A leíró jellegű tételek esetében ugyanis az igaz-
ság és az igazság evidenciája között rendkívül szoros, bensőséges tartalmi kapcsolat van, 
s ez a normajellegű tételekből hiányzik. Egy leíró tétel igazságának evidenciája e tétel 
tartalmáról, valóságtükrözése milyenségéről vall; egy normatétel érvényességének evi-

47 Lásd pl. Wróblewski Zagadenienia teorii, 282. és 481. o. 
48 A 9. jegyzettel egyezően vö. a szerzőtől 'A jogtudományi fogalomképzés ' , passim, különösen 601. o. 
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denciája ezzel szemben csupán egy külsőleges körülményről árulkodik: arról, hogy a 
kérdéses norma a rendszerhez tartozik, osztozik annak normativitásában.49 Az igazság 
evidenciája ily módon nem lehet magától értetődő vagy tautologikus; az érvényesség 
evidenciája viszont az. Az axiómaként létezés forrását LENIN az ember gyakorlati tevé-
kenységének milliárdszoros és milliárdszoros bizonyító erejében látta;50 s ennek alapján 
kézenfekvőnek tűnt annak megállapítása, hogy az axiómák „nem azért igazak, mert nyil-
vánvalóak, hanem azért nyilvánvalóak, mert igazak".51 Ennek jogi „átírása" azonban -
mely szerint „a normák nem azért érvényesek, mert nyilvánvalóak, hanem azért nyilván-
valóak, mert érvényesek" - , úgy tűnik, valamennyire is egyértelmű, elfogadható ered-
ményhez aligha vezetne. Igaz ugyan, hogy számos közvetítéssel a pozitivisztikus érvé-
nyességnek is megadhatnánk tágan körülírt ismeretelméleti alapját. S igaz az is, hogy a 
szociológiai érvényesség - éppen mert a társadalmi gyakorlatban részben spontán mó-
don adott, törvényszerűségként jelenik meg - fokozottabban közelebbi kapcsolatokat 
mutat az emberi valóságfeltárás folyamatával, annak sikerével. Mégis megállapíthatjuk: 
a norma azért ölt normatív formát, azért nyer normatív kifejezést, hogy az ismeretelméleti 
igazság s a lételméleti szükségszerűség kategóriájától egyaránt független legyen, és ily 
módon a vitássá tétel közvetlen lehetőségétől mentessé váljék. Ez pedig az érvényesség 
fogalmának sajátos funkciójára utal. Arra, hogy az érvényesség egyrészt, mint a norma-
rendszerek minden eleme, „mesterséges emberi konstrukcióként"52 az ember társadalmi 
tevékenysége, akarati aktusa eredményeként jelenik meg. Másrészt azonban e normarend-
szerekkel szemben kritériumként, a minősítés eszközeként nyer felhasználást; alkotó sze-

49 Az az érvényesség persze, aminek sajátos pozíciójáról most beszámolunk, nem más, mint az érvényesség-
nek az előbbiek során p o z i t i v i s z t i k u s ként megjelölt változata. A jog specifikus funkciója ezáltal 
meghatározott megjelenési módjának köszönhetően a pozitivisztikus érvényesség az, ami a legtávolabb 
áll mindennemű tartalmi vonatkozástól; a j o g specificitását, a jog iság kritériumát azonban ugyanakkor a 
legtisztábban ez hordozza. Az érvényesség s z o c i o l o g i s z t i k u s változata (mely a pozitivisztikustól 
eltérően nem a rendszerhez tartozás minőségét, hanem az e minőségként történő aktuális funkcionálást 
jelzi) már tartalmibb mozzanatokban oldottként jelenik meg, egészében mégis formális, a normatív tük-
rözés tartalmától elvonatkoztatott, külsőleges kategória marad. A pozitivisztikus érvényesség kétségtelenül 
formális absztrakció, de a mi szempontunkból formális absztrakció a szociologisztikus érvényesség világa 
is: nem jelent mást, mint a normatételek azon tulajdonságát, hogy jog i rendszerhez tartozásuk minőségét, 
ennek igényét jogalkalmazói aktusokban s más, szociológiailag jelentőségteljes eseményekben tárják fel. 
E két par excellence a jogra sajátos érvényességi változat mellett, úgy tűnhet, létezik még egy minden nor-
matípusra közös érvényesség, az érvényességfogalom olyan tartalmi változata, amely a normatételek „ál-
talánosságban", „köznapi értelemben" vett értékéről, vagy adott körben elfogadott célokhoz mért instru-
mentális értékéről - célszerűségéről, alkalmasságáról, kívánatosságáról, elvont követendőségéró'l - ad 
számot. A normatételek e minősége már bensőséges kapcsolatot mutat a normatív tükrözés tartalmával; 
végső soron annak függvényét képezi. Érvényesség-kategóriaként történő posztulálásában azonban e 
minőség tudományos kategória többé nem lehet. Az instrumentális tartalom érvényesség-tartalommá ala-
kítása ugyanis történelmileg olyan ideologikus formaként jelent meg, amely (mind a természetjogi dokt-
rínákban, mind a köznapi tudat alakzataiban) az érvelések, okfejtések, bizonyítások leegyszerűsítését, 
instrumentális függőségek zárójelbe tételét, eszközjellegű értékek célként történő kivetítését szolgálta. 

50 Lenin, 174. o. 
51 Klaus, 275.o. 
52 E kifejezésre lásd Klaus, 72. o. 
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repel tölt be a normák és rendszereik sajátos létezésében, minőségük létesítésében, őrzé-
sében és megszüntetésében. 

(e: 2) Az e pontban felvetettek közül tulajdonképpeni problémánk csak az (e) pont máso-
dik fordulatával kapcsolatos, ez azonban az egész axiomatika sarkalatos kérdésére: a rend-
szer egyes tételeinek axiómaként történő kiválasztása, s a deduktív rendszerépítés ily 
módon történő megalapozása lehetőségének sine qua non feltételére utal. 

Axiomatikus rendszerként ugyanis a jog, s ezen belül a kódex kétféle módon fogható 
fel. Az egyik (A) megoldási lehetőség szerint a rendszerbe foglalandó tételes jogszabá-
lyok összességét (mint normatív anyagot) axiómaként kellene kiemelnünk a jogdogma-
tikai stb. anyaggal (mint nem-normatívval) szemben. Axiomatikus rendszerként ez eset-
ben lényegileg a tételes joganyag és ennek a jogdogmatikai stb. anyagban foglalt logikai 
következményei jelennének meg; axiómaként viszont a tételes joganyagban foglalt min-
den norma szerepelne. Ez azt jelenti, hogy tartalmi összetevőire tekintet nélkül kellene 
axiómaként elfogadnunk a rendszerbe foglalandó tételes joganyag egészét; teorémákként 
pedig azokat a jogdogmatikában stb. kimunkált tételeket, amelyek az axiómaként elfo-
gadott normaösszességből deduktive következnek. A másik (B) megoldási lehetőség 
körében magán a rendszerbe foglalandó joganyagon belül kellene különbséget tennünk 
a tartalmilag alapvető szabályozást nyújtó tételek s az egyéb, ezek végrehajtási szabályo-
zását nyújtó, s ezért tartalmilag ezeknek alárendelhető tételek között. Axiomatikus rend-
szerként ebben az esetben is a tételes joganyag s ennek a jogdogmatikai stb. anyagban 
foglalt logikai következményei jelennének meg, axiómákként viszont csak a tételes jog-
anyag egy része, nevezetesen az alapvető jelentőségűnek minősített tételek. Az axiómák 
ilyen kiválasztása természetszerűleg feltételezné nemcsak a rendszerbe foglalandó nor-
maanyag kettéválasztását, hanem a nem-axiómának minősített tételek leválasztásával 
ezeknek a jogdogmatikai stb. anyagban kimunkált tételekkel való lényegi azonosítását, 
a logikai következmények szintjére degradálását. 

E megoldási lehetőségek azonban csak kudarcot valló feltételezésként fogadhatók el. 
(e: 2.A) Az első lehetőség axiomatikus rendszerként ugyanis teljességgel érdektelen: 

csupán álmegoldást nyújtó lehetne. A feldolgozandó normaanyag egészének axiómaként 
elfogadása ugyanis e rendszert éppen sajátlagos, vagyis axiomatikus jellegétől fosztaná 
meg. Hiszen az axiómák kiválasztását csupán egy merőben külsőleges körülmény: a jog-
alkotó akarati aktusa, a normatív rendszerben történő tételezés ténye irányítaná. És bizo-
nyosak lehetünk abban, hogy ilyen kiválasztás esetén axiómákként logikailag függő, más 
axiómákból levezethető tételek is szerepelnének. De ettől függetlenül akkor, ha az axió-
ma-jelleget nem a függetlenség, a deduktív rendszerépítés alapjául szolgáló képesség, 
hanem ehhez képest külső és esetleges körülmény határozná meg, úgy axiómarendszerről 
aligha beszélhetnénk.53 

53 Megjegyezzük, Kazimierz Opatek & Jan Wolenski Das Problem der Axiomatisie run g des Rechts [kézirat] 
(Krakkó 1972) 27 o., különösen 15-16. o. is lehetségesnek látják az axiomatizálandó rendszer független 
normák (axiómák) osztályává minó'sítésével e megoldási javaslat felvetését, következtetéseikben azonban 
szerényebbek maradnak. Elvi kifogást ugyanis nem említenek, axiomatikus jellegét sem cáfolják; megelég-
szenek annak gyakorlati rögzítésével, hogy csupán ,,minimális értéke van" egy ilyen konstrukciónak. 
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(e: 2.B) A másik lehetőségben pedig mindenekelőtt az a szembetűnő, hogy az axiómák 
kiválasztásának módja több rétegű tagolást, bizonyos mesterkéltséget vinne a rendszer-
be. A fentiekben körvonalazott kettéválasztás végrehajtásával ugyanis különbséget kel-
lene tennünk az axiómák, valamint a logikailag levezethető normative tételezett, illető-
leg levezethető normative nem-tételezett tételek között. 

A mesterkéltség látszólagossá tételét célozva emlékeztethetnénk ugyan arra, hogy t a r -
t a l m i érvényességüket tekintve a logikailag levezethető normative tételezett és nem-
tételezett tételek egyenértékűek, minthogy tartalmi érvényességet a normative nem-téte-
lezett tételek éppen azon normative tételezett tételekhez kapcsolódva nyernek, amelyek-
ből logikailag levezethetőnek minősülnek. Ettől függetlenül azonban tagolásunk nem 
lenne problémállan. Részben azért, mert nagymértékben valószínű, hogy axiómá(i)nkat 
nemcsak és kizárólag a jogrendszer hierarchikusan vagy a kódex nem szerkezetileg ki-
emelt (s így elsődleges jelentőségűvé és ezért valamilyen módon elsődleges érvényessé-
gűvé tett) tételei közül kellene kiemelnünk. Annak lehetősége viszont, hogy az axiomatikus 
rekonstrukció során olyan tételeket, amelyek a normative tételezett jogi rendszerben vég-
rehajtási jellegűekként szerepellek, elsődleges jelentőségű alaptételekké minősítsünk, 
olyan tételeket viszont, amelyek a normative tételezett jogi rendszerben kiemeltként sze-
repeltek, tartalmilag alárendelhető másodlagos tételekké minősítsünk, ellentmondana a 
jogi rendszerek strukturálása s az ennek tulajdonított normatív jelentőség hagyományos 
szellemének. A kontinentális jogalkotásban megfigyelhetünk ugyan egy arra irányuló 
tendenciát, hogy tartalmilag alapvető tételeinek a jogalkotó formailag, a rendszer hierar-
chikus vagy szerkezeti strukturálása révén is valaminő elsődlegességet kölcsönözzön. Ez 
azonban korántsem lehetne biztosíték arra, hogy az axiomatikus rekonstrukció ne igé-
nyelje a jogi rendszer-strukturálás hagyományos szerepének és jelentőségének felbontá-
sát. E mellett azonban fennáll egy másik körülmény is, ami tagolásukat problematikussá 
tehetné. S ez annak nagyfokú valószínűségében jut kifejeződésre, hogy axiómá(i)nkat 
nem csak és kizárólag a rendszer normative tételezett tételei sorából kellene kiválaszta-
nunk, hanem - valóságos rekonstrukció során - a normative tételezett tételek logikai előz-
ményeként kellene megalkotnunk. így viszont rendszerünk már négy részre tagolt, újra-
formált mesterséges rendszert képezne; és ennek összetevői a következők lennének: 
normative (1) tételezett és (2) nem-tételezett axiómák, valamint teorémákként ezek nor-
mative (3) tételezett és (4) nem-tételezett logikai következményei.54 

Az axiomatizálás egyik feltétele a (d) pont szerint a rendszert alkotó fogalmak olyan 
hálózata volt, amely deduktív rendben elrendezhető. A jogi rendszerek fogalomkészlete 
azonban, mint láttuk, e tulajdonságot nem hordozza. És a jogi rendszerekben korántsem 
csak a fogalmak tanúsítanak ellenállást a deduktív következmény-láncolattá alakítással 

54 Opaíek & Wolenski, 16. o. ezt a megoldási javaslatot is lehetségesnek tartja egy olyan eljárás formájában, 
hogy elsőként a tételezett normaanyag alapján induktív (vagy kvázi-induktív) úton előállítanák az axió-
mákat, s ezekből aztán a rendszer teorémái dedukálhatókká válnának. Kritikájuk azonban, úgy tűnik, 
másodlagos pontra irányul. A dedukálhatóság kérdését ugyanis egyáltalán nem tárgyalják; fő problémájuk 
az. hogy az axiomatizálás ilyen megvalósítása óhatatlanul túlhaladná az alapul fekvő rendszert; annak 
„lényegi kiszélesítését" eredményezné, s így dogmatikailag elfogadhatat lanná válna. 
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szemben. Azon tételek, amelyek a fogalmak kapcsolatait, összefüggéseit rögzítve a kér-
déses rendszer alapegységeiként rendszerré szerveződnek, a fogalmakkal azonos megha-
tározottságaik révén szintén ellenállnak a deduktivitásnak. A tételes jog olyan normákat, 
amelyek a jog más normáiból formális, szigorúan deduktív módon levezethetők lenné-
nek, csak esetlegesen tartalmazhat.55 S így a jogi rendszerek tartalmilag alapvető tételei 
is többnyire olyan - csupán magasszintű politikai és/vagy jogi dokumentumokban rög-
zített - célok körülhatárolásaiként jelennek meg, amelyekhez képest már maga a végre-
hajtási szabályozás sem deduktív lebontást, hanem olyan eszközcselekmény-rögzítést 
foglal magában, amelynek instrumentális specifikálását a jogalkotó kívánatosnak tekin-
tette a kérdéses célok megvalósítására. És mindenekelőtt ez az indoka annak, hogy mind 
az alaprendezést, mind ennek végrehajtási részletszabályozását - melyek élesen külön-
ben is csak absztrakcióként, egy összetett tartalmi-logikai elemzés fényében válnak el 
egymástól - egyaránt a jogalkotó, és egyaránt normatív módon adja. Holott akkor, ha 
deduktivitásról valóban beszélhetnénk, a végrehajtási szabályozásnak mint a rendszer 
teorémáinak adott axiómákból történő „levonását" a jogalkotó biztonsággal rábízhatná 
a jogdogmatikára, vagy éppen a jogalkalmazóra. 

Másutt már alkalmunk nyílott annak kifejtésére, hogy a jogalkalmazási folyamatok 
tisztán deduktív műveletekre nem korlátozhatók,56 s így a történelem során azon kísérle-
tek, amelyek a jogalkalmazás par excellence alkotó mozzanatainak - mindenekelőtt a 
jogértelmezésnek - kiküszöbölésére irányultak, szükségképpen kudarcot vallottak.57 Ami 
pedig a jogdogmatika mai felépítését és arculatát illeti, számos módszertani vizsgálat58 

utal arra, hogy ez sem korlátozható csupán a deduktivitás elve alkalmazására. Nos, úgy 
tűnik tehát, hogy a jog alkotásának és alkalmazásának elméletében és gyakorlatában a 
deduktivitás valaminő egyeduralma csak történelmileg körülhatárolt eszményként jelen-
hetett meg - olyan eszményként, amelynek létezik ugyan történelmi magyarázata, de 
elemző vizsgálódás csak cáfolatát, elvi lehetetlenségének kimutatását adhatja. Ez pedig 
azt jelenti, hogy a jognak nemcsak egyedi esetekre alkalmazásából, hanem alkotásából -
valaminő egységbe, homogén rendszerbe szervezéséből (s mindennek a dogmatika köré-
ben történő kifejtéséből) egyaránt - hiányzik a deduktivitás meghatározó szerepe. A tisz-
tán logikai, formális kapcsolatok helyében ugyanis a jog alkotásának és alkalmazásának 
valóságában olyan mindenekelőtt tartalmi összefüggések állanak, amelyek a deduktivi-
tás érvényesülési körét s jelentőségét határozottan szűk keretek közé szorítják. 

55 A deduktivitás h iányára lásd Wróblewski 'Axiomatizat ion ' , 380-381. o., a jogrendszer szerkezetének 
kísérleti jellegű és é r tékű , összetett d inamikus és statikus rendszerként kifejtésére pedig Jerzy Wróblewski 
'System of Norms and Legal System' Rivista internazionale di filosofia del diritro XL1X (1972) 2, 2 2 4 -
245. o., különösen 2 2 8 - 2 2 9 . és 236. o. 

56 Vö. a szerzőtől 'A jog i okfejtés ' , különösen 264-280. o. 
57 Vö. pl. a jelen szerzőtől 'A törvényhozó közbenső döntése és a hézagproblematika megoldása a francia 

jogfej lődés tükrében ' Jogtudományi Közlöny XXVI (1971) 1, 42-45 o. 
58 Pl. Peczenik, 135-138 . o. 
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c) A kudarc üzenete 
Az axiomatizálás feltételeinek a jog s ezen belül a kódex rendszerére vetítését, mint lát-
hattuk, nem kísérte siker. Az axiomatikus rendszer lényege ugyanis az, hogy az építőkoc-
kák szervetlen halmazában találhatók olyan alapkövek, amelyekből adott épület adott 
módon és csakis egyetlen formában, szükségszerűen, bármikor megismételhetően felépít-
hető. A jogi rendszerek építőelemei közötti kapcsolat azonban nem olyan, hogy az axio-
matikus eljárási mód meghatározásával és egyes elemek alapkőként kijelölésével egy és 
csakis egyetlen formában felépíthetnénk e rendszer épületét. Mindennemű axiomatizmus 
lelke a deduktivitás elve; ennek hiánya azonban közvetlen módon csak a (B) megoldási 
javaslatot érinti. Ebből viszont az látszik következni, hogy az (A) javaslat realizálása 
önmagában nem lehetetlen feladat. S ez igaz is: az (A) javaslat realizálható, megvalósítá-
sa azonban nem vinne közelebb egy jogi axiomatizmushoz. Megoldásként történő elfo-
gadása ugyanis olyan lenne, mintha valamely épület szerkezetét csakis egy építési eljárás 
és néhány alapkő meghatározásának lehetőségével oly módon magyaráznánk, hogy az 
épület egészét (minden egyes egymástól eltérő beépített kövét) alapkőnek és (ezek be-
építésének minden egyes egymástól eltérő módját) alapeljárásnak állítanánk. 

2. Az axiomatikus modell heurisztikus értéke 

Az axiomatikus rendszerek alapjellemzőinek a jogra vetítése során láttuk, hogy legin-
kább döntő pontjaikon nem sajátosak a jogi rendszerekre, s ez azt eredményezi, hogy e 
rendszereket nem-axiomatikus rendszereknek kell tekintenünk. 

Ez a következtetés természetszerűleg magában foglalja azt is, hogy az axiomatikus 
rendszerek számos járulékos tulajdonsága sem jellemző a jogi rendszerekre; különösen 
azok a tulajdonságok, amelyek elsődlegesen az axiomatikus rendszerek egyértelműen 
teljesíthetetlen feltételeihez, vagyis szigorúan formális, deduktív jellegéhez kötődnek. 

Ezek sorában érdemesnek tűnik megemlítenünk, hogy a jogi rendszerekre általános 
következményként nem alkalmazható az a l a p t é t e l e k f ü g g e t l e n s é g ének elve,59  

s így nem érvényesíthető a v i s s z a v e z e t h e t e t l e n s é g elve60 sem. A korábbiak-
ban ugyanis már láthattuk: akkor, ha axiómaként a rendszer összes normative tételezett 
normáját elfogadjuk - (A) javaslat - , a fenti elvek érvényesíthetőségét eleve kizárjuk; 
akkor viszont, ha axiómákként csak a rendszer kimunkált alaptételeit fogadjuk el - (B) 
javaslat - , ezek érvényesítettségét eleve feltételezzük. 

Az axiomatikus rendszerképzés egyik előnye abban áll, hogy látszólagosan különbö-
ző elméleti és gyakorlati rendszerek azonos szerkezetét feltárva lehetőséget biztosít ezek 

Az alaptételek függetlenségének elve szerint az axiómák egyikét sem lehet a másikból levezetni, tehát 
egyik sem minősül a másik teorémájának. Vö. pl. Klaus, 286. o. 
A visszavezethetetlenség, vagyis irreducibilitás elve lényegileg az alaptételek függetlensége elvének to-
vábbfejlesztett változata, mely akkor tekinthető teljesnek, „ha a rendszer minden axiómája független a 
többi axióma konjunkciójától", vagyis „ha mind ez az axióma, mind ennek logikai negációja a többi 
konjunkciójával logikailag összeegyeztethető". Klaus, 303. o. 
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közös, szintetizáló vizsgálatára.61 E közösséget a logika az i z o m o r f i a fogalmával ma-
gyarázza. Eszerint „ha a modellek egymástól csak az összetevőiket érintő konkrét értel-
mezések eltérő jellegében különböznek, abban az esetben viszont, amikor a formális 
axiomatika síkjára helyezkedés érdekében ezektől eltekintünk, teljességgel egybeesnek, 
azt mondjuk, hogy a kérdéses modellek izomorf jellegűek: valóságosan azonos logikai 
struktúrával rendelkeznek".62 Nos, a jog területén egész rendszerek izomorfiájáról, úgy 
tűnik, nem beszélhetünk, s kérdésünk így szintén tárgytalanná válik. Bizonyos ugyan, 
hogy a jogrendszer vagy egyes kódexek keretén belül különböző intézmények között az 
izomorf struktúrák számos példáját feltárhatjuk; ezek vizsgálata azonban már nem az 
axiomatika feladata. És ebből következvén a függőség tulajdonsága is - „ha magát a rend-
szert, vagy pedig logikai negációját le lehet vezetni a másikból" - , nagymértékben ide-
gen a jogi rendszerektől, következésképpen - bizonyos jogalkotástechnikai kivételektől 
eltekintve63 - ezt mondhatjuk: bármely jogi rendszer más rendszerekhez viszonyítva „lo-
gikailag véletlen".64 

A jog eredendően nem-axiomatikus jellegéből azonban korántsem következik, hogy a 
jogi rendszerek ne hordoznának olyan vonásokat, amelyek axiomatikus szempontból ér-
telmezhetők és értékelhetők. A geometrikus gondolat, a jog axiomatikus víziója még a maga 
történetiségében is csak úgy nyerhet értelmet, ha a jognak létezik olyan arculata, amely az 
axiomatizmus jellemzőihez valamely módon rokonítható. Az axiomatizmus illúziójával 
való leszámolás ugyanis elméleti nézőpontból csak akkor lehet igazán gyümölcsöző (és 
egyben további vizsgálatokra ösztönző), ha az elvi lehetetlenség kimutatásával nem vág-
juk el egyszersmind az esetleges módszertani-heurisztikus értéket hordozó hasonlóságok 
szálait; ha tehát az azonosíthatóság visszautasítása a bizonyos fokú rokoníthatóságot sej-
tető mozzanatok számbavételét s szerepük kijelölését egyaránt magában foglalja. 

Habár az általános tudományelméle t körében ismeretesek olyan nézetek, amelyek sze-
rint „ törvényszerűségként érvényesülve van valami a tudományok fe j lődésében, ami őket 
az ál taluk elfoglalt h ie ra rch ikus helynek m e g f e l e l ő megfordí thata t lan so r rendben négy 
egymást követő szakaszon át haj t ja ; s ez a deskriptív, induktív, deduktív, és végül, axio-
mat ikus szakasz"6 5 , - mégis , KLAUsszal egyetértésben áll í thatjuk, hogy „nem létezik olyan 

61 Vö. pl. Blanche, 6 9 - 7 0 . o. Meg kell jegyeznünk, hogy a formalis ta megközelítésekkel egyébként minden 
tekintetben szemben álló L U K Á C S is e lehetőséghez kapcsolódva ismerte el „az összes tudományok mate-
matizálása" eszményében a tudományos gondolkodás viszonylag jogos tendenciáját. Lásd Lukács, 149— 
150. o. 

62 Blanché, 38. o. 
63 Jogrendszerek vagy kódexek kivételesen változatlan recepciója esetén nyilvánvalóan izomorfiával állunk 

szemben, ez azonban logikailag bizonyosan érdektelen, mert az izomorfia a teljes azonosság velejárója-
ként, inherens tulajdonságaként jelenik csak meg. Érdekessé az izomorfia szemszögéből a recepció akkor 
válhat, ha azonos alapelvek eltérő, vagy eltérő alapelvek azonos végrehajtási szabályozását tartalmazza. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy még ilyen esetben sem az izomorfia tulajdonképpeni kérdéséről 
lenne szó, mert az izomorf ia lényege eltérő értelmezésű rendszerek azonos strukturáltsága; a módosításo-
kat magában foglaló recepció viszont az alapelvek és végrehajtási konkretizálásuk harmóniaigénye vál-
tozásainak a dialektikáját példázza. 

64 Vö. Klaus, 303. o. 
65 Blanché, 76. o. 
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tudomány, amely kizárólag axiomatikus-deduktív lenne".66 Az axiomatizálás formai je-
gyekre koncentrált jellege ugyanis még a formáilogika szemszögéből sem zárhatja ki, hogy 
módszertanilag az axiomatika egy tartalmiként felfogott, az anyagi jelenségek konkrét 
totalitásának elemzéséből kiinduló megismerési folyamat záróköveként nyerjen elisme-
rést. „Csupán csak könyvekben fordulhat elő, hogy az axiomatika az axiómákkal kez-
dődjék: az axiomatikus fejében tudniillik itt végződik. Az axiomatika ugyanis egy általa 
formába öntendő materiális dedukciót feltételez, ami a maga részéről, a megszervezendő 
anyagok összegyűjtése céljából, előzetesen hosszas induktív munkát követel. Ezen ala-
pokon az axiomatikus igazi munkája majd az lesz, hogy feltárja az axiómákat. Vagyis 
nem az, hogy adott elvek következményeit levonja, hanem éppen ellenkezőleg: az, hogy 
miután adott a tételek egy halmaza, azon elvek minimális rendszerét megtalálja, amelyek-
ből e tételek levonhatókká válnak."67 Ez a kifejtés viszont lényegileg a logika nyelvén 
azt konkretizálja, amelynek ismeretelméleti megfogalmazását már ENGELS megadta, ami-
kor DüHRiNGgel polemizálva ezt írta: „A világ vizsgálatának általános eredményei e vizs-
gálat végén mutatkoznak meg, nem a l a p e l v e k , kiindulópontok tehát, hanem e r e d -
m é n y e k , befejezések. Fejből szerkeszteni meg ezeket, belőlük indulni ki, mint alapból 
és tovább ebből a világot rekonstruálni: ideológia [...]."68 

Mindez arra látszik mutatni, hogy az axiomatikus rendszerképzés nem magáértvaló 
jelekkel történő játék, légüres térben végzett meddő gyakorlat, hanem az ismeretek rend-
szerezésének olyan eszköze, amely ismeretelméletileg is jelentős szerepet játszhat a meg-
ismerési folyamatban. Az axiomatikus modell ily módon a világ elméleti elsajátításának 
számottevő eszközévé válhat, instrumentális alkalmassága azonban korántsem korlátok 
nélküli: objektuma világosan körülhatárolja. S ha láttuk, hogy nincs olyan rendszer, amely 
kizárólagosan csak axiomatikus lenne, most megkockáztathatunk egy másik állítást is: 
nincs olyan rendszer, amiben az axiomatikusból semmi sem lenne. Megállapításunk per-
sze olyan absztrakció, amely önmagában igen keveset mond. A c s u p a - a x i o m a t i z -
m u s sal szemben a s e m m i - a x i o m a t i z m u s szintén holt kategória. Lényegileg csak 
ennyit mondhatunk: az objektumok és rendszereik számottevően széles köre az axioma-
tikus rendszerekhez valamilyen módon, valamilyen aspektusból viszonyítható. így kü-
lönösen akkor, ha e viszonyíthatóság azt is magában foglalja, hogy ilyen vagy olyan tu-
lajdonsága révén az axiomatizmus a kérdéses rendszer önfejlődésének mércéjeként, lát-
ható, de meg nem ragadható ideáljaként szerepel; nos, ekkor indokolttá válhat, hogy az 
axiomatika logikai tapasztalatainak hasznosíthatóságát megvizsgáljuk: a jogi rendsze-
rek néhány módszertani tulajdonságát az axiomatika módszertanának fényébe állítsuk, 
az axiomatikus modell e rendszerekre vetített heurisztikus értékét lemérjük.69 

66 Klaus, 307. o. 
67 Blanché, 79. o. 
68 Engels Hogyan „forradalmasítja", 319. o. 
69 Noha az axiomatizálhatóság kérdésében rejlő problémákat O P A L E K és- W O L E N S K I leszűkítetten tárgyalták, 

következtetésként végül ők is az axiomatikus módszernek bizonyos analógiák révén kínálkozó módszer -
tani szereplehetőségeit fogalmazták meg (Opalek & Wolenski, 6. és 20-21. o.); ennek kifejtésével azonban 
adósok maradtak. 
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Egy axiomatikus rendszerről a logikában például akkor mondható el, hogy nem 
„ ü r e s ", tehát van „m o d e 11 "-je, vagyis „t e 1 j e s í t h e t ő ", ha egyáltalán létezik a dol-
goknak olyan rendszere, amely kielégíti ezt az axiómarendszert.70 Nos, az elméleti jogi 
gondolkodásban korántsem új a kérdés: vajon mikor, milyen feltételek között mondható 
el a jogról, hogy megvalósulást nyer? A válasz - közvetlen formájában - bizonyára így 
hangoznék: akkor, amikor általánosan követik rendelkezéseit. Ha feltételezzük is, hogy a 
lényegi mozzanatot e válasz helyesen ragadta meg, megoldatlan maradna mégis a kérdés: 
mit jelent a rendelkezések követése a tiltó, a szankcionáló normák, a büntetőjog terüle-
tén? Vajon a büntetőjogi kodifikációnak feltétlenül akkor van „modellje", ha rendelke-
zéseit - normáinak meg-nem-sértésével - követik? Vajon a büntetőjogi kodifikációnak 
akkor van „modellje", ha a szankcionált magatartás a szankcionálással egybekapcsolód-
va jelenik meg? S ezt feltételezve vajon „teljesített" lehet-e egy olyan rendszer, amelyben 
ugyan nincs ellentmondás magatartás és szankcionálás között, de a társadalmi gyakorlat-
ból kitűnően nincs realitása magának a szankcionált magatartásnak sem? A tilalmak meg-
nem-sértésének csupasz ténye ugyanis - hiszen „teljesítésük testetlen és láthatatlan"71 -
önmagában csak valami negativitásról tanúskodik; arról azonban nem vall, hogy a tilal-
mazásban kifejeződő normatív tükrözésnek van-e társadalmi megalapozottsága, vagyis 
tilalmazás nélkül a kérdéses magatartás egyáltalán megjelent volna-e a társadalom életé-
ben? Kétségeinkből következően úgy tűnik, hogy a modern normalogika által sugallt 
megoldás, a „deontikusan tökéletes világ" fogalma is - mely szerint egy normarendszer-
nek akkor van „modellje", ha minden követelménye egyidejűleg teljesített72 - csak ver-
bális választ adhat problémánkra. A valóság vagy szeletei normatív tükrözésekor ugyanis 
a kérdés már nem egyszerűen az, hogy a tükrözést objektiváló normarendszer rendelke-
zik-e „modellel", „teljesítetté" válik-e. A normatív rendszerek sajátosságaira tekintettel e 
kérdés egy másik, általánosabb s a normatív tükrözés specifikumát is közvetlenebbül 
megragadó kérdésben oldottan, annak részét alkotva jelenhet csak meg. Ez pedig nem 
más, mint annak kérdése, vajon a normarendszer a valóság, a társadalmi fejlődés objektív 
követelményeit juttatja-e kifejezésre. 

Módszertani közösség bizonyos fokú fennállására utalhat formális kifejtéseknek az 
axiomatikus rendszerben adott lehetősége is. Ezt a lehetőséget a logika a „ k o d i f i k á -
l á s " fogalomkörébe vonva úgy magyarázza, hogy akkor, ha a „kodifikátumof' - a rend-
szert alkotó fogalmak hálóját s a rendszer szerkezeti vázát - megadjuk, a rendszeren belül 
„minden további ténykedés a formális logika dolga lesz", különösen a rendszer egészé-
nek áttekintése, valamint esetleges egyszerűsítési lehetőségeinek és lappangó ellentmon-
dásainak felfedése.73 Noha az axiomatizmus közvetlen lehetőségeit a jogban hiába keres-
nénk, úgy tűnik, heurisztikus jelentőséggel ez az axiomatikus jellemző is rendelkezik. 

70 Klaus, 302. o. 
71 Jean Carbonnier 'Effeetivité et ineffectivité de la règle de droit ' [ 1957-1958] in Jean Carbonnier Flexible 

droit (Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 1969), 9 1 - 1 0 3 . o., különösen 95. o. 
7 2 J A A K K O H I N T I K K A e konstrukciójának közvetítéséi J A N WoLENSKivel Krakkóban ismételten folytatott konzul-

tációknak köszönhetem. 
73 Klaus, 304. és 305. o. 



A KÓDEX MINT RENDSZER 7 1 

Mindenekelőtt a kódexek világára vetítve ugyanis azt jelenti, hogy a szabályozási rend-
szer rendszertani kimunkálása eredményeként lehetővé válhat a rendszer összetevőinek 
formális, a logikai kapcsolatokra koncentráló, tartalmi mozzanatoktól ugyanakkor elvo-
natkoztató vizsgálata. Ez a vizsgálat azáltal, hogy ismétlődő, tautologikus, vagy antinó-
miát hordozó szabályozási elemekre mutathat rá, számottevő gyakorlati jelentőséget 
hordozhat; új ismeretek szerzését azonban, úgy tűnik, végső soron bizonyosan nem ered-
ményezi. így pedig olyan vizsgálatként jön csak számításba, ami a tartalmi elemzésnek 
egészében alárendelten, csupán korlátozott jelentőségei hordozhat. 

Az axiomatikus rendszerképzés két pillére a f o r m á l i s é p í t k e z é s s ennek d e -
d u k t í v m e g h a t á r o z o t t s á g a . E két vonás alapvetően nem jellemző a jogi rend-
szerekre; van azonban olyan aspektusuk, amely e jellemzőkkel párhuzamba állítva még 
elvi különbözőségük kimutatása esetén is módszertanilag figyelemreméltóvá válhat. Az 
a jellemző például, hogy „az EUKLIDÉSZÍ geometria axiómáiban már elvben benne van ennek 
a geometriának valamennyi tétele",74 az axiomatikus rendszerek általános tulajdonsága. 
A normarendszerek körében - elméleti modellként, elvileg - szintén léteznek olyan úgy-
nevezett statikus rendszerek, amelyekben egy érvényességi alapnorma azáltal, hogy a rend-
szer tartalmát érvényességi feltételként körülhatárolja, a következési szabályok ismereté-
ben a rendszer egészét az alapnorma logikai következményévé avatja.75 Gyakorlatilag 
azonban ilyen rendszerek, úgy tetszik, aligha kerülnek megalkotásra. A jogrendszerek-
ben viszont nem is kivételképpen ismeretes bizonyos alárendelt normák kibocsátására 
vagy érvényességére vonatkozó normák „kötött" megfogalmazása, mely lehetővé teszi 
az előbbiek alkotmányosságának vagy egy hierarchikusan magasabb szintű rendezéssel 
való összeférhetőségüknek lemérését a különösnek valamely általánosból való követke-
zése lehetősége, az általánoshoz mért ellentmondásmentessége, instrumentális értékűként 
történő elismerése alapján. És másrészről: a kódexek rendszerében is ismeretes az alapté-
telként megjelenő általános elvek fokozott jelentősége - mind a részletrendezés általá-
nosítható vonásainak körülhatárolása, mind az atipikus vagy határesetek eldöntése, az 
esetleges hézagkitöltés szempontjából. A jogi rendszer alaptételeinek tartalmi elsőbbren-
dűsége76 azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy ezek a tételek a rendszer valamennyi 
tételét „elvben" tartalmaznák. Az alapelv, a megvalósítandó célok kitűzése ugyanis az 
eszközcselekmények körét, a végrehajtás módját nagymértékben körülhatárolja, egyér-
telműen azonban nem határozza meg, mert nincsen kizárólagos, kategorikus, a maga egye-
diségében meghatározott összefüggés valamely cél és annak megvalósítási módja között.77 

7" Klaus, 301. o. 
7S Vrt. Wróblewski 'System of Norms ' , 226-227. o. 
7<' Vö. Szabó Imre 'Régi és új kérdések a szocialista jogelméletben' [1961-19621 in Szabó Imre Szocialista 

jogelmélet - népi demokratikus jog (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 1967), 91-124. o., különösen 
119-120. o.; Jerzy Wróblewski 'The General Principles of Law' in Rapports polonais présentés au sixième 

Congrès international de Droit comparé (Varsovie: Comité des Sciences juridiques de l 'Académie po-

lonaise des Sciences 1962), 218-234 . o., különösen 220-222. o. 

Vö. a jelen szerzőtől 'A preambulumok problémája és a jogalkotási gyakorlat ' Állam- és Jogtudomány 
XIII (1970) 2, 249-307. o„ különösen 296-298. o. 
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Ami tehát az axiomatizált rendszerekre jellemző formális következés és levezetettség 
helyett a jogi rendszerekben tetten érhető, nem más, mint olyan tartalmi kölcsönviszony, 
amelyben az alapelv és konkrét realizálása esetleges ellentmondásait feltárhatjuk ugyan, 
ennek helyébe azonban a kölcsönös meghatározottság és levezethetőség viszonyait nem 
állíthatjuk. 

Végezetül két alapjellemzőről kell még röviden megemlékeznem. Két olyan, az axio-
matikus rendszerekben követelményekként megfogalmazott alapjellemzőről, amelyek e 
rendszereknek nem deduktív, hanem közvetlenül rendszerjellegéhez tapadnak, s így a jogi 
rendszerekben is sokkal közvetlenebbül jutnak kifejeződésre. 

„A deduktív rendszer követelményei közül [...] - állapítja meg a tudományelmélet78 -
a k o n z i s z t e n c i a a leginkább jelentős, mert különben a rendszer összeomlik. A töb-
bi követelmény kisebb jelentőséggel rendelkezik." Nos, e követelmény könnyen megfo-
galmazható. Egy axiomatikus rendszer akkor konzisztens, ha „nem tartalmaz két olyan 
kijelentést, amelyek közül egyik a másik tagadása", vagyis, ha „bármely két ellentmondó 
tétele közül legalább az egyik nem bizonyítható".79 Ha tehát a konzisztencia azt jelenti, 
hogy „nem lehetséges a megadott axiómákból valamely X formulát és annak ellentmon-
dó X-et is bebizonyítani",80 a jog világára vetítve ez a következőknek felel meg: a rend-
szer keretén belül egy magatartás csak X vagy non-X minősítést hordozhat, vagyis nem 
fordulhat elő, hogy azonos magatartás azonos rendszerben egyidejűleg jogszerűként és 
jogszerűtlenként nyerjen minősítést. Az ellentmondásmentesség elve, úgy tűnik, rendkí-
vüli jelentőséget hordoz a jogban. Eszköztára technológiai kimunkálása oldaláról ez a 
jog „erkölcsiségének", a fenti értelemben tehát hatékony társadalmi-politikai funkcioná-
lásának, megvalósulásának egyik elsődleges feltétele.81 És egyúttal a jogalkotó raciona-
litásának is feltételezett, szükségképpen posztulált eleme, mely lehetővé és kellővé teszi 
az olyan értelmezést, amely az esetlegesen mégis felmerülő ellentmondások - és minden-
féle, a konkrét esetet érintő összeférhetetlenség - kiküszöbölése irányában hat.82 

A konzisztenciával összefüggésben említjük továbbá az ellentmondásmentesség egy 
specifikusan megfogalmazott előfeltételét, a k a t e g o r i c i t á s vonását. Mint ismere-
tes, a tudománytörténeti fejlődés során elsőként kimunkált axiómarendszerről, az EUKLIDÉSZÍ 

geometriáról a múlt században BOLYAI és LOBACSEVSZKIJ kimutatták, hogy elvont tökéle-
tessége ellenére sem a geometria egyedül lehetséges rendszere, mert ha párhuzamossági 
axiómájának megváltoztatásával megkíséreljük a rendszer újjáalakítását, ismét ellentmon-

78 Sadovskij , 202. o. 
79 Sadovskij, 200. o. és Alfred Tarski Introduction to Logic and to the Methodology of Deductive Sciences 

2nd Am. ed., 10th print. (New York: Oxford University Press 1963) 239 o., különösen 239. o. 
80 Klaus, 284. o. 
81 Az ellentmondásmentességnek a j o g mint „önmagában véve is összefüggő kifejezés" alaptulajdonsága-

ként való meghatározását E N G E L S [in Marx - Engels Válogatott művek (Budapest : Kossuth 1963), 439 o.l 
adja, a jog „belső moralitása" egy ik feltételeként pedig Lon L. Fuller The Morality of Law (New Haven & 
London: Yale University Press 1964) 202 o. [Storrs Lectures on Jurisprudence, Yale Law School, 19631, 
65-70 . o. írja le. 

82 Vö. Leszek Nowak Próba metodologicznej charakterystyki prawoznawstwa (Poznan 1968) 205 o. |Uni-
wersytet im. Adama Miczkiewicza w Poznaniu, Prace wydzialu prawa 381, 199-200. o. 



A KÓDEX MINT RENDSZER 7 1 

dásmentes rendszert kapunk, mely saját keretei között ismét teljes választ ad a geometria 
bármely felvethető problémájára. Ennek megfelelően egy rendszerről akkor mondjuk, hogy 
„nem kategorikus, ha egy p tételt és annak logikai negációját is hozzá lehet kapcsolni az 
axiómarendszerhez".83 Nos, míg az axiomatikában, mint láttuk, az kelthetett figyelmet, 
hogy a geometria rendszere például nem kategorikus a párhuzamossági axiómára nézve, 
a jogi rendszerek körében a kategoricitás elsősorban pozitív értelemben érdekes. A jog-
ban ugyanis, mint említettük, vannak olyan alaptételekként szereplő elvek, amelyek szá-
mottevő többségükben adott jogrendszerekhez - azok típusaihoz - kötötten jelennek 
meg.84 S ez azon megállapításhoz vezethet bennünket, hogy a jogi rendszer végső soron 
kategoricitást mutató különböző általános tételek függvénye. A jogi rendszer viszont 
ugyanakkor nem statikus, merev és jogszociológiai elemzésekből tudjuk, hogy viszony-
lag harmonikus állapotokból kiindulva milyen ellentétes tendenciákat fogadhat be, mi-
lyen feszültségeket viselhet el addig, amikor egy forradalom már törést hoz a rendszer 
fejlődésébe.85 így viszont a rendszer hajlékonyságának kérdése nem kis mértékben a 
kategoricitásnak is kérdése. 

A konzisztenciával társulva az axiomatikus rendszerek másik alapjellemzője a t e l -
j e s s é g követelménye. Egy rendszer akkor teljes, ha benne „minden olyan tétel szere-
pel, amely e rendszer bármely modelljére vetítve értékkel rendelkezik", vagyis ha „kizá-
rólag" [...] a rendszer terminusaiban megfogalmazott bármely tétel e rendszerben bizo-
nyítható vagy cáfolható".86 Ha az axiomatikus teljesség jogi megfelelőjét keressük, azt 
kell mondanunk, hogy egy jogi rendszer akkor teljes, ha a rendszerhez tartozó bármely 
magatartás minősítése a rendszer tételeiből deduktive levezethető. A teljesség ellentéte a 
hézagosság, és nyilvánvaló, hogy ennek fennállását attól függően állapíthatjuk meg, hogy 
mi módon definiáljuk a rendszer kereteit. Az előbbi meghatározások már kísérletet tettek 
e keretek megvonására; más definíciók szintén „a rendszer területének" tételeiről, „a rend-
szer terminusaiban helyesen megfogalmazott" tételekről beszélnek.87 Az axiomatizmus 
problémáját a jog síkjára átvíve így azt látjuk, hogy a logikai megközelítés mindenkép-
pen a joghézagot illető pozitivisztikus megközelítésnek felel meg: a rendszer kereteit 
mindkettő belülről, a rendszer terminusaiból kiindulva határozza meg. Ehhez mérten a 
hézagfogalom szociologikus megközelítése, úgy tetszik, „teljesebb" teljességfogalmat 
eredményez, hiszen a kérdéses kereteket kívülről, a társadalmi valóság oldaláról kiindul-

8? Klaus, 304. o. 
84 Az alapelvek - különösen szocialista - kötöttségére lásd Szabó Imre A szocialista jog (Budapest: Közgaz-

dasági és Jogi Kiadó 1963) 454 o., különösen 72-79 . o.; Szabó Imre 'Régi és új kérdések', 122-124. o., 
egyes alapelvek általánossá - s így formálissá - válására pedig Péteri Zoltán 'The Nature of the General 
Principles of Law' in Studies in Jurisprudence for the Sixth International Congress of Comparative Law 
(Budapest: Akadémiai Kiadó 1962), 43-59. o. 

85 Vö. pl. Henri Lévy-Bruhl 'Tensions et conflits au sein d'un même système juridique ' Cahiers interna-

tionaux de Sociologie XXX (1961), 35-46. o. 
86 Sadovskij, 202. o. és Tarski, 135. o. 
87 Klaus, 303-304 . o. és Blanché, 4 2 - 4 3 . o. 
88 A hézagfogalom dichotomikus felfogására s ezek lehetséges szintézisére lásd a szerzőtől 'A jogtudományi 

fogalomképzés ' , 602-603. o. 
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va vonja meg.88 A teljesség fogalomkörével összefüggésben ezen túl figyelmet érdemel 
egy újabb, napjainkban terjedő felfogás is, mely a szóban forgó fogalomnak olyan jelen-
tést tulajdonít, amelynek megfelelően bármely magatartás „a rendszerhez tartozó normák 
által normatív minőséget nyer".89 A rendszer kereteit illetően e meghatározás, mint látjuk, 
korlátokat nem ismer, parttalanságát ezért egy mesterséges konstrukcióval kell ellensú-
lyoznia. A jog pozitivisztikus szférájában tehát egy „általános kizáró norma" posz-
tuláltságát tételezi fel - olyan normáét, amely a tételes normák által nem kötelezett, nem 
is megengedett magatartásokat „normative közömbös" minősítéssel ruházza fel.90 Előb-
bi gondolatmenetünkből következően azonban a minősítések teljessége korántsem igényli 
egy hasonló mesterkélt - és a hézagkitöltésnek a rendszer keretein belül adott jogszerű-
sége elismertségét is figyelembevéve: önellentmondó - konstrukció valóságosként posz-
tulálását. A teljesség igénye ugyanis csak a rendszeren belüli magatartásokra áll fenn; az, 
ami kívül áll, a rendszer által semmiképpen sem minősített: egyszerűen kívül áll, túl azon 
a körön, amelyben a rendszer válaszol, amelyre a rendszer vonatkozik. Mert a rendszer 
természetesként adott határa az értékelés határát is jelzi; azon túl pedig csakis más rend-
szerek lehetnek már illetékesek S így az axiomatikus felfogástól sugallt állásfoglalásunk 
hozzájárulhat a „zárt" és „nyitott" rendszer kategóriáját érintő kétségek tisztázásához is. 
Ennek tükrében ugyanis egy rendszer akkor nyitott, ha értékeléseket (pozitivisztikusan 
megvont) határain túl is befogadhat. A büntetőjogi kódexek viszont épp ebben az érte-
lemben kifejezetten zártnak minősülnek, mert a nullum crimen sine lege elve nemcsak 
egyértelműen megvonja, hanem - törvényi szintig - egyúttal le is zárja e rendszerek ha-
tárát. 

Tanulmányunkban, mely eleve csak vázlatos lehetett - inkább arra vállalkozván, hogy 
felvesse, megoldásuk irányában körülhatárolja és illusztrálja, semmint lezárja a jogi 
axiomatizmussal kapcsolatban felmerülő problémákat - csakis arra törekedhettünk, hogy 
az axiomatikus eszmének a jog kialakult rendszereitől idegenségét bemutassuk, de egyút-
tal azt is érzékeltessük, hogy rejlett valami részleges igazságmag e történelmi vágykép 
mögött, vagyis az eszme hamissága ezúttal sem lehetett minden tanulság nélkül való. 

Vizsgá lódása ink bevégzésével ugyanis határozot t m e g g y ő z ő d é s ü n k k é vált, hogy a 
m o d e m matemat ika talán l egnagyobb egyéniségének, HiLBERTnek hitvallása - „Hiszem, 
hogy mindaz , ami egyáltalán t u d o m á n y o s gondolkodás tá rgyá t képezhet i , e lméle ta lko-
tásra va ló ére t tségének e lnyerésével axiomat ikus fe ldolgozásra , s ennek közvet í tésével 
matemat izá lás ra a lkalmassá válik"9 1 - bebizonyítat lan és bebizonyí thata t lan ál talánosí-

89 Wróblewski 'System of Norms' , 230. o. 
90 Vö. Amadeo G. Conte Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici (Torino 1962), 79-90. o. és 

Amadeo G. Conte 'Norma generale esclusiva' in Novissimo Digesto Italiano XI (Torino 1964), id. Wrób-
lewski 'Sys tem of Norms' , 231-232 . o. 

91 David Hilbert 'Axiomatisches Denken ' in Matemalische Denken LXXV111 (1918), 415 o„ id. Opatek & 
Wolenski, 1. o. 
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táson alapszik. Mert igaz ugyan és átvitt értelemben is jellemző, hogy „a kőtömb soha-
sem áll a mester pártján, hanem mindig ellene van, és épp formálásának kezdeti művele-
teit érzi a leginkább természete ellen valóknak",92 a jogi rendszereket illetően azonban 
nem csupán és egyszerűen az anyag tehetetlenségi nyomatékára gondolunk. A jogi rend-
szerek éppen mint dinamikus, tartalmi összefüggésekre épült rendszerek állnak ellen az 
axiomatikus rendszerbe foglalásnak. Ez a meghatározó jelentőségű, eredendően dialekti-
kus kapcsolatokat sejtető tartalmiság nem állja útját annak, hogy a jogi rendszereket az 
olyan magasan fejlett rendszerek sui generis változatának tekintsük, amelyekben - csak-
nem költői kifejtéssel - „a Részek együttvéve határozzák meg az Egészet azáltal, hogy 
egymást kölcsönösen meghatározzák", mert egy ilyen rendszer „nemcsak organizált, ha-
nem egyúttal organizáló, éspedig önmagát organizáló egység: az Egész által organizál-
tatnak a Részek és a Részek organizáltsága által áll fönn az Egész".93 Azt viszont, mint 
láttuk, e tartalmiság már egyértelműen kizárja, hogy ezen „organizáló" kapcsolatoknak 
formális logikai leképezését adhassuk. 

Ezzel szemben az axiomatikus modell heurisztikus értéke nem kötődik szorosan az 
axiomatizálhatóság kérdéséhez. Sőt, mint láthattuk, ez az érték az axiomatikától idegen 
területen is megjelenhet. A jogrendszereknek, és különösen a kódexek rendszerének axi-
omatikus nézőpontú magyarázata így hasznossá válhat elméleti fogalmak kifejtése so-
rán: fontos módszertani szerepet játszhat a jogi rendszerek rendszertani tulajdonságai-
nak, az irántuk támasztott rendszertani követelményeknek megvilágításában. 

92 Thomas Mann 'A törvény' [Das Gesetz, 1944] ford. Szóllősy Klára in Thomas Mann Művei 9 (Budapest: 
Magyar Helikon 1970), 647-717. o., az idézet 689. o. 

93 Bartók, 19. o. 



A JOG ES RENDSZERSZEMLELETU 
MEGKÖZELÍTÉSE* 

1. A jog és a jogi gondolkodás logikai rekonstrukciójának mai állása 

Kiinduló kérdésünk ez: vajon az axiomatikus igénnyel megszervezett, vagy legalábbis 
gyakorlatilag ilyenként kezelt jog az axiomatizmus tulajdonságaival v a l ó b a n ren-
delkezik, illetőleg egyáltalán rendelkezhet-e? Ilyen és hasonló kérdésekre a választ kizá-
rólag a logikai rekonstrukció kísérlete adja meg. 

Bár századunk első harmadában születtek a jogtudomány területén is kezdeményezé-
sek a jog, pontosabban a kódex-struktúra logikai feltárására,1 az átfogó törekvés a jog s a 
jogi folyamat logikai modellálására kívülről érkezett. A századfordulót követően a mate-
matika logikai apparátusának kiépülése, és a neopozitivizmus filozófiai áramlatától álta-
lában is erősítetten a formális vizsgálódások előtérbe kerülése a század közepére egy 
deontikus logika, azaz a legyen-tételek formális felfegyverzettségű logikája kialakulásá-
hoz vezetett.2 Ez a logika elsősorban filozófiai jellegű és jelentőségű volt, és rövid időn 
belül hatalmas irodalmat, különféle formális iskolákat és rendszereket teremtett.3 Hama-

* in Jogi problémák vizsgálata és megoldása kibernetikai módszerekkel szerk. Bárdos Péter (Budapest: Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Jogi Továbbképzo Intézete 1975), 83-120. o. és Magyar Filozófiai Szemle 
XX (1976) 2, 157-175. o. Nemzetközi megjelenéseiben 'Law and Its Approach As A Aystem' Acta Ju-
ridica Academeiae Scientiarum Hungaricae 21 (1979) 3 - 4 , 295-319. o., illetőleg Informatica e Diritto 
VII (1981) 2 - 3 , 177-199. o., egyik korábbi változatában pedig 'Law and the Historicity of Its Formal 
Relatedness: Historicity in Law and Its Objectification and Approach As A System' in Estudios de Filosojïa 

del Derecho en Memoria de Legaz y Lacambra II (Madrid: Facultad de Derecho de la Universidad Com-

plutense, Centra de Estudios Constitucionales 1985), 809-834. o. Eredeti elsó' két pontja hasonló címen 

űjranyomva a szerző A jogi gondolkodás paradigmái (Budapest: Osiris 1999) [Osiris könyvtár: Jog) 
kötetében: Függelék I., 283-296. o. 

1 Jean Ray Essai sur la structure logique du Code civil français (Paris: Alcan 1926). 
2 J0rgen J0rgensen, 'Imperatives and Logic' Erkenntais, Vil (1937-1938), 288. és köv. o.: Alf Ross ' lm-

perataives and Logic' Theoria VII (1941), 53. és köv. o.; R. M. Hare 'Imperative Sentences' Mind LVIII 
(1949), 21. és köv. o.; Georg Henrik von Wright 'Deont ic Logic' Mind LX (1951), 1. és köv. o. stb. 

3 R. M. Hare The Language of Morals (Oxford: Clarendon Press 1952); Ota Weinberger Die Sollsatzprob-
lematik in der modernen Logik (Praha: Ceskoslovenské Akademie Ved 1958); A. A. Zinovjev ' O logike 
normativnüh predlozsenij' Voproszü Filoszofii 1958/11 ; Georg Henrik von Wright Norm and Action (Lon-
don: Routledge 1963); Nicholas Rescher The Logic of Commands (London: Routledge 1966); A. A. Ivin 
'Nekotorüe problemü teorii deonticsdeszkih modalnosztej ' in Logicseszkaja szemantika i modalnaja lo-
gika red. P. V. Tavanec (Moszkva: Nauka 1967), 162. és köv. o.; Rúzsa Imre 'A normák logikája' Magyar 
Filozófiai Szemle XI (1967) 6, 1018. és köv. o.; Georg Henrik von Wright An Essay in Deontic Logic and 
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rosan - f o r m a l i z m u s ként ismerten - létrejött egy kiágazása, a jog részben specifikus 
problémáira alkalmazása is, mely néhány év leforgása alatt szintén burjánzó irodalomban 
és formalisztikus rendszerteremtő kísérletekben öltött testet.4 

E logika már - úgy tűnt - valóban jogi logika volt, hiszen jogászok művelték ki azzal 
az igénnyel, hogy lehetővé tegyék általa a jogi szabályozás s a jogalkalmazási folyama-
tok logikai rekonstrukcióját. 

E várakozás azonban meddőnek bizonyult. Ezek a rendkívül összetett s magas fokon 
formalizált rendszerek ugyanis csaknem kizárólag már kialakult formális deontikus logi-
kai irányzatoktól inspirálódtak, azokat többé-kevésbé mechanikusan alkalmaztak a jog-
ra ahelyett, hogy a jog különösségéből, specifikus meghatározottságaiból és problémái-
ból indítottak volna. A kimunkáltságukban rejlő gondolati teljesítmény ezért elsősorban 
a logika oldaláról volt értékelhető; a jog elméleti felfogásának elmélyítéséhez, az elmé-
leti jogi gondolkodás fejlesztéséhez lényegében hozzá nem járultak. 

Legalábbis ez volt a megfogalmazott oka és egyszersmind levont konklúziója annak a 
szintén logikai rekonstruálást célzó másik irányzatnak, mely az előbbire reakcióként a 
Brüsszelben működő jogász-filozófus, CHAÏM PERELMAN égisze alatt született.5

 A PERELMANÍ 

ún. a n t i f o r m a I i z m u s az előbbiekben jellemzett formalista megközelítést mint a 
jogra inadekvát módon, a p r i o r i s z t i k u s a n alkalmazottat visszavetette, és kvázi-
empirikus esetvizsgálatokkal, azaz a jogi problémák j o g á s z i megközelítése és megol-
dása konkrét módszertani elemzésével, s a logikai rekonstrukciónak erre épített megkí-
sérlésével helyettesítette.6 Szemlélete és megközelítési módja a jog sajátos struktúrájá-
hoz és problémáihoz ennélfogva jobban kötődött; kérdésfeltevéseit jogászi érzékenység 
jellemezte. A jog sajátszerűségének és abban a logika által elfoglalt helynek természetére 

the General Theory of Action (Amsterdam: North-Holland Publishing Company 1968); Georges Kali-
nowski La logique des nonnes (Paris: Presses Universitaires de France 1972) stb. 
11 mar Tammelo Legal Dogmatics and the Mathesis Universalis (Heidelberg: Scherer 1948); Carlos Cossio 
'Las posibilidades de la lógica jur icica segun la lógica de Husserl' Revista de la Facultad de Dercho (Bu-
enos Aires) XXIII (1951), 201. és köv. o.; Ulrich Klug Juristische Logik (Berlin: Springer 1951); Eduardo 
Garcia Maynez 'La logica deóntica de G. H. von Wright y la ontologia formai de derecho' Revista de la 
Facultad de Derecho de Mexico III (1953), 9. és köv. o.; Georges Kalinowski Introduction à la logique 
juridique (Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 1965): Alf Ross Directives and Norms 
(London: Routledge 1968); Gidon Gottlieb The Logic of Choice An Investigation of the Concepts of Rule 
and Rationality (London: Allen and Unwin 1968); Zdzislaw Ziemba Logika deontycznych jako forma-
lizacja rozumowan normatywnych (Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1969); Ilmar Tammelo 
Outlines of Modern Legal lx>gic (Wiesbaden: Steiner 1969) stb. 
Ch. Perelman & Olbrechts L. Tyteca La nouvelle rhétorique Traité de l 'argumentat ion, I—II, (Paris: Presses 
Universitaires de France 1958); Chaïm Perelman Justice et raison (Bruxelles: Presses Universitaires de 

Bruxelles 1963); Chaïm Perelman Droit, morale et philosophie (Paris Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence 1968). 

' 'Essais de logique juridique: A propos de l 'usufruit d 'une créance' Journal des Tribunaux (Bruxelles) 

(1956), No. 4104. 261. és köv. o. ; Le fait et le droit (Bruxelles: Bruylant 1961); Les antinomies en droit 

publ. Ch. Perelman, (Bruxelles: Bruylant 1965); Le problème des lacunes en droit publ. Ch. Perelman 

(Bruxelles: Bruylant 1968); La règle de droit publ. Ch. Perelman (Bruxelles: Bruylant 1971); Les pré-

somptions et les fictions en droit publ. Ch. Perelman & P. Foriers (Bruxelles: Bruylant 1974). 
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választ adó problémáknak mindenekelőtt a nem-formális jogváltozással s a formális jog-
szerűség lehetséges tartalmi meghatározatlanságaival összefüggő kérdéseket tekintette. 
Hogy néhány jellemző példáját említsük: miképpen és hogyan lehetséges az, hogy az 
azonos szöveggel kibocsátott francia és belga polgári törvénykönyv szövegük változat-
lansága ellenére másfél évszázados fejlődésükben mégis nagymértékben eltérő irányú és 
megoldású joggyakorlatot, jogi realitást takar? Mi magyarázza és teszi lehetővé azt, hogy 
az Egyesült Államok jogászilag és politikailag legmagasabb szintű igazságszolgáltatási 
fórumán, a Legfelsőbb Bíróságon többnyire 6 : 3, sőt 5 : 4 arányban hozzák meg ugyan-
azon szabályanyagon alapuló döntéseiket? 

A formalizmus és az antiformalizmus álláspontjainak konfrontálása közel egy évtize-
de különböző fórumokon nagyfokú rendszerességgel zajlik.7 Igen jellemző, hogy az ed-
digi tán leghevesebb nézetütköztetés, az 1969. évi brüsszeli kollokvium alkalmával a 
formalizmus, vagyis a tisztán deduktív szemlélet oltalmában KALINOWSKI végül azt a kö-
vetkeztetést fogalmazta meg, hogy specifikus logikaként joglogika nem létezik, mert a 
jogi okfejtésben mindaz, ami sajátosan jogi, voltaképpen sem a logika, sem az okfejtés 
szerves összetevőjét nem képezi. Ez volt az a pont, amelyen PERELMAN láttathatta a forma-
lizmus zsákutcába vezető korlátozottságát, azt, hogy purizmusát csak akkor őrizheti meg, 
ha s t e r i l i z á l j a a jogi folyamatokat. Mert egyfelől igaz ugyan, hogy a jogi okfejtés-
ben a formális logikát annyiban, amennyiben kielégítő eszköznek minősül, szabályaiban 
követni kell, másfelől azonban akkor, ha alkalmatlan eszköznek bizonyul, szükségképp 
az érveléssel, egy az okfejtés konkrét szituációjának megfelelő érveléssel kell felváltani 
- mert az érv értéke c s a k i s a szituációtól függ, lévén ugyanaz az érv a szituációtól 
függően lehet r e l e v á n s vagy i r r e l e v á n s , e r ő s vagy g y e n g e egyaránt. Pon-
tosan ez az, ami nyilvánvaló lesz joghézag esetében, amikor is formális-deduktív követ-
keztetés eredményre már nem vezet, és a probléma hézagot kitöltő megoldását csak az 
érvelés adhatja. Vagyis: „bármikor, amikor a formáilogikában egy szabállyal rendelke-
zünk, azt mindig alkalmaznunk kell. Ezzel szemben akkor, amikor az argumentáció-tan-
ban egy szabállyal rendelkezünk, azt alkalmazhatjuk ugyan, de az argumentáció-tan tar-
talmazhat egy eltérő eredményre vezető eltérő szabályt is, melyei szintén alkalmazha-
tunk, és ez az oka annak, hogy sohasem építhetjük ki a teljes rendszerét annak, hogy milyen 
esetben kell ezt, és milyen esetben azt a szabályt alkalmaznunk. Mert a jogot előre nem 
látott helyzetekben egyaránt alkalmaznunk kell. És a jogot formalizálhatjuk akkor, ami-
kor mindenben előre látott körülményekre alkalmazásáról van szó, akkor azonban, ami-
kor előre nem látott helyzet merül fel, nem rendelkezhetünk olyan szabállyal, mely meg-
mondaná, hogy mi módon küzdjük le azt."8 

7 La logique du droit [különszám] in Archives de Philosophie du Droit XI (Paris: Sirey 1966); La logique 
juridique [kü lönszám| in Annales de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Toulouse, XV 
(1967) 1; La logique judiciaire (Paris: Presses Universitaires de France 1969); Die juristische Argumen-
tation [különszáml in Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (1972) Beiheft 7; Etudes de logique ju-
ridique publ. Ch. Perelman, 1-IV, (Bruxelles: Bruylant 1966-1973) stb. 

8 Georges Kalinowski 'Le raisonnement juridique et la logique juridique' Logique et Analyse (1970), 4 9 -
50, 9. o. és Cha ïm Perelman [discussion|, uo., 27. és 52-53 . , az idézet 54-55 . o. 
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A formalizmus és az antiformalizmus állásai azóta lényegében megmerevedtek; a ku-
tatások konkrét problémák megválaszolása kapcsán a jelzett irányok valamelyikében, ezek 
elmélyítésére folynak.9 Szembetűnő, hogy míg az egyik irányzat kifejezetten abból az 
előfeltevésből indul ki, hogy bármely jogi struktúra és folyamat a deontikus logika for-
mális apparátusával kimerítően leírható, és ezzel nagymértékben tiszta axiomatikus-de-
duktív mintát testesít meg, eszményként e mintát a másik irányzat sem utasítja el, bár le-
hetetlenségével-elérhetetlenségével eleve számolva erőfeszítéseit arra összpontosítja, hogy 
logikailag a lehetőség mértékében a k ö z v e t í t ő utakat határolja körül. Az antiformalista 
irányzat ily módon lényegesen mélyebb összefüggésekig jut el. Nemcsak azzal, hogy a 
formalizmus doktriner, abszolutizáló és torzító jellegét, lényegi korlátait kimutatja; sőt 
nem is önmagában azzal, hogy a deduktív következtetés mellett meghatározza az érvelés 
helyét a jogi okfejtési folyamatban. Ami előremutatásában a legnagyobb súllyal esik lat-
ba, az véleményem szerint nem más, mint hogy felismerte a jog logikai struktúrájának, 
rendszerszerűségének, magának a jogi gondolkodásnak g y a k o r l a t i meghatározott-
ságát s célrairányultságát, kísérletet téve arra, hogy módszertanilag ezt megalapozza. 
Ugyanakkor azonban, megjegyezem, e kifejezetten ki sem mondott felismerés hasznosí-
tását erőteljesen korlátozza a szociológiaitól merőben idegen szemlélete, idealizmusa és 
értékrelativizmusa.10 

Ami mármost a formalizmus és antiformalizmus egymáshoz való viszonyát végső so-
ron illeti, egyik megközelítést sem érvényesíthetjük kritikátlanul, a másik kategorikus 
visszautasításával. Mint láttuk, a formalista nézőpontot egészében az antiformalizmus sem 
tagadta; annak lényegileg megszüntetve megőrzését feltételezte. Nos, jelenkori elméle-
tünk feladata olyan elméleti koncepció kidolgozása, mely az antiformalista megközelí-
tést is a maga korlátaival meghaladja, és magának a tárgynak társadalmi-történelmi dia-
lektikájából fejti ki annak logikáját. Ha a tények világára figyelünk, kétségtelen, hogy a 
bíró fejébe mint elképzelt fekete dobozba betáplált, hivatalos döntési premisszákként 
elfogadott in-put-ok önmagukban nem adják ki a hivatalos out-put-ot, azaz a bírói dön-
tést logikailag nem határozzák meg. Ahhoz, hogy a meghatározás tulajdonképpeni lán-
colatát feltárjuk, mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy az adott társadalomban a 
társadalmi éppígyléthez milyen jogi struktúra tartozik, és annak milyen gyakorlati mani-
pulálása tölt be létszerű funkciókat. 

Akkor, ha a döntés számára, annak megalapozására különféle fogalmilag rögzített, stan-
dardizált döntési mintákat fogadunk el, eleve számolnunk kell a nyelvi közvetítésben 
rejlő megközelítőlegességgel. A jog területén ehhez még több specifikus mozzanat is já-
rul. Mindenekelőtt az, hogy a jogi okfejtés (vagyis az ítélethez vezető következtetési 
láncolat) premisszái nem adottak; ezek maguk is normative magában a döntési folyamat-
ban alakítandók ki, normatív szubszumpciókon nyugszanak. Ezek sorában legdöntőbb a 
m i n ő s í t é s , azaz a hivatalosan megállapított és tárgy-nyelven leírt tényeknek a stan-
dardizált döntési mintában meta-nyelven megfogalmazott tényállás alá rendelése. Az ál-

9 Joseph Horovitz Law and Logic A Critical Account of Legal Argument (New York & Wien: Springer 1972). 
10 Vö. a jelen szerzőtől 'Les bases sociales du raisonnement juridique ' in Le raisonnement juridique publ. 

Hubert Hubien (Bruxelles: Bruylant 1971), 172. és köv. o. 
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talános, különös és egyes csak dialektikus egymást fedésén túl itt arról a sajátos, de szük-
ségképpeni helyzetről van szó, hogy a normatív nyelv alapegysége, a jogi fogalom a 1 -
t e r n a t ív k i z á r ó l a g o s s á g g a l rendelkezik. Az okfejtés, és ezen belül a minősí-
tés eredményeként ugyanis valamely esetnek (a megállapított tények tényállásszerűsé-
gének) vagy fennállását, vagy fenn-nem-állását kell megállapítanunk. Sem harmadik, sem 
közbenső megoldás nem adatik; az alárendelést vagy annak kizárását (végső soron, a lo-
gikai konstrukció szempontjából) kategorikusan, feltétlenül, bárminemű fenntartás, vagy-
lagosság vagy megosztottság nélkül kell megállapítanunk. Ez az oka egyébként annak, 
hogy a jogi analógia mindig fiktív analógia. Mert a valóságban bármilyen mértékű ha-
sonlóságról legyen is szó, az analogikus minősítés sohasem dialektikus azonosságra, rész-
azonosságra vagy hasonlóságra való következtetést, hanem minden esetben a tárgy rend-
szerbeli helyét illető határozott metszést, a következmények közösségében kifejeződő 
teljes, formális azonosítást, a tárgyak egy más osztályába történő vonást, m a r a d é k t a -
1 an feloldást foglal magában." 

2. A jog axiomatikus felfogásának elvi kérdése 

Önmagában sarkított kifejezés ugyan, az angolszász jog empirikus konkrétságával, in-
duktív szemléletével, eseti meghatározottságával szembesítve mégis mélyen jellemző az 
a megállapítás, amelyik az angolszász jogi gondolkodás „probléma-orientáltságával" 
szemben a kontinentális, kodifikált jogok sajátosságaként „axiomatikus orientáltságu-
kat" helyezi előtérbe, megjegyezve, hogy „axiomatikusai! orientált az a logikailag zárt 
rendszer, amelynek csúcsán deduktive termékeny főtételek állanak".12 

Nos, az a történelmileg kondicionált intézményi és ideologikus képződmény, mely a 
kontinentális jogok rendszerként megszervezésében és felfogásában jelentkezett, a maga 
sajátos (és történelmileg részben egy lezárult periódushoz kötődő) társadalmi-gazdasági, 
politikai és ideológiai gyökerein túl a XX. században egy új - és részben eszmei kötött-
ségű, részben anyagi erővé is váll - éltetővel találkozott. A kibernetika és a rendszerei-
mélet önálló tudományokként kifejlődése, ezek támogatására a matematikai logika és a 
kapcsolódó formális apparátus kiépülése, annak lehetősége és - a modern bürokratikus 
társadalomszervezés formális igényeit kielégítendő - a joganyag elefantiázist mutató át-
tekinthetetlen szabálytömeggé növekedésétől meghatározott szükségessége, hogy elekt-
ronikus számítógépekel alkalmazzanak a jogi információk tárolására, adott probléma 
egyértelmű megoldását biztos módon lehetővé tevő visszakeresésére, sőt bizonyos dön-
tési tevékenységek átvállalására - nos, mindez együttesen a r e n d s z e r s z e m l é l e t 

11 Vö. a szerzőtől 'A jog i okfejtés társadalmi meghatározottságáról ' Állam- és Jogtudomány XIV (1974) 2, 
különösen 264. és köv. o. és 'A joglogikai vizsgálódás lehetőségei az újabb megközelí tések tükrében' 
Állam- és Jogtudomány XIV (1974) 4, különösen 718. és köv. o. 

12 Joseph Esser Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts 11956], 2. Aufl. (Tü-
bingen: Mohr 1964), 218. o. 



A JOG RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE 9 9 

megerősödéséhez vezetett. A racionalizmus filozófiájában s a polgár politikai küzdelmei-
ben hagyományosuk szemléletet korunkra átmentve így kéz a kézben találkozott a modern 
formáilogikai törekvések saját fejlődéséből következő rendszerképző igény és a számító-
gépes problémafelvetésnek szükségképp a rendszer kategóriáiban mozgó szemlélete, hogy 
egyes joglogikákban a jog axiomatizálhatását természetes követelményként kezelje,13 sőt 
megalapozásként magának a jog elméletének axiomatizálására is kísérletet tegyen.14 

Akkor azonban, ha az axiomatizálást, a joganyag axiomatikus rekonstrukcióját nem 
csupán gondolati vagy ideologikus tendenciát jelölően, végső soron metaforikus érte-
lemben vesszük, hanem az axiomatika formállogikailag kimunkált követelményrendsze-
re15 szigorú és következetes keresztülviteleként - nos, ekkor nagymértékben plauzibili-
sen kiviláglik, hogy a HILBERTÍ optimizmus hitvallása - „Hiszem, hogy mindaz, ami egy-
általán tudományos gondolkodás tárgyát képezheti, elméletalkotásra való érettségének 
elnyerésével axiomatikus feldolgozásra, s ennek közvetítésével matematizálásra alkal-
massá válik"16 - bebizonyítatlan és bebizonyíthatatlan általánosításon alapszik. 

Az axiomatikus rendszernek, mint ismeretes, lelke, sine qua non feltétele a deduktív 
egymásból következés, vagyis alaptételek (axiómák) adott sorából a rendszer összes téte-
lének (teorémájának) logikailag egyértelmű és szükségképpeni levonhatása. Pontosabb 
megfogalmazásban ez a következőket jelenti: (1) az axiomatikus rendszerben kell lennie 
véges számú fogalomnak, melyek jelentése evidens, s a rendszer összes többi fogalmának 
jelentése ezek segítségével meghatározható; és (2) az axiomatikus rendszerhez kell 
tartoznia véges szátnu tételnek, melyek érvényessége evidens, s a rendszer összes többi 
tétele ezekből levezethető. Ez a két specifikus különösséget megtestesítő feltétele az 
axiomatikus rendszernek, és ez a két feltétel az, ami a jogban - bármilyen rekonstrukciót 
kíséreljünk is meg - szükségképpen kielégítetlen marad. Részben azért, mert döntő vo-
natkozásaiban a jog mindenekelőtt g y a k o r l a t i rendszer, melynek társadalmi éppígy-
létéhez, létszerű funkcionálásához állandó mozgása, gyakorlati m a n i p u l á l á s a szük-
ségképpen hozzátartozik, s így esetleges elvi vagy ideologikus zártsága ellenére is a nyi-
tottság elemét szükségszerűen magában foglalja. Részben pedig azért, mert logikailag 
egyértelmű és szükségképpeni levezetési sort képezően a deduktivitás nem átfogó jel-
lemzője a jogi objektivációnak. A pozitivált jognak sem fogalmai, sem tételei nem tisztán 
logikai, formális szükségszerűséggel kapcsolódnak egymáshoz: olyan elsődlegesen t a r -
t a l m i összefüggések fűzik rendszerbe ezeket, amelyek a dedukálhatás körét és jelentő-

13 Ota Weinberger Rechtslogik (Wien & New York: Springer 1970), 362. o.; Ilmar Tammelo Rechtslogik und 
materielle Gerechtigkeit (Frankfurt a m Main: Athenäum 1971), 48. o. stb. 

14 Luigi Ferrajoli Teoria assiomatizzata del diritto Parte generale (Milano: Giuffré 1970); Jerzy Wróblewski 
'Axiomatization of Legal Theory' Rivista intemazionale di filosofia del diritto XL1X (1972) 3, 380. és 
köv. o. 

15 Robert Blanehé L'axiomatique 4 eéd. (Paris: Presses Universitaires de France 1967); Georg Klaus Bevezetés 
a formális logikába |Einführung in die formale Logik, 1959] (Budapest: Gondolat 1963) VII. fej. 5. §; V. 
N. Sadovskij 'The Deductive Method as a Problem of the Logic of Science' in Problems of the Logic of 
Scientific Knowledge [Problemii logiki naucsnogo poznanija, 1964] ed. P. Tavanec (Dordrecht, Reidel 
1970), 160. és köv. o. stb. 

16 David Hilbert 'Axiomatisches Denken ' Mathematische Annalen LXXVIII (1918), 415. és köv. o. 
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ségét határozottan szűk keretek közé szorítják. A jog tételeit olyan többnyire rögzítetlen 
célok elérésére kívánatosnak vagy alkalmasnak tekintett eszközcselekmény-rögzítések 
alkotják, amelyeknek még további végrehajtási részlet-rendezései sem deduktív lebon-
tást, hanem önálló gyakorlati instrumentális értékelést foglalnak magukban. Ez az oka 
mellesleg annak, hogy a formálisan racionalizált struktúrájú társadalomszervezésben a 
megvalósítandóként elfogadott célokhoz kapcsolódó instrumentális értékeléseket -
amennyiben azok jogi jelentőségűek - mindig és minden szinten jogalkotó, és normatív 
formában adja; s nem bízza ezt sem a jogdogmatikára, sem a (csupán jogalkalmazói sze-
repkörben felfogott) jogalkalmazóra. Ezen túlmenően megjegyezhetjük még, hogy a jog-
rendszernek nincsenek önmagukban evidens jelentésű alapfogalmai, sőt értelmezési el-
veit is kimerítően maga a rendszer - éppen mert gyakorlati, tehát szükségképpen nyitott 
- sohasem tartalmazza. 

Deduktivitásnak - már amennyiben formailag és szigorúan logikai értelemben a jogi 
mozgásfolyamatok elveként egyáltalán megjelenik - tulajdonképpeni helye és szerepe 
nem a jog rendszerszerű megszervezésében, hanem az ily módon tételezett vagy felfogott 
normaösszesség különös esetekre alkalmazásában van. Ha mégis arra törekednénk, hogy 
magát e normaösszességet axiomatikusan rendszerként szervezzük meg, úgy csaknem 
minden elemét, legalábbis ezek túlnyomó többségét axiómákként kellene elfogadnunk -
s ez axiomatikus szempontból nyilvánvalóan teljesen érdektelen, csupán v e r b á l i s meg-
oldást nyújtó lenne. Az axiomatikus rendszer lényege az, hogy valamely építőkockák szer-
vezetlen halmazában találhatók olyan alapkövek, amelyekből egy épület adott módon, 
csakis egy formában, de szükségszerűen és bármikor megismétel hetően felépíthető. A jogi 
rendszerek építőelemei közti kapcsolat azonban nem olyan, hogy valamely eljárás meg-
határozásával s az építőelemek egynémelyikének alapkőként kijelölésével szükségkép-
pen csakis egy formában felépíthetnénk e rendszer épületét. Mindennemű axiomatizmus 
lelke a deduktivitás elve; ennek hiányában kizárólag olyan megoldás jöhetne szóba, 
amelynek megvalósítása nem vinne közelebb egy jogi axiomatizmushoz. Megoldásként 
elfogadása olyan lenne, mintha valamely épület szerkezetét kizárólag egy építési eljárás 
és egynéhány alapkő meghatározhatásának feltételül szabásával oly módon magyaráz-
nánk, hogy az épület egészét (minden egyes beépített kövét) alapkőnek és (ezek beépíté-
se minden egyes módját) alapeljárásnak állítanánk.17 

3. A rendszerszemléletű megközelítés heurisztikus értéke 

A történelemben mindeddig azok a kísérletek, amelyek a jognak vagy kódex formában 
összegzésének axiomatikus rendszerként megszervezését célozták, szükségképpen ku-
darcot vallottak. Az előbbiek során láthattuk, hogy nem a követett eljárás volt irreális, 
hanem a kitűzött cél maga. Zsarnoki akarat feltétlen érvényesítését célzó abszolutiszti-

Vö. a szerzőtől 'A kódex mint rendszer (A kódex rendszerjellege és axiomatikus felfogásának lehetetlen-
sége)' Állam- és Jogtudomány XVI (1973) 2, különösen 282. és köv. o. 
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kus rendszerekben (pl. JUSZTINIÁNUSZ, Rettegett IVÁN vagy Nagy FRIGYES törvényhozásá-
ban), forradalmi jogújítások szélsőséges törvényességi illúziójában (pl. a francia forradalmi 
törvényhozásnak bírói szabotázs elleni védelmében), avagy puritán szektaközösségek-
nek a bibliai parancsolatok evilági megvalósítására irányuló törekvésében (pl. a gyarma-
ti időszakban Amerikába menekült vallási üldözöttek körében) történtek ugyan kísérle-
tek egy rendszerként felfogott objektív normaösszesség axiomatikus szemléletű, szigo-
rúan és formálisan deduktív alkalmazására, ezek azonban vagy nyilvánvaló csődhöz, vagy 
az adott közösségben is bomlasztó diszfunkcionalitáshoz, gyakorlatiatlan eredményhez 
vezettek. Történelmi általánosságú tapasztalatot tükröz ez a tétel: „semmi sem szakad 
távolabbra a ténylegesen fennállótól, mint egy zárt, racionális rendszer. Bizonyos feltéte-
lek közt semmi sem tartalmaz több irracionális hajlamot, mint egy teljesen öntartalmú 
intellektualisztikus világkép." Az is lehetséges tehát - noha általában egy ellenkező fo-
lyamatnak nagyobb a valószínűsége - , hogy khiliasztikus-eksztatikus elem nyomuljon 
előtérbe az intellektuális homlokzat megett.18 

Mégis, ahogyan történelmileg kondicionált volt a jogrendszer felépítésének axioma-
tikus formában történt megkísérlése, objektív tényezők, hatnak közre abban is, hogy noha 
e kísérlet irrealitása bebizonyult, a jogszabályi rendezésnek eszményített modellje válto-
zatlanul egy axiomatikusként képzett rendszer legyen.19 Az elvszerűként felfogott, köz-
ponti tervezésen, végrehajtáson és ellenőrzésen nyugvó társadalomszervezés szükségkép-
pen egy gondolatilag előlegezett minta rendszeres kimunkálására és ilyenként realizálá-
sára törekszik, és ezzel, a központi előrelátás és rendszeresség egyidejű követelményével 
strukturálisan és módszertanilag is leginkább egy z á r t r e n d s z e r szemlélet harmoni-
zál. Ez a szemlélet az, ami a kontinentális jogi-jogalkalmazási ideológiának hagyomá-
nyos jellemzője. Az angolszász fejlődésben, mint ismeretes, nem alakult ki a jog formális 
tételezésének, a hierarchizált jogforrási rendszernek Európában hagyományosuk merev és 
szigorú felfogása; a bírói jogfejlesztésnek, ennek eszközeként az eljárásjogi szemléletnek, 
s elsődleges és tulajdonképpeni jogforrásként a precedensek elismertségének társadalmi-
jogi közege olyan empirikus, tartalmi, induktív, a konkrét esetre és ennek konkrét társadal-
mi, politikai stb. vetületeire koncentrált jogszemléletet alakított ki, hogy némi túlzással 
elmondhatjuk: az angolszász bíró kezében a jog nem attól jog, hogy h o n n é t v e s z i , 
hanem hogy (újabb precedensjogot képező döntése alapjaként) m i v é t e s z i azt.20 

18 Karl Mannheim Ideology and Utopia An Introduction to the Sociology of Knowledge [Ideologie und 
Utopie, 19291 (London: Routledge 1954), 197. és köv. o. 

19 Claus-Wilhelm Canaris Systemdenken und Systembegriff' in der Jurisprudenz entwickelt am Beispiel des 
deutschen Privatrechts (Berlin: Duncker & Humblot 1969); Joseph Raz The Concept of a Legal System 
(Oxford: Clarendon Press 1970); A. J. Csergancev 'Szisztemnoszty norm prava' in Szbornik ucsenüh trudov 
Szverdlovszkogo Juridicseszkogo Insztituta Xll (Szverdlovszk 1970), 63. és köv. o. Carlos E. Alchourrón & 
Eugenio Bulygin Normative Systems (Wien & New York: Springer 1971); Eike von Savigny 'Zur Rolle der 
deduktiv-axiomatischen Methode in der Rechtswissenschaft' in Rechtstheorie Beiträge zur Grundlagen-
diskussion, hrsg. Günther Jahr & Werner Maihofer (Frankfurt am Main: Klostermann 1971), 315. és köv. o.; 
Niklas Luhmann Rechtssystem und Rechtsdogmatik (Stuttgart: Kohlhammer 1971); D. A. Kerimov Filo-
szofszkie problemü prava (Moszkva: Müszl 1971), VI. fej. (Szisztéma v prave) stb. 

20 André Tunc & Suzanne Tunc Le droit des États-Unis d'Amérique Source et techniques (Paris: Dalloz 
1955); René David Les grands systèmes de droit contemporains (Paris: Dalloz 1964), IV. rész; továbbá a 
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Európában a fejlődés, mint szintén ismeretes, ellenkező irányú szemléletet eredményezett, 
mely formális alkalmazásában a jogot tételezettségének tényéből származtatja, s a jog e po-
zitív gyökerű pozitivált jelenségként felfogásának egy az általánosból az esetire következ-
tető, az előbbit az utóbbira valóban a l k a l m a z ó deduktív szemlélet, és ennek eszményi 
kereteként egy teljes, hézagtalan, axiomatikusan kiművelt normarendszer felel meg. 

A jog rendszerként felfogása és/vagy megszervezése teljességre törekvéséből követ-
kezik, hogy elvileg az elérhető legnagyobb zártság elérését célozzák, gyakorlatilag azon-
ban legfeljebb a zártság és nyitottság valamiféle (konkrét formájában s arányaiban a tár-
sadalmi környezettől feltételezett) kompromisszuma jöhet csak létre. Kompromisszum, 
mert a rendszer egyfelől nyitott lesz, mivel az újként felmerülő vagy változást sürgető 
társadalmi-gazdasági imperatívuszoknak - legális formában vagy a joggyakorlati adap-
táció tényszerű eszközeivel - szükségképpen helyt ad. Másfelől azonban megtartja zárt-
ságát, mivel az elméleti modell (mely a dogmatikai kifejtéseknek is alapjául szolgál) 
változatlanul egy statikus, zárt rendszer lesz, s - mivel a rendszer külső mozgásai után 
változatlanul bezárul - az, ami e relatív nyitottságban a rendszerbe kívülről behatol, nem 
idegen test lesz, hanem épp a rendszerbe integráltan, az elvileg azonos rendszer eleme-
ként szerveződik majd meg. Ez az elméleti modell persze csak nagyban-egészben találhat 
követésre, s csupán egy bizonyos pontig állhat fenn. Mindenesetre a jogfejlődés közis-
mert ténye, hogy új, sőt - utóbb kiderülően - bomlasztó elemeket a jogrendszer nagymér-
tékben integrálhat; egymásra rakodásukban ugyanakkor a változási folyamatok egy pon-
ton túl szükségképp minőségi küszöbhöz kell érkezzenek, melynek átlépése a rendszer 
széttörésével, felbomlásával jár. Bizonyos alapvető elvek megtartása mellett, folyamatos 
adaptációval azonban lehetséges egy rendszer nagymérvű átalakítása, amint ezt legin-
kább tisztán a klasszikus liberáikapitalista polgári kódexeknek a monopolkapitalizmus 
szükségleteihez döntően jogalkalmazási eszközökkel megvalósított adaptálása mutatja.21 

A zártság és nyitottság kompromisszuma, dialektikus egységű szerepjátszása bizonyos 
jogalkotástechnikai megoldásoknak a tételes jog rendszerébe építése révén válik lehet-
ségessé. Bizonyos szabad mozgási-értelmezési tér természetszerűleg magából a fogalmi 
kifejezésbői-rögzítésből mint legfeljebb a különös szintjéig hatoló, minden esetben be-
soroló általánossággal jellemzett kifejezésből is adódik, ezek hatását azonban e sajáto-
san jogalkotástechnikai megoldások hallatlanul felfokozzák. Számos ilyen megoldás is-
meretes a különféle jogrendszerekben; elégséges talán, ha néhány számunkra is ismert 
legjelentősebbre utalunk. Ilyen mindenekelőtt a jogszabályi bevezetés, mely olyan nor-
matív módon rögzített értékelő tartalmat kapcsol a jogszabály egyéb részeinek norma-
tartalmához, amely elvileg ez utóbbiakkal egyenlően normatív erejű, következésképp 
ezekkel egyenrangúan alkalmazandó.22 Ilyenek továbbá a jogszabályokban tudatosan 

jelen szerzőtől 'A »Jogforrás és jogalkotás« problematikájához' Jogtudományi Közlöny XXV (1970) 9, 
503. és köv. o. 

21 Henri Lévy-Bruhl 'Tensions et conflits au sein d 'un même système jur idique ' Cahiers internationaux de 

Sociologie XXX (1961), 35. és köv. o. 
22 Vö. a je len szerzőtől 'A preambulumok problémája és a jogalkotási gyakorlat ' Állam- és Jogtudomány 

Xi l l (1970) 2, különösen 289. és köv. o. 
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alkalmazott különféle általánosságú tételek, amelyek tartalmilag egymáshoz kapcsolód-
nak, részletrendezésig hatoló lebontást azonban csak részben nyernek, s így másik részük-
ben a gyakorlat számára csupán általánosságként megmaradó elvek formájában jelent-
keznek. És végül ilyen a joghézagok kitöltésének lehetőségéről, módjáról és irányáról 
történő intézményes gondoskodás is, mely eszközjellegű szerepjátszásának társadalmi 
feltételeitől függően folyamatos teljessé tevője, sőt kritikai korrektívuma is lehet a kérdé-
ses jogrendszernek.23 

Konstrukciójának újszerűségénél fogva e megoldások közül számunkra figyelmet leg-
inkább a szocialista kodifikáció újdonsága, a típusként megragadott s rendezett magatartás 
vagy viszony szocialista tartalmiságának alapelvként megfogalmazása érdemel. Az a meg-
oldás, mely a részletszabályozás rendszerében a rendezés átfogó elvi keretét képező néhány 
á l t a l á n o s tétel megfogalmazásával lehetőséget biztosít a jogalkalmazónak arra, hogy 
egy részleteiben egyébként releváns jogtétel alkalmazását mellőzze, és más tétel(ek) alap-
ján döntsön. A joggal visszaélés tilalmának megfordításaként az alanyi jogoknak a r e n -
d e l t e t é s s z e r ű j o g g y a k o r l á s hoz kapcsolásával a szocialista polgári törvény-
könyvek például egy konkretizálást csupán a jogalkalmazási folyamatban nyerő m o z -
g é k o n y értékeléssel relativizálták a különös esetekre szabott jogkövetkezményeket. Az 
tehát, ami az általános tétel szerint atipikusnak minősül, egy k ü l ö n rend alkotója lesz, 
mely megoldást is a t i p i k u s a n, a kérdéses általános tétel alapján nyer. A büntető tör-
vénykönyvekben pedig az atipikus elkülönítése oly módon történik meg, hogy a jogalkotó 
a bűntett fennállását és/vagy büntetés kiszabását a kódexben a különös szintjén meghatá-
rozott tényállásszerűség elemein túl a konkrét cselekmény konkrét t á r s a d a l o m r a 
v e s z é l y e s s é g éhez kapcsolja. És ha a cselekmény ilyen tulajdonságot nem mutat fel, 
ismét atipikus megoldás jön, a tipikus tartalmi körét meghatározó általános tétel(ek) alap-
ján.24 

Azonban a mindeddig elmondottaktól (vagyis ténylegesen rendszerszerű megszerve-
zésétől vagy legalább ilyenként kezelésének ideologikus-manipulatív szükségétől) füg-
getlenül a jognak van olyan vonatkozása is, amelyben lényeges fenntartásokhoz kötve 
bár, de statikus és zárt rendszernek fogják fel - tekintet n é l k ü l arra, vajon a társadalmi-
jogi hagyomány és gyakorlat hat-e ilyen irányban, vagy sem. Az információelméleti, a 
kibernetikai, azaz a par excellence rendszerszemléletű megközelítésekre gondolok, me-
lyek tudatosítják ugyan és konstrukcióikban formalizált kifejezést is adnak ama ténynek, 
hogy a jog rendszere sem statikusnak, sem zártnak nem tekinthető - saját módszertani 
posztulátumaik érvényesítése érdekében mindazonáltal arra kényszerülnek, hogy törté-
nelmi dinamikáját s nyitottságát elismerve, adott időmetszetekre vetítetten a jogot m é g i s 
statikus és zárt rendszerek egymásra következő sorozataként fogják fel. Csupán zárójelek 
közt elfogadott, tudatosítottan nem tényleges vonás ez a statikusság és zártság, mégis 
minden informatikai-kibernetikai feldolgozás ennek feltevésével (és meg nem engedésé-

23 A jelen szerzőtől 'Kodifikáció - joghézag - analógia' Állam- és Jogtudomány XII (1969) 3, 566. és köv. 
o.; Aleksander Peczenik 'Doctrinal Study of Law and Science' Österreichische Zeitschrift für öffentliches 
Recht XVII (1972) 1-2, különösen 138. és köv. o. 

24 Vö. a jelen szerzőtől 'A jog funkciója és a kodifikáció' Jogtudományi Közlöny XXVIII (1973) 12, külö-
nösen 676. és köv. o. 
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vei) kaphat csak értelmet, elvi vagy gyakorlati jelentőséget. Akár a döntést előkészítő 
konkrét információbázis kialakításáról, akár magának a döntésnek komputerizált végre-
hajtásáról van szó, feltételeznünk kell, hogy az ily módon nyert vagy betáplált in-put-ok 
elégségesek és alkalmasak a megfelelő out-put egyértelmű meghatározására. Ennyiben a 
konkrét művelet végrehajtásának előfeltételeként kell a jogi rendszereket is az adott relá-
cióban statikusként s zártként felfognunk. Ezt példázza egyébként az, hogy noha az an-
golszász s a kontinentális jogalkalmazás ideológiája és modellje hagyományosultan el-
lentétes szemléletű, az elvileg induktive hasznosítandó precedensanyag s a deduktive 
alkalmazandó törvényanyag informatikai-kibernetikai feldolgozása a kialakított konst-
rukciókban döntő, lényegi különbséget nem mutat. 

A jog gyakorlatában problémátlan evidenciájúaknak tűnnek ezek az elvek, amik ugyan-
akkor természetüket illetően igen vitatottak, s elméleti felfogásukban így számottevő 
jelentőségei hordoznak. Az axiomatika a jogban is testet öltő olyan alapkövetelményei-
ről van szó, mint a k o n z i s z t e n c i a , mely a jog nyelvén azt jelenti, hogy a rendszer-
ben egy magatartás csak X vagy nem-X minősítést nyerhet, azaz nem fordulhat elő, hogy 
azonos magatartás azonos rendszerben egyidejűleg jogszerűként és jogszerűtlenként ér-
tékelt legyen; a k a t e g o r i c i t á s , mely a jogban azt jelenti, hogy egymást tagadó ál-
talános elvek nem foglalhatnak rendszerében helyet; vagy a t e l j e s s é g , mely annak 
követelményét jelenti, hogy a rendszerhez tartozó bármely magatartás normatív minősí-
tése a jogrendszer tételeiből deduktive levezethető legyen. E ponton különösen figye-
lemre érdemes, hogy akadnak axiomatikus szándékú kísérletek, melyek a jogot a rend-
szer keretein túllépve is per definitionem teljesnek tekintik, a határok átlépéséért azon-
ban mesterséges elméleti konstrukciók önkényes felvételével fizetnek. Egyfelől azt állítják, 
hogy bármely magatartást a rendszerhez tartozó normák normative minősítenek, másfelől 
azonban egy általános záró norma posztul áltságát tételezik fel, mely a nem kötelezett, 
megengedett vagy tiltott magatartásokat a „normative közömbös" minősítésével ruház-
ná fel.25 A rendszer teljessége azonban csak rendszeren b e l ü l i lehet, s hogy mi minősül 
rendszeren belülinek, azt csupán a rendszerben foglalt általános és különös tételek dog-
matikai elemzése (joghézag pozitivisztikus értelemben), és/vagy a rendszer iránt támasz-
tott tartalmi követelmények figyelembevétele (joghézag szociologisztikus értelemben) 
döntheti el. Az tehát, ami a rendszerhez nem tartozik, a rendszer által semmiképp nem 
minősített: egyszerűen k í v íi 1 áll - túl azon a körön, amelyben a rendszer válaszol, amelyre 
az vonatkozik. 

Ezek a módszertani elvek ugyanakkor, mint fentebb láttuk, nem valóságosak a jog 
gyakorlati, dinamikus és részben nyitott rendszerében. Mégis, mint szintén láttuk, szá-
mos jogrendszerben általános eszményül szolgálnak, egyes területeken pedig (mint pél-
dául a büntetőjogban, ahol garanciális okokból a formális törvényesség követelménye 
hallatlanul felfokozottan lép előtérbe) szükségképp a lehető legkövetkezetesebb megva-

25 Amadeo Conte Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici (Torino: Giappichelli 1962) 79. és 
köv. o.; Jerzy Wróblewski 'Sys tem of Norms and Legal System' Rivista internazionale di filosofia del 
diritto XLIX (1972) 2, 231. és köv. o. 



A JOG RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE 1 0 5 

lósításukra törekszenek. Tulajdonképpeni természetüket illetően sok hasonlóságot mu-
tatnak az általános jogelvekkel, melyek részben megvalósult, részben és egyszersmind 
megvalósítandó tartalmi követelményeket tükröznek.26 Ezek a módszertani elvek ugyan-
akkor tételesen nem rögzítettek, lényegében a racionális jogalkalmazó és jogértelmező 
az, akinek vélelmeznie kell őket.27 

4. Összefoglalás 

Bizonyos fokú formális racionalitás minden tudatos, tervezett, akart, ellenőrzött társadal-
mi befolyásolás sine qua non előfeltétele. A jogfejlődésben a jog formális racionalizálása 
az elérendő célhoz vezető eszközmagatartás önállósult céllá tételével: a jog magatartási 
normaként objektiválásával kezdődött el. A formális racionalitás a jog egészét átható elv-
vé a polgári fejlődésben, a jog kiszámíthatóvá tétele társadalmi-gazdasági igényének 
születésével lett. A racionalizmusban az egyetemes matematizmus, a természetjogban az 
axiomatikus irányzat leágazásaként jött létre a jog mint szabályok rendszerré szervezett 
halmaza: ez volt az a forma, ami a feudális abszolutizmusok bürokratikus igényének s a 
jogbiztonság és előreláthatóság iránti burzsoá szükségleteknek a leginkább megfelelt. 

A jog deduktív, axiomatikus rendszerként felfogása e történelmi partikularitás adek-
vát kifejeződése, mely a maga fiktivitásában, csupán igényként létezésében is ama társa-
dalmi éppígyléthez tartozott, amely ezt ilyenként kitermelte. A szabadversenyes kapita-
lizmus monopolisztikussá alakulásával ez a racionalitás, ez a kodifikációs és törvényes-
ségi felfogás volt az, ami felborult, hogy helyét egy újnak, egy a megváltozott társadalmi 
éppígylétnek megfelelőnek átengedje. 

A jog azonban mindig és minden körülmények közt gyakorlati rendszer; rendszersze-
rűségének tulajdonképpeni lényegét, meghatározóit - amik rendszerkénti létezése társa-
dalmiságában rejlenek - semmiféle formális rekonstrukció nem tárhatja fel. Statikus, zárt, 
csupán deduktív, axiomatikus vagy axiomatizálható rendszernek ezért - a komputerizálás 
érdekében statikussága és zártsága feltevése, de meg nem engedése esetét kivéve - nem 
tekinthetjük e rendszereket. 

26 Szabó Imre A szocialista jog (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 1963), 65. és köv. o. 
27 Leszek Nowak Próba metodologicznej charakterystyki prawoznawstwa (Poznan 1968). 
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A TÖRVÉNYHOZÁS 
ÉS FELELŐS TUDATOSSÁGA 
A miniszteri indokolás rendszerének 
elvi kérdései* 

Látszólag jelentéktelen a kérdés, amit az alábbiakban vázolni igyekszünk. Úgy tűnik, 
csak annak mond valamit, aki egyébként is ismeri, a kívülálló nem is tud mit kezdeni 
vele. Vegyük csak elő az összehasonlító parlamenti kézikönyveket, melyek közül sok az 
Interparlamentáris Unió gondozásában, angol szerkesztői koncepciót tükrözve jelent meg. 
Bármilyen részletezők legyenek is egyébként, gyakran egyszerűen elsikkadnak a minisz-
teri indokolás témakörében felvethető kérdések. Ugyanez a helyzet a szovjet irodalom-
mal, mely a szocialista törvényhozási eljárás összehasonlító feldolgozásaiban megem-
lékszik talán a miniszteri indokolás intézményéről, láthatóan azonban tanácstalan, hogy 
helyét, elvi vagy gyakorlati jelentőségét megkeresse.1 

Vajon csak a kívülálló számára periferikus ez? Nem. Az irodalmat tanulmányozva úgy 
kell vélekednünk: kétszeresen is periferikus, hiszen a véle élő sem méltatja figyelemre. 
Ha tulajdonképpeni gyökerei, eredete, első konkrét jelentkezése iránt érdeklődünk, rá kell 
jönnünk, hogy vállalkozásunk reménytelen - a téma úgyszólván kutathatatlan. Nemcsak 
a történeti feldolgozások, de a kézikönyvírás is rendszerint hallgat róla. A kutatót ezért 
fokozott sikerélmény hatja át, ha egy egyébként mégoly részletes feldolgozásban is va-
lamely jelzésre vagy utalásra bukkan. A tájékozódni kívánók számára valóságos kin-
csesbányáknak számítanak így a múlt század második felétől egyre általánosabban meg-
jelenő parlamenti házszabályok, melyek lassanként egyre teljesebb és mindent előrelátó 
szabályozásai úgyszólván kimerítő leltárjai a lehetséges (vagy csupán elgondolható) par-
lamenti cselekvéseknek. A szabályozás hangsúlytalanságát s esetlegességét jellemzően 
mégis előfordul, hogy a miniszteri indokolásról való intézkedést a házszabály nem a tárgy 
szerint megillető helyen, hanem más összefüggésben: egy hosszú törvényszakasz kivé-

Készült 1976-ban szakvéleményként, egyúttal szakmai vitaanyagként az Igazságügyminisztérium kodi-
fikációs főosztályának felkérésére. Első változatában: Állam- és Jogtudomány XX (1977) 1, 68-99. o. 
[recenzió: Pokol Béla Állam és Igazgatás XXVIII (1978) 4, 376-378. o.]: nemzetközi megjelenéseiben: 
'Ministerské oduvodnéní a jeho úloha ve zprostredkování právních hodnot' Státni Správo |Prága] 1978/ 
3, 84-103. o. és 'Die ministerielle Begründung in rechtsphilosophischer Sicht' Rechtstheorie 12 (1981) 
1, 95-115. o. 
Lásd pl. D. A. Kovacsev Zakonodatelnüj proceszsz v evropejszkih szocialiszticseszkih gosz.udarsz.tvah 
(Moszkva: Juridicseszkaja Literatura 1966), 58. o. 
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telt megállapító valahányadik mondatában bújtatottan, csupán előzménytelen utalásként 
tartalmazza.2 

A kutatót érő kudarcokat összegezve megállapíthatjuk: eseti utalásoktól eltekintve a 
kérdésnek jóformán nincs is irodalma; elmélete s igényes megalapozása vagy megideolo-
gizálása még kevésbé. Az elméleti érdeklődés csak akkor látszik felgyúlni, ha eredeti funk-
cióin túllépve a miniszteri indoklást a visszaélés határait súrolóan az írott jog megmere-
vítése vagy fellazítása érdekében használják fel, a jogszabályok ún. történeti értelmezése 
lehetséges forrásaként vonultatva fel mellette vagy ellene (adalékszerűen, a jogszabály-
értelmezés irányát és sorsát mégis befolyásolóan) érveket. Az ilyen típusú érdeklődés a 
jogtudomány gyakorlati, ideologikus funkciójáról árulkodik, ugyanakkor viszont a kér-
dés elméleti megközelítéséhez - az érdeklődés társadalmi kondicionáltsága bevallásán 
túl - nem visz közelebb. 

A hallgatásra válaszként feladatunk semmiképp sem lehet az ellenkező véglet vállalá-
sa, a miniszteri indokolás fontosságának túlhangsúlyozása. Nem jogosulatlan piedesztál-
ra kívánjuk emelni - csupán a jelentéktelenség álcázó burkát próbáljuk lehántani róla. 
Kérdéseket feltenni, melyek megrázkódtatják jelenléte problémátlan egyértelműségét s 
természetességét, hogy a nyilvánvalóság hamis látszatát felváltsa a történelmi funkcióbe-
töltés valóságosságának (és mégis: teoretikus érdekű megkérdőjelezésének) elméleti bi-
zonyossága. Ha a jogfejlődés folyamatában sikerül tisztázni helyét, funkcióbetöltése okait 
és reális feltételeit, úgy vizsgálódásunk akkor is pozitív eredménnyel zárul, ha csupán a 
változott feltételek közt a változott funkcionálás szükségét és/vagy lehetőségét regiszt-
rálná. Létében előbb kételkednünk kell, hogy valaha egyáltalán igenelhessük - mint 
GOETHE mondja szelíd xéniájában:3 

„ Hol nem viharozhat a kétség, 
ott nincs boldog bizonyosság." 

I. A MINISZTERI INDOKOLAS KIALAKULASANAK 
ELVI ÉS TÖRTÉNELMI FELTÉTELEI 

A miniszteri indokolás a törvényhozóhoz benyújtott törvényjavaslat szövegtervezetét 
kísérő és formailag kisebb-nagyobb mértékben kötetlen olyan dokumentum, amely a tör-
vényjavaslatot megfogalmazó (kormányjavaslat esetében a majdani végrehajtásért fele-
lős szakminiszter) előadásában a törvényjavaslat társadalmi okait, általános és különös 
jogi indokait, várható gazdasági kihatásait tartalmazza. Már ebből a vázlatos definíció-

2 Az olasz képviselőház házszabályának (1966) a törvénytervezetekről szóló fejezete hallgat például a 
kérdésről, ám ekként rendelkezik az állandó bizottságokról szóló fejezet 38. §-ának egyik mondatában: 
„Ha a törvénytervezetet az állandó bizottság rendelkező részében és a miniszteri indokolásban teljesen és 
egyhangúan elfogadja, a bizottság javasolhat ja a miniszteri szövegnek parlamenti jelentés nélküli megvi-
tatását." 

3 Johann Wolfgang Goethe Versek ford. Mészöly Dezső (Budapest: Európa 1963), 455. o. 
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ból is a miniszteri indokolás fogalmának kél jelentésrétege tűnik elő, melyeket az abszt-
raháló elemzés során meg kell egymástól különböztetnünk. Eszerint a miniszteri indo-
kolás nem más, mint (1) a jogszabály normastruktúrákban kifejezett szövegéhez - támo-
gatása s a szükségességéről történő politikai és jogi meggyőzés érdekében - olyan nem 
normastruktúrákban kifejezett szöveg kapcsolása, aminek (2) a jogalkotási folyamatban 
meghatározott helye, eljárási szerepe, és többé-kevésbé kötött alakja van. Ez a két jelen-
tésréteg, mint látható, az általános és különös viszonyában áll egymással, mely történeti 
megjelenésükben sem azonosítható jelenségcsoportokat takar. 

Az a törekvés, hogy a magatartási szabályokként rögzített jog elfogadását különféle 
elvi és gyakorlati (nevezetesen: politikai, ideológiai vagy szakmai) megfontolásokkal és 
meggyőzést célzó érveléssel alátámasszák, lényegében egyidős az írott joggal - azzal, 
hogy a jogot adott objektivációs formákra, írott normastruktúrákra redukálták. Ezzel szem-
ben meghatározott alaknyerésre, eljárási jelentőségre jutása olyan kései termék a jogfej-
lődésben, mely a társadalom gazdaság- és osztályviszonyainak adott állapotát; a társa-
dalmi munkamegosztásnak a politikai, állami és jogi tevékenységbe behatolását; magá-
nak a jogalkotás mechanizmusának is formális jogi szabályozását tételezi fel. Ezeket az 
összetevőket ilyen módon külön-külön kell megvizsgálnunk. 

1. Oksági és célszerűségi összefüggések 
normastruktúrákban kifejezése a jogban 

Fejlett, normastruktúrák sorában objektivált alakjában nézve a jog olyasvalami, ami csu-
pán mesterségesen lehatárolt metszete, darabja egy rendkívül összetett, a társadalmi gya-
korlat egészével vonatkozásban álló megismerő-célkitűző és szabályozó folyamatnak. Va-
lami, ami létének okát is, értelmét is önmagán túl hordozza.4 Csupasz i n s t r u m e n t u m , 
ami az emberi-társadalmi gyakorlat természetadta kauzális és teleologikus kapcsolataitól 
mesterségesen leszakítja magát, hogy önmagában azt, ami a társadalmi befolyásolás 
összfolyamatából tekintve csupán puszta eszköz, ö n á l l ó s u l t c é l lá avassa. Erről az 
oldalról közelítve a jog nem más, mint - (a magatartás és a társadalmi hatása közti viszonyt 
érintően) be nem vallott összefüggések alapján (a kívánatos társadalmi hatást illetően) be 
nem vallott célok érdekében - adott magatartásnak önállósult célként megfogalmazása.5 

A jognak ilyen tiszta és látszólag önállósult normastruktúrákban történő kifejezése az 
ókori fejlődés terméke. Nagyban-egészében megegyezik a jog írott joggá tételével, ami 
talán a jog eszközének fejlődésében a valaha is bekövetkező legnagyobb fordulatot je-
lentette. Leginkább tisztán az ókori kelet birodalmaiban következett be, amikor az ősi 
normativitás, ami a szokásszerű magatartás és kikényszerítése hagyományosultsága tény-

Peschka Vilmos 'Célszerűség a munkafolyamatban és a jogi normában ' Állam- és Jogtudomány XI (1968) 
2, 216. o.; Peschka Vilmos A modern jogfilozófia alapproblémái (Budapest: Gondolat 1972), 93. és köv., 
342. és köv. o. 
Lásd a szerzó'tó'l 'A preambulumok problémája és a jogalkotási gyakorlat ' Állam- és Jogtudomány XIII 
(1970) 2, 292-299. o. 



1 1 2 A JOG MINT TECHNIKA 

szerűségében rejtezett, nem bizonyult már elégségesnek. Mert a birodalmakká növekvő 
ókori államalakulatokban az osztályharc rendezett keretek között tartása, az uralkodó 
érdekeknek a társadalmi konfliktusfeloldásban és befolyásolásban biztosítása új felada-
tokkal találkozott. Egyfelől e birodalmakban különféle néptörzsek és szokásjogi hagyo-
mányok találkoztak, amelyek bizonyos mérvű egységesítése elkerülhetetlenné lett, más-
felől gazdasági fellendülésük s az emögött álló katonai szervezés, állami közmunkák és 
pénzügyek a mindezek mozgatására létrehívott hivatalnokapparátussal együtt részben a 
fennálló szokásjog reformját, részben új szabályozások hozatalát feltételezte - olyan bi-
rodalmi méretekben kisugárzó hatékonyság szükségével, aminek a szokásjogra jellemző 
lassú, organikus fejlődés a maga spontaneitásával már nem felelhetett meg. Különféle 
konkrét szükségletek kielégítésére (szokásjog-reformálás, új szabályozás, az uralkodótól 
hozott ítéletek didaktikai vagy egységesítő célzatú összegyűjtése, a jogszolgáltatás el-
veinek önkorlátozást eredményező rögzítése stb.) ekkor jelentek meg azok az írott nor-
mastruktúrákból álló jogforrási szövegek, amelyek kazuisztikus konkrétsággal és egy-
másra következéssel ugyan, de a jogi normák ma ismert szerkezetében töltötték be rende-
ző szerepüket.6 

Nos, korunk tudományosságában úgyszólván közhely, hogy a társadalmi létezés a maga 
totalitásában egyszersmind eredménye, de eredője is a társadalmi folyamatoknak. A min-
denkori társadalmi létezés a maga gazdasági, politikai, ideológiai stb. meghatározóival, 
intézményi szervezetrendszerével s ezek mozgástendenciájával, dologi és tudati adottsá-
gaival együtt egyfelől egy történelmileg-társadalmilag kondicionált állapot kifejezése, 
másfelől azonban egyszersmind regulátora, mely eljövendő mozgását bizonyos fokig 
predeterminálja, illetőleg a determinánsok befolyását adott keretek közé szorítja. Min-
denkori tartalmában és konkrét alakjában a jog maga is történelmileg meghatározott kép-
ződmény, miközben ugyanazok a társadalmi viszonyok, amelyek a jogra hatnak, hatnak 
a mindenkori magatartásra is, s így végső soron a jog tényleges gyakorlati érvényesülését 
a magatartásra való közvetlen hatásgyakorlás révén szintén meghatározzák7 

A társadalmi összmeghatározás síkján a jog önállósága vagy különállása ezért csak 
látszólagos. Ontológiájában ez összefüggést LUKÁCS GYÖRGY a következőképp fejezte ki: 
a társadalomban (és különösen annak fejlett, erőteljesen differenciált formáiban) - amely 
társadalmat különféle viszonylagosan önállósult tevékenységi szférákat, intézményi 
működéseket, cselekvési módokat és viszonylatokat stb. összefogó k o m p l e x u s o k -
b ó l á l l ó k o m p l e x u s ként fogta fel - „a [társadalmi totalitást, az összkomplexust 
jelölő - V. Cs.] mindenkori egész reprodukciója alkotja a kölcsönhatások e sokrétű rend-
szerének túlsúlyos mozzanatát".8 Az egész feltétlenül meghatározó a résszel szemben -
olyan módon azonban, hogy az egész folyamatos újratermelődése az egész és a részek 
közti szakadatlan kölcsönhatásban a részkomplexusoknak a maguk viszonylagos önál-
lóságában újratermelődését is feltételezi és magában foglalja. Épp e komplexusok közti 

Vö. a szerzőtől A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség (Budapest: Akadémiai Kiadó 1979). 
Kulcsár Kálmán A jog nevelő'szerepe a szocialista társadalomban (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 
1961), 76-77. o. 
Lukács György A társadalmi lét ontológiájáról 11, ford. Eörsi István (Budapest: Magvető 1976), 140. o. 
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kölcsönhatás hozza létre az olyan komplexusok szükségét, amelyek kizárólagos feladata 
a k ö z v e t í t é s . Látszólag paradox helyzet - ám a közvetítés lényegéből következik - , 
hogy az összfolyamaton belül ezek annál inkább tölthetik be szerepüket, minél nagyobb 
viszonylagos autonómiával rendelkeznek, azaz viszonylag minél inkább különállanak 
az általuk közvetített komplexusoktól.9 A jog viszonylagos különállása így nem egy pa-
lackjából szabadult szellem önpusztító mozgásának terméke: ez épp a jog lényegéből, 
közvetítő létkomplexus jellegéből ered. 

A viszonylagosan autonóm közvetítő komplexusként funkcionálás szüksége adja te-
hát a jog sajátszerűségét, amit az imént a jog formalizálóan objektivált normastruktúrák -
ként kivetítésében és az ekként formális alkalmazására irányuló történelmi erőfeszítés-
benjelöltünk meg.10 E technicizált-formalizált alakjában a jog nemcsak mesterséges kép-
ződmény, de egyszersmind a maga kategóriarendszerével a valóságra épülő, ideologikusán 
posztulált második valóság. Egyfelől magatartásokat definiál, amelyek hatásának oksági 
összefüggései! s a kérdéses magatartás tanúsításával kapcsolatos célkitúző tételezéseket 
már elhallgatja, másfelől e magatartásdefiniálásoknak úgy ad gyakorlati jelentőséget, hogy 
ezeket a tilalom, megengedés vagy kötelezés legkülönfélébb mesterséges minősítéseihez 
kapcsolja. E minősítések a minősített magatartás-definíciókkal együtt mindaddig ideo-
logikus látszatvalóságot alkotnak, míg társadalmi tényékké válva nem realizálódnak a 
társadalmi gyakorlatban - vagy a társadalmi létezés összmeghatározása „spontaneitásá-
ban", vagy a jogi mechanizmus működését közvetlenül jelző állami kényszeralkalma-
zásban. 

Mi következik mindebből? 
Először is, a jog funkcionális alkalmassága közvetítő szerepkörének ellátására. Azál-

tal, hogy kizárólag az eszközmagatartásra koncentrál, nagyfokú egyértelműséggel teszi 
lehetővé a társadalmi gyakorlat standardizálását, a várható következmények előrelátha-
tósága biztosításával motiválja a jövendő magatartást, és végül, a társadalmi magatartás 
jogszerűsége leméréséhez biztos alapot teremt, mivel lehetővé teszi a formális megítélést 
a magatartás külső jegyei alapján. Egyidejűleg azonban az eszközmagatartásra koncentrá-
lásnak belső, védelmi funkciója is van. Az eszközmagatartás definiálása nem egyszerűen 
fogalmi köriilhatárolási (vagyis: jogalkotástechnikai) probléma, hanem egyszersmind a 
társadalmi gyakorlat kauzális és teleológiai összefüggéseinek társadalomtudományi és 
filozófiai jelentőségű kérdése. Mert nyilvánvaló, hogy eltérő magatartások eltérő hatás-
sal járhatnak. Ám a társadalmi gyakorlat rendkívül összetett összefüggéseiben a többé-
kevésbé általános értékekként megfogalmazott céloknak nem egyfajta, kizárólagos esz-
közmeghatározás felel meg: a célok s az azokat (kisebb vagy nagyobb hatékonysággal, 

Lukács, 225-228. o. 
A „formális jogszolgáltatás" a jogszabályt „megvalósító" jogalkalmazás elvont eszményképe, amelynek 
a történeti gyakorlatban (mint a XIX. századi liberális európai szabadversenyes kapitalizmus formális 
törvényesség-eszményét valóra váltó exeget ikus joggyakorlatban) tényleges mozgalmak feleltek meg. 
A formális jogszolgáltatásra inspiráló formál i s törvényesség-eszme másfelől összefügg a jognak teljes és 
hézagtalan formális rendszerként felfogása és érvényesítése kísérletével. Ld. a szerzőtől A kodifikáció..., 
valamint 'A jog és rendszerszemléletű megközelí tése ' Magyar Filozófiai Szemle XX (1976) 2. 163. o. 
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eshetőlegesen) megvalósító magatartások között nincs közvetlen és szoros megfelelés, 
ekvivalencia. A normastruktúrák eszközével történő szabályozás akkor, amikor eszköz-
magatartásokat önállósult céllá lesz, egy hosszú értékelési folyamatnak (amely optimális 
megoldásra törekszik, ám eltérő nézőpontokból elvileg mindig kérdésessé tehető marad) 
végeredményét adja. Nos, azért koncentrál az eszközmagatartásra, mert autoritativ. Azaz 
a vitathatóvá tételt megelőzendő, minden korábbi indoktól vagy megfontolástól függet-
lenített hatósági döntést takar. A norma nem a normaalkotót vezérlő megfontolások újra-
gondolására hívja fel a címzettet, hanem arra, hogy a normaalkotó által a kérdéses meg-
fontolások eredményeként kívánatosnak tekintett módon cselekedjen. 

Előbbi tételeinkből másodikként az is következik, hogy a jog (tehát adott magatartá-
soknak eszközmagatartásokként definiálása és ezeknek adott rendszerbeli besorolással 
és következmény-megállapítással tiltottá, megengedetté vagy kötelezővé nyilvánítása) 
a valóságnak csak torz, egyoldalú, mesterségesen kiszakított vonatkozásaiban történő, és 
mindenekelőtt a valósághoz képest külső célok érdekében gyakorlati eszközzé formált 
visszatükrözése. (Már amennyiben a jog - elméleti fenntartásokkal és kritikával - egyál-
talán visszatükrözésként tárgyalható, miközben a jelenkori keleti és nyugati MARxizmus 
- és különösen erőteljes doktrinális erővel a szocialista magyar jogelmélet - a jogot dön-
tően visszatükrözésként, ráadásul ismeretelméleti kereteken belüli ismeretelméleti meg-
fontolásokból levezethető, tehát ismeretelméleti kritikának elvi fenntartások nélkül alá-
vethető visszatükröződési formaként fogja fel.) A jog nyelvi kifejezésének „életidegen-
ségére", azaz nagyfokú autonómiájára, a valóságra mesterséges emberi konstrukcióként 
ráépülő második valóság minőségére LUKÁCS szintén felhívta a figyelmet. A következő-
ket írta: az, amit olykor jogi visszatükrözésnek mondunk, „nem a társadalmi folyamat 
objektív magábanvalójának megismerését reprodukálja [...], ugyanis a tények megállapí-
tása, rendszerbe való besorolása nem magában a társadalmi valóságban gyökeredzik, 
hanem pusztán a mindenkori uralkodó osztálynak arra irányuló akaratában, hogy a társa-
dalmi gyakorlatot szándékainak megfelelően osztályozza".11 

A társadalmi lét ontológiája szempontjából döntő következtetés volt ez, hiszen LU-
KÁCS műve egyebek közt épp annak bizonyítására irányult, hogy adott feltételek mellett 
a „t u d a t s z e r ű reprodukcióknak" (hiteknek és tévhiteknek, legkülönfélébb ideologi-
kus formáknak stb.) is 1 é t s z e r ű jellegük és jelentőségük, „létszerű funkciójuk" van. 
Ez pedig egyértelmű azzal, hogy számos olyan folyamatnál, amelyeket bár visszatükrö-
zésnek mondunk, lényegi funkcióik mégsem elméleti-megismerő jellegűek, így ezeknél 
az elsődlegesen vagy kritériumszerűen ismeretelméleti megközelítés eleve helytelen. 
A lét összefüggéseinek olyan tudati reprodukcióiról van szó, amelyek nem a lét m e g i s -
m e r ő l e k é p e z é s ére, hanem éppen g y a k o r l a t i m e g v á l t o z t a t á s ára: alakí-
tására, befolyásolására, a létre tevékeny hatásgyakorlásra irányulnak. Mindezeket vissza-
tükrözésnek neveznünk inkább metaforikus erejű. A M A R x i z m u s hagyományában a LENI-

NÍ visszatükröződési elméleten belül is ez a nyelvi kifejeződések s a valóság kötőereje 
végső kritériumának, azaz a valóságos hatásgyakorlásra irányuló képességnek a valódi 

11 Lukács , 217. és 218. o. 



A TÖRVÉNYHOZÁS ÉS FELELŐS TUDATOSSÁGA 1 1 1 

visszatükröződési formákkal való ontológiai közösségét juttatja csupán kifejezésre. Hi-
szen e gyakorlati célú és érdekű ún. visszatükrözések adekvációja mindenekelőtt funkci-
onális hatékonyságuktól, létszerű működésüktől, azaz o n t i k u s s t á t u s u k tói függ, 
amely összefüggésben „nem szabad [...] a ható tudatot ismeretelméleti leg vizsgálni, tar-
talmainak helyessége vagy hamis volta ugyanis sajátos társadalmi-történelmi dialektiká-
jában jelenik meg itt".12 

Ám ez a jog mesterséges jellegének csak általános (a létszerűség és az ismeretelméleti 
helyesség viszonyának vonatkozásában értelmezett) forrása. Sajátos arculatát épp a jog 
mint eszköz specifikus objektivációs formája adja: az, hogy normastruktúrák révén, azaz 
e s z k ö z m a g a t a r t á s o k k i v á l a s z t á s a és adott jogi konstrukciókban történő 
m i n ő s í t é s e segítségével látja el rendező feladatát. Nos, képzeljünk el egy matemati-
kust, aki a külvilág ingereire csak számsorokban és képletekben reagál. Képzeljünk el 
egy stratégát, akinek kizárólagos reakciója csapatmozdulatokról szóló parancsokban tes-
tesül meg. Avagy képzeljünk el egy fejedelmet, akinek egyetlen megnyilatkozása csupán 
az, hogy alávetettjeit saját uralkodói akarata vak eszközeivé teszi, a végrehajtás csupasz 
és lélektelen közegeivé degradálja. Lehetséges, hogy mindegyikük megnyilatkozása a 
zsenialitás határát súrolóan adekvát; ám közvetlen módon aligha győződhetünk meg er-
ről. A matematikusra, a stratégára, az önkényúrra par excellence jellemző megnyilatkozá-
sok kétségtelenül reakciók a valóságra, de nem önmagukban. Csupán végsőkig lemezte-
lenített végkövetkeztetései egy megismerő, értékelő, a döntés mozzanatát is magában 
foglaló folyamatnak, amelynek léte és értelme éppen a valósággal való sokirányú kölcsö-
nös kapcsolatban és befolyásban van. Lényege is, értéke is abban a külső környezethez 
fűzűdő sokszoros összefüggésben rejlik hát, amelynek önmagában csupán egy mestersé-
gesen kiszakított - bár eszközmivoltában létszerűen így funkcionáló - darabját alkotja. 

Ezek az eszközre redukált megnyilatkozások önmagukban nem meggyőzőek, mert 
természetes (oksági és célkitűző-mérlegelő) környezetük hiánya és a véletlenszerűség az 
esetlegesség színében tünteti fel őket. Gondolati diskurzus és igazolás tárgyaivá csakis 
ezen összefüggéseikkel egységben válhatnak. A megalkotott jogot érintően is bármiféle 
értelmi tevékenység csak úgy képzelhető el, ha tudatosítjuk a jog normastruktúráiban 
rejlő eszközmagatartás-kiválasztások s az ezek minősítései mögött álló kauzális és teleo-
logikus tartalmakat. Ez természetszerűleg nemcsak a normastruktúrákhoz vezető megis-
merő, akarati és döntési folyamat teljes társadalmi hátterének feltárását feltételezi, de a 
jog elvileg elkülönült fogalom- és kategóriarendszerének „dekódolását" is - vagyis a jog 
ún. metanye lvében kifejezett tartalmaknak (minősítéseknek, követelményeknek és ti-
lalmaknak) visszavezetését a mindennapi élet összefüggéseit kifejező ún. t á r g y nyelv-
re és ez utóbbi jelentéseire.13 

12 Lukács, 189. o. 
13 Az. egymásra épülő és vonatkoztatott nyelvi és jelentésrétegek között a modern szemantikában tett meg-

különböztetés szerint a tárgynyelv az alapnyelv (pl. a mindennapi élet nyelve), melyről a további speci-
fikus (pl. a jogszabályi nyelv terminusaiban történő) kommuniká lás a metanyelv szintjén történik. A 
metanyelvnek természetszerűleg magának is lehet további metanyelve, amint ez pl. a jogszabályi nyelv 
és a jogszabályi nyelvről szóló jogdogmatikai nyelv összefüggésében megfigyelhető. 
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A jognak tehát ahhoz, hogy eszközszerű mivoltát tudatossá tegye, vagyis egyáltalán 
gondolati diskurzus, bármiféle értelmi tevékenység tárgyát képezhesse, szüksége van a 
normastruktúrákban elrejtett társadalmi összefüggések feltárására, mely csak a jogszabá-
lyi nyelven túlmutató, azt az alapösszefüggésekre (ismét) visszavezető' tárgynyelven le-
hetséges. Csupasz eszközszerűségéből kilépve a jog csak akkor válhat a társadalmi befo-
lyásolás társadalmilag tudatos instrumentumává, ha visszahelyezzük ezen oksági és cél-
szerűségi összefüggések és tételezések ama hálózatába, amelyből sajátszerű eszközként 
megjelenítése érdekében normastruktúrákként történő megfogalmazásakor kiszakították. 
A jogi instrumentum magáért valósága e gondolati újjáképzés során szűnhet csak meg, 
hogy a normaalkotó tudatosságát is számunkra valóvá téve maga a jog is számunkra va-
lóvá legyen. 

Legáltalánosabb jelentésében felfogva ez a miniszteri indokolásban rejtőző funkció 
kialakulásának elvi oka és feltétele. Ezért állítható, hogy amióta az írott jog a maga nor-
mastruktúrákban objektiváltságával kialakult, a normastrukt líráknak a maguk természe-
tes nyelvi és gondolati összefüggéseibe visszahelyezése a joggal kapcsolatos minden 
tudatos értelmi tevékenység előfeltétele. Kiváltképpen áll ez a jog alkotásának és elfoga-
dásának folyamatára. Ez a szükségszerűség nyert valamelyest intézményesült formát már 
a legem ferre korai római rendszerében, amikor a magisztrátus az általa előterjesztett tör-
vényjavaslatot a majdan formálisan döntő népgyűlés (a comitiák vagy a concilium plebis) 
összehívása előtt formátlan népgyűlésen (a contiokon) még felolvastatta és - esetleg az 
ellenzék felszólalásaitól követve - indokoltatta, hogy a tudatos, a tényleges megvitatá-
son nyugvó részvételt a népgyűlési határozat számára ilyen módon biztosítsa.14 

2. Parlament és kormányzat közötti munkamegosztás a törvényhozásban 

A modern, bürokratikusán előkészített törvényhozás - néhány jobbára kivételt jelentő 
klasszikus ókori és középkori kezdeményezéstől eltekintve - a feudális abszolutizmusok 
terméke. Mielőtt (ha nem is nyomtalanul) elmúlna, ezekben a rendszerekben izzik fel 
utoljára a feudális társadalomszervezés elve, méghozzá olyan erővel, hogy az agonizálás 
utolsó óráiban is az erő és dicsőség látszatát sugallja. 

Az állami ipar- és kereskedelempártolással, pénzügyi politikával és hadseregszerve-
zéssel olyan fellendülést mutatnak ezek a rendszerek, hogy a partikuláris privilégiumok 
fenntartásában érdekelt feudális nemesi renddel szemben még az uralkodó s a feltörekvő 
polgári rétegek közt is ideig-óráig bizonyos érdekközösséget eredményeznek. Az állam 
fokozatosan egyre átfogóbbá és intenzívebbé váló katonai, pénzügyi, gazdasági stb. te-
vékenysége a minőségileg növekedett és változott feladatok ellátására új szervezetet hoz 
létre, mely már nem papi méltóságon és literátusságon, nem is nemesi előjogon, de a sze-
mélyes elköteleződés helyett kizárólag a szakképzettségen alapuló hivatalnoki karrieren 

14 Joó Gyula A magyar törvény fogalma és jogi természete jogtörténeti és összehasonlító alapon I (Kecske-
mét: Szi ládi 1908), 55. o. 
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alapszik. E bürokratikus apparátus - már csak tevékenysége uniformizált csatornákba 
terelése érdekében is - egyfelől elsőrendű igénylője, másfelől sajátos szaktudása révén 
létrehozója az új, átfogó jogi szabályozásoknak. 

A feudális abszolutizmusok ugyanakkor eszmeileg sem légüres térben mozognak. A 
kor uralkodó ideológiája a természetjog doktrínája, mely racionalisztikus utópiájával 
részben arra ösztönöz, hogy az állami tevékenységet saját eszméihez igazítsa, részben pedig 
arra, hogy az állami tevékenység racionális megszervezése érdekében a természetjogban 
rejlő absztrakt elveket konkrét szabályrendszerekre lebontsa. 

Következtetésként tehát elmondhatjuk: anyagi szubsztrátumát és ideológiai felépít-
ményét tekintve az abszolutizmus ily módon cselekvési programként felfogott, átfogó és 
előretekintő jogi szabályozásra törekedett, amelynek előkészítésében filozófusok j o g á -
szok, gazdasági és pénzügyi szakemberek egyaránt részt vettek. 

Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy ezek a rendszerek lényegileg felvilá-
gosult despotizmusok voltak. A bürokratikus apparátusban rejlő szakmai tudást a maguk 
számára kisajátították, érvényesüléséhez azonban kellő mozgásteret nem engedélyeztek. 
Ellensúlyként nem hasznosították, nem is szembesítették más akarattal - hisz az uralko-
dó feje meghosszabbításának számított mindez (miként a végrehajtó közeg is az uralko-
dó karja meghosszabbításának), mely a rendszer logikája szerint nem minősült akaratnak. 

A felvilágosult abszolutizmus berendezkedése persze számottevő eltéréseket mutatott 
Franciaországban, Poroszországban, vagy akár a Nagy PÉTER-Í és a KATALINÍ Oroszország-
ban. A rendszer immanens logikáját nyíltan és következetesen kifejezőként Nagy FRiGYEsre 
gondolunk, akiben a rendszer bizonyosan objektíve kialakította volna (ha nem lett volna 
egyébként is idioszinkratikus tulajdonsága) - amint VOLTAIRE is kitaláltatta volna a val-
lást-, nevezetesen: „Nem volt hajlandó az államban más akaratot, más véleményt eltűrni, 
csak a sajátját." Szervezési művében csupán annyiban volt egyedi, hogy leplezetlenül, 
gátlások nélkül engedte érvényesülni az ilyen irányú hatásokat. „A munka önmagáért 
való szeretete, a nyughatatlan és kielégíthetetlen vágy, hogy parancsoljon, hogy bele-
avatkozzék mindenbe s hogy erejét éreztesse, a mélységes megvetés és bizalmatlanság 
embertársaival szemben, keltettek benne ellenkezést, hogy tanácsot kérjen, fontos titko-
kat másokra bízzon, s hogy mást kiterjedt hatáskörrel felruházzon. Uralkodása alatt a leg-
főbb tisztviselők is csupán írnokok voltak, s még annyit sem bízott rájuk, amennyit a hasz-
nálható írnokokra az osztályfőnök szokott bízni. Maga volt önmaga kincstárnoka, főve-
zére, közmunka-felügyelője, kereskedelem- és igazságügy-, külügy- és belügyminisztere, 
önmaga főlovásza, pohárnoka és kamarása. Olyan dolgokban, melyről más kormányzat-
ban még egy hivatalfőnök sem hall, e sajátos monarchiában a király saját személyében 
döntött."15 

Ilyen körülmények között a törvényhozást és előkészítést illető munkamegosztás is 
csak álmunkamegosztás lehetett, mivel nem többé-kevésbé koordinált részek álltak itt 
egymással szemben, hanem csupán az egész és kizárólagos omni potenciája létezett, mint 

15 Thomas Babington Macaulay Nagy Frigyes [1842 | ford. Szigeti József in Macaulay Esszék (Budapest: 
Gondolat 1961), 269. o. 
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ami kizárólagos teremtője, tetszés szerinti használója, sőt potenciális megsemmisítője az 
általa életre hívott részeknek. 

A polgárság forradalmi győzelmétől és liberális arculatú berendezkedésétől életre hí-
vott m o d e r n p a r l a m e n t a r i z m u s ezzel szemben v a l ó d i m u n k a m e g o s z -
t á s t eredményezett. 

„A fejedelem ama joga, hogy törvények hozatalát kezdeményezze, parlamentáris or-
szágokban mindenütt, s így Magyarországon is az ő minisztereire ment át, úgy, hogy ma 
már tényleg a miniszterek felelősek azért az országgyűlésnek - valamint természetesen az 
uralkodónak is - , hogy a nemzeti élet minden ágazatában a szükségessé váló törvények 
hozatalát, valamint a régebbi törvények az ország újabb szükségletei szerint való módo-
sítását i d e j é b e n kezdeményezzék, az erre vonatkozó javaslatokat kidolgoztassák, az 
országgyűlés és jelesen a képviselőház elé terjesszék, azokat általa elfogadtassák s az azok 
törvényerőre emeléséhez szükséges királyi szentesítést kieszközöljék".16 

A törvényhozás folyamatában tehát valóságos munkamegosztás jött létre, melynek két 
pólusa az u r a l k o d ó és a k é t p a r l a m e n t i h á z egyfelől, illetőleg a v é g r e -
h a j t ó h a t a l o m és a mögötte álló b ü r o k r a t i k u s - s z a k é r t ő i a p p a r á t u s 
másfelől. Az államhatalmak szétválasztása jegyében a törvényhozó hatalom féltékenyen 
őrzi jogát afelett, hogy legiferáló tevékenységével a követendő politika egészének meg-
határozója legyen, ennek előkészítése s a törvényhozóhoz előterjesztése azonban a vég-
rehajtó hatalom feladata. Hiszen a végrehajtó hatalom olyan ágens, amely mindennapi 
kormányzati tevékenysége során elsődlegesen hivatott érzékelni a törvényhozás iránt fel-
merülő kívánalmakat, felkészült apparátussal rendelkezik egy szabályozás koncepcioná-
lis és szaktudományi megalapozására s jogtechnikailag kielégítő megformálására, és el-
sődlegesen érdekelt a szabályozás sikerében is, lévén szaktárcáinak egyike a végrehajtás 
felelős gazdája, a törvényhozótól elvégzett rendezés első számú fogyasztója. 

A törvényhozó és végrehajtó legiferáló munkamegosztása kettős következménnyel jár. 
A kormányzati részvétel súlya egyre inkább növekszik, egyre egyértelműbben tartal-
miasítva a törvényhozás munkáját, ami a XX. századra a törvényhozás kormányzati for-
máinak kialakításában is kifejeződik, olykor látszatműködésre kárhoztatva a parlamen-
tet, és problémássá téve a parlamentarizmus értelmét. Ugyanakkor a klasszikus parlamen-
tarizmus már felfelé ívelő liberális szakaszában is több tekintetben látszatműködéssel 
helyettesíti a tényleges funkcionálást. Ilyen a képviselők parlamenti törvénykezdemé-
nyezési joga, melynek sikeres gyakorlása már a laissez faire liberalizmusában is jobbára 
kivételnek számít, a kormányzat bürokratikus apparátusától támogatott törvénykezde-
ményezések javára kiszorulva a gyakorlatból. Csupasz jogosultságként persze megma-
radva, mint egy szellemváros, melynek falai állanak, de élet már nem lakozik benne.17 

16 Köpeczi Deák Albert A parlamenti kormányrendszer Magyarországon II (Budapest: Grill 1912), 17-18. o. 
17 A garanciális okokból megőrzött lehetőség és a tényleges realitás ellentétét tükrözi pl. a liberális parlamen-

tar izmus századunk elején született kézikönyve, mely rendíthetetlenül kimondja: „Emellett természete-
sen, elvileg" a képviselők is kezdeményezhetnek törvényt. Ám egy lappal később megjegyzi: a viszo-
nyok változása folytán már Angliában, az elmúlt századokban is egy BURKE (Economical Reform Bili 
1782) vagy PEEL (Currency Bill, 1872) egyéni kezdeményező szerepvállalása csakis kivétel lehetett. 
Köpeczi Deák, 18. és 20. o. 
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A polgári parlamentarizmust megelőző törvényhozási eljárás kétféle lehetőséget ismert. 
Volt, ahol egyáltalán nem volt kormányzati bürokratikus előkészítés s a szövegezéssel 
együtt az egész munka az országgyűlésre szakadt (pl. 1832 előtt Magyarországon a rendi 
eljárásban18), és volt, ahol a bürokratikus előkészítés pusztán a részek önállóság nélküli 
munkamegosztásának bizonyult (pl. a NAGY FRIGYESÍ Poroszországban). A parlamentáris 
rendszerben kormányzati apparátus végzi a törvényelőkészítés munkáját: érdemben kész 
(csupán törvényként elfogadást igénylő) szövegtervezetet nyújt be, amit az angol példa 
nyomán az irodalom ^///-rendszernek nevez. A törvényhozás mint folyamat másik pólu-
sán a törvényhozó testület áll, meghozva a formailag minden normatív értéket nélkülöző 
szöveget hatályos jogforrássá transzformáló politikai-jogi döntést. 

Könnyen mitizálható ez a transzformálás, mert közvetlenül észlelhető változást csak a 
jognak nevezett m e s t e r s é g e s e m b e r i k o n s t r u k c i ó körében hoz létre. Ezért 
a pozitivista jogszemlélet nem is mondhat többet annál, mint a következő látszólag baná-
lis megállapítás: a Házak „Határozataikat indokolni nem tartoznak és határozataikért sen-
kinek nem felelősek."19 Mégis, ez a megközelítés egyfelől misztifikál, mert a parlamenti 
tevékenységet (mint a törvényhozás alkotmányjogilag egyedül értékelhető mozzanatát) 
valaminő kötetlenül lebegő action gratuite-kénX jellemzi, másfelől lényegre tapint, ameny-
nyiben kíméletlen élességgel rávilágít arra, hogy az írott jogalkotás során egy szöveg mint 
önmagában i n d i f f e r e n s t a r t a l o m f o r m a i k ö t e l e z ő s é g e jön létre. A kor-
mányzati előkészítés tartalmiságát a törvényhozói elfogadás formaiságával szembefordít-
va nem minden alap nélkül tehette nevetségessé például a skandináv jogi realizmus a né-
met gyökerű akaratelméletet (mely a jog forrását is, tulajdonképpeni jelentését is a tör-
vényhozói akaratban jelölte meg) - mondván, hogy a törvényhozói testület összetételét, 
szakmai kompetenciáját, érdeklődését, szavazási szokásait ismerve még az is kétséges, vajon 
ténylegesen létezett-e (s egyáltalán: elvileg létezhet-e) a törvényhozásnak bármiféle aka-
rata az elvontság bizonyos szintjét megütő bármely törvény tartalmát illetően.20 

Mégis: óvakodnunk kell, nehogy lebecsüljük a törvényhozói hatalom hozzájárulását. 
Ez a miniszteri indokolások megértésében is tévútra vezetne. E szempontból épp a tör-
vényhozási folyamatban rejlő reális munkamegosztás a lényeges. „Minthogy a két ház 
csakis a már kész szövegeket teszi tanácskozás tárgyaivá, mai eljárásunkban a codificátori 
és a törvényhozói tevékenység szétválik. S épp így szétválnak a szavazatok indokolásá-
nak eltiltása következtében a tanácskozás és a határozathozatal is".21 Pontosan e szétvá-

Magyarországon a királyi leiratok és az országgyűlési feliratok közötti kölcsönös válaszolgatásban, lab-
dázásban és alkudozásban formálódott a h o z a n d ó törvények anyaga, amelyet az országgyűlés végén, az 
országgyűlés tagjaiból s a két tábla elnökétóT kinevezett választmány az udvari kancelláriával együtt ülé-
sezve szerkesztett meg az ún. concertatio során. Ez a sérelmek és kívánalmak közti alaktalan vita lett 
tárgyszerűbbé 1832-ben, amikortól az országgyűlési felirat mái' a törvényjavaslat szövegét is kötelezően 
tartalmazta, hogy a király erre tehesse meg észrevételeit. Ferdinandy Gejza A magyar alkotmányjog tan-
könyve (Budapest: Franklin 191 I), 273-275 . o. 
Joó, 193. o. 
Karl Olivecrona Law as Fact |1939| 2nd ed. (London: Stevens 1971), 73 és köv. o. 
Ereky István 'A közigazgatási jog kútfői ' in Ereky István Jogtörténelmi és közigazgatási jogi tanulmá-
nyok II (Eperjes: Sziklai 1918), 349. o. 
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lasztás következtében lesz mellőzhetetlenül szükséges, hogy az előkészítésért felelős és 
a szakmailag kompetens kormányzati testület formális döntéshozatalával megkísérelje 
befolyásolni az előkészített szöveget elfogadó politikai testületet, aminek eszközéül a 
meggyőzés, közegéül s hordozójául pedig a törvényjavaslati szöveget kísérő miniszteri 
indokolás szolgál. 

Gondoljuk csak meg: az európai parlamentáris országokban a XIX. század második 
felében a kormányzati apparátus keretében külön részleget22 szerveznek a kormányzati 
törvényjavaslatoknak az elérhető legmagasabb szakmai és technikai szinten történő ki-
dolgozására. A bürokratikus előkészítés oly mértékben előtérbe lép, hogy JOHN STUART 

MILL, a liberális politikatudomány angol klasszikusa már az 1 8 6 0 - a s években szükséges-
nek érzi „a munka végzése" s „az elvégzésre rábírás" különválasztását. így ír: „Különbsé-
get kell tennünk a törvényalkotás funkciója, melynek ellátására egy kiterjedt népi gyűlés 
teljességgel alkalmatlan, és a jó törvényalkotásra rábírás funkciója között, mely ennek 
sajátos feladata, és amelyet helyette semmiféle más hatóság kielégítően nem végezhetne 
el."23 Ilyen közegben kellett intézményesülnie a miniszteri indokolásnak, mely a kormány-
zat mint a törvényjavaslat felelős szerzője meggyőzést, újragondolást és egyben öniga-
zolást tartalmazó nyilatkozata volt a törvényjavaslatot tárgyaló és annak sorsa felett for-
málisan döntő parlamenthez címzetten arra nézve, hogy milyen okok hatására, milyen 
céloktól vezérelve, miiyen jogtechnikai megfontolásokat figyelembevéve szerkeszttet-
tek meg az adott magatartásokat eszközmagatartásokként definiáló és ezeket adott mó-
don minősítő normastruktúrák. 

Összegezve tehát, a polgárság uralmát megelőző paternalista és despotikus fejedelmi 
abszolutizmusokban a törvényhozási folyamat szakaszokra tagolása, bürokratikus elő-
készítése csak látszólagos munkamegosztás volt, mert a politikailag döntő tényező, az 
uralkodó a törvényalkotás minden szintjén és fázisában egyformán jelen volt és beleszólt. 
Valódi munkamegosztás akkor alakult ki, amikor az államhatalmak szétválasztása jegyé-
ben a törvényjavaslatot előkészítő kormányzati bürokrácia és a törvényt „alkotó" parla-
ment elkülönült egymástól. A miniszteri indokolás e munkamegosztásban az egyik pó-
lustól a másik felé tartó közvetítés: a m e g g y ő z é s eszközeként jött létre. Ehhez az 
alapvető okhoz más, kiegészítő feltételek is járultak, amik persze színezhették a minisz-
teri indokolás funkcióbetöltését, arculatát: (a) a kidolgozott javaslat politikai és jogi meg-
alapozottságáról, időszerűségéről, alkalmasságáról a kormányzatnak a parlament egészét 
meg kellett győznie; tekintettel azonban a liberális rezsimek többpártrendszerére, (b) a 
többségnek, azaz a kormányt alakító hatalmon lévőknek magán a parlamenten belül kü-
lön meg kellett győznie az ellenzék(iek)et; (c) a miniszteri indokolás a törvényjavaslat 
sorsát érdemben eldöntő,24 a törvényjavaslatban követett elveket és részletmegoldásokat 

22 Magyarországon 1895. május 1-től az Igazságügyminisztérium IV. ügyosztályaként törvényelőkészítő 
osztályt. 
John Stuart Mill Autobiography, 264. o. Id. Robert Luce Legislative Procedure (Cambridge, Mass: The 
Riverside Press 1922), 564. o. 

24 A polgári parlamentarizmusban a rendszer állapotától, stabilitásától stb. függően a parlamenti vitának 
(tehát a miniszteri indokolás meggyőző hatásának) kisebb vagy nagyobb tétje volt. A parlamenti vita al-
kotó szerepére utal a különösen francia szerzőktől hallható panasz, hogy a vitákban a parlamenti bizott-
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egyaránt érintő parlamenti viták alapjául és keretéül szolgált; végül megjegyzésre érde-
mes, hogy (d) a polgárság liberális parlamentarizmusa nem a népképviseletre épült, ha-
nem döntően az uralkodó társadalmi rétegek képviselete volt. Ebben számarányukat 
messze meghaladóan szerepeltek a jogászok, akik számára a miniszteri indokolás politi-
kai és jogi részében egyaránt otthonos érvelési és vitaalap volt. 

II. A MINISZTERI INDOKOLAS FUNKCIÓJÁBAN MEGJELENŐ 
KÜLÖNFÉLE MEGOLDÁSOK RENDSZEREI 

Az előbbiekben láttuk: a miniszteri indokolás azon igény kielégítése, hogy a jogalkotást 
„megrendelő" törvényhozó az azt „megtervező" előkészítőtől ne csak munkájának nor-
mastruktúrákban kifejezett végtermékét vegye át, de az ezt megalapozó dokumentációt 
is, mely alkalmas módon összefoglalja azokat a politikai, jogi (stb.) elvi és gyakorlati meg-
fontolásokat, amelyek a javaslattevőt arra késztették, hogy a jog eddigi kategória- és 
intézményrendszerébe illeszkedően bizonyos magatartásokat e s z k ö z m a g a t a r t á -
s okként kiválasszon, és ezeknek bizonyos n o r m a t í v m i n ő s í t é s t adjon. Nem 
normastruktúrákban történő kommunikációra mindig sor kerül, ha tudatosan hoznak lét-
re normastruktúrákat. Ez a kommunikáció azonban csak a fejlődés viszonylag magas fo-
kán válik maga is intézményesültté, tehát eljárásjogi jelentőséget nyerően formaiizálttá, 
ami a törvényi normastruktúrák létrehozására irányuló folyamat formalizáló racionalizá-
lásának a kifejeződése. 

Hogy ez az indokolás mikor válik ilyen intézményes formává, a törvényhozási folya-
mat szerkezetétől, a formalizáló szabályozottságra hajlandóságtól, eltérő történelmi ha-
gyományoktól függ. A különféle megoldások között különbséget kell tennünk aszerint, 
hogy (1) előkészítő anyagok [travaux préparatoires, Gesetzesmaterialen, legislative 
materials] csupán informális módon, a törvényhozás tényleges folyamatának a leírásából 
feltárhatóan léteznek, avagy (2) mint miniszteri indokolások [exposé des motifs, expla-
natory statement, memorandum vagy notes) a törvényhozási eljárás jogilag mellőzhetet-
len kellékeként formalizált intézménnyé lesznek. 

ságok „államhatalmakká válnak" ( L É O N B L U M kifejezése). Olykor a parlamenti bizottság képviselője nyitja 
meg a vitát, ami a tanácskozás tónusát és irányát előre megszabja; olykor a parlamenti bizottságok újra-
szövegezik a kormánytervezeteket, amivel azokat eredeti mivoltukból kiforgatják; sőt, a parlamenti el-
járás hagyományos szabálya szerint már a vita alapjául sem az eredeti javaslat és indokolás, hanem a par-
lamenti bizottsági szöveg és beszámoló szolgál. A parlament tehát - és e háborgásoknak ez a politikai 
tartalma - könnyedén túlteszi magát a kormányzati javaslaton, anélkül azonban, hogy a kormányzatnak 
a hozott törvények végrehajtásáért viselendő felelősségében is osztozni kívánna. François Goguel 'Les 
méthodes du travail parlementaire' és Georges Galichon 'Aspects de la procédure législative en France ' , 
mindkettő in Le travail parlementaire en France et à l 'é tranger, prés. F. Gouel (Paris: Presses Univer-
sitaires de France 1955), 26. és 30-31. , illetőleg 161. o. 
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1. Nem-intézményes megoldások 

A nem-intézményesített megoldások egyik alaptípusát a S z o v j e t ú n i ó testesíti meg. 
Formális indokolást nem ismer; ilyen tartalmú vagy ilyen funkciót hordozó dokumentum 
sem a törvényhozási eljárásban, sem a tömegkommunikáció csatoniáiban nem jelenik meg. 
Maga a funkció azonban mégsem marad betöltetlen. Informálisan, a politikai mechaniz-
mus működésével harmonizáló módokon, nem csekély hatékonysággal elégítődik ki. Ami 
az előkészítés fázisait illeti, a közreműködő szervek és szervezetek (irattári dokumentu-
mokként kezelt) szakvéleményei, jelentései, beszámolói stb. révén; ami a parlamenti elő-
terjesztést illeti, a döntően politikai tartalmú általános ún. előadói referátum révén;25 ami 
pedig végezetül a címzettekre irányuló propagatív-meggyőző hatást illeti, a tömegkom-
munikáció alkalmi vezércikkei, beszámolói, indokló törvényismertetései stb. révén. E 
megoldás mögöttes hátterét a politikai rendszer meghatározó sajátossága adja. Nevezete-
sen: annak tudatos megtervezeltsége, ahogyan egyfelől párt, másfelől az állam eltérő szer-
vezeti formákban, ám teljes érdek- és akarategységben cselekszik. Bolsevik típusú hata-
lomgyakorlásról van szó, tehát minden társadalmi mozgás vezető motorjaként az állami 
feladatok is elsőként pártfeladatokként (mindenekelőtt a párt kongresszusi határozatait 
rögzítő dokumentumokban) fogalmazódnak meg. A párt- és állami irányítás egységével, 
hivatalos nevén a demokratikus centralizmus szervezési elvével, valamint a közvetlen 
társadalmi részvétel adott fokú kiépítettségével jellemezhető összfolyamatba integráló-
dik hát a kormányzati törvényelőkészítés, a javaslatok ún. össznépi megvitatása, az eljá-
rási értelemben vett törvényhozás, valamint ennek tömegkommunikációs tudatosítása -
mindaz tehát, ami a szocialista életmódként propagált és tudatosnak gondolt társadalmi 
létezés és aktív közreműködés hivatalos alapja. A társadalmi-politikai élet közvetlenül 
egységes szervezésére irányuló törekvés így feloldja, a társadalmi összmeghatározás fo-
lyamatában ható más eszközökkel helyettesíti azokat a meggyőzési és kommunikációs 
módokat, amelyek ellátására a miniszteri indokolás formalizált intézménye hivatott a dif-
ferenciáltabb szervezési eszközökkel és technikai megoldásokkal, illetőleg eltérő előfel-
tételekkel vagy hagyományokkal rendelkező más országokban. 

A nem-formalizált indokolások másik csoportját az a n g o l s z á s z megoldás testesí-
ti meg. Az önellentmondás látszatába keveredünk, mégis előre kell bocsátanunk: erről 
már nem mondhatnók, hogy informális, és még kevésbé, hogy nem intézményesített. Tör-
vényhozási folyamatában ugyanis számos megnyilatkozás van, amely az indokolás funk-
cióját tölti be. Ezek közül egyesek eljárásjogi jelentőséggel és intézményesítettséggel is 
rendelkeznek - ám egy sincs közülük, mely a miniszteri indokoláshoz hasonlatos kitün-
tetett, autoritativ szerepet tölthetne be. Angliában, az Egyesült Államokban ugyanúgy, 
mint a Brit Nemzetközösség országaiban is egyaránt főszabály: „A törvényjavaslatokat 
olyan formában nyújtják be, amelyben kívánják, hogy törvényként majd megjelenjen."26 

Vö. Szabó Imre A jogszabályok értelmezése (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 1960), 215. o., 82. 
j egyze t . 
Paul Mason Manual of Legislative Procedure [1935 J (Sacramento: Cal i fornia State Printing Off ice 1953), 
512. o. 
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A javaslatok tehát a törvényhozás minden szakaszában és szintjén kizárólag paragrafu-
sokra tagolt normastruktúrákban fogalmazódnak meg, s ezek képezik a parlamenti bizottsá-
gok vitáinak kizárólagos tárgyát. Minden bizottsági munka beszámolóval [report] feje-
ződik be. Ezek azonban nem összegeződnek, csak egymásra következnek; és egy olyan 
sincs közöttük, amely tartalmát vagy kormányzati súlyát illetően a többi fölé nőhetne. 

Különösen A n g 1 i á ban gyakori, hogy szakértői anyagokat vaskos kötetekben köz-
zétesznek, és tartalmi értéküknek köszönhetően ezek a kérdéses javaslat esetleges kudar-
ca, sőt a kormányzat bukása után is a következő javaslatokban figyelembe vétetnek. Ez a 
tekintély azonban önmaga alapzatán nyugszik: nem több, mint amit az angolszász jog-
gyakorlatban az elméleti-jogi teljesítmények - a „normatív" jogforrási értéktől megkü-
lönböztetett „meggyőző" érték hordozói - élveznek. Az E g y e s ü l t Á l l a m o k ban a 
kongresszusi törvényhozás bizottsági beszámolói periodikusan közzététetnek; ez azon-
ban szintén nem értékbeli kiemelés, csupán a kongresszusi tevékenység nyilvánosságá-
ról ad képet.27 A leginkább gyakorlati „törvényhozói kézikönyvek" olykor megkísérlik 
formalizálni a bizottsági beszámolókat, ez azonban olyannyira a gyakorlati eljárás tech-
nikai terminusaiban történik, hogy ezek bárminemu gyakorlati következtetés levonására 
eleve alkalmatlanok. Csupán az Egyesült Államok tagállamai jogegyesítését célzó, ön-
kéntes elfogadásra és követésre számító, önmagában csupán doktrinális értékű magántör-
vényhozás [az ún. uniform codes] tett határozott előrelépést, mikor tervezeteiben minden 
szakasz mellett hivatalos szerkesztői kommentárt jelentetett meg.28 Itt azonban a szán-
dék s a hangsúlyozott meggyőzés szüksége nyilvánvaló, hisz magánmunkálatról lévén 
szó, kizárólag meggyőző erő állhat mögötte. 

2. Intézményes megoldások 

A miniszteri indokolás intézményesítése azt jelenti, hogy immár nem csupán a törvény-
hozási gyakorlat tényszerű mozzanatáról van szó, hanem az eljárás szükségképpeni ele-
méről, mely j o g i l a g s z a b á l y o z o t t , és ezért meghatározott eljárásjogi jelentőség-
gel rendelkezik. Az elmélet ez oknál fogva egyenesen a törvénykezdeményezés alkotó-
elemének tekinti, hangsúlyozva, hogy a törvénykezdeményezési jogviszony létrejöttében 
sine qua non feltétel.29 A tulajdonképpeni miniszteri indokolások ily módon már nem 
közvetlenül a célszerűség diktálta gyakorlatból fakadnak, hanem egy f o r m á l i s k ö -

27 Hetenként és éves gyűj teményekben a United States Code: Congressional and Administrative News fel-
adata a kongresszusi dokumentáció közzététele. André Tunc & Suzanne Tunc Le droit des États-Unis 
d'Amérique Sources et techniques (Paris: Dalloz 1955), 278. o. 3. jegyzet , illetőleg 416-417 . o. 

28 Lásd pl. a Uniform Commercial Code tervezetét (1951). Tunc & Tunc , 281. o. 20. jegyzet. 
29 „Valójában a törvénykezdeményezés nemcsak egy normatív aktus elfogadása iránti szükség jelzésének 

a tényét foglalja magában, hanem a kérdéses aktus tervezetének a kidolgozását és a javasolt megoldások 
indokolását is." Anita M. Naschitz 'L' initiative législative dans les États socialistes 'Revue Roumaine des 
Sciences sociales: Sciences juridiques XV (1971) 2, 151.0 . Hasonlóképp lásd Kovacsev, 58. o. 
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t e l e z e t t s é g b ő l , amit lehet ugyan tartalmatlanul is teljesíteni,31' semmibe venni azon-
ban nem, mert ez a törvénykezdeményezés érvénytelenségét okozhatja.31 

Az európai kontinensen a XIX. század második felében már általános a miniszteri in-
dokolások formalizált intézményének rögzítése a parlamenti házszabályokban. Egyesek 
eleinte csupán lehetőségként32 vagy a két parlamenti ház egyike számára írják elő,33 több-
ségük azonban kivételt nem ismerő alaki feltételként él vele.34 

Századunkban a miniszteri indokolás mint a törvénykezdeményezési jog gyakorlásá-
nak eleme az európai kontinensen túl is elterjedt, sőt eltérő hagyományú civilizációkban 
is elfogadott intézménnyé vált. Az egyes szabályozások közös lényege, hogy parlamenti 
benyújtásakor minden törvényjavaslat szövegtervezetét kísérnie (megelőznie vagy kö-
vetnie) kell indokolásának („az indokok kifejtése", „kiegészítő memorandum", „mellette 
szóló érvek" stb. néven), amit a szövegtervezettel együtt, azonos módon kell kinyomtatni 
és szétosztani a képviselőknek.35 Az előkészítés fázisaitól függően természetszerűleg az 
indokolás eltérő természetű lehet. Egy törvénytervezetet előkészítő szakértői bizottság 
például az esetek többségében maga is indoklással ellátva továbbítja tervezetét, ami 
meggyőző erejénél, megalapozottságánál fogva meghatározó befolyást gyakorolhat, sőt 
a törvény értelmezésében is döntő szerepet játszhat.36 A törvényhozási eljárásban formá-
lis jelentőségre mégis csak a törvényjavaslatot előterjesztő miniszter nevében megfogal-
mazott indokolások tesznek szert. Ezekre olykor még külön előírások is vonatkoznak. A 
miniszteri expozé tárgyszerűsége érdekében például I z r a e l b e n előírják, hogy szoro-
san a javaslat kifejezéseihez simuljon, nehogy azok bármelyikét szépítgethesse.37 

30 Franciaországban például az indokolási kötelezettségnek formailag mindenképpen eleget kell tenni, 
szükség esetén azonban a házelnök néhány soros indokolást is elfogad. Eugène Pierre De la procédure 

parlementaire (Paris: Maison Quantin 1887), 62. o. 
31 A belga képviselőház házszabálya (1962) lehetővé teszi a képviselői törvényjavaslat indokolás nélküli 

benyújtását . Ám ha az indokolást egy hónapon belül nem mellékelik, ez a javaslat érvénytelenségét vonja 
maga után [50. §. (3) bek.]. 

32 Ld. pl. az osztrák felsőházi ügyrend (1867) 26. §-át. 
33 Csupán a felsőházi tagok egyéni kezdeményezésére írja elő a porosz felsőházi ügyrend (1892) 27. §-a. 
34 A kormányjavaslatot és az egyéni kezdeményezést illetően egyaránt előírja a francia képviselőházi sza-

bályzat (1876) 31. és 34. §-a, illetőleg a holland parlament első és második házában történő előterjesztésre 
külön-külön a két napirendi szabályzat (1888) 50., illetőleg 85. §-a. 

35 Franciaország, Belgium, Német Szövetségi Köztársaság, Olaszország, Hollandia, Egyiptom, Görögor-
szág, Finnország, Norvégia és Japán példájá t illetően Id. The Lord Campion & D. W. S. Lidlerdale Euro-
pean Parliamentary Procedure (London: Allen and Unwin 1953): Házszabályok szerk. Pikler Kornél 
(Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete 1971); Felix Moreau & 
Joseph Delpech Les règlements des Assemblées législatives II (Paris: Giard et Brière 1907), Parlements 

prep. Michel Ameller (London: Gassell 1966); Stig Strömholm 'Legislative Material and Construction of 

Statutes ' Scandinavian Studies in Law X (Stockholm: Almqvist & Wiksell 1966), 191. és köv. o., Izrael 

példáját illetően pedig Asher Zidon Knesset The Parliament of Israel (New York: Herzl 1967). 
35 Lásd például a francia Code civil megreformálására a második világháború után született bizottsági ter-

vezeteket, amelyeket könyvalakban az indokokkal együtt jelentettek meg, avagy a Német Szövetségi 
Köztársaságban a kormányzati bürokráciától előkészített Referentenentwürfe indokolásait, melyeket a 
kormányzat nevében a parlamentnek betei jesztendő Regierungs- vagy Ministe rial entwürfebe gyakran 
tel jes egészében átvesznek. 

37 Zidon, 173. o. 
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Arculatának önállóságánál s a neki tulajdonított szerep hangsúlyozottságánál fogva 
az indokolások svéd rendszere érdemel kitüntetett figyelmet. A törvényelőkészítést S v é d -
o r s z á g ban mindig alkalmanként életre hívott bizottságok végzik, amelyekben - a po-
litikusokkal s a különféle érdekcsoportok és érdekszervezetek eseti képviselőivel nem 
számolva - döntően az igazságszolgáltatás képviselői, az adott szakterületen reputáció-
val rendelkező bírók játszanak szerepet. Tehát nem a miniszteriális hivatali előkészítés az 
általános (mint a Német Szövetségi Köztársaságban), sem a jogtudományi (mint gyakran 
Franciaországban) - és ez meghatározott következményekkel jár. Ebben leginkább szem-
betűnő nem az elméleti igényesség csökkenése, hanem inkább az igényesség gondos 
összekapcsolása a gyakorlat szükségleteivel. A bizottsági tervezetet hallatlanul terjedel-
mes és alapos indokolás kíséri,38 mely az általános és jogi háttér vázolásával áttekinti a 
megelőző szabályozást, összehasonlítva a külföldi megoldásokkal, majd a szövegterve-
zet általános s részletes indokolását adva kifejti a szabályozás okait és célszerűségi össze-
függéseit, egyszersmind az ezek érdekében elfogadott eszközök és az alkalmazott törvé-
nyi kifejezések értelmezése irányát is megadva. Figyelmet érdemlő, hogy ezek többszö-
rösen is közzététetnek: hivatalosan a Statens Offentliga Utredningar sorozatában, más 
előkészítő anyagokkal együtt pedig a svéd legfelsőbb bíróság tagjainak egyéni kiadásá-
ban megjelenő Nytt Juridiskt Arkiv sorozatban, továbbá olykor önálló könyvformátumú 
kiadásban. E bizottsági indokolásra épül a miniszteri javaslat lényegesen rövidebb indo-
kolása, mely a politikai és társadalmi háttér s összefüggések megvilágításán, az elfoga-
dott megoldásokat illető fogalomértelmezéseken túl az anyagról hozzáférhető minden 
számottevő információt is magában foglal, hogy a szóbeli magyarázat szükségét csök-
kentse a vita során.39 

A szocialista államok közül az európai népi demokratikus országokban - a Német 
Demokratikus Köztársaságot kivéve40 - szintén általánosan elterjedt a miniszteri indo-
kolás gyakorlata. A parlamenti házszabályokban, a törvényhozási eljárásban nékik jutta-
tott szerep és jelentőség persze országonként eltérő. 

L e n g y e l o r s z á g ban csupán formális alaki kötelezettségről van szó. Eszerint: „A 
törvény- és rendelettervezeteknek indokolást kell tartalmazniok."41 

M a g y a r o r s z á g on a szabályozás nem egészen egyértelmű. Az 1950-es években 
megfogalmazott és mértékadónak tekintett elméleti állásfoglalás lényegileg fakultatív-
nak tekintette a miniszteri indokolást, s a szocializmus feltételeire alkalmazva meghagy-
ta ama politikai és jogi elemekből összetett tartalmában, ami a megelőző korszak magyar 

38 A szerzői jogi törvény (1960) bizottsági tervezetének az indokolása 450, a mindössze negyedfélszáz 
szakaszos felelősségi törvény (1972) bizottsági indokolása pedig 650 oldal terjedelmet igényelt. 

39 Folke Schmidt 'Construction of Statutes ' in Scandinavian Studies in Law I (Stockholm: Almqvist & 
Wiksell 1957), 168. és köv. o., Strömholm, 199. és köv., 207. és köv. o.; Eörsi Gyula A skandináv jogról 
és jogtudományról (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete 1974), 
23-24. o. 

40 És Albániát, melyről adataink nincsenek. 
41 A Lengyel Népköztársaság szejmjének ügyrendje, Monitor Polski 1967/19, 50. § (2) bek. 
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törvényhozására jellemző volt.42 Az utóbb elfogadott, házszabályként szolgáló ország-
gyűlési határozat viszont egyfelől intézményesítette, minden törvényjavaslat benyújtá-
sának alaki feltételévé tette ugyan, másfelől azonban tartalmát olyan általánosságban 
ragadta meg, ami hagyományosan jogi jellegének háttérbe szorítására és ehelyett szinte 
kizárólagosan politikai színezetű megformálására ösztönzött.43 Az indokolás kötelező-
vé tételét illető pozitív jelentőség mellett ugyanakkor ez az általánosság el is bizonyta-
lanította a gyakorlatot: nem fordult ugyan vele szembe, a hangsúlyt azonban a társadal-
mi-politikai mozzanatra helyezte, ami a törvényhozási praxisban végül is egy inkább hul-
lámzó, határozott profilját vesztő gyakorlatot eredményezett. B u 1 g á r i á ban a házszabály 
hasonló természetű,44 ám ez kiegészül a normatív aktusokról szóló törvény45 végrehajtá-
sára irányuló törvényerejű rendelettel, amely szerint minden „kódex, törvény és normatív 
törvényerejű rendelet" tervezetét indokolni kell, aminek röviden a következőkre kell ki-
terjednie: az aktus kibocsátásának okaira, a követni kívánt célokra, az új rendelkezések 
lényegére, és ama eredményekre, amelyeket alkotói az aktus alkalmazásától remélnek.46 

Csehszlovákiában és Jugoszláviában a törvényelőkészítés s a tárgyalás több szakaszra 
oszlik, amelyeknek elkülönült indokolási formák felelnek meg. Külső jegyeiben hason-
lít ez a svéd megoldáshoz, ám itt nem csupán a gyakorlat kialakította tényekről, hanem 
intézményesített, ügyrendi szabályozásban formalizált, önálló indokolásokról van szó. 
C s e h s z l o v á k i a ban először a törvények alapelveit tárgyalják, mely annak megítélé-
sére szolgál (lehetőség szerint alternatívák kínálásával), hogy kell-e egyáltalán szabályo-
záshoz folyamodni, s ha igen, milyen irányban és körben. Az alapelvek ún. politikai és 
gazdasági elemzéssel kísérten nyújtatnak be, ami egyfelől az alapelvek indokolása, más-
felől a várható következmények, a polgárok és szervezeteik helyzetében bekövetkezen-
dő változások taglalása. Ennek nyomán következik csak a törvénytervezetek kidolgozá-
sa, majd benyújtása olyan indokolás kíséretében, amelynek „a javasolt szabályozás pénz-
ügyi és gazdasági kihatásaira, valamint arra a módra is ki kell terjeszkedni, hogy a szükséges 

„A törvényjavaslat általában két részből áll: a tulajdonképpeni törvényszövegből és az indokolásból. Az 
indokolás további két részre tagozódik: az általános indokolásra, amely elvileg megmondja, hogy miért 
kellett a kérdést felvetni és így szabályozni, valamint a részletes indokolásra, amely szakaszonként ismer-
teti a tervezet által választott megoldás okát. Az írásbeli indokolás nem köte lező és sokszor el is marad." 
Beér János Magyar alkotmányjog (Budapest: Tankönyvkiadó 1951), 214. o. 
„Minden törvényjavaslathoz részletes írásbeli indokolást kell készíteni, amely ismerteti a tervezett intéz-
kedés célját , társadalmi összefüggései t és így lehetőséget ad a képviselőknek az üggyel kapcsolatos ér-
demleges állásfoglalás kialakítására." Az országgyűlés 1956. évi 1. sz. határozata az országgyűlés és az 
országgyűlési képviselők munkájáról , Magyar Közlöny 1956. augusztus 8-i 69. szám, 111. rész, 2. pont. 
„A törvénytervezeteket részletes indokolásokkal kell ellátni, amelyek a megvalósításukkal kapcsolatos 
pénzügyi kiadásokra és gazdasági következményekre vonatkozó adatokat is tartalmazzák." A Bolgár 
Népköztársaság Nemzetgyűlése belső rendjének szabályzata, Dörzsaven Vesztnik 1966. évi júl ius 5-i 52. 
szám, 52. 
A normatív aktusokról szóló törvény 28. §-a szerint „A törvénytervezetet [ . . . | az indokok kísérik." S noha 
rendelettervezetnél a tárgyra vagy sürgősségre tekintettel egyébként el lehet térni a törvénytervezetre 
vonatkozó előírásoktól, az idézett törvény 32. §-a hasonlóképp rendelkezik: „A rendelettervezetet min-
den esetben az indokok kísérik." Dörzsaven Vesztnik 1973. évi április 3-i 27. szám. 
883. sz. törvényerejű rendelet, Dörzsaven Vesztnik 1974. évi május 21-i 39. szám, 14. § (1) bek. 
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költségeket miként fogják fedezni".47 J u g o s z l á v i á ban először törvényalkotásra irá-
nyuló javaslatot kell kidolgozni, mely alapelvekből és ezek indokolásából áll. Az indo-
kolás a leendő törvény alkotmányos alapjára, jellegére, a kérdéskör jogi szabályozottsá-
ga és gyakorlati realizálódása helyzetére, az elérni kívánt célra, a pénzügyi és szervezeti 
feltételekre vonatkozik. Ezt követi a törvénytervezetként megfogalmazás, melynek in-
doklása egyebek közt minden konzultált szerv és szervezet elfogadott és visszautasí-
tott nézeteit és állásfoglalásait tartalmazza. Erre épül végül a törvényjavaslat, meglehető-
sen általános jellegű, kimerítő indokolással. „Az indokolás felöleli különösen a törvény-
alkotás okait, az általa megoldandó kérdéseket, továbbá a fontosabb jogintézmények 
magyarázatát és megoldásuk módozatait, a törvény alkalmazásához szükséges pénzesz-
közökre és ezek biztosításának módozataira vonatkozó adatokat, valamint a törvényben 
szabályozandó kérdésekkel kapcsolatos egyéb jelentős körülményeket is."48 

Látszólag mit sem különbözik az előzőektől R o m á n i a megoldása, hiszen a Nagy 
Nemzetgyűlés működési szabályzata csupán ennyit mond: „A törvénytervezetet a terve-
zet kezdeményezője által kidolgozott indokolás kíséretében a Nagy Nemzetgyűlés elnö-
kénél kell benyújtani."49 Mégis, a valóságban teljesen önállósult képződményről van szó. 
Részben azért, mert az indítékok kifejtése rendszerint megtalálható minden törvény és 
törvényerejű rendelet előtt - még akkor is, ha egyszerű ratifikáló vagy törvényerejű ren-
deletet jóváhagyó aktusról van szó. Nem kivételes, hogy az indokolás után még hosszú 
preambulum képezi a jogszabály normatív bevezetését. Tartalmilag ez az indokolás nem 
áll messze az újságoknak, rádiónak (stb.) az új törvényhozást a címzettek felé közvetítő 
vezércikkszerű megnyilatkozásaitól. Jellege főként általános társadalmi-politikai, a nor-
matív rendelkezéseket kifejtő, ismétlő vagy magyarázó, az általános szabályozási hely-
zetre is rávilágító, hangvételét és főfunkcióját illetően pedig mindenekelőtt propagatív 
és meggyőző. Egyedülálló sajátossága, hogy az indítékok kifejtése - a jogszabály szöve-
ge előtt - minden esetben magában a hivatalos lapban közzététetik, s így burkoltan olyan 
látszatot hordoz, mintha maga az indokolás is valamiféle hivatalosként elfogadott nor-
matív autoritással rendelkeznék. Ez a jelentőség magyarázza, hogy a román irodalom ér-
zékenyen reagál e gyakorlat csupán szórványos anomáliáira is - annak veszélyére példá-
ul, hogy az indokolás a szabályozást szöveg szerint ismétlővé válik, amit olykor tarkíta-
nak az indokolásnak a szabályozással szembefutó ellentmondásai is.50 

47 1969/56. sz. törvény a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Szövetségi gyűlésének ügyrendjéről, Sbirka 
Zákotiu 1969. évi június 16-i 21. szám, 38. és 41. §. Lásd Jaroslav Chovanec A Csehszlovák Szocialista 
Államszövetség (Bratislava: Pravda 1975). 

48 A Szövetségi Szkupstina ügyrendje, Sluzbeni List SFR1 1970. évi július 9-i 29. szám, 290-291., 316. és 322. §. 
49 Buletinul Oficial 1969. évi 35. szám, 69. §. 
50 Ion Deleanu 'Preambulul si-expunerea de motive - ca procedee ale technicii legislative' Studia Universitatis 

Babeç-Bolyai: Jurisprudentia XXI (1976), 17. o., 20-21. jegyzet adatai szerint például az ügyvédek nyug-
díjemeléséről szóló törvényerejű rendelet (Buletinul Oficial 1973. évi május 14-i 68. szám) szövege szerint 
a rendelet visszaható hatályú, míg indokolása szerint „a pénzbeli segélyek nyújtása feltételeit a végrehajtási 
rendelet tartalmazza"; avagy a törvényellenesen szerzett javak eredetének ellenőrzéséről szóló törvényerejű 
rendelet (Buletinul Oficial 1973. évi július 17-i 105. szám) indokolása a bírság „megsemmisítésének" a 
lehetőségéről szól, míg az 5. §. (3) bekezdés a bírság „felemelése" lehetőségéről intézkedik. 
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3. A miniszteri indokolás szocialista rendszerének 
lehetséges és kívánatos funkciói 

Az iménti áttekintésből láthattuk, hogy az európai népi demokratikus országokban a 
miniszteri indokolás csaknem kivétel nélkül elfogadott intézmény. Ám gyaníthatjuk - és 
a Szovjetunió példája is e sejtést látszik alátámasztani - , hogy voltaképpen nem új intéz-
ményről van szó. Történelmietlenként persze el kell vetnünk a „Mi lett volna, ha ez álla-
mok múltjukban nem sajátítják el a miniszteri indokolás intézményét?" kérdését - ám 
mégsem hallgathatjuk el, hogy fennmaradásukban civilizációs vívmányként továbbélé-
süknek, sőt a tehetetlenség lendítőerejének is részt kell tulajdonítanunk. 

A hatásmechanizmusok pontos feltárására aligha vállalkozhatnánk. Mindazonáltal két 
körülményt biztonsággal megállapíthatunk. Az egyik, hogy a miniszteri indokolás szoci-
alista típusa nem egységes. Tartalmi funkciójában erőteljes hullámzásokat mutat, melyek 
íve a formális alaki feltételtől a korábbról ismert indokolások szocialista tartalommal 
megtöltésén keresztül egészen a törvényi szabályozás közvetlenül politikaivá tételéig 
tart. A másik, hogy a miniszteri indokolás a szocializmusban rendelkezik egy sajátos új-
donsággal: azon alapvető funkció hiányával, ami a miniszteri indokolást valaha és egy-
általán a polgári parlamentarizmusban létrehozta. Hiszen a miniszteri indokolás intézmé-
nye annak köszönheti létét, hogy a polgári átalakulás Európájában a feudális abszolutiz-
mus önkényével leszámolás érdekében az államhatalmak szétválasztása elvét komolyan 
vették, és az így létrejött többpártrendszerű liberális parlamentarizmusok törvényhozásá-
ban az érdemi előkészítés s a törvényként elfogadás politikailag szembeállított pólusok-
hoz került. A törvényhozás folyamatában az előkészítést vállaló végrehajtó hatalomnak 
a törvényhozó hatalomra az értelmi meggyőzés súlyával való ráhatása eszközeként jött 
létre a miniszteri indokolás. 

A történelmileg eredetileg meghatározó funkció tehát itt nem él tovább. Mit jelent ez 
vajon? Azt, hogy a miniszteri indokolás funkciótlanná vált? És megőrizendő civilizációs 
vívmány egyáltalán? Olyasfajta intézmény-e, amihez keresnünk kell új funkciókat, avagy 
e funkciók már adottak, csak tökéletlenül realizáltak, és ezért nyilvánvalóvá kell tennünk 
ezeket, hogy a nálunk honos törvényhozás indokolási rendszerében megkíséreljük telje-
sebb kielégítésüket, a miniszteri indokolás intézményében lappangó lehetőségeknek a 
társadalmi fejlődés érdekében történő realizálását? 

(1) Elvi alapként megállapíthatjuk: a jogfejlődés adott fokán a jog sajátszerűségéhez 
mellőzhetetlen feltételként tartozik írott normastruktúrák sorában objektiváltsága, s en-
nélfogva a jog normastruktúráiról élesen le kell választanunk mindazokat a nyelvi struk-
túrákat, amelyek az adott szabályozás társadalmi, politikai, jogi stb. megalapozására, iga-
zolására, azaz a szabályozásban normastruktúrákká transzformált oksági és célszerűségi 
összefüggések feltárására vagy rögzítésére szolgálnak. Ennyiben feltétlenül egyet kell 
értenünk a BENTHAMÍ taktikával,51 tudatában annak, hogy a jogra par excellence jellemző 

51 „Egy tiszta, egyszerű akarat kifejezéshez illik magát tartani a' nélkül, hogy ehhez bármiféle okokat, véle-
ményeket, vagy érzeményeket vegyítenénk, mellyek ezen akarattól különböznek. Egy törvénynek oka-
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objektivációs formáknak más formákkal vegyítése, azokban feloldása az esetlegesen re-
mélt partikuláris előnyök ellenére óhatatlanul a jog sajátszerűsége felbomlasztásával, és 
ezzel a jog mint a társadalmi rendezés elkülönült eszköze hatékonyságának csökkentésé-
vel vagy megsemmisítésével jár. 

(2) Ez az alaptétel azonban csak a kétféle kifejezés - a célkitűző, megismerő, meggyő-
ző tevékenység, és mindennek leíró struktúrákon keresztiili objektiválása, illetőleg a sza-
bályozó és előíró tevékenység és mindennek normastruktúrává transzformált nyelvi ob-
jektiválása - egybemosása ellen szól, és korántsem jelenti, hogy a normastruktúrák nem 
normastruktúrákkal történő elméleti alátámasztását ne tartaná kívánatosnak. A politika-
elmélet irodalmában axiómaként hat a kijelentés, hogy akármilyen konkrét formájában 
vegyük is, „a parancs nem egy minden indoktól megfosztott fiat, nem egy vak erő, mely 
semmilyen értelemre nem utalna, s nem is egy abszolút kezdet, mivel az általa létesített 
rendnek egy már létező rendbe kell illeszkednie".52 

Ez az igény természetszerű, éppen a szocializmusban azonban felfokozottan jelentke-
zik. Hiszen itt a doktrína már a kezdeti lépéseknél nyilvánvalóvá tette politika és jog 
kölcsönösségét, olyan végső egységét, amelyen belül a társadalmi összkomplexusban 
kettejük viszonyát meghatározó túlsúlyos mozzanatként pontosan a politika játssza a 
döntő szerepet.53 Törekvése arra irányul, hogy meggyőződésen alapuló, önkéntes sza-
bálykövetésen nyugvó rend legyen. Ez olyan formákat tételez fel, amelyek a norma-
struktúráktól megkülönböztetetten alkalmasak a normastruktúrák benső tartalmának, 
megalapozottságának, célra irányultságának, társadalmi-politikai és jogi összefüggései-
nek a megvilágítására. A jog közvetlen társadalmiságának a jog szférájába emelését jelöl-
tük meg korábban a jogszabályi preambulumok sajátos funkciójaként.54 Ez az, ami a mi-
niszteri indokolásnak is sajátos funkciója, bár eltérő formában.55 

(3) A normastruktúrák nem normastruktúrákon keresztül történő alátámasztása elvi 
szükségéhez, és különösen a szocialista társadalomban a jog társadalmilag tudatossá té-

it adni egészen külön munka, 's azt soha magával a' törvénnyel össze nem kell zavarni. Ha szükséges a' 
népet ez iránt felvilágosítani, megteheti azt vagy valami bévezetés vagy előszóban, vagy egy magya-
rázmányban, melly a' törvény-szövegét kíséri. De egy parancsoló törvény mit se foglaljon egyebet ma-
gában a' törvényhozó tiszta akaratának kifejezésénél. Mert ez a ' mihez tartás szabályát tevén, soha sem 
lehet eléggé egyszerű, eléggé világos, és az ellenvetéseken eléggé túl álló." Jeremiás Bentham Taktika vagy 
a'politikai gyülekezetek tanácskozási rendjének theoriája ford. Gindery János (Buda: M. Kir. Egyetem 
1843), 209 -210 . o. 

52 Julien Freund L'essence du politique (Paris: Sirey 1965), 269. o. 
53 Az 1917 utáni szovjet társadalmi átalakulás forradalmi és konszolidációs szakaszaira vetítve a kölcsönös 

átmenetek lehetőségét és történeti tényét, vagyis az első szakaszban a poli t ikum közvetlenül jogi kifeje-
ződését, majd a másodikban a jognak sajátszerííen jogivá s ezzel a politikumtól megkülönböztetetté vá-
lását mutat ja be Kulcsár Kálmán 'A politika és a jog viszonya Lenin műveiben ' Állam- és Jogtudomány 
XIII (1970) 3, 17. és köv. o. 

54 A szerzőtől ' A preambulumok.. . ' , 287. és köv. o. 
55 Hasonló értelemben lásd Deleanu, 15-17. o. 
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tele politikai igényéhez harmadikként olyan elem járul, mely már a miniszteri indokolá-
sok rendszerének kialakulásakor is szerepet játszhatott. Látszólag egy merően gyakorlati 
megfontolásra gondolok (s éppen ezért méltatlannak, súlytalannak is érezve ahhoz, hogy 
a történelmi meghatározók sorában idézzem), ám mégis olyanra, amelynek közönséges-
nek tetsző burka mögött ésszerű mag rejlik. Nos, egy múlt századi francia feldolgozást 
idézek meg itt, melynek szerzője a miniszteri indokolás mint mellőzhetetlen eljárási in-
tézmény célját abban látta, hogy a két parlamenti házat, irodáit és bizottságait megkímél-
je „az elhamarkodott, kevéssé kimunkált javaslatok kényelmetlenségeitől"56. 

E megfontolás mélyebben fekvő mögöttes tartalmaként a r a c i o n a l i z á l á s moz-
zanatát tárhatjuk fel. A normastruktúrákban kifejezett szabályozás racionalizálására gon-
dolok, mégpedig kettős irányban. A törvényhozó (a szövegelőkészítő) ugyanis, ha a norma-
struktúrákban kifejezett döntést (javaslatát) racionalizálnia, vagyis társadalmi, politikai, 
jogi stb. érvelés nyelvén megalapoznia és indokolnia kell, egyfelől sokszoros belső fe-
gyelemre, ismételt átgondolásra és újragondolásra kényszerül, hiszen nemcsak a tényle-
ges társadalmi folyamatoktól, oksági és célszerűségi összefüggéseiktől elvonatkoztatott 
normastruktúrákat terjeszt elő, de éppen ezeket feltárva mások számára is racionálisan 
i g a z o l h a t ó v á kell tennie választását. Másfelől e racionalizálás nemcsak egy törté-
nelmileg egyszeri igazolásként játszik szerepet. Jelentkezik további életében is annyi-
ban, hogy bizonyos mértékig gátját képezi a normastruktúrák olyan értelmezésének, amely 
a racionalizálás során kifejtett érvekkel és célszerűségi megfontolásokkal oly mértékben 
szembefutna, hogy ilyen nyílt konfliktust a jogi rendszer már nem viselne el. 

A miniszteri indokolás ilyen szemszögből a törvényhozás racionalizálásának olyan 
intézménye, amely mindenekelőtt erkölcsileg-politikailag köti a törvényhozót azzal, hogy 
racionalizálnia kell választását a címzettek számára; a törvényt magát pedig azzal, hogy 
fékező gátját képezi egy az eredeti feltételekkel nyíltan szembeforduló törvényalkalma-
zásnak. 

(4) Az előbbi következtetéseket összefoglalva: a jog döntően normastruktúrákban ob-
jektivált kifejezése nem vegyítendő az ennek megalapozására szolgáló, ám jogi minőséggel 
nem rendelkező, nem normastruktúrákban objektivált kifejezésekkel; a normastruktúrák-
ban már eltüntetett (azokat ugyan a megelőző gondolati munkában megalapozó, azokból 
közvetlen egyértelműséggel azonban nem rekonstruálható) oksági és célszerűségi össze-
függések feltárása mégis szükséges; mindennek a törvényhozás olyan racionalizálását kell 
jelentenie, mely legalább erkölcsi-politikai számadásra szólítja a törvényhozót a társada-
lom előtt, ugyanakkor magának a törvényhozónak is bizonyos kötését eredményezi saját 
történeti indokaihoz, célkitűző megfontolásához. Következésképpen a rögzített formá-
ban s nyilvános módon elvégzett racionalizálásban - egy parlament előtt elhangzó, de 
nyomtatásban is közzétett miniszteri indokolásban - látom a törvényhozás felelős tuda-
tosságának egyik emelőjét és biztosítékát. Mivel e tudatosság önmaga és az egész társa-
dalom irányában egyaránt alapkövetelmény, a miniszteri indokolás címzettjeit is legalább 
négy irányban kell megjelölnünk. 

56 Pierre , 62 . o. 
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A miniszteri indokolás elsősorban és mindenekelőtt (a) a törvényt előkészítő és egy-
szersmind majdani végrehajtásáért felelős kormányzati apparátus, in concreto az előter-
jesztő miniszter megalapozó igényű indokolása a javaslat felett döntési jogkört gyakorló 
á l l a m h a t a l m i t e s t ü l e t összességének és egyes tagjainak meggyőzése céljából, 
az államhatalmi szervek népképviseleti jellegével s a szocialista demokratizmus elvével 
összefüggésben azonban egyszersmind (b) a társadalom egészéhez mint az előterjesztett 
törvényjavaslat majdani címzettjeihez is szól, akikkel szemben az a feladata, hogy a meg-
győződésen nyugvó majdani önkéntes törvénykövetés lehetőségét megalapozza; szük-
ségképpeni, hogy (c) szóljon m a j d a n i a l k a l m a z ó ihoz, a végrehaj t(at)ásáért az igaz-
gatás és igazságszolgáltatás területén felelős hivatali és bírósági apparátushoz; és végül, 
bár nem utolsó sorban, (d) szól önnön magához is, számadásra, a szabályozásban megtes-
tesült racionalitás újragondolására szólítva fel. 

(5) Nyilvánvaló, hogy e címzettek korántsem egynemű igénnyel lépnek fel az indoko-
lással szemben. Egyfelől valamennyi címzett a jogi szabályozást a maga teljes mélységé-
ben és összefüggéseiben feltáró, összetett társadalmi-politikai és jogi stb. indokolást igé-
nyel, másfelől azonban ennek csak különböző súllyal és elmélyültséggel lesznek fogyasz-
tói. Hogy ez összetett igénynek megfeleljen, optimálisnak tűnik a miniszteri indokolásnak 
a magyar gyakorlatban is számottevő hagyománnyal rendelkező á l t a l á n o s , és tétele-
sen részletező k ü l ö n ö s részre tagoltsága - oly módon, hogy a szabályozás hátterének, 
indokainak, külső és belső összefüggéseinek feltárása során a társadalmi-politikai és jogi 
mozzanat mindig egymásra vonatkoztatott egységben jelentkezik, noha ugyanakkor az 
általános részben a társadalmi-politikai, a különös részben pedig a jogi vonatkozás hang-
súlyosabb kifejeződést nyer. 

Pontosabban megfogalmazva: a címzettek első és második kategóriája, vagyis a parla-
ment és a társadalom egész nyilvánossága mint par excellence politikai testület termé-
szetszerűleg elsősorban az indokolás t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i részét igényli; harma-
dik és negyedik kategóriája, vagyis a jogalkalmazók és az előkészítő kormányzati appa-
rátus mint par excellence szakmai testület pedig fokozott mértékben a j o g i indokolásnak 
lesz fogyasztója. Mindazonáltal az indokolás e két megkülönböztetett oldala korántsem 
választható le egymásról: tartalmi kialakítása és hatásgyakorlása minden mozzanatában 
dialektikus egységben zajlik. A miniszteri indokolásnak mint jogi normastruktúrák indo-
kolásának a jogi indokoláshoz természetszerűleg mellőzhetetlenül el kell érkeznie, nem 
feledve azonban egy pillanatra sem, hogy mindennek alapja és végső értelme a társadal-
mi-politikai indokolásban kifejtendő társadalmiságban van. A társadalmi-politikai és a 
jogi indokolás kölcsönös arányaikban és hangsúlyozottságukban eltérő, ám mégis jelen-
levő s egymásra vonatkoztatott dialektikus egységéből következik, hogy bár az alapvető 
igazságügyi jelentőségű kodifikációs aktusoknál mellőzhetetlenül fontos a miniszteri 
indokolás különös részében a jogi vonatkozások viszonylagos túlsúlyra jutása, ez nem 
válhat sem kizárólagossá, sem egyfajta hivatalos színezetű kommentárrá.57 Azaz a jogi 

57 Deleanu, 17. o. 
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indokolásnak a miniszteri indokolás tartalmi összetettségén b e l ü l kell érvényesülnie, 
mely mint jogi kifejtés, a miniszteri indokolás egészében feltárt társadalmi-politikai (stb.) 
összefüggéseket a jogi szabályozás adott módjára és formájára vetítve konkretizálja, ám 
ezzel magát az indokolást nem alakítja át dogmatikai természetű „magyarázó és értelme-
ző doktrinális munkává".58 

A társadalmi-politikai és jogi összefüggések feltárása természetszerűleg csak a kérdé-
ses szabályozás egyes normastruktúráinak megalapozása vagy megvilágítása érdekében 
történhet, hiszen aligha lenne igazolható, hogy új, vagy módosított jelentésű norma-
struktúrákat tartalmazzon. A normastruktúrákban megszüntetve megőrzött valóságos tár-
sadalmi (stb.) összefüggések feltárásával a miniszteri indokolás csupán alátámaszthatja, 
megvilágíthatja, belső racionalitásukban kibonthatja a normastruktúrákat. A szabályo-
zásnak azonban nem lehet kiegészítője, pótlója, avagy a szabályozás célzott hallgatása 
esetén valamiféle hivatalos vagy félhivatalos megoldási mód vagy forma sugalmazója.59 

Különféle okok miatt előfordulhat persze, hogy a törvényhozó politikai kompro-
misszumra kényszerül. E dilemmának azonban - az ellentétes példák tömege ellenére -
sem a preambulum szövegösszefüggésében elrejtett, sem a semminemű normativitássai 
nem rendelkező miniszteri indokolásba csempészett normastruktúra vagy látszatszabá-
lyozás nem lehet jogpolitikailag kívánatos vagy igazolható megoldója. 

(6) Ugyanakkor, amikor hangsúlyozzuk annak szükségességét, hogy a miniszteri in-
dokolás minden tekintetben az elvégzett szabályozás támasza legyen, vagyis többlet-
szabályozást még látens formában se adjon, elvi jelentőséget kell tulajdonítanunk annak 
a követelménynek, hogy közzététele a kérdéses j o g f o r r á s p u b l i k á l á s á t ó l e l -
k ü l ö n ü l t e n történjék. Ezt láthatjuk a nyugat-európai példákban,60 ez mindmáig a 
helyzet a magyar gyakorlatban is. 

A törvények és más központi normatív aktusok közzétételének hivatalos orgánumát 
képező Magyar Közlönyben a jövőben is kerülendő mindennemű nem-normatív (előké-
szítő, megalapozó, indokló stb.) anyag közzététele. Ugyanakkor az eddigi gyakorlatot 
erősítően az egyéb (másodlagos) publikációs formákban helyesnek látszik az indokolá-
sok általános közzététele - hiszen csak akkor töltheti be összetett funkcióját, ha közvet-
lenül vagy megfelelő közvetítéssel valóban eljut a címzettekhez. E körben elsősorban a 
leendő alkalmazók, a majdani végrehajtásáért és végrehajtatásért felelős igazságügyi és 

58 A magyarországi joggyakorlatban különösen a szocialista átalakulást követően, a kazuisztikusról a tipi-
kusra méretezett szabályozásra áttérés kísérőjelenségeként merült fel e probléma. Ezekről válaszként 
hangzott el: „Egyesek [. . .] az indokolástól kérik számon, ami az új törvénykönyv szövegéből kimaradt, 
vagy legalább az indokolásban keresnek utalást arra, hogy mi a javas la t tevő szerv véleménye e tényállá-
sokat, e részletszabályokat i l letően. Ez természetesen szubjektíve érthető, de ki nem elégíthető követel-
mény I . . .J ." Szabó, 219. o., 84. jegyzet. 

59 Vö. a szerzőtől 'A preambulumok. . . ' , 305. o. 
60 Például Franciaországban ugyan a Journal Ojfíciel közreadja a miniszteri indokolásokat, de korántsem 

a kérdéses aktussal térben és időben együtt, hanem csupán hasonló dokumentumokat rendszeresen 
megjelentető mellékletei tartalmaként. Ezen túl a joggyakorlat orientálására hivatott nem-hivatalos jog-
szabály- és döntvénygyűjtemény, a Recueil Dalloz közli rendszeresen az indokolásokat. 
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igazgatási tisztségviselők igénye érdemel megkülönböztetett figyelmet. Megfontolandó 
ezért, hogy az Igazságügyi Közlöny, a törvényjavaslatot előterjesztő miniszter szaktárcá-
jának megfelelő tárcaközlöny, az éves törvényhozást együttesen publikáló - a hajdani 
Corpus Juris funkcióját betöltő - gyűjtemény, valamint a füzet- vagy könyvformában 
történő joggyakorlati vagy publicizáló szövegkiadások egyaránt közreadják az adott 
jogforrást hivatalosan megalapozó és indokló szövegeket. A tömegkommunikációs tör-
vénypublicizálások ilyen apparátusi esetleg már nem igényelnek, hiszen sajátos céljuk-
nak és szintjüknek megfelelően ezek a kérdéses jogszabályi szövegek és indoklásaik 
egyszerűsítő összegezése alapján fogalmazzák meg az új törvényhozás lényegéről továb-
bítandó ismereteket. 

A miniszteri indokolások lehetséges és kívánatos funkciói ily módon nem új felada-
tokként, hanem már meglevő és hatást gyakorló tendenciák kibontásaként és erősítése-
ként jelentkeznek. Ennek megfelelően az az intézményi megoldás, amit jogpolitikailag 
kívánatosnak gondolunk, gyökeresen újat szintén nem feltételez. Inkább az eddigi gya-
korlat egységesebbé, következetesebbé s teljesebbé tételét, azaz a jelenleg is létező kere-
tek feltöltését a törvényhozás felelős tudatosságát a társadalom irányában is elmélyítő 
tartalommal. 

Ifi. A MINISZTERI INDOKOLAS 
ÉS ÉRTÉKE A JOGSZABÁLYÉRTELMEZÉSBEN 

Svédországban, ahol döntő az igazságszolgáltatás képviselői által a törvényelőkészítésben 
játszott szerep, a bíróságoktól a törvényhozásra gyakorolt hatás szükségképpen a bírósá-
gokra gyakorolt visszahatással találkozik. Kialakul lassan a helyzet, hogy a maguk jö-
vendőjogalkalmazói tevékenységére figyelemmel alakítják ki nemcsak a törvényterve-
zeteket, de ezek előkészítő anyagát, a javaslatok indokolásait is. A szakmai előkészítő 
bizottságok így az előkészítő és indokló szövegek fogalmazása során „természetesnek 
tekinthetik, hogy ténylegesen hatalmukban áll szólni még a bíróság tagjaihoz is",61 ami 
bizonyos idő után eleve formálja már e dokumentumok szerkesztésének módjait, hiszen 
„annak teljes tudatában írják, hogy felhasználás végett tanulmányozni fogják majd a bí-
róságok és jogászok".62 Ez a helyzet egy sajátos fejlődés terméke, ám kétségtelenül több-
szörösen is figyelemre érdemes pozitív vonásokkal rendelkezik. Számunkra a jelen pilla-
natban mégis más az érdekes. Az, hogy a miniszteri indokolások - eleve akár a majdani 
bírósági figyelembevételt szem előtt tartva fogalmazódnak meg, akár csupán a törvény-
hozóhoz címezve - , a törvényalkalmazással összefüggő kétes helyzetekben előbb vagy 
utóbb szükségképpen felhívják magukra a törvényalkalmazó figyelmét, aki problémája 
megoldásához valaminő támpontot, eligazítást keres. A jogalkalmazás gyakorlati szük-
sége elodázhatatlanul egy elméleti kérdésfeltevéshez vezet: hogyan alakul, és elvileg mi 
lehet a miniszteri indokolás szerepe és értéke a hatósági jogszabály értelmezésben? 

61 Schmid t , 169. o. 
62 S t römho lm, 192. o. 
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Alapvetésként egy korábbi munkámra kell hivatkoznom, melyben a preambulumok 
normativitásának körülhatárolása érdekében a jogszabályi szövegekben hordozott infor-
mációkat illetően különbségei tettem egyfelől n o r m a t í v e r e j ű és n e m - n o r m a -
t í v e r e j ű, másfelől n o r m a - 1 a r t a 1 m ú és e s z t i m á c i ó s ( é r t é k e l ő ) t a r -
t a l m ú információk között. Nos, eszerint (a) normatív norma-információ lenne a jogsza-
bályi szövegek tipikus tartalma, mert normastruktúrákból áll, amelyek normativitással 
rendelkeznek; (b) normatív esztimációs információ a jogszabályi bevezetések (pream-
bulumok) tipikus tartalma, mert olyan nem normastruktúrákból áll, amelyek elvileg szin-
tén normatívak; (c) nem-normatív norma-információ a jogdogmatikai feldolgozások tipi-
kus tartalma, mert normastruktúrákat hordoz, amik viszont maguk nem-normatívak, és 
végül (d) nem-normatív esztimációs információ a miniszteri indokolások tipikus tartal-
ma, mert nem normastruktúrákból tevődik össze, s ezek nem is normatívak.63 

Minden további búvárkodást megelőzve már ebből az osztályozásból is bizonyos 
következtetésekre juthatunk. Mindenekelőtt arra, hogy a miniszteri indokolás sem for-
mája, sem tartalma szerint nem alkalmas arra, hogy a jog eszközével végzett társadalmi 
befolyásolás aktív tényezőjét alkossa. Egy ilyen következtetés a maga nyerseségében 
persze mégis hallatlanul torzító, a valóságot leegyszerűsítő lenne. Mert hiszen az a nem-
normatív nem norma-információs (tehát normastruktúrákat nem hordozó, normativitással 
nem rendelkező) tartalom, ami a miniszteri indokolás tipikus sajátja, valójában mégis 
sokirányúan és hatékonyan befolyásolhatja a jogalkalmazás gyakorlati folyamatát. 

A kérdés elvi felfogása alapjainak tisztázása érdekében ismét a LUKÁCSÍ Ontológiára uta-
lok.64 A MARxizmus társadalomelméletének formálásában nem kis mértékben GRAMSCinak 
az emberi gyakorlatról mint a társadalmi létezés alapvető kategóriájáról kifejtett nézeteit 
végiggondolva LUKÁCS jutott el ahhoz a következtetéshez, hogy a gyakorlatnak alapve-
tő, a létszerűség ismérveivel rendelkező társadalomontológiai jelentősége van. A gyakor-
lat a maga fakticitásával s az általa létrehozott mesterséges emberi konstrukciókkal és 
objektivációs formákkal - függetlenül attól, vajon reális vagy ideologikus (azaz ismeret-
elméleti értelemben a valóságot torzító) tudatot takar-e - olyan alapvető társadalomonto-
lógiai kategória, amelyet mindenkori l é t s z e r ű f u n k c i o n á l á s ában s ennek társa-
dalmi-történeti dialektikájában, nem pedig ismeretelméletileg értékelt helyessége, adek-
vátsága (stb.) alapján kell megítélnünk. A társadalmi gyakorlat és objektivációs formái 
olyan komplexust alkotnak, amelynek kellő funkcionálása általánosságban és végső so-
ron valóban a valóság ismeretelméletileg többé-kevésbé adekvát megismerésén nyugszik 
- ám társadalmi kategóriaként mégis o n t i k u s vonatkozásaik túlsúlyos mozzanatának 
figyelembevételével kell ezeket megítélnünk. 

A jogra vonatkoztatva azt jelenti ez, hogy a jognak mint más létkomplexusok között 
közvetítő kategóriának épp a közvetítés hatékonysága érdekében a többi komplexustól 
elkülönültté, sajátszerűvé, tehát viszonylagos autonómiával és önálló mozgási szférával 

63 Vö. a szerző 'A preambulumok.. . ' , 291 . és köv. o. 
54 A filozófiai alapokat s ezek lebontását illetően lásd mindenekelőtt Lukács II, II. fej. , 135. és köv. o., ille-

tőleg a szerzőtől A jog helye Lukács György világképéhen (Budapest: Magvető 1981), különösen II. rész, 
107-265. o. [Gyorsuló Idő]. 
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rendelkezővé kell válnia. E viszonylagos önállóság már a jog fogalmai, kategóriái, intéz-
ményi megoldásai rendszerként megjelenítésének síkján is - már amennyiben nem gya-
korlatilag, hanem ismeretelméleti keretben értékeljük - ismeretelméleti torzítottságot 
eredményez, hiszen azt, amit a jog „tükröz", nem közvetlenül és nem teoretikus módon 
teszi, hanem adott gyakorlati-célszerűségi megfontolásoktól vezettetve - azaz sajátsze-
rű, eszközkénti léte belső adottságain, szükségletein és lehetőségein szűrve meg. Megle-
het, hogy ismeretelméletileg torzított ez a forma. Ám nem is kell másnak lennie, meri el-
térő célból hozták létre. S mindez, amennyiben a jogi komplexus az általa közvetített 
egyéb komplexusok és a társadalmi összkomplexus közötti kölcsönös meghatározási 
folyamatokat (amiken belül a társadalmi összfolyamat a végső soron meghatározó) kielé-
gíti, annyiban funkcionális is. 

Az a kettősség és belső ellentmondás, ami a jogképződésben a l é t s z e r ű s é g s az 
i s m e r e t e l m é l e t i h e l y e s s é g között megnyilvánul, megfelelő módon a jog gya-
korlati életében is érvényesül. A jog alapvetően gyakorlati kategória - nemcsak a társa-
dalmi viszonyoktól leválasztó és elkülönítő objektiválásában, de a jogi objektivációt a 
társadalmi viszonyokra visszavetítő realizálódásában is. Teoretikus tükröződésként, is-
meretelméleti keretek közt és módon tehát itt sem értékelhető. A társadalmi gyakorlatban 
megjelenő jog alapvető belső ellentmondása, hogy objektivációs formájában (közvetítő 
szerepének hatékonysága, a társadalmi magatartások leméréséhez objektív és formailag 
vitathatatlan értékmérő szolgáltatása érdekében) f o r m á l i s s t a n d a r d i z á l t s á g -
ra, azaz rögzített, írott, formailag statikus kifejeződésre törekszik, ám ugyanakkor a gya-
korlat ezt (a mindenkori társadalmi éppígylétnek megfelelő funkcionálás érdekében) foly-
tonosan m a n i p u l á l j a . A jogrealizál ódás i folyamatok eleve kettős meghatározódásúak: 
mint a közvetítés eszközeit, egyfelől a történelmileg normative tételezett normastruktú-
rák, másfelől az e normastruktúrák mindenkori érvényesítése során aktuálisan ható egyéb 
tényezők befolyásolják.65 

Elvi általánosságban, végső Összegezésként tehát ezt mondhatjuk: csakis m a n i p u -
l á l t j o g létezik. A jog csak akkor maradhat önmagával azonos közvetítő kategória, ha 
gyakorlatában a létszerű funkcionáláshoz szükséges mértékben és módon folytonosan 
manipulálják. Teoretikus fogalom itt a „manipuláció", hiszen egy lételméleti konstruk-
ció elvileg lehetséges ismeretelméleti kritikájának óhatatlanul szükséges kritikájára utal: 
a gyakorlati objektivációk gyakorlati működ(tet)ésének gyakorlati közegét jelzi. Hiszen 
különböző elemzésekből, elméleti rekonstrukciókból egyaránt tudjuk: önmagával való 
viszonylagos azonossága ellenére is a jog - kellő távolságból szemlélve - egy f o l y t o -
n o s a n m o z g ó k o n t i n u u m o t képez, melyben belső mozgásának, manipuláltsá-
gának mértéke és módja a jogi komplexus s az egyéb komplexusok egymás közötti és a 
társadalmi összkomplexussal való kölcsönös viszonyaitól függ, amiben végső meghatá-
rozóként - úgy tetszik - a társadalmi összfolyamat jelentkezik. 

További összefüggéseiben Id. a szerzőtől 'A jogtudományi fogalomképzés néhány módszertani kérdése ' 
Állam- és Jogtudomány XIII (1970) 3, 595. és köv. o. és 'A jogi okfe j tés társadalmi meghatározottságá-
ról ' Állam- és Jogtudomány XIV (1971) 2, 249. és köv. o., különösen 260. és köv. o. 
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Ez a következtetés adódik ebből: a jog létszerű funkcionálásához tartozik, hogy így 
vagy úgy manipulálják. Gyakorlati manipulálásának szüksége, mértéke és módja, iránya 
és tartalma történelmileg konkrétan meghatározott társadalmi, jogi (stb.) feltételektől függ. 
Mindenesetre a jog formális racionalitásra törő struktúra, s ezért történelmileg nagymérték-
ben általános az igény, hogy gyakorlati manipulálását is - már amennyire egyáltalán lehet-
séges - formailag szintén racionalizálják. Nos, itt lép előtérbe a miniszteri indokolás szere-
pe. Igaz ugyan, hogy nem normatív, nem is norma-tartalmú szövegről van szó - ám mégis 
olyan szövegről, amely szorosan a törvényi szabályozáshoz kapcsolódik, s hivatalos ere-
detéből kifolyólag eleve valamiféle hivatalos színezete van. Tartalma is igen összetett, s 
így komoly esélye lehet arra, hogy forrásul szolgáljon a manipuláló értelmezés számára. 

Történelmileg igen tanulságos a XIX. és XX. század törvényértelmezésében bekövet-
kezett nagy fordulat, mely épp a miniszteri indokolásnak tulajdonított manipulatív je-
lentőséghez kapcsolódik. A XIX. század szabadversenyes kapitalizmusának ugyanis egy 
olyan történeti, a jogot születésekor adott állapotában megmerevíteni kívánó értelmezés 
felelt meg, mely elméleti alapjaként a törvényhozó történeti akaratával harmonizálást 
hirdető a k a r a t e l m é l e t e t vallotta, s ezért az értelmezés során különféle előkészítő 
anyagokhoz (egyebek közt a miniszteri indokoláshoz) nagymértékben folyamodott. Ám 
amikor a monopolisztikus átalakulás szükségleteinek ez már nem felelt meg, és aktuali-
záló fellazítása útjait keresték, elméleti támaszt a mindenkori gazdasági stb. é r d e k e k 
k u t a t á s á ban leltek, s ez a történeti jellegű előkészítő anyagok szenvedélyes elutasítá-
sához vezetett. Elődeikkel szembefordulva tehát nem a történeti források dicséretét zeng-
ték, hanem arra mutattak rá, hogy bármely törvényhely értelmének az indokolás alapján 
történő meghatározása egyenesen visszaélés;66 a miniszteri indokolás felmagasztosítása 
akkoriban már odáig fajult, hogy hallgatólagosan már mindazt szintén elfogadottnak vet-
ték, ami annyiban volt csupán valójában elfogadott, hogy egészében vagy részében nem 
kifogásolták a törvényjavaslat parlamenti tárgyalásakor;67 sőt - az új irányzatnak csatta-
nós kifejezést adva - épp a mindaddig merevítően alkalmazott Code civil centenáris ün-
nepségén, a Cour de Cassation első elnöke jelentette ki: „A bírónak nem kell arra töre-
kednie, hogy makacsul kutassa, mi volt a kódex szerzőjének száz évvel ezelőtti gondola-
ta ezen vagy azon cikkely szövegezése során. Azon kell inkább gondolkodnia, mi lenne 
ez, ha ugyanezt a cikkelyt ma kellene megfogalmazniok."68 

Jellegzetes tehát e megállapítás, hiszen miközben a jog régi történeti kötésétől szaba-
dulni akar, egyszersmind szabadulni próbál a miniszteri indokolás értelmezésbeli felhasz-
nálása során elburjánzott visszaélésektől is. „Végeredményben - olvashatjuk az új szelek 
hírnökét, mely egyszersmind talán mea culpa a múltért - a törvények értelmezése bizo-
nyosságban és tekintélyben csak nyerne azáltal, ha teljes mértékben elvonatkoztathat-
nánk az előkészítő anyagoktól."69 

66 Regelsberger Pandekten I, 151. o., ism. Szabó, 209. o„ 80. jegyzet . 
67 Joseph Kohler Lehrbuch des bürgerlichen Rechts I, 130-131. o., ism. Szabó, 210. o., 80. jegyzet. 
6I I B A L L O T T - B E A U P R É kijelentését id. Henri Capitant 'Les travaux prépatatoires et l ' interprétation des lois' 

Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneur de François Gény (Paris: Sirey é. n.), 206. o. 
69 Capitant, 214. o. 
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Nos, éppen ez az, aminek megvalósítására az a n g o l jogban kísérletet tettek. A tör-
vényértelmezés elveit rögzítő nagy XVI. századi jogeset70 beszélt ugyan még a common 
law által érintetlenül hagyott baj s az erre a parlament által hozott orvoslás bírói figye-
lembevételéről (ami saját feltételeinkre vetítve aligha állna messze az előkészítő anya-
gok bírói elemzésétől), a XIX-XX. század jogfejlődése azonban mereven elzárkózik et-
től, s alapvető elvként rögzíti: a „parlamenti viták" s a „biztosok beszámolói" a bíróság 
előtt „elfogadhatatlanok és [...] minden értéket nélkülöznek mint törvényhozói szándék-
ra vonatkozó b i z o n y í t é k o k".71 Olyan hallatlanul kiélezett, már-már nevetséges ered-
ményhez vezetett e szándék, hogy egy ügyben az angol bíró kijelenthette: a vitatott 
megoldás nem állhatott a törvényhozó szándékában - miközben pedig a rendelkezésre 
álló (bár a bíróság előtt nem hasznosítható) előkészítő anyagból egyértelműen az tűnt ki, 
hogy a törvényhozó éppen erre gondolt.72 

Ha az előkészítő anyagok felhasználását e meglehetősen nyers szabály lehetetlenné is 
teszi, látens felhasználását korántsem zárja ki: ez van, létezik, sőt magában a jogalkalma-
zási ideológiában is őszintétlenséget, a látszatokkal vívott kétszínű harcot eredményez. 
E felemásságot idézi a híres LORD MACMILLAN megnyilatkozása: az előkészítő anyagok 
„Legalább is nem hivatkozhatok a bíróság előtt."73 

Annak, hogy az előkészítő anyagoktól irtóznak, bizonyára mélyebben fekvő okai van-
nak Angliában. Ha a jogalkalmazási ideológiának az idegen számára olykor nemcsak 
bonyolultnak, de kuszának is tűnő szálai mögé kívánunk hatolni, felfedezhetünk egy 
általános jogelvet. Eszerint az angol jogban minden írott dokumentum szöveg szerinti 
kifejezése alapján értelmezendő.74 A jogi vonatkozásokon túl e fóbiában bizonyosan 
mélyebben fekvő történeti s politikai okok is közrejátszanak. A döntő ok feltehetően a 
bíróság s a parlament közötti összhang immár hagyományos hiányában, a köztük folyó 
versengésben rejlik. Amennyiben e feltételezés igaz, úgy egyszerűen arról van szó, hogy 
a bíróság - a mellőzhetetlenül szükségesen túl - elvágja magától a törvényhozóhoz kap-
csolódó összes szálat, hogy kizárólag a törvényhozó normastruktúráira támaszkodva minél 
szabadabban értelmezhesse a törvénvt.75 

7U Hey don 's Case (1584) 3 Co. Rep. 7a. 
71 Craies on Statute Law \ 19071 7th ed. S. G. G. Edgar (London: Sweet & Maxwell 1971), 129. o. Az ezt 

elvileg legékesebben rögzítő jogeset Angliában a Salked v. Johnson, 2 Exeh. 256, Ausztráliában pedig a 
The Uniform Tax Case S. Australia v. Commonwealth (1942), 65 c. L. R. 373, esp. Latham C. J. at 4 0 9 -
410 ügy volt. 

72 Murphy v. N. Ireland Transport Board (1937) N. K. 22. Vö. Julius Stone The Province and Function of 
Law (Sydney: Maitland 1950), 200. o. 

73 Lord MacMillan Law and Other Things (1937), 164. o„ id. Stone, 200. o., 292. jegyzet. 
74 „Alapszabály az angol jogban, hogy az írott dokumentumokat a felek szándéka szerint - amint a kérdéses 

dokumentumban kifejezést nyert vagy annak terminusaiból kikövetkeztethető - kell értelmezni, és e sza-
bály vonatkozik mind a törvényhozási aktusokra, mind bármiféle szerződésre vagy egyezményre." Sir 
Douglas Hogg 11925. október 25-én, az International Permanent Court of Justice előtti in Publication 
de la Cour Série C, no. 10 (1925). 

75 Henri Lévy-Ullmann Cours de Droit civil comparé [ 1930-19311 kéziratából id. Capitant, 215. o. , 6. jegy-
zet. 
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Nos, ami már most a miniszteri indokolások szerepjátszásában az elvileg igazolt lehe-
tőségeket és ezeknek a gyakorlatban túlhaladását illeti, elöljáróban le kell szögeznünk: 
a miniszteri indokolással kapcsolatos vita - mint minden teoretikus vita, mely közvetle-
nül gyakorlati kategóriákat érint - kettős irányú, mely attól függően, hogy e Janus-arcú 
jelenség melyik oldalára fektetjük a hangsúlyt, ellentétes utak felé egyaránt elvezethet. 

A szemantikai kutatások egyfelől igazolják, hogy az írott szöveg jelentése függetlene-
dik a szövegezőtől: mihelyt nyelvileg tárgyszerű formába öntötték, azt immár kizárólag 
maga a nyelvi objektiváció hordozza. A nyelvi jelentés mindenekelőtt tradicionálisan és 
kontextuálisan meghatározott: a mindenkori nyelvhasználati konvencióknak megfelelő-
en az egyes nyelvi jelek a használatban egy tradicionális jelentésmezőt nyernek, amit a 
nyelvi kontextus, vagyis a konkrét szöveg konkrét összefüggése szűkít és korlátoz vala-
mely konkrét jelentésre.76 Eszerint merőben téves és hamis alapokról indító az az eljárás, 
amikor az írott szöveg jelentését a szövegező szándékából próbálják kihámozni.77 

Ez az önmagában összefüggő szemantikai állásfoglalás azonban legfeljebb csak „nor-
mative" állapítja meg, hogy minek „kell" meghatároznia - tehát a gyakorlatban problé-
mátlan esetekben mi határozza meg - a nyelvi jelentéseket. Ami abban a pillanatban, hogy 
a „tradicionális" s a „kontextuális" meghatározás nem ad kielégítően konkrét, egyértel-
mű és világos jelentést, azaz a szövegből s a nyelvhasználati konvenciókból kihámozha-
tó jelentés homályos marad, kisegítő támaszok után kell nézni. Nem feledkezhetünk el 
azonban arról a figyelmeztetésről, miszerint a nyelv közvetítő kategória, s így a legerőtel-
jesebb nyelvi szűkítés esetén sem jut el egy konkrét egyedivel azonosuló jelentéshez: a 
nyelvi jelentés - írja LUKÁCS - mindig és legfeljebb csak b e s o r o l ó á l t a l á n o s s á g -
gal rendelkezik, azaz csak a jelenségek osztályozásával jelölheti, hogy miről mit állít, 
vagyis a szubjektumok melyik osztályához milyen predikátumot rendel.78 Nem feledhet-
jük továbbá, hogy a normatív normastruktúrák nyelve nem azonosítható sem a teoretikus 
megismerés nyelvével, sem azzal a nyelvvel, amelyben a mindennapi élet kommunikáci-
ói végbemennek. Az előbbitől döntően gyakorlati jellegében és célrairányultságában 
különbözik, az utóbbitól pedig ama igényében, hogy a magatartások elvileg kizárólagos 
értékmérőjeként funkcionáljon, lehetővé téve formailag szükségképpeni deduktív követ-
keztetések levonását a konkrét magatartások norma-konformitásának leméréséhez. 

Következtetésünk így kettős. Egyfelől a normastruktúra jelentését a normastruktúrá-
nak az általános és szakmai nyelvhasználati konvenciókkal együtt magának kell megha-
tároznia. A jogalkotó akkor, amikor meghatározott normastruktúrákat normatív aktusként 
kibocsát, maga is ennek igényével jár el. Az általa kibocsátott normastruktúrák norma-
tivitása egyébként sem jelent mást, mint hogy címzettjeitől e struktúráknak (és nem más 
instrukcióknak) való megfelelést követel. Másfelől azonban, amennyiben a normastruk-
túrákban történő kifejezés a gyakorlati alkalmazás szempontjából nem kellően egyértel-
mű, a gyakorlati jogalkalmazó az ilyen vagy olyan értelmezési lehetőség számára egyéb 

76 Vö. A. H. Gardiner Theory of Speech and Language 2nd ed. (1951), 35. o. 
77 Az irodalom intentionalist fallacy-nek nevezi ezt a jelenséget. Ld. pl. W. K. Wimsatt & M. C. Beardsley 

The Verbal Icon (1958). 
78 Lukács, II. fej . 2. pont, különösen 198. o. 
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forrásokból is támaszt keres. Amennyiben pedig ezt a törvényhozó „akaratában" vagy 
„szándékában" vélné meglelni, úgy ideologikus v e r b á l i s gyakorlat lenne ez, ami 
ugyanakkor r e á l i s magot takar. Az ilyen hivatkozás ugyanis többnyire „fiktív vagy 
rituális - ami azokat az elkerülhetetlen alkotó választásokat takarja, amelyeket az értel-
mezésnek bármilyen nehézség esetén magában kell foglalnia"79. 

Nos, amennyiben a miniszteri indokolás vagy bármilyen más előkészítő anyag haszon-
nal tanulmányozható a történetileg szándékolt jelentés pontosabb meghatározásához, úgy 
„a szándék elvileg releváns lehet - de nem azért, mert m i n t i l y e n kötelezi a bírót 
vagy bizonyító erejű a szavak jelentésének megállapításában, hanem azért, mert a bíró-
nak minden lehetséges eszközt fel kell használnia annak érdekében, hogy a számára kétes 
szóbeli kifejezés pontos értelmét meghatározza".80 Egy ilyen, véleményünk szerint he-
lyes megoldás irányába mutat a s v é d irodalom realisztikus megközelítése is. Az előké-
szítő anyagokat ez „másodlagos jogforrásnak"81, illetőleg (a normativitással hasonlóképp 
nem rendelkező precedensekkel együtt) „másodlagos direktíváknak"82 tekinti. Teoreti-
kus felfogása nem lép fel azzal az igénnyel, hogy ezek számára valaminő látszat-nor-
mativitást konstruáljon. Ezt ki is fejezik: az előkészítő anyagok tanulmányozásakor a bíró 
nem a „Mi a jog?" d o g m a t i k a i kérdését feszegeti, hanem a g y a k o r l a t i döntés 
kényszerében további fogódzói keresve azt kutatja: „Hová fordulhatok még iránymuta-
tásért?"83 

Ez a gyakorlati jelentőség azonban a miniszteri indokolást és az előkészítő anyagokat 
még ilyen vagy olyan formában történő intézményesedésük esetén sem ruházza fel sem-
minemű normativitással.84 Az irodalom már régtől fogva tisztázta, hogy mindez autenti-
kus, vagyis hiteles értelmezésnek sem tekinthető.85 Ebből következik, hogy sem társa-
dalmi-politikai, sem jogi részében a miniszteri indokolás a törvényértelmezést jogilag 
nem merevítheti: nem léphet fel semmiféle olyan igénnyel, hogy egyszer s mindenkorra 
kizárjon bármiféle olyan értelmezést, amely akár érveinél, akár a konkrét jelentés megál-
lapításánál fogva a miniszteri indokolásban foglaltaknak közvetett vagy közvetlen cáfo-
lata volna. 

Értelmezésbeli értékét illetően a miniszteri indokolás nem más, mint a törvényértelme-
zés ún. történeti módszerének egyik lehetséges forrása, amely önnön tartalmi súlyára tá-

79 Julius Stone Legal System and Lawyears' Reasonings (London: Stevens 1964), 33. o. 
80 Stone Legal System..., 352. o. 
81 Strömholm, 211. o. 
82 Schmidt, 166. o. 
83 Uo. 158. o. 
84 S v é d o r s z á g b a n ennek ellenére gyakori, hogy a törvényszövegben alkalmazott fogalmak célzott je-

lentésének meghatározását, körülírását vagy határesetek példák tükrében történő tisztázását az előkészí tő 
anyagok adják, tudva, hogy a jogalkalmazói hagyományok értelmében ezt úgyis f igyelembe fogják 
majd venni a bíróságok. Strömholm, 200. o. Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a Uniform Commercial 
Code tervezete (1951) önálló rendelkezést (Section 1 - 1 0 2 (3) f) is tartalmaz: „Az Egységes Állami Tör-
vényhozás Biztosai Országos Konferenciájának és az Amerikai Jogi Intézetnek hivatalos megjegyzései 
e kódex értelmezése és alkalmazása során tanulmányozhatók, de akkor, amikor a szöveg és a megjegyzés 
ellentétesnek mutatkozik, a szöveg a döntő." 

85 Szabó, 217. o. 
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maszkodva a jogszabály aktuális jelentésének megállapítására irányuló okfejtési folya-
matban lehet többé vagy kevésbé releváns és meggyőző - ám semmi esetre sem olyan 
tényező, amelynek monopóliuma lenne a törvényi jelentés meghatározására, vagy amely 
kizárná (vagy akár csak a legkisebb mértékben maga alá rendelné) a törvényi jelentés 
megállapítására irányuló okfejtési folyamatban egyébként figyelembe vehető további 
szempontokat. 

Hiszen - mint a fentiekben hangsúlyoztuk - a jogot a maga szövegszerűsége gyakor-
lati realizálásában olyan folytonosan mozgásban lévő kontinuumnak tekintjük, amely-
nek pontosan a jogértelmezés és jogalkalmazás döntően g y a k o r l a t i és mindenkor a 
maga történeti konkrétságában a k t u á l i s feladatként felfogása adja dinamizmusát. 

Előfordulhat persze - és a gyakorlatban ez korántsem kivételes - , hogy a törvény-
előkészítést végző vagy a miniszteri indokolással magát azonosító kormányzati appará-
tus erőfeszítéseket tesz arra, hogy a maga eszközeivel (s bizonyos keretek közt a siker 
reményében) a hatósági törvényértelmezést végző igazgatási vagy igazságszolgáltatási 
szerveket befolyásolja a miniszteri indokolásban rejlő történeti indokokhoz, megfonto-
lásokhoz, okokhoz és célkitűzésekhez való fokozottabb konformizmus irányában. Ezek 
megítélése azonban a jelen dolgozat elvi jellegű s jogelméleti talapzaton nyugvó tárgya-
lása kereteit meghaladja. Egyes történeti formáinak konkrét értékelése az alapul szolgáló 
társadalmi (stb.) összetevőkkel együtt a jogpolitika körébe tartozik, leírása pedig a szer-
vezeti keretek közötti döntés különféle összetevőit és hatásmechanizmusát tárgyaló szo-
ciológiának lehet feladata. 

IV. ÖSSZEFOGLALÁS 

A miniszteri indokolás rendszere kialakulásának kettős: elvi és történeti alapja van. Elvi 
alapja abban rejlik, hogy az írott jogra jellemző objektivációs formák, a normastruktúrák 
az alapjukul szolgáló oksági és célszerűségi összefüggéseket már csak megszüntetve 
megőrizetten tartalmazzák, és ezért a jogi normastruktúrák ésszerűségéről, megalapozott-
ságáról, kívánatosságáról (stb.) történő meggyőzés érdekében egy nem normastruktúrák-
ban történő kifejezésnek kell rögzítenie és felidéznie a kérdéses normastruktúrák kialakí-
tásához vezető gondolkodási folyamatokat. Ennek intézményesített, a törvényhozási el-
járásban formális eljárási jelentőséget nyerő válfaja a miniszteri indokolás. Történelmileg 
akkor jött ez létre, amikor a liberális polgári parlamentarizmus kibontakozásával az ál-
lamhatalmak szétválasztása jegyében a törvényhozási folyamatban kettévált a törvény-
előkészítő és törvényelfogadó funkció. Az előbbi a törvény majdani végrehajtásáért fele-
lős bürokratikus kormányzati apparátus kezébe került, az utóbbi a parlamentébe - mely 
szervek alkotmányjogilag és politikailag egyaránt szemben állottak, vagy legalábbis 
versengtek egymással. A törvényjavaslatot előterjesztő végrehajtó hatalomtól az annak 
sorsa felett döntő törvényhozó hatalom felé irányuló, a törvényjavaslatot gondolatilag 
támogató meggyőzés eszközeként jött létre a miniszteri indokolás. 



A TÖRVÉNYHOZÁS ÉS FELELŐS TUDATOSSÁGA 1 3 1 

A miniszteri indokolás a fejlett jelenkori jogrendszerekben általánosan elfogadott in-
tézmény. Nálunk részben új funkció megtestesítőjeként él tovább. Ez nem más, mint a 
törvényhozás felelős tudatosságának fokozása önmaga és a társadalom irányában. A kor-
mányzat a miniszteri indokolás formájában tudatosítja az adott törvényjavaslathoz veze-
tő társadalmi-politikai és jogi (stb.) megfontolásokat. Kívánatos modellje ezért közvetlen 
címzettként a törvényhozó parlamentet, közvetettként pedig a parlamenti népképviselet 
mögött álló társadalom nyilvánosságát, a gyakorlati végrehajtásért majdan felelős igaz-
gatási, igazságszolgáltatási (stb.) apparátust, és nem utolsósorban magát a törvényelőké-
szítő kormányzati apparátust látja, mely a miniszteri indokolás formájában önmaga előtt 
is ésszerűen igazolja az adott törvényjavaslathoz vezető munkáját. A címzettek minden 
egyes köre arányában és súlyában tán eltérő, de egyaránt összetett, a szakmai-jogi össze-
tevőket társadalmi-politikai (stb.) összetevőkkel megalapozó indokolást igényel. 

A törvényértelmezés történeti módszerének lehetséges forrásaként a miniszteri indo-
kolások - különösen kétség esetén - jelentős szerepet játszhatnak a törvény nyelvi kife-
jezése jelentésének meghatározásában. Autentikus értelmezésnek, vagy bárminemű nor-
mativitással rendelkezőnek ugyanakkor semmiképp sem minősülhetnek. Az a gyakorlati 
szerep, amit a törvény értelmezése során betölthetnek, elvileg csak és kizárólag benső 
meggyőző erejüktől, és a bennük felsorakoztatott megfontolásoknak mint történeti indo-
koknak a mindenkori törvényalkalmazás időpontjában érvényesülő aktuális társadalmi 
meghatározásokkal való adekvációjától függ. 



A PREAMBULUMOK PROBLEMAJA ES A 
JOGALKOTÁSI GYAKORLAT* 

BEVEZETES 

A jogszabályok bevezető formái a jogi tételek írásbafoglalásával párhuzamosan, a jogfejlő-
dés korai szakaszában alakultak ki. Bár a legkoraibb ismert joggyűjtemény, Esnunna kirá-
lyának, BiLALAMÁnak időszámításunk előtt 2260-ban alkotott törvénykönyve eddigi ismer-
teink szerint bevezetést nem tartalmazott,1 az ókor egyik legjelentősebb és legnagyobb 
hatású gyűjteménye, HAMMURABinak a Kr. e. 694 körül rögzített kódexe prológussal beve-
zetve és epilógussal berekesztve nyert írásos formát. Ez a prológus „egy dicsőítő beszéd 
formájában költői nyelven megfogalmazott vallásos bevezetés" volt, s azt a funkciót szol-
gálta, hogy az uralkodó elhivatottságának, nagyságának és tevékenységének bemutatásá-
val „szükségessé és lehetővé" tegye a jogi tételek e foglalatának promulgálását.2 A legko-
raibb nemzetközi szerződés, mely írásban fennmaradt, nevezetesen II . RAMSZESZNEK és SHETA 

hercegnek a Kr. e. 13. században kötött megegyezése is tartalmazott preambulumot;3 s meg-
említhetjük, első fejezetében bevezető tartalommal nyert megszövegezést a Kr. e. 3. század-
ban MANU törvénykönyve is, mely a kasztrendszer szentségének és MANU isteni személye 
által közvetített természetfeletti eredetének rögzítését éppen e bevezetésben tartalmazta.4 

A preambulum mint jogi forma, mint a jogalkotói megfontolás vagy akarat normatív 
formába öntésének egyik lehetősége, ily módon három és fél évezrednél hosszabb idő óta 
éli sajátos, néha önállónak tűnő életét, melynek során hol a forradalmi jog érvényesülését 
támogatja, hol a jogalkotási technika szokásos elemévé válik, egyes esetekben a jogi ren-
dezés társadalmi tényezőinek megvilágítására és a jogalkotót vezérlő különböző meg-
gondolások kivetítésére hivatott, más esetekben viszont alapvető szabályozást vagy a 
társadalom egész életére kiható politikai programot foglal magába, sőt kivételesen az sem 
kizárt, hogy például egy politikai vagy jogi szempontból érdekes kérdés monografikus 
szintű és igényű feldolgozásának hordozó közegét képezze.5 

A jogszabályi bevezetések problémája ugyanakkor gyakran a jogélet s a jogtudomány 
marginális, periferikus, elhanyagolható jelentőségű kérdésének tűnik. Valóban, a pre-

Eredetileg in Állam- és Jogtudomány XIV (1970) 2, 249-307. o. Idegen nyelvű megjelenéseiben: 'The 
Preamble: A Question of Jurisprudence" Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae XII (1971) 1 -
2, 101-128. o. látvéve D. Popescu átírásában in Stiinte Juridice [Bukarest] 9 (1972), 56 -65 . o.| és 'Prcam-
bule - otázka právni vedy' Státni Správa IPrágaJ 1978/4, 69 -93 . o. 

1 G. R. Driver & John V. Miles The Babylonian Laws I (Oxford: Clarendon Press 1952), 6. o. 
3 Driver & Miles, 36. és 41. o. 
3 Paul You Le préambule des traités internationaux (Fribourg: Librairie de l 'Université 1941), 1. o. 
4 The Laws of Manu trans. G. Biihler (Oxford: Clarendon Press 1886), 1. o. 
5 Az angolszász irodalom a preambulum-monstrum példájaként előszeretettel idézi a VIII. század végén 
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ambulumok csak ritkán kerülnek az érdeklődés homlokterébe, általában csupán egy-egy 
alkotmány vagy alapvető fontosságú nemzetközi egyezmény sajátos, inkább kivételes 
megoldása hívja fel potenciális jelentőségükre a figyelmet. Ennek megfelelően a jogsza-
bályi bevezetések tudományos irodalma is elsősorban alkalmi jellegű. A lexikonokban 
sem mindig található címszavakon túlmenően tudomásunk szerint lényegében egy nem-
zetközijogi monográfiában s egy történelmi tanulmányban testesül meg a preambulumok 
önálló (s nem valamilyen gyakorlati probléma konkrét megközelítését célzó) irodalma; a 
speciális tanulmányokban és monográfia-fejezetekben megjelenő önálló irodalom ugyanis 
csaknem kizárólag olyan szorosan körülhatárolt konkrét gyakorlati kérdésekre keres vá-
laszt, mint amilyen például a francia alkotmányi bevezetés-tartalmak jogisága, vagy az 
Egyesült Nemzetek Alapokmánya preambulumának jelentősége; s ezeken kívül a tudo-
mányos állásfoglalás tulajdonképpen különböző feldolgozások egy-egy bekezdésébe, 
mondatába vagy éppen jegyzetébe foglalt elemzésre, elvi megállapításra vagy jogpoliti-
kai kívánalom kifejezésére korlátozódik. 

A jogszabályi bevezetések alkalmazásának nagyfokú általánossága, s az e felhaszná-
lás szükségességét, valamint elvi és tényleges hatását érintően felmerülő elméleti és gya-
korlati problémák azonban megfelelően indokolhatják a preambulumok kérdéskörének 
átfogó, monografikus igényű tanulmányi feldolgozását. Valóban, a jogszabályi beveze-
tések kérdéscsoportjára vetítve is bizonyíthatónak tűnik, hogy a másodlagosnak tekin-
tett jelenségek is - miként a tenger a cseppben tükröződik - tudományos, jelentős elmé-
leti alapproblémákat érintő és felvető vizsgálódás tárgyát képezhetik. A preambulumképzés 
a jogalkotási technika egyik részkérdéseként jelentkezik, e kérdések többé vagy kevésbé 
átfogó feldolgozása viszont az elméletből úgyszólván teljesen hiányzik. 

Tanulmányunk a preambulumok általános kérdéseit tárgyalja. Ezért elkülönítve nem 
foglalkozunk a nemzetközi szerződések bevezetéseivel, viszont önálló részekben vizs-
gáljuk az alkotmány-preambulumokat, minthogy a hozzájuk fűződő eltérő állásfoglalá-
sok elemzése szervesen hozzájárul következtetéseink levonásához. Munkámban azon-
ban elsődlegesen a közös vonásokat hangsúlyozom, mivel felfogásom szerint a különbö-
ző típusú normatív aktusokat bevezető preambulumok esetében alapvetően egy adott 
megoldás azonos lényegi jegyeket mutató különböző megjelenési, alkalmazási formái-
ról van szó. A komplex megközelítés érdekében vizsgálódásaink során meg fogjuk majd 
kísérelni a történeti, összhasonlító, logikai, pozitivisztikus, szociológiai és értékelő szem-
pontok egymással párhuzamos érvényesítését. Ennek megfelelően az első részben a pre-
ambulumképzési gyakorlat történetét mutatjuk be a magyar törvényhozás vizsgálata alap-
ján, majd ezután a szocialista magyar jogalkotásra vetítve a jogszabályi bevezetések tar-
talmi és funkcionális szempontok szerinti osztályozát adjuk, s elemezzük a szocialista 
preambulumképzés mennyiségi alakulását. A második rész keretei között az alkotmányi 
bevezetéseket tárgyaljuk, különös figyelemmel egyfelől tartalmi jegyeikre, másfelől pe-
dig az alkotmányozó és a doktrína által igényelt, valamint a gyakorlatban valóban jelent-

alkotott 5 Geo. III, e. 26 törvény bevezetését, mely több mint 80 nyomtatott oldal terjedelemben az Isle of 
Manhez (e mai is sajátos jogi státusú területi egységhez) három évszázad alatt fűződő jogcímek történelmi 
elemzését és értékelését adja. Ld. pl. William Feilden Craies A Treatise on Statute Law 4th ed. (London: 
Sweet and Maxwell 1936), 182. o. 
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kező funkcióikra és normativitásukra egyaránt. E körben külön pontban foglalkozunk a 
francia alkotmány-preambulumok kérdésével, amit ezek rendkívül nagy közjogi jelentő-
sége, politikai és jogi spektrumból egyaránt problematikus jellege, s az általuk kiváltott 
évtizedes viták elméleti tanulsága indokol. A terjedelmileg leghosszabb harmadik rész a 
jogszabályi bevezetések leginkább jelentős általános elméleti problémáinak kifejtését 
tartalmazza. Ebben elsőként megkíséreljük a preambulumok tárgymeghatározását, majd 
a különböző bevezetési típusok tartalmi vonásait és funkcióit érintő alapkérdések elmé-
leti körvonalazását. A preambulum-tartalmak elvi normativitásának megalapozása s e 
normativitás lehetséges érvényesülési módjainak meghatározása érdekében a következő 
pont a jogszabályi bevezetéseknek elsősorban pozitivisztikus nézőpontból szemlélt elem-
zését kívánja nyújtani, az utolsó pont pedig e normativitás tényleges érvényesülésének s 
a preambulumok funkciómegvalósításának néhány gyakorlati tapasztalatára és az általá-
nosan elfogadott jogpolitikai elvekre és követelményekre figyelemmel, a magyar gya-
korlatot értékelve a preambulumképzés indokoltságának kérdéscsoportját tárgyalja. 

I. PREAMBULUMOK A MAGYAR JOGALKOTASBAN 

A) JOGSZABÁLYI BEVEZETÉSEK A RÉGI MAGYAR JOGBAN 

A magyar jog történetében az első írott aktusoktól kezdve figyelemmel kísérhetjük az 
érdemi részben foglalt rendelkezéseket megelőző, bevezetésként szolgáló kijelentések 
és rendelkezések alakulását, tartalmi és formai fejlődését.6 E bevezetési formák értelme-
zésével és jelentőségük elemzésével - általában konkrét kérdések kapcsán, s e bevezeté-
seket történelmi forrásként értékelve - számos jogtörténeti munka foglalkozik. 

1. Az Árpád- és vegyesházi királyok törvényhozása (1000-1526) 

A Magyar Törvénytárban foglalt első jogi emlékünk, ISTVÁN dekrétumainak első könyve 
már praefatioval indul, mely szakaszokra tagolt, személyes hangú, az Intelmek általános 
eszmei megalapozását képező7 bevezetést tartalmaz. A második könyv „elöljáró beszé-
de" ezzel szemben személytelen hangvételű: általános-történeli indokolást ad, egyúttal 
azonban az elért vívmányok rögzítését - a nép az isteni törvények mellett világi törvé-

6 A preambulumok magyarországi fe j lődése vonatkozásában alapul a Corpus Iuris Hungarici (Magyar Tör-
vénytár) milleniumi emlékkiadásában (Budapest: Franklin 1899) s a sorozat későbbi köteteiben, valamint 
A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása c. gyűjteményes munkában (Budapest 1959) közzétett adato-
kat tekintettük. 

7 Lásd Balogh József „Ratio" és „mos" A római jog „megújulásának" nyomai a szentistváni Intelmekben 
(Budapest: Kir. M. Egy. Nyomda 1944), 4. és köv. o., 18-25. o. Mások a bevezetés stílusa alapján arra 
következtettek, hogy maga a dekrétum nem eredeti. Kosutány Ignác A magyar alkotmány és jogtörténe-
lem tankönyve 1 (Budapest: Athenaeum 1895), 47. o. 
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nyek alá vettetett stb. - is magában foglalja.8 I. ENDRE „Parancsolatja vagy rendelései" 
újabb bővülésről tanúskodik. A büntető alaprendelkezést - aki nem tér vissza a keresz-
ténységhez és „nem hallgat" ISTVÁN törvényeire, „feje és jószága vesztével bűnhődjék" -
ugyanis a preambulumban találjuk, mely a visszatérés részletkérdéseit szabályozó tételes 
rendelkezéseknek nemcsak bevezetését, de egyben jogi alapját is képezi. Az aktus kelet-
kezésének körülményeiről forrásértékű leírást tartalmaz LÁSZLÓ dekrétumai első könyvé-
nek bevezetése,9 s hasonlóan jelentős történelmi forrást képez KÁLMÁN dekrétumai első 
könyvének ALBERICH szerzetes által megfogalmazott igen személyes hangú bevezető le-
írása10 is. I I . ENDRE Aranybullájának négy szakaszra tagolt preambuluma ismét új voná-
sokat eredményez. Az eddigi formákhoz hasonlóan szintén vallásos fohásszal kezdődik, 
ezt követi a király nevét és címeit felsoroló formula - egyelőre még egyes számban: Andreas 
[...] in perpetuum - , majd a létrehozatal indokainak előadása, végezetül pedig egy alap-
vető normaértékű kijelentés, mely szerint „a király biztosította mind az ország nobilise-
inek, mind más lakóinak is a szabadságát", amiből kitűnően tehát „a királyi serviensek és 
más birtokos szabadok eddigi jogait" is biztosította.11 Ugyancsak e bullában találkozunk 
először a bevezetést kiegészítő, annak mintegy ellentétpárját képező olyan záradékkal, 
amely jelentős normatív tételt tartalmaz.12 BÉLA 1267. évi dekrétumát követően - mely-
nek bevezetése csupán annyiban érdemelhet figyelmet, hogy itt jelentkezik elsőként az 
uralkodói név- és címfelsorolásra jellemző ún. fejedelmi többes: Nos Bela [...] — III. AND-
RÁS 1290. évi dekrétumának preambuluma hordoz forrásjelentőségű, leíró jellegű, egyút-
tal azonban n o r m a t í v j e l e n t ő s é g ű közjogi tartalmat.13 Az 1298-as országgyű-
lésen alkotott dekrétum bevezetésében pedig már nemcsak a király beszél. A történelmi 
jellemzés során a preambulum elmondja, hogy a törvényben foglalt szabadságok „a ki-

8 Emellett még „a király kizárólagos törvényhozási jogát eléggé hangsúlyozza". Ferdinandy Gejza Az arany-
bulla Közjogi tanulmány (Budapest: MTA 1899), 23. o. 

9 Tényként említi ui., hogy törvényeit a király „ jobbára" a királyi tanáccsal hozta - lásd Hajnik Imre Ma-
gyar alkotmány és jog az árpádok alatt (Pest: Heckenast 1872), 148. o.; Timon Ákos Magyar alkotmány-
és jogtörténet tekintettel a nyugati államok fejlődésére, 2. kiad. (Budapest: Hornyánszky 1903), 177-178. 
o. - , az ilyen megállapítás azonban az elmélet számára csak történeti leírás, és nem deklarálás, így „nem 
tekinthető a királyi hatalom alkotmányszerű korlát ja gyanánt". Timon, 99. o.; Ferdinándy, 24. o. 

10 Többek között ebből tűnik ki, hogy K Á L M Á N az ország főembereivel ISTVÁN törvényeit „általvizsgálta". 
Timon, 177-178. és 289. o. 

11 Csizmadia Andor - Kovács Kálmán - Maday Pál Magyar állam- és jogtörténet I (Budapest: Tankönyvki-
adó 1965), 19. o. Ugyancsak e preambulum tanúskodik arról, hogy a „szabadságok" jelentős része már 
ISTVÁN alatt megvolt , s I I . E N D R E által csak megerősítést nyert - Kelemen Imre és Jeszenszky Miklós A 'Ma-
gyar törvény' históriája (Pest: Trattner 1820), 68. o. és Kosutány, 124-126. o. - , valamint hogy a törvény-
hozó hatalmat a király egyszemélyben, „szuverén, de az engedményezett szabadságok által korlátozott" 
módon gyakorol ja . Ferdinándy, 169. és 34. o. 

12 A záradékból kitűnően - Kosutány következtetése (77. o.) szerint - a nádor ekkor „mint az alkotmány őre" 
jelenik meg. 

13 Egyfelől ui. megállapítja, hogy a törvény országgyűlésen, mint „a nemzet és a király megegyező, írásba-
foglalt akarata" j ön létre Ferdinandy, 85. o., másfelől pedig tanúskodik az öröklési elv s „a nemzet király-
választási j o g a " egyelőre párhuzamos érvényesüléséről. Timon, 102. o., valamint a koronázás mint a for-
mai feltétel közjogi elvének uralomra kerüléséről. Timon, 111. o. 
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rály úrnak lanyhasága következtében" nem lettek betartva, így az ország csaknem „végső 
pusztulásba" dőlt, s ezért kellett az - egyes történészek szerint a bevezetésből kitűnően 
első tulajdonképpeni törvényhozó14 - országgyűlést meghirdetni. Igen fontos tartalmat 
hordoz a NAGY LAJOS 1 3 5 1 . évi dekrétumát bevezető preambulum is, mely az Aranybulla 
megerősítése okainak részletező leírásán túl 11. §-ában a Bulla 4. cikkét h a t á l y o n 
k í v ü l h e l y e z i , s ugyanakkor az ősiség szokásjogi intézményét törvényerőre emeli. 
A törvények betartása kötelezettségének kifejezett megszövegezése ZSIGMOND 1 4 0 5 . évi 
második dekrétumának bevezetésében jelenik meg, az 1435. évi második dekrétum pream-
bulumában pedig az ún. ö r ö k é r v é n y ű z á r a d é k kai párosul, mely szerint a törvény 
„örök időkre szóló és sérthetetlenül megtartandó"15. A preambulum-tartalom alakulása 
szempontjából említést érdemelnek még az 1405. és 1435. évi első dekrétumok beveze-
tései is, melyek az érdemi rendelkezésektől lényegileg független, önálló indokolást, il-
letve í g é r e t e t tartalmaznak bizonyos erődítések megerősítésére és védelmére vonat-
kozóan. Arról, hogy a kialakult rendi-képviseleti államban a törvény már nem más, mint 
„a király és a rendek [...] alkudozásának, megállapodásának eredménye",16 nyíltan tanús-
kodik ALBERT 1 4 3 9 . évi dekrétuma, mely két példányban készült, a király és a rendek 
ö n á l l ó bevezetéseivel és záradékaival ellátva, amelyben a király kénytelen kifejezni: 
„ígérjük, hogy az alább írt czikkelyeket meg akarjuk tartani s kötelességünk azokat telje-
síteni". Az ezt követő dekrétumok sorában17 lényegében csak MÁTYÁS aktusai rendelkez-
nek tárgyunk szempontjából jelentőséggel, melyek közül már az 1464. évi második dek-
rétum bevezetése is kifejezi MÁTYÁS határozott szándékát, hogy írott alapra fektesse a 
közjogi intézményeket. Az 1486-os Decretum Maius preambuluma pedig kifejezetten 
törvényhozási, statuta et décréta stabilia alkotására irányuló nagyjelentőségű korai 
kodifikációs p r o g r a m ot tartalmaz. Klasszikus ihletésű bevezető sorok után fogalmaz-
za meg ebben a király törekvését, a dekrétumban foglalt rendelkezések állandóságát és 
stabilitását pedig clausula perpetuae sanctionis segítségével igyekszik biztosítani.18 

A magyar jogfejlődésnek az államalapítástól a mohácsi vészig terjedő szakaszához 
kapcsolódó áttekintésünk eredményeit összegezve megállapíthatjuk, hogy a preambulum 
mint a tételes rendelkezéseket megelőző, e l k ü l ö n ü l t b e v e z e t é s i f o r m a már 
teljesen kialakult és általánossá vált.19 E preambulumok l e í r ó és e 1 ő í r ó tételeket egy-

14 Timon, 182. o. Lásd még Cs izmadia-Kovács-Maday, 102. o. és Hajnik , 228. o. 
15 E preambulumban jelenik meg a magyar közjogban elsőként az ún. Szentkorona-tagság tana is, összefüg-

gésben az országgyűlés növekvő jelentőségével. Ld. Timon, 484., 578-579 . és 589. o. 
16 Csizmadia - Kovács - Maday, 103. o. és lásd még Ferdinandy, 131-137 . o. 
17 Az 1435-1498-as évek dekrétumai bevezetéseinek tartalmi vonásait e lemzi Suhayda János Magyarország 

közjoga Tekintettel annak történeti kifejlődésére és az 1848-as törvényekre (Pest: Emich 1861), 5 8 - 5 9 . 
és 9 5 - 9 8 . o. 

18 Lásd Illés József Bevezetés a magyar jog történetébe A források története (Budapest: Rényi 1 9 1 0 ) 7 4 - 7 5 . 

és 8 0 . o. Olyan „állandó szabályokat és decretumot" kívánt M Á T Y Á S alkotni, „melyeket mindenki örök 
időkre törvényekül és írott jogul ismerjen el és a maga fejétől soha senki meg ne változtathassa vagy azok-
kal e l lenkező új törvényeket ne hozhasson, amint ez köztudomás szerint eddigelé minden új király elis-
merése alkalmával megtörtént" (Bev. 2. §.). 

19 Király János Magyar alkotmány- és jogtörténet különös tekintettel a nyugat-európai jogfejlődésre, I (Bu-
dapest: Grill 1908), 579. o. Csupán jelezzük, hogy más jogforrásokban, különösen a v á r o s i k i v á l t -
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aránt hordoznak, az előbbi típusú kijelentések gyakori értékelő tartalmukkal együtt a jog-
történeti kutatás el nem hanyagolható forrását képezik. Ilyenek elsősorban azok az ele-
mek, amelyek összetételéből a későbbi, I . FERDINÁND törvényeiben kijegecesedő és aztán 
évszázadokig sztereotip formában ismétlődő általános preambulum-formula kialakul: az 
uralkodói címfelsorolás, az országgyűlés idejének, helyének, összehívása indokának és 
összetételének jellemzése, valamint a rendelkezések betartására és betartatására irányuló 
királyi ígéret. Nem kivételes preambulum-tartalom azonban a törvény indokának vagy 
céljának elemzése, bizonyos vívmányok vagy általános törvényhozói célkitűzések le-
szögezése, valamint olyan indokolások vagy ígéretek megfogalmazása sem, amelyek a 
dekrétum közvetlen értelmezéséhez vagy alkalmazásához nem kapcsolódnak, bár ezek a 
tartalmak olykor az előbbi elemekben oldottan jelennek meg. Viszonylag ritkább, de vizs-
gálódásunk szempontjából annál jelentősebb meghatározott jogi normáknak és elvek-
nek - alaprendelkezéseknek, „szabadságok" vagy szokásjogi tételek megerősítésének, 
avagy általános közjogi elveknek - a preambulumban megfogalmazása. 

A preambulumok jelentőségét azonban nem szabad eltúloznunk. Egyfelől utalnunk 
kell arra, hogy e kor törvényeit, az uralkodó s a rendek közötti kompromisszum kifejező-
déseit általában az ünnepélyes, argumentativ, r e t o r i k u s és személyes hangvétel, a 
kevéssé összefogott, tömör és tárgyszerű megszövegezés jellemzi, így a bevezetések 
stílusukban még alig különülnek el az aktusok többi részétől. Másfelől pedig a jogsza-
bály szerkezeti kialakítása ekkor még csak kezdeteit mulatta. így nem az egyébként is 
gyakran szakaszokra bontott preambulum az egyedüli olyan akaratkijelentési forma, mely 
a fejezetekre tagolt tételes rendelkezéseket megelőzi, az egyes fejezetek előtt ugyanis ebben 
az időszakban még gyakran önálló rövid, összefoglaló vagy átvezető jellegű bevezetése-
ket találhatunk. 

2. A HABSBURG-uralkodók törvényei (1526-1836) 

A HABSBURG-uralkodók sorát megnyitó I. FERDINÁND alatt alakul ki és merevedik meg a 
preambulumoknak az a f o r m á l i s és s z t e r e o t i p módon ismétlődő típusa, mely 
egészen a kiegyezésig a magyar törvények állandósult, szerkezetében és szóhasználatá-
ban csaknem változatlan bevezetésévé válik. FERDINÁND több, mint tíz dekrétumának 
ingadozó gyakorlatát követően e formula viszonylag befejezett és teljes formájában el-
sőként 1550-ben fordul elő,20 s csupán a reformkorig mintegy 60 törvény bevezetését ké-
pezi. 

s á g l e v e l e k ben is ekkor már tért hódított a preambulumok alkalmazása. Ezek tartalma szintén jelentős 
történelmi forrást képez - lásd pl. Hajnik, 244. o.; Timon, 205. o. - , így a heiligen Kron kifejezés is elsőként 
a IV. B É L A korában született Selmeczi Jogkönyv bevezetésében fordul elő. Timon, 482. o. 

3 E preambulum-típus tartalma az uralkodónak és címeinek, az országgyűlés idejének, helyének és össze-
tételének, s a „karok és rendek" megerősítés, megtartás és megtartatás iránti kérelmének megjelölése. 
Megjegyezzük, ez a formula a szintén ál landósuló, az uralkodónak a kérelmeket elfogadó nyilatkozatát 
tartalmazó záradékkal zárja szilárd szerkezetbe e korszak törvényi rendelkezéseit . 
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A preambulum bizonyos igen korlátozott tartalmi fejlődésének csak I I . MÁTYÁSÍÓI kezd-
ve lehetünk tanúi, amikor e formula egészének fenntartása mellett bizonyos uralkodói 
vagy a törvényben adott rendelkezéshez fűződő c é 1 k i t ű z é s ek, avagy t ö r t é n e l m i 
u t a 1 á s ok is annak szövegében oldott formában megjelennek. MÁRIA TERÉZIA első, 1 7 4 1 . 

évi törvényétől pedig több törvényben ismét visszatérni látszik a b e v e z e t é s e k p á r -
h u z a m o s s á g a , a korábbi megkettőződéstől eltérően azonban oly módon, hogy a ha-
gyományos gyakorlattá vált preambulumot egy, az országgyűlés nevében megfogalma-
zott, az uralkodóhoz fűződő érzelmeket s a tőle remélt intézkedéseket ünnepélyes formá-
ba öntő praefatio követi.21 

A párbeszédes jelleg, s a bevezetés ebből fakadó kettéválása bizonyos mértékben tar-
talmasabbá teszi a bevezető szöveget, de alapjában a preambulum-formula korábbi sajá-
tosságainak módosulását nem eredményezi. Sőt, e forma általános alkalmazásának gya-
korlata a reformkortól a kiegyezésig is állandósul az adott országgyűlési időszakok alatt 
alkotott törvények közös és általános bevezetéseinek formájában. 

Ezektől az adott országgyűlési ciklusok törvényalkotását megelőző bevezetésektől 
viszont alapvető eltérést mutatnak az egyes törvénycikkek bevezetéseiként a reformkor-
ban esetenként megjelenő preambulumok, ezért ez utóbbiakat - mint az ismételt formai 
megkettőződés sajátos termékeit - a következő pontban tárgyaljuk. Maguk a közös-álta-
lános bevezetések pedig, minthogy formális jellegüknél fogva az egyes törvényekhez alig 
kapcsolódnak, tartalmi jelentőségükben az egyes cikkeket megelőző új típusú pream-
bulumok kialakulásával egyidejűleg lassan teljesen elsorvadnak, s a szentesítés formai 
feltételévé vált úgynevezett szokásos bevezetéssé alakulnak.22 

Ennek megfelelően e korszak törvényi bevezetéseinek tulajdonképpeni tartalma lé-
nyegében a törvényt létrehozó jogi tényező, az uralkodó s az országgyűlés megegyezésé-
nek, az előbbiek alkalmazásukban kötelezővé vált meghatározott ünnepélyes nyilatko-
zatainak és ígéreteinek sztereotip rögzítése - elvont módon a konkrét törvény szabályo-
zási tárgyára vonatkoztatottan.23 A preambulum-formula elvont s a jogalkotóra vetített 

21 Lásd Szlemenics Pál Törvényeink története a dicső ausztriai ház országlása alatt 1740-1848 (Buda: Cs. Kir. 
Egy. Nyomda 1860), 3 -4 . , 17-24., 68-69 . , 85., 90-92. , 90-92. stb. o. 

22 Csak ennek tulajdonítható, hogy Fraknói Vilmos A magyar országgyűlések története VII. (Budapest: Ráth 
1874—1881 ) e bevezetésekkel egyáltalán nem foglalkozik, s a Magyar Jogi Lexikon szerk. Márkus Dezső, 
VI (Budapest: Pallas 1907), 640-641. o. is a preambulum fogalmát csupán a szentesítés témakörében, a 
„Törvény" címszó alatt érinti, a „királyi végzemény" alakjának egyik f o r m u l á r i s feltételeként. Ha-
sonló értelemben lásd még Joó Gyula A magyar törvény fogalma és jogi természete jogtörténeti és össze-
hasonlító alapon (Kecskemét 1908), 206. o. 

23 Megjegyezzük, a preambulum-formula H A B S B U R G gyakorlata nem volt Európa-szerte általános. Francia-
országban pl. „az ordonnance elején, a c ím után egy a vallásról s a király kötelességeiről és jogairól álta-
lános megfontolásokat tartalmazó preambulum található [...], m a j d ezután következik az ordonnance 
indokolása, végül pedig pedig a szakaszokra tagolt rendelkező rész" - P. C. Timbal Histoire des institu-
tions publiques et des faits sociaux 2e éd. (Paris: Dalloz 1961), 301. o. - , s általában a törvényhozó cselek-
vését meghatározó okok preambulumban rögzítése különösen a pátens-levél formáját öltő ordonnance-
ok esetében volt általános. François Olivier-Martin Histoire du droit français des origines à la Révolution 
2e éd. (Montchrestien: Domat 1951), 348 -349 . o. Lásd még Albert Babeau Les préambules des ordon-
nances royales et l'opinion publique (1896), 796-858 . o. (Séances et travaux de l 'Académie des Sciences 
morales et politiques CXLVI.] 
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személyes jellegét így csak még erőteljesebben hangsúlyozzák a reformkorban megjele-
nő általános törvényi bevezetések, melyeknek immár több évszázada megmerevedett 
szövege a gyökeres történelmi változásokra és nemzeti küzdelmekre is csak ritkán, s ek-
kor is legfeljebb néhány halvány vonással utal.24 

3. A reformkortól a kiegyezésig alkotott törvények (1836-1867) 

Az 1836-tól a kiegyezésig tartó időszakban alkotott több, mint 130 törvény közel egy-
hatodában találunk érdemi preambulumokat, nem számítva az olyan gyakori rövid be-
vezető formákat, amelyek például a törvény címét írják hosszabban körül, vagy a szabá-
lyozás i d e i g l e n e s j e l l e g ére utalnak.25 Figyelemreméltó, hogy a preambulumoknak 
csak kisebb hányada tartalmazza a szabályozás i n d o k 1 á s át vagy céljának megjelölé-
sét,26 többségük ugyanis a szóban forgó törvény a l a p r e n d e l k e z é s é t tartalmazza. A 
földesúri törvényhatóságról szóló 1836. évi X. törvénycikk például bevezetésében írja le 
a szervezetet és eljárást, s részletrendelkezései csak adott ügyfajtákra nézve tartalmaznak 
megállapításokat. Ez a szerkesztési megoldás különösen intézmények létrehozása eseté-
ben mutatkozik általánosnak, amikor a létesítést a preambulum, az eljárási, hatásköri stb. 
szabályokat pedig az ún. érdemi rész tartalmazza.27 E technikai megoldás általánosabbá 
válik s egyidejűleg funkcióját is nyíltabban feltárja a szabadságharc során született tör-
vények esetében, hiszen a kivívott jogok és változások tekintélyes részéi - a közös teher-
viselést, az úrbér, robot és papi tized „minden kárpótlás nélkül" megszüntetését, az ősiség 
eltörlését s a nemzeti őrsereg felállítását - elvi általánosságban éppen s kizárólag pream-
bulum-formában mondták ki.28 Ez a megoldási mód, különös tekintettel a forradalmi jog-
alkotás gyakorlatára,29 nem tekinthető véletlennek. Kialakításában bizonyára szerepet 
játszott a törvényi bevezetés formális, a HABSBURG király személyére koncentráló jellegé-
vel mint osztrák megoldással szembeni nemzeti ellenérzés is, az alapvető okot azonban 
inkább a forradalmi fejlődés feltételeinek megfelelő fejlett törvényhozási technika kiala-
kításának általánosan elterjedt igényében látjuk, e megoldás ugyanis a viszonylag magas 
színvonalú szerkesztési technika fenntartása mellett lehetővé tette a vívmányok kevésbé 
kötött, az ünnepélyes kifejezésre s ezzel propagatív célok elérésére inkább alkalmas for-
mában eszközölt törvényi kimondását és megörökítését. 

24 így az 1840-es „törvényciklus előbeszéde" csupán „halasztást nem tűrő" szabályozást említ, az 1848-asé 
pedig „az összes magyar népnek jogban és érdekben egyesítéséről" beszél. Lásd Sándorfy Kamill Tör-
vényalkotásunk hőskora Az 1825-1848. évi reformkorszak törvényeinek története, 2. kiad. (Budapest 
1935), 90. és 191. o. 

25 Pl. az 1836. évi VI. és 1844. évi X., ill. az 1836. évi XVII. és 1840. évi. XXIX. törvénycikkek. 
26 Pl. az 1836. évi VII. és az 1848. évi VII. és XVI. törvénycikkek. 
27 Pl. az 1836. évi XVIII. és az 1840. évi XLIV. törvénycikkek. 
28 1848. évi VIII., IX., XIII., XV. és XXII. törvénycikk. 
29 A törvényi bevezetések tartalmi vonásait elemzi Sándorfy, 191., 233., 239-242 . , 253. és 287. o. Ezek 

sorában különösen érdekes, hogy az 1848. évi XX. törvénycikk 1. §-a eredetileg az unitáriusokról szóló 
1844. szeptember 3-i törvényjavaslat preambulumát képezte (289. o.). 
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Az alaprendelkezés preambulumba foglalásában - kevésbé egy ilyen gyakorlat kiala-
kulásában, mint inkább továbbélésében - azonban véletlen elemek is szerepet játszhat-
nak. Feltehetően ezzel magyarázható, hogy a kiegyezés aktusát megelőző 1867. évi IX. 
törvény a későbbi megoldásoktól éles ellentétben az újoncok megajánlását bevezetésé-
ben mondja ki, holott a törvényhozótól feltehetően távol állott a gondolat, hogy a sza-
badságharc jogalkotási gyakorlatára akár csak formai megoldások tekintetében is emlé-
keztessen. 

4. A kiegyezéstől a Tanácsköztársaságig alkotott törvények (1867-1919) 

A kiegyezést követő fél évszázad közel 2000 törvényében csak néhány preambulumot 
találhatunk. Törvényi c é l k i t ű z é s t vagy érdemi a l a p r e n d e l k e z é s t tartalmazó 
bevezetés csupán esetleges jelleggel, szórványosan fordul elő,30 s az i n d o k o l á s pream-
bulumba foglalása is csak akkor jelenik meg, amikor a szabályozási tárgy - a nemzeti 
egyenjogúsítás, a magyar nyelvoktatás, vagy RÁKÓCZI és társai hamvainak hazahozata-
la31 - közvetlen politikai természete p r o p a g a n d i s z t i k u s célok elérése végett ezt 
kifejezetten megköveteli. 

Ez az időszak, melyre a preambulum-formák felhasználásának csaknem teljes vissza-
szorulásajellemző, egyúttal ajogfejlődés későbbi szakaszaira is kiható polgári kodifikáció 
kiteljesedésének időszaka, mely a törvényhozási technika jelentős fejlődését, a jogi 
akaratkifejezés határozott korszerűsödését, a jogszabályi nyelvezet fokozatos elszemély-
telenedését, kötöttebbé s tárgyszerűbbé válását eredményezi. A jogi forma modernizálá-
sát, gyökeres átalakítását célzó ezen általános tendencia mellett így nyilvánvaló, hogy 
csak esetleges megoldásként jöhet számba a kötetlenebb formákat idéző bevezetések al-
kalmazása, kivéve az olyan kivételes eseteket, amikor a preambulumok felhasználását 
elsőrendű politikai érdekek indokolják. 

5. A Tanácsköztársaság jogalkotása 

A Tanácsköztársaság jogalkotásának áttekintésénél alapvető jelentőségűnek minősül az 
a tény, hogy az ekkor keletkezett jogszabályanyag a rendkívüli dinamikájú forradalmi 
változások következtében jött létre, s ezek provizórikus szolgálatában állott. Az egész 
osztálystruktúra átalakítását célzó szocialista forradalmi átalakulás elsősorban általános 
és ideiglenes tartalmú, útmutatást és irányelveket tartalmazó direktívákat igényelt, s ez 
önmagában is a jogi akaratkifejezés viszonylagos kötetlenségére utal. így a rendelkezé-
sek szakaszokra tagolása igen gyakran indokoltan elmaradt, következésképpen a direktí-
vát indokló vagy agitatív bevezetés-tartalom számos esetben az érdemi rendelkezésektől 
el nem különülve jelent meg, vagy pedig a szokásos bevezetés-tartalmat - ami szintén 

30 1867: XII., 1868: II., ill. 1875: XX., 1876: VI. és 1890: XIX. törvény. 
31 1868: XL1V, 1879: XVIII. és 1906: XX. törvény. 
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gyakori megoldásként jelentkezett - az első szakasz hordozta.32 Ezen túlmenően egy 
meghatározó fontosságú tartalmi ok is közrejátszhatott abban, hogy a tanácsköztársasági 
jogalkotásban preambulumokkal alig találkozunk. Nevezetesen, a gyakran tömör, rövid, 
de alapvető forradalmi jelentőségű aktusok tekintélyes részének egyszerűen nem volt 
semmiféle szüksége arra, hogy önálló bevezetéssel agitatív-nevelő hatást érjen el, szük-
ségességét vagy célját igazolja, minthogy a legszembetűnőbb változásokat rögzítő jog-
szabályok önmagukban hordták egyértelműen forradalmi propagandájukat. 

így a Tanácsköztársaság jogalkotásában preambulumok többnyire csak olyan rendel-
kezéseket előznek meg, amelyeknél a szabályozás indoka vagy célja kevésbé nyilvánva-
ló, homályos, ezek pedig mindenekelőtt az ipari vonatkozású rendeletek.33 S csupán rend-
kívüli kivételként jelentkeznek olyan bevezetések, amelyek az elérni kívánt célra rámu-
tatással kifejezetten agitatív-nevelő jelleget hordoznak, az önkéntes, meggyőződésből 
fakadó jogkövetés elősegítését célozzák; ilyen preambulumok alkalmazása pedig első-
sorban csak a valóban félreérthető vagy félremagyarázható politikai célzatú rendelkezé-
sek esetében lehetett indokolt.34 

6. A két háború közötti korszak törvényhozása (1919-1945) 

A korszak törvényalkotását még fokozottabban azon vonások jellemzik, amelyeket a 
Tanácsköztársaságot megelőző időszakra vonatkozóan megállapítottunk: a preambulum-
formák alkalmazása csaknem egészen visszaszorul, kivéve az olyan eseteket, amikor ezek 
használatát a törvényben kifejezett politikai döntés súlya agitatív vagy propagandiszti-
kus érdekből egyenesen megköveteli. 

így az 1920. évi E törvény bevezetésében még rendkívül jelentős közjogi megállapí-
tásokat tartalmaz az „alkotmányosság helyreállításáról" s a jogfolytonosság kérdéséről,35 

a kormányzó megválasztását rögzítő II. törvény preambuluma azonban már nyíltan p r o -
p a g a n d i s z t i k u s célkitűzésekre utal.36 A hatalom legalizálásával pedig bevezeté-
sek elsőként a vagyonváltságot kimondó törvényeknél37 fordulnak elő, ezek hangsúlyo-
zottan agitatív éle főként a vagyonos rétegek felé irányul, s érdekes mozzanatként említ-

32 Az előbbi esetre lásd pl. az FKT [forradalmi kormányzótanácsi XXVII. sz. rendeletét, az utóbbira pedig 
Szabó Imre (in A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása, 21. o .) elemzését . 

33 Pl. az FKT LXIX., vagy a Népgazdasági Tanács 52. és 53. NT. sz. rendeletei. 
14 Lásd pl. az élelmiszerfölöslegek beszolgáltatásáról szóló LXXIV, vagy a köztulajdonba nem vett üzletek 

megszüntetéséről kibocsátott LXXVIII . sz. FKT rendelet preambulumát. 
35 Lásd Barabás Alice 'A képviselőház fasizálódásának egyes jogi jelenségei a Horthy-korszakban' in Tanul-

mányok a Horthy-korszak államáról és jogáról (Budapest 1958), 44 -45 . o. Polner Ödön pedig a pream-
bulum alapján bizonyítja az ország szuverenitását - 'Jogfolytonosság és ideiglenes alkotmány' Jogállam 
1931, 149. o. - , s egyben érzékelteti a bevezetés kialakítását érintő heves országgyűlési vitákat ( 'Jelenlegi 
alkotmányos jogrendünk ideiglenességének kérdése' Jogállam 1931, 87-88 . o. 

36 E törvényben váltja fel egyébként a királyi szentesítő záradékot a kormányzó kihirdetési záradéka. Tom-
csányi Móricz Magyarország közjoga (Budapest: Kir. M. Egy. Nyomda 1932), 66. o. 

37 1921: XV., XXVI. és XLV, s 1930: XVII. törvény. 
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jiik, hogy e preambulumok az egyidejűleg érzelmekre is ható olykor számszerű gazdasági 
elemzést is hordoznak. Ezt követően a törvényi bevezetéseknek elsősorban propagandisz-
tikus funkciója nyer ismét hangsúlyt. A „nemzet háláját" róják le a hadirokkantak ellátásá-
ról s a tűzharcosok érdemeinek elismeréséről szóló törvények38 preambulumai, egyben ki-
fejezésre juttatva persze azt is, hogy esetleges kataklizma esetén az uralkodó osztály tagjai 
a nemzet támogatására igényt tartanak. E korszak utolsó bevezetés-formái, a „vívmányok" 
ünnepélyes megörökítései39 pedig már egyértelműen s nyílt formában az „országalapító" 
revíziós politika propagandisztikus megerősítését szolgálják, belső tartalmi fejlődésük pe-
dig egyúttal e politika kiteljesedését s egyre fokozottabb belső erősödését jelzi. 

A magyar jogfejlődés polgári szakaszaiban tehát egyre inkább a különböző pream-
bulum-formák mellőzésének lehetünk tanúi, ami egyebek közt a modern kodifikációs és 
törvényhozási technika kifejlődésének, a jogi akaratkifejezés elszemélytelenedésének, a 
jogszabályi forma és nyelvezet modernizálódásának, kötöttebbé válásának, s nem utolsó 
sorban a közzétételre kerülő miniszteri indokolások rendszere kialakulásának következ-
ménye. E fejlődés a bevezetési formák alkalmazását kivételessé, ünnepélyessé, és egyben 
j e l e n t ő s é g t e l j e s sé teszi, így preambulum elsősorban csak kevésbé a szabályozott 
terület szélességét vagy mélységét, mint inkább a szabályozásban rejlő döntés politikai 
súlyát tekintve fontos aktusokhoz járul, s ezek tekintetében a bevezetésnek minden más 
oldalt maga alá rendelő a g i t a t í v - p r o p a g a t í v politikai funkciója nyer szükség-
képpen éles hangsúlyokat. 

B) PREAMBULUMOK A MAI MAGYAR JOGBAN 

A második világháborút követően kiépülő új jogrendszer tartalmában s formájában egy-
aránt alapvető változásokai mutat. Új típusú jog alakul ki, melynek formábaöntése álta-
lában a modem törvényhozási technika messzemenő alkalmazásáról tanúskodik. A jog-
szabályok társadalmiságának s társadalmi kötöttségük formai hangsúlyozásának jegyében 
meghatározott keretek között visszatérni látszik a kevésbé kötött jogi formák esetenkén-
ti, kevésbé kivételes felhasználásának gyakorlata is, ami a jogszabályi bevezetések gya-
kori és differenciált alkalmazását eredményezi. 

1. A jogszabályi bevezetések típusai 

A második világháború óta alkotott jogszabályok áttekintése alapján a mai magyar jog-
alkotásra általában jellemző preambulum-formákat tartalmi jegyeikre, terjedelmükre s 
alapvető funkcióikra tekintettel az alábbiak szerint csoportosíthatjuk. 

1933: VII. és 1938: IV. törvény. Ezek tekintetében a miniszteri indoklás is lényegében csak apreambulum-
tartalmat ismétli. 
1938: XXXIV., 1940: XXVI. és XXVIII . törvény. Megjegyzendő, az 1940. évi XX. törvény az eddig 

bevezetésben kifejezett „üdvözlést" már első szakaszában tartalmazza. 
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A) A jogalkotásunkban leggyakrabban előforduló bevezetési formák legfeljebb néhány 
rövid mondatnyi terjedelemben egységes tartalmat hordoznak; ezeket e g y s z e r ű pream-
bulumoknak nevezzük. 

a) Az egyszerű bevezetési formák túlnyomó többsége a vonatkozó jogszabálynak már 
a címében is megjelölt rendezési t á r g y át határozza meg, vagy (aa) a jogszabályi cím 
szó szerinti megismétlésével,40 vagy (ab) annak más kifejezésekkel, de tartalmilag azo-
nos, tehát tautologikus körülírásával,41 vagy pedig (ac) a tárgynak a címnél részletesebb 
megjelölésével,42 ami esetenként a végrehajtási jellegű rendezés alapját képező jogsza-
bály tartalmi i s m e r t e t é s ével,43 avagy jogszabályi rövidítés meghatározásával, így 
szemantikai értelmezési szabály nyújtásával44 párosul. 

b) Jelentős gyakorisággal jelentkeznek az olyan bevezetések is, amelyek a rendezés 
c é Íját jelölik meg, számos esetben az „érdekében" fordulat alkalmazásával úgy, hogy 
(ba) a címben jelölt tárgyat célként szó szerint megismétlik,45 vagy (bb) ezt tautologikus 
módon körülírják,46 olykor célként kifejezetten magát az adott tárgyú szabályozást fel-
tüntetve;47 a hasonlójellegű bevezetések többsége (be) a jogszabály céljának önálló meg-
határozását adja,48 ami azonban esetenként a címben jelölt tárgyból evidens módon kö-
vetkezik;49 főként az átfogó rendezést megvalósító jogszabályok esetében (bd) a cél 
meghatározása a szabályozási t á r g y részletező megjelölésével gyakran szükségkép-
pen összefonódik;50 végezetül pedig egyes kivételes esetekben (be) a cél önálló meghatá-
rozása a jogszabály egésze megértésének kulcsává válik, ha az egyébként is szokatlan irá-
nyú rendelkezésből annak finalitására egyértelműen következtetni egyáltalán nem lehet5 ' 

c) A preambulumoknak csak kisebb hányada mutat rá kifejezetten a rendezés okára. 
Ezek néha (ca) rendkívül rövidek, csaknem lakonikus tartalmúak,52 s itt is előfordul, hogy 
a leegyszerűsítetten feltüntetett indok a címben adott szabályozási tárgyból evidensen 

40 Pl. 8/1961. (IX. 16.) ÉM. sz. rend. 
41 Pl. „a szállítási szerződés h i á n y o s v a g y h i b á s teljesítésének kifogásolásáról" szóló 250/1966. (II. 

14.) KDB. sz. utasítás „a szállítási szerződés n e m m e g f e l e l ő m e n n y i s é g b e n v a g y m i n ő -
s é g b e n t ö r t é n ő teljesítése esetén támasztott kifogások megalapozásának, közlésének és elintézésé-
nek rendjét" szabályozza. 

42 Pl. 5/1966. (I. 23.) sz. Korm. rend. 
43 Az 1.001/1955. (I. 5.) sz. Korm. hat. pl. az 1954: X. tv. 27. §. (2) tartalmát ismerteti. 
44 Az 1/1955. (III. 12.) Np. M. sz. rend. pl. az „írói mű" s a „szerző", a9 /1955 . (11.15.) sz. Korm. rend. pedig 

az „adat" meghatározását adja. 
45 Pl. 12/1965. (XII. 11.) FM. sz. rend. 
46 Az 1.009/1966. (V. 18.) sz. Korm. hat. „a tanácsok végrehajtó bizottságai mentesítéséről egyes egyedi ügyek 

intézése alól" „a végrehajtó bizottságok munkaterhének csökkentése" érdekében adja a szabályozást. 
47 Pl. 2.108/1952. (1953. 1. 10. ) sz. MT-SzOT. hat. 
48 Pl. 3/1964. (VI. 28.) O T - P M - É M . sz. egys. rend.; 21/1965. (X. 24.) sz. Korm. rend. 
49 A 3/1965. (VI. 4.) MM. sz. rend. a műszaki tanárok képzéséről pl. a műszaki tárgyakat oktatók felkészült-

ségét kívánja biztosítani. 
5(1 Pl. 1964. évi 26. sz. tvr. a polgári repülésről; 1966. évi 2. sz. tvr. a vámjog szabályozásáról. 
51 Az 1965. évi 8. sz. tvr. pl. a tanácsok vonatkozásában feljogosítja a kormányt átmeneti jellegű szabályok 

hozatalára, a preambulumból k i tűnően azért, hogy a továbbfejlesztést szolgáló elgondolások gyakorlati 
helyessége értékelhetővé váljék. 

52 Pl. 1956. évi 1. s z . N E T hat. 
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következik;53 általában azonban e bevezetések (cb) differenciáltabb képet mutatnak, s 
több mondatos terjedelemben utalnak a rendezés társadalmi, gazdasági, jogpolitikai, sőt 
konkrét tényeket idéző indokaira egyaránt;54 egyes preambulumok pedig sajátos módon 
(cc) a jogalkalmazó vagy általában a c ím z e t t e k m e g n e m f e l e l ő m a g a t a r -
t á s á r a s ennek okaira hivatkoznak, indokolva az újabb szabályozás szükségességét.55 

B) A terjedelmében rövid, tartalmában pedig egységes preambulumoktól lényegi je-
gyeiben különbözik a jogszabályi bevezetések azon csoportja, amelyet tartalmi ö s s z e -
t e t t s é g és hosszabb terjedelem jellemez. Ezek további alcsoportokra bonthatók asze-
rint, hogy a rendezés tárgyára, céljára és/vagy okára rámutatáson túlmenően milyen alap-
vető funkció betöltésére szolgálnak. 

a) Az összetett preambulumok leggyakrabban a vonatkozó jogszabály megfelelőkép-
pen differenciált á l t a l á n o s e l v i i n d o k o l á s át tartalmazzák, vagy (aa) az általá-
nosság meghatározott szintjén,56 vagy pedig - többnyire - úgy, hogy ezen túlmenően 
egyidejűleg (ab) a tárgyat érintő korábbi szabályozások s törekvések elemző t ö r t é -
ne té t , 5 7 avagy (ac) a szóban forgó jogszabályi rendezés általános elveit58 is vázolják. 

b) A jogalkotó által kitűzött cél vagy az elvi indokolás preambulumban megfogalma-
zásának gyakran elsődleges funkciója a jogszabály címzettjei felé irányuló közvetlen 
a g i t a t í v - p r o p a g a t í v hatás kifejtése. Természetes okoknál fogva (ba) agitatív 
jellegű bevezetés alkalmazására főként a társadalom számottevő részét terhelő kötelezett-
ség megállapítása, vagy a közvetlen jogalkotói meggyőzés más jogpolitikai okból fel-
merülő szükségessége esetén kerül sor,59 ezzel szemben (bb) propagatív preambulum 
alkalmazására akkor, amikor a jogalkotó széles köröket érintően fokozottabb mértékű jo-
gokat biztosít, terhes kötelezettségeket szüntet meg, vagy általában társadalmilag-politi-
kailag jelentős hatású kedvezményeket vagy előnyöket nyújt.60 

c) A propagatív bevezetésekkel bizonyos rokonságot tartanak az ü n n e p é l y e s 
preambulumok, amelyek - és ebben rejlik a különbség - nem egy-egy részletrendelke-

53 Pl. az 17/1964. (XII. 30.) FM. sz. rend. bevezetése szerint a szervezett szaktanácsadás azért szükséges, mert 
a tudományos eredmények s a gyakorlati tapasztalatok eddigi elterjedtsége a mezőgazdaságban nem volt 
kielégítő, a 17/1964. (VIII. 8.) sz. Korm. rend. preambuluma szerint pedig a kormány elhatározta a c ím-
ben jelölteket, s ezért adja a szabályozást . 

54 Pl. 1953. évi 16. sz. tvr.; 1.062/1956. (VII. 19.) sz. Korm. hat.; 1957. évi 1. tv.; 1964. évi 6. sz. tvr. 
55 Az 1.033/1956. (V. 6.) sz. Korm. hat. a jogalkalmazók, az 1.036/1955. (111. 27.) sz. Korm. hat. a c ímzet-

tek magatartását bírálja, az 1958. évi 13. sz. tvr. pedig a korábbi jogszabályt ér intő félreértésekre utal. 
56 Pl. 1.011/1963. (V. 23.) MT-SzOT. sz. hat.; 3.004/7/1/1964. (IX. 13.) sz. Korm. hat. 
57 Pl. 1955. évi 22. sz. tvr. és 1958: II. tv. 
58 Pl. 19/1965. sz. N E T hat. a kitüntetések adományozásáról; 3/1963. (V. 19.) MM. sz. rend. a felsőoktatási 

intézményekbe való felvételről. 
59 Pl. 8/1953. (II. 8.) sz. Korm. rend. a gyermektelenek adójáról; 1.060/1955. (VI. 19.) sz. Korm. hat. a ter-

ménybegyűjtésről; 1959. évi 26. sz. tvr. a honvédelmi hozzájárulásról; 1962. évi 18. sz. tvr. az alkoholis-
ták elleni intézkedésekről. 

60 Pl. 1.034/1951. (XII. 2.) M T - M D P Közp. Vez. sz. hat. a jegyrendszer megszüntetéséről (80 sornyi beve-
zetéssel); 1955. évi 39. és 1958. évi 40. sz. tvr. a társadalombiztosításról; 35/1955. (VI. 19.) sz. Korm. hat. 
a pedagógusok béremeléséről; 19/1955. (IX. 30.) BgyM. sz. rend. a gabona forgalmi korlátozásának 
megszünte téséről . 
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zést megvalósító jogszabályhoz, hanem minden esetben törvényi szintű és (ca) a benne 
foglalt politikai döntés súlyát,61 avagy (cb) a jogszabályi rendezés átfogó jellegét, vagy 
inkább jogi jelentőségét62 tekintve alapvető fontosságú jogi aktusokhoz kapcsolódnak. 
E bevezetéseket mindenekelőtt jelentős terjedelem, a társadalmi-politikai élet átfogó s 
ezért alapvető szektorait érintő tartalom és emelkedett hangvétel jellemzi; sajátosságaik-
ban az alkotmányokat megelőző bevezetésekkel mutatnak leginkább közeli rokonságot. 

d) Végezetül a preambulumoknak rendkívül kivételes és specifikus jegyeket hordozó 
csoportját adják azok a jogalkotói kijelentések, amelyek bizonyos értelemben csak felté-
telesen, formai sajátosságuk s a jogszabályi szerkezetben adott elhelyezésük révén tartoz-
nak a tipikusnak tekintett bevezetések fogalomkörébe. Funkciójuk ugyanis a tételes ren-
delkezésekkel egyenértékűen n o r m a t í v, és specifikumuk csak a bennük megtestesülő 
jogi akaratkifejezésnek, egy adott tárgykör önálló szabályozásának k o m p r o m i s s z u -
m o s jellegében fejeződik ki.63 Ezek esetében ugyanis a jogalkotó általában kívánja az 
elvi síkon történő rendezést, részletszabályozásra azonban - vagy külső körülmények miatt, 
vagy politikai érdek által meghatározottan - nincs lehetősége, s így címzettjeit a szabá-
lyozás jogisága, alkalmazhatósága és teljessége tekintetében többnyire kétségben hagyja. 

2. A preambulumok normativitása 

A jogszabályi bevezetések rendszerint ritkán tartalmaznak közvetlenül normatartalmú 
tételeket, ugyanakkor a legkevésbé sem kizárt és kivételes, hogy normatív gyakorlati 
jelentőséget hordozzanak. Normátivitásuk fokára és jellegére tekintettel a potenciálisan 
kisebb vagy nagyobb mértékben normatív jelentőségű preambulumokat - ismét a mai 
magyar joganyag alapján - az alábbiakban csoportosíthatjuk. 

a) A jogszabályi rendezés tárgyának, céljának és/vagy okának preambulumban meg-
határozása n o r m a t í v g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g ű csak esetenként, annyiban 
lehet, amennyiben (aa) kifejezetten rámulat a jogalkalmazás vagy az alsóbb szintű további 
szabályozás szempontjából figyelembe veendő vagy figyelembevehető elemekre, ami külö-
nösjelentőséget csupán akkor nyer, amikor ezek a jogszabály címéből vagy tételes rendelke-
zéseiből egyértelműen vagy egyáltalán nem olvashatók ki,64 aminek (ab) a kifejezések értel-
mezésére irányuló s z e m a n t i k a i m e g h a t á r o z á s ok sajátos alcsoportját adják.65 

61 Pl. 1957. évi 9. sz. tvr. a Németországgal való hadiállapot megszüntetéséró'l; 1964. évi 27. sz. tvr. a háborús 
büntettek elévülésének kizárásáról; egyes vonásaiban pedig az 1963. évi 4. sz. tvr. a közkegyelem gya-
korlásáról . 

62 Pl. 1951. évi 7. sz. tvr. a Munka Törvénykönyvéről; 1954: X. tv. a tanácsokról; 1961 : II. tv. a második öt-
éves népgazdaságfejlesztési tervről; 1961 : III. tv. az oktatási rendszerről - az utóbbi kettő 90, ill. 50 soros 
bevezetéssel. E körben jegyezzük meg, hogy a Német Demokratikus Köztársaság újabb törvényhozása 
igen gyakran alkalmaz ünnepélyes preambulumot, így a Munka Törvénykönyvét módosító és kiegészítő 
törvény (Gesetzblatt der DDR Teil 1, 1966. 15.) például a korábbi preambulumot - szinte egyedülálló mó-
don - hatályon kívül helyezte és új, jelentősen hosszabb, mintegy 250 soros sokirányú értékelést tartal-
mazó bevezetéssel helyettesítette. 

63 Pl. 1946. évi I. törvény. 
64 Minden esetben ilyenek pl. az egyszerű bevezetések (be) és (cc) alcsoportjai. 
65 Lásd az egyszerű bevezetések (ac) alcsoportjának utolsó esetét. 
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b) A jogszabályi bevezetések kevésbé gyakran, sőt jobbára kivételesen előforduló 
hányada k ö z v e t l e n n o r m a t a r t a l m a t is hordoz, ami többnyire (ba) egy norma-
tív r é s z r e n d e l k e z é s ben,66 (bb) a hatály megállapításában,67 vagy (bc) a rendezés 
egyik alkotóelemének - főként a szabályozott tárgynak - normatív és kizárólag a pream-
bulumban történő meghatározásában68 fejeződik ki. Még fokozottabb gyakorlati je-
lentőségű a bevezetés normativitása, amikor (bd) ez a szabályozás normatív-értelmező 
a l a p r e n d e l k e z é s ét tartalmazza,69 ettől azonban élesen el kell határolnunk azokat 
a látszólag hasonló eseteket, amikor ugyan a preamabulum a rendezést érintő állami 
akaratkifejezést tükröz állami feladatkitűzés, ígéret vagy a jogalkalmazóhoz címzett irány-
elv formájában,70 ez azonban tartalmi okok miatt alanyi jogok vagy kötelezettségek 
megalapozását nem eredményezheti, minthogy normatív értéke legfeljebb egy ajánló 
norma jogi értékének felel meg. Végezetül előfordul, hogy (be) magát az érdemi a l a p -
r e n d e l k e z é s t a bevezetés foglalja magában.71 A preambulum normativitása ebben az 
esetben válik a leginkább erőteljessé, az ilyen megoldás azonban egyúttal még fokozot-
tabb kétségeket támaszthat azon tekintetben, vajon a bevezetési formák jelentőségének 
tudatos növeléséről, vagy inkább helytelen szerkesztési technika alkalmazásáról van-e szó. 

c) Rendkívül kivételes jelenségként említjük végül azt az esetet, amikor a preambulum 
egy hangsúlyozott politikai jelentőséget hordozó kérdés ö n á l l ó é r d e m i s z a b á -
l y o z á s á t adja a viszonylagos teljesség igényével s a bevezetést követő rendelkezések-
től független módon.72 Az ilyen megoldások azonban kevésbé a törvényhozási technika, 
mint inkább a politikatudomány érdeklődési körébe tartoznak, minthogy gyakran egy a 
törvényhozásban kifejeződő politikai szükséghelyzetre utalnak. S e szükséghelyzet jogi 

66 Az 1955. évi 25. sz. tvr. bevezetése pl. a Magyar Vöröskereszt „demokrat ikus tömegmozgalom" jellegét 
és ál talános feladatait határozza meg. 

67 Pl. 4 /1961. (III. 12.) ÉM. sz rend. („az egész építőipaira kiterjedő hatállyal"). 
68 Pl. 1955. évi 35. sz. tvr. (állatok közül csak két évnél idősebb lovak vagy öszvérek után kell adózni); 

27/1959. (V. 7.) sz. Korm. rend. („tekintet nélkül arra, hogy azok milyen jogcímen vannak az állam tu-
la jdonában" , bizonyos állami házingatlanok elidegeníthetők). 

69 Lásd az. összetett bevezetések (ac) alcsoportját: a 16/1965. sz. NET hat. bevezetése pl. „tekintet nélkül a 
hivatali-szolgálati beosztásra" határozza meg a kitüntetésadományozás tartalmi feltételeit. 

70 Pl. 3/1963. (V. 19.) MM. sz. rend. („továbbra is fontos t á r s a d a l m i feladatnak kell tekinteni és [...1 elő 
kell segíteni, hogy a fizikai munkát végző szülők gyermekei" minél nagyobb számban folytassanak fel-
sőfokú tanulmányokat, a tételes rendezés azonban a felvételi eljárást csak a tényleges alkalmasságra kon-
centrálva állapítja meg); 1963. évi 29. sz. tvr. (a testnevelési és sportmozgalmat az állam ezután is erköl-
csileg-anyagilag támogatni fogja) ; 1.060/1955. (VI. 19.) sz. Korm. hat. (a begyűjtési szervek „tartsák 
tiszteletben a termelők jogait, adják meg a törvényes kedvezményeket", az önhibájukból nem teljesítőkkel 
szemben azonban a törvény teljes szigorával jár janak el). Ez az utóbbi preambulum-tartalom egyébként 
a begyűjtési gyakorlat ismeretében bizonyára indokolható, érdemileg azonban nyilvánvalóan pleo-
nasztikus és tautologikus direktívát nyújt. 

71 Pl. 18.040/1951. (IV. 14.) FM. sz. rend. (törzskönyvezés kötetezettsége); 12/1957. (III. 31.) PM. sz. rend. 
(„»Idegenforgalmi Alap« létesítését rendelem el"). 

11 Ld. az összetett bevezetések (d) csoportját. Az 1946: l. tv. preambuluma az emberi jogokat kívánta bizto-
sítani, a rendezés azonban gyakorlatilag „programatikus" jelentőségűvé vált, a törvényhozással szemben 
sem nyújthatott védelmet, ezért szankcionálását külön törvénnyel kellett biztosítani. Szladits Károly 'Az 
alapvető emberi jogok és a demokrácia ' Jogászegyleti Szemle 1947/1, 1 -15 . o. 



A PREAMBULUMOK PROBLÉMÁJA ÉS A JOGALKOrÁSI GYAKORLAT 1 7 1 

formában tükröződése indokolja, hogy kétségtelen normativitása ellenére a preambu-
lumban adott rendezés jogi értéke a gyakorlatban történő realizálás során általában vitás 
és vitatott marad. 

3. A preambulumképzés gyakorisága 

A mai magyar jogalkotásnak és jogszabályszerkesztésnek a preambulumok mint megha-
tározott törvényhozási technikai megoldás alkalmazása nézőpontjából tekintett jellem-
zésére az 1. táblázatban bemutatjuk a jogszabályi bevezetési formák előfordulási gyako-
riságát másfél évtized tükrében, a Magyar Közlönyben közzétett jogszabályok áttekinté-
se nyomán. 

1. táblázat 
A preambulumok előfordulási gyakorisága 

a Magyar Közlönyben közzétett jogszabályok alapján 

Év Közzétet t 
j ogszabá lyok 

s z á m a 
(kerek í tve) 

Preambulummal ellátott jogszabályok száma 
(%-ban kifejezve) 

Év Közzétet t 
j ogszabá lyok 

s z á m a 
(kerek í tve) 

r ö v i d hosszú összesen 

1953 2 0 0 9 1 2 2 1 
1954 3 2 5 1 7 8 2 5 
1955 3 3 0 1 1 9 2 0 
1956 3 0 0 13 12 2 5 
1957 4 1 0 1 3 8 21 
1958 3 7 0 7 6 1 3 
1959 3 5 0 10 5 1 5 
1960 3 1 0 8 3 1 1 

1961 2 7 0 7 4 1 1 
1962 3 0 0 3 3 6 
1963 170 4 4 8 
1964 2 5 3 4 7 
1965 2 4 0 5 - 5 
1966 190 15 5 2 0 
1967 3 6 0 15 3 1 8 
1968 3 8 0 12 3 15 
1969 3 8 0 16 4 2 0 

A táblázat adatai mindenekelőtt tanúsítják, hogy a preambulum-alkalmazás gyakorla-
ta igen általános volt az ötvenes években, amit részben az alapvető jelentőségű átfogó 
szabályozások nagy száma, részben ezen időszak viszonyaiból, az osztályharc feltétele-
zett állapotából, ezzel összefüggésben a jog eszközének tulajdonított fokozottabb jelen-
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tőségből következően, valamint a jog társadalmiságának, társadalmi kötöttségének s 
politikai lényegének hatásos formai hangsúlyozása érdekében a kevésbé jelentős súlyú 
jogszabályoknál vagy részletrendelkezéseknél is gyakran hosszabb, ünnepélyes színeze-
tű p r o p a g a t í v bevezetési formák felhasználásának sajátos gyakorlata73 indokolha-
tott. A mennyiségi adatok tükrében ez a gyakorlat lényegében változatlan maradt 1957-
ig, s ekkor négy-négy éves szakaszokban rendkívül jelentősen csökkenő tendenciát mu-
tatott. Ezekben az években azonban a rövid és hosszú preambulumok alkalmazásának 
aránya eltolódott. Míg a korábbi években elsősorban a rövidebb jogszabályi bevezetések 
domináltak, 1962 és 1964 között - hasonlóan az 1953-as és 1958-as évekhez - a hosszabb 
preambulumok elérték vagy meghaladták a rövid bevezetések arányát. 1966-tól kezdő-
dően immár a hosszabb preambulumok alkalmazásának gyakorisága a korábbiakhoz vi-
szonyítottan is erősen csökkenő tendenciára utalt, a rövidebb bevezetési formák előfor-
dulási gyakorisága azonban ismét elérte, sőt meghaladta a másfél évtizeddel korábbi gya-
koriság átlagát. Ha ezeket az adatokat egy meghatározott évet véve alapul összehasonlítjuk 
az európai szocialista államok preambulumképzési gyakorlatával, akkor - amint ez a 2. 
táblázatból kitűnik - az 1964-es évet tekintve a helyzet inkább optimálisnak mutatkozik. 

2. táblázat 
A preambulumok előfordulási gyakorisága az európai szocialista államokban 

a hivatalos lapjaikban 1964-ben közzétett jogszabályok alapján 

Ország Hivatalos lap Közzétett Preambulummal ellátott 
jogszabályok jogszabályok száma 

száma (%-ban kifejezve) 
(kerekítve) rövid hosszú összesen 

Románia Buletinul Oficial - - _ 
Lengyelország Dziennik Ustaw 320 1 - 1 
Jugoszlávia SI tízben i List 750 - 1 1 
Magyarország Magyar Közlöny 250 3 4 7 
Csehszlovákia Sbirka Zákonu 210 6 6 12 
Bulgária Dörzsaven Vesztnik 360 10 5 15 
NDK Gesetzblatt der DDR 570 5 14 19 
Szovjetunió Vedomoszte 

Verhovnogo 
Szoveta 10 - 25 25 

NDK Gesetzblatt der DDR 
Teil 1. 20 - 25 25 

Teil II. 410 6 13 19 
Teil III. 140 8 6 14 

7? Pl. a 254.860/1951. (X. 26.) Élm. M . sz. rend. az állami sörgyárak tulajdonát képező söröshordók és sö-
rösládák visszaszolgáltatásáról; az 1.023/1951. (VII. 15.) sz. Korm. hat. a művezetők kötelességeiről és 
jogairól, és az 1951. évi 23. sz. tvr. a helyi tanácsok taglétszámának kiegészítéséről 24. 32, ill. a rendelkező 
rész terjedelmét is meghaladó 26 soros bevezetéssel került megszövegezésre. 
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Ezt a tendenciát még erősíteni látszik az a tény, hogy több szocialista országban egy-
aránt kifejezett eltolódás észlelhető a hosszabb bevezetések javára. Figyelembevéve azon-
ban, hogy két évvel később a bevezetések előfordulási gyakorisága országinkban csak-
nem megháromszorozódott, ugyanakkor a szocialista államok jelentős részében a beveze-
tési formák alkalmazása valóban rendkívül kivételes megoldásnak mutatkozik, ez az 
optimizmus a mai helyzetre vetítve egyáltalán nem tűnik egyértelműen megalapozottnak. 
Majd visszatérünk még e kérdés jogpolitikai szempontból történő elemzésére, amikor majd 
arra is választ keresünk, hogy mennyiben játszhatnak szerepet objektív és szubjektív té-
nyezők a preambulumképzési gyakorlat alakulásában;74 ezért itt csak álláspontunkat 
megelőlegezve arra utalhatunk, hogy mai viszonyaink között a megoldást véleményünk 
szerint célszerűbbnek tűnik inkább a bevezetési formák alkalmazásának visszaszorítása, 
semmint esetleges további növelése irányában keresnünk. 

II. PREAMBULUMOK AZ ALKOTMANYI GYAKORLATBAN 

A) BEVEZETÉSEK A POLGÁRI ÁLLAMOK ALKOTMÁNYAIBAN 

A klasszikus s gyakran még ma is hatályban levő alkotmányoktól kezdve a polgári társa-
dalomban rendkívül nagyszámú, hosszabb vagy rövidebb életű alkotmány született, az 
ünnepélyesség fokozása, az állami-politikai élet egészét érintő elgondolások, alapelvek 
vagy célkitűzések alkalmas formában történő kifejezése érdekében többségükben pream-
bulummal vagy más bevezetési formával ellátva, így a jelen keretek között csak néhány, 
tipikus vonásokat hordozó alkotmányi bevezetés áttekintő elemzésére vállalkozhatunk. 

1. A bevezetések tartalma 

Az alkotmányi bevezetések tartalmi jegyeinek vizsgálata rendkívül szerteágazó képet 
mutat. A polgári alkotmányok preambulumaira leginkább jellemző tartalmi összetevőket 
néhány példa tükrében a 3. táblázatban vázoljuk. 

A bevezetések jelentős része, amint ez a táblázatból is kitűnik, külön címmel kerül 
megszerkesztésre. Ez a cím többnyire a Preambulum nevet viseli,75 de az elkülönítés és 

74 A további összehasonlítás kedvéért megjegyezzük, hogy napjainkban pl. a francia jogalkotás (Journal 
Officiel de la République Française) csak az egyébként is kevésbé kötött stílusú és szerkezetű instructions 
és circulaires esetében alkalmaz preambulumot, ezzel szemben Belgiumban (Moniteur Beige - Belgisch 
Staatsblad) a törvények és királyi rendeletek - a királyi bevezető formulát követően - igen gyakran a 
considérant que fordulattal bevezetett , de csupán az alapvető általános okokat feltáró, vagy ilyenként az 
előzményeket vázoló, léhát rövid indoklást tartalmazó bevezetéssel j e lennek meg. Viszont az Egyesült 
Államokban isméi gyakori a preambulumképzés, mely a törvény indoklását , igazolását, hatályának kö-
rülírását, avagy alapelveinek vagy szabályos kibocsátása tényének megjelölését szolgálja. André Tunc & 
Suzanne Tunc Le droit des Etats-Unis d'Amérique Sources et techniques | Paris: Dalloz 1955], 254. o. 

73 Pl. Irak, Franciaország (1946. X. 27.) és Algéria. Indonézia esetében a Preamble cím a Considering..., és 
Talcing into consideration... bevezetéskezdő fordulatokat követi. 
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kiemelés funkcióját nem ritkán más elnevezés, kifejezés vagy meghatározott szófordulat 
ismételt alkalmazása szolgálja.76 

A bevezetés formai elemeihez tartozik s annak ünnepélyesebbé tételét szolgálja még 
az alkotmányt kibocsátó uralkodó személyének említése (ez a monarchikus államokban 
általános),77 továbbá a megfelelő formában Istenre történő igen elterjedt hivatkozás.78 

Az alkotmány-preambulumok gyakori tartalmi, következésképpen bizonyos normati-
vitással rendelkező elemét képezi az állami s z u v e r e n i t á s forrásának többnyire imp-
licit megjelölése,79 az eddig megtett útra és küzdelmekre ünnepélyes v i s s z a t e k i n -
t é s , a fejlődés fő vonásainak t ö r t é n e t i e l e m z é s e , mely általában egyúttal a jelen-
tősebb v í v m á n y o k l e s z ö g e z é s é t is magában foglalja,80 az állami-társadalmi 
élet egészét érintő alapvető c é 1 k i t ű z é s ek többé vagy kevésbé részletező meghatáro-
zása, természetes okoknál fogva gyakran az alkotmányozás szükségessége vagy célja 
i n d o k 1 á s ával összefonódva,81 s főként új államok létesítése esetében az á l l a m a i -
k o t á s t é n y é n e k r ö g z í t é s e.82 Viszonylag új, egyszersmind azonban rendkívül 
fontos tartalmi elemként jelentkezik az állampolgári a l a p j o g o k , esetleg alapkötele-
zettségek preambulumban való meghatározásának gyakorlata,83 valamint egyes legin-
kább fontos k ü l p o l i t i k a i e l v e k rögzítése, ami elsősorban szintén az új államok 
alkotmányai esetében minősül általánosnak.84 

Végezetül megemlítjük még az egyéb preambulum-lartalmakat, amelyek a 3. táblázat-
ból is kitűnően főként az alkotmánynak elsősorban kettéosztott államoknál indokolt 
i d e i g l e n e s s é g é r e , a v a l l á s r a , 8 5 vagy valamilyen általános kormányzati elvre 

76 Pl. Deklaráció (Franciaország [1793. VI. 24.]), Megelőző Deklaráció (Venezuela [1953. IV. 11.]); Prok-
lamáció (Etiópia [1955. XI. 4.]), Proklamáció a Nemzethez (Guatemala [1956. VIII. 10.]); Az Indokok 
kifejtése (Vietnam); Mi, Egyiptom Népe... (Egyiptom); avagy Tekintettel arra... (Kanada, Irán) stb. 

77 Lásd a táblázaton túl még Anglia (Magna Carta [1215. VI. 12.], Lichtenstein (1921. X. 5.), Kambodzsa 
(1956. I. 14.) stb. 

78 Lásd még pl. Anglia, Svájc (1874. V. 29.), Lengyelország (1921. III. 7.), Fülöp-szigetek (1935. II. 8.), 
Írország: „Szentháromság és Jézus" (1937. XII. 29.), Kolumbia (1945. II. 16.), Egyesült Arab Köztársa-
ság (1946. III. 23.), Líbia (1951. X. 7.). 

70 Általában a Mi, [...] Népe (USA, Egyiptom stb.), a [...] nemzet stb. kifejezések alkalmazásával. 
80 Ez az elem néhány korai előfordulás (ld. még Anglia: Habeas Corpus Act [1640|) után a jelen század 

második felében vált inkább gyakorivá (pl. Guatemala, Etiópia). 
81 Az alkotmányozási gyakorlatban ez a legáltalánosabbnak tekinthető bevezetés-tartalom (ld. még pl. Svájc, 

Délafrikai Unió [1909. IX. 20.], Finnország [1919. VII. 17.], Fülöp-szigetek, valamint a dél-amerikai s 
az újonnan felszabadult államok alkotmányi bevezetéseinek többségét). 

82 Lásd még pl. Ausztrália (1900. VII. 9.), Délafrikai Unió, Líbia. 
83 Franciaország (1793. VI. 24. stb., 1958. IX. 28.) esetén kívül csak az új afro-ázsiai országok alkotmánya-

iban, többnyire az ENSZ Alapokmányára és/vagy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, sőt olykor 
emellett a f rancia deklarációra (Dahomey, Szenegál [1963. III. 3.] stb.) való hivatkozással. 

84 Ez az elem a regionális politikát folytató új afro-ázsiai államokon túlmenően még a kettéosztott államoknál 
gyakor i . 

85 A vallásra történő utalások olykor az egész alkotmány szellemét meghatározzák. Ezért jellemezhette méltán 
pl. E G Y E D I S T V Á N az 1934-es osztrák alkotmányt természetjogias színezetű bevezető soraival: „A minden-
ható Isten nevében, aki minden jog forrása, az osztrák nép az ő német, keresztény szövetségi állama részé-
re rendi alapon a következő alkotmányt kapja." (Egyed István Új irány a modern alkotmányokban (Bu-
dapest 1935), 33. o. 



A PREAMBULUMOK PROBLÉMÁJA ÉS A JOGALKOrÁSI GYAKORLAT 1 7 1 

3. táblázat 

N é h á n y po lgá r i á l l a m a l k o t m á n y - p r e a m b u l u m á n a k f ő b b t a r t a lmi elemei 

1. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8. 9 . 10 . 11. e g y é b 

USA 
1787. IX. 17. X X 
Svédország 
1809. VI. 6. X X 
Libéria 
1847. VII. 26. X X vallás 
Kanada 
1867. 111. 29. X X X 
Irán 
1906. XII. 30. X X X X 

alkotmány 
szabályozási területe 

Irak 
1924. VII. 10. X 

alkotmány hatálya; 
államforma; főváros; lobogó 

Írország 
1937. XII. 29. X X X X X 
Japán 
1946. XI. 3. X X X 
Laosz 
1947, V. 11. X X X X 

Francia Unió tagja 

Korea 
1948. VII. 12. X X X X (X) (X) 
NSZK 
1949. V. 23. X X X X ideiglenesség 
Vietnam 
1949. VII. 1. X (X) X X ideiglenesség 
India 
1949. XI. 26. X X (X) 
Indonézia 
1949. VII. 1. X X X X X X 

antikolonialista 
politika 

Szíria 
1950. IX. 5. X X X (X) (X) X 

preambulum az 
alkotmány része; vallás 

Haiti 
1950. XI. 25. X X X (X) (X) alkotmány neve 
Egyiptom 
1956. XI. 16. X X X (X) X X 
Guinea 
1958. XI. 10. X X X X X X X 

„nép által a nép 
a népért" francia elve 

Ghana 
1960. VI. 29. X X 
Dahomey 
1960. XI. 25. X X X (X) 
Marokkó 
1961. VI. 2. X X X 

ideiglenesség; hivatalos 
nyelv arab 

Marokkó 
1962. XII. 7. X X X X 
Algéria 
1963. IX. 10. X X X (X) 

FLN; szocializmus; párt; 
arab hivatalos nyelv; vallás 

1. külön cím 
2. uralkodó 
3. isten stb. 
4. szuverenitás forrása 
5. történelmi elemzés 
6. célkitűzések 

7. államalkotás 
8. alapjogok 
9. alapkötelezettségek 

10. külpolitikaijóviszony, béke 
11. külpolpolitikai egység 
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utalnak, az alkotmány szabályozási körébe vágó kérdéseket hangsúlyozott formában 
r e n d e z n e k , 8 6 avagy a társadalmi élet egészét érintő kifejezetten p o l i t i k a i d e k -
l a r á c i ó t hordoznak.87 

2. A bevezetések normativitása 

A polgári alkotmányok bevezetései leginkább jellemző tartalmi összetevőinek ilyen váz-
latos áttekintése elsősorban csak az alkotmányszerkesztési gyakorlat főbb irányainak 
jelzésére szolgálhat, hiszen az alkotmány-preambulumok valódi jelentőségét normativi-
tásuk jellege és foka határozza meg. E normativitás egy kérdésnek kizárólag a bevezetés-
ben foglalt önálló szabályozásában s a bevezetés-tartalomnak az alkotmányi rendelkezé-
sek értelmezése során játszott szerepében egyaránt kifejeződhet, e két oldal azonban gyak-
ran aligha elválasztható módon Összefonódva jelenik meg, mert a kifejezetten normatív 
igényű preambulumok többsége - stílusuk, megszövegezésük és szerkezetük sajátossága 
folytán - a rendezést gyakorlatilag i m p l i c i t módon, egyértelműen csak kevéssé meg-
határozható formában valósítja meg. A preambulumok ünnepélyes hangvétele és jogi szö-
vegekben szokatlanul oldott stílusa többnyire nem zárja ki annak egyértelmű megálla-
píthatóságát, hogy a bevezetés hogyan rendelkezik például az állam formájáról88 vagy 
szuverenitásának forrásáról,89 a normativitás problémája azonban sokkal összetettebben, 
ugyanakkor megalapozott kételyeket ébresztő módon jelentkezik, amikor nem egy né-
hány szavas, egyszerű, akár burkolt formában történő deklaratív kijelentésről, hanem 
konkrét jogot és kötelezettségek esetleges alapját képező, olykor politikai szempontból 
is rendkívüli jelentőséget hordozó latens rendezésről van szó. 

Ami a jogszabályi bevezetések általános a n g o l - a m e r i k a i felfogását érinti, a leg-
inkább jelentős alapkérdések tekintetében egységes álláspontokkal találkozunk. A gya-
korlat annak eldöntésében ugyan ingadozik, hogy a preambulum a jogszabály részének 
tekinthető-e,90 azt viszont már egyértelműen megállapítja, hogy a címzettekre köteiező 

86 Lásd pl. még Franciaország (a szabadságot sértő intézmények s a nemesség eltörlése [ 1791. IX. 3.1). Kínai 
Köztársaság (az a lkotmány normatív ere je 11947. XII. 25. | ) 

87 Algéria pl. a progresszív, Guatemala ped ig a kifejezetten antikommunista bevezető deklaráció típusát 
képviseli . 

88 így pl. Kanada: föderat ív állam; India: demokratikus köztársaság (1949. XI. 26.). Ld. Peaslee J. Arnos 
Constitutions of Nations III (The Hague: Nijhoff 1956), át tekintő táblázatok. 

89 Lásd pl. Morris D. Forkosch 'Who are the „People" in the Preamble to the Const i tut ion? ' Case Western 
Reserve Law Review 1968/3, 644-712. o. Az amerikai preambulum-tervezet korai variációit - We the 
People of and the States of Hampshire etc., majd We the People of the States of [...J stb. - elemzi, utalva a 
stílus gördülékenységének meghatározó szerepére Max Farrand The Framing of the Constitution of the 
United States (New Haven: Yale University Press 1913), 190-191. o. 

90 A gyakorlat ingadozását jelzik az alábbi állásfoglalások: „a preambulum nem része a törvénynek, mint-
hogy általában indokokat vagy indítékokat tartalmaz" (Lord Holt in Mills v. Milkins [1704J 6. Mod. 62), 
„preambulum az aktus kétségtelen része" (C. B. Pollock in Salkeld v. Johnson 11848] 2 Ex. 256); az angol 
jogi szótár a bevezetés fogalmát először „a törvény részeként", utóbb pedig „a törvény elején helyet fog-
laló ismertetésként" határozta meg - P. G . Osborn Concise Law Dictionary (London: Sweet & Maxwell 
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tételt, normát nem tartalmazhat.91 így a bevezetés-tartalom csupán az ún. rendszerező ér-
telmezés egyik normatív forrását képezi,92 normatív jelentősége azonban igen korláto-
zott. Preambulumra hivatkozni ugyanis elvben csak akkor megengedett, ha az a nem vi-
lágos jelentésű rendelkezések értelmezéséhez egyértelmű eligazítást nyújthat,93 s a jog-
gal bármilyen visszaélést célzó „preambulum általi érvelés" lehetőségét az angolszász 
gyakorlat határozottan visszautasítja.94 A preambulum normatív jelentősége tehát az an-
golszász felfogás alapján csak feltételekhez kötött és kiegészítő jellegű lehet, a jogszabá-
lyi bevezetés a címzetteket nem kötelezheti, s jogok és kötelezettségek megalapozására 
nem szolgálhat. Ez az elvi állásfoglalás azonban, mint látni fogjuk, megfelelő súlyú po-
litikai érdekek jelentkezése esetén, különösen az alkotmányoknál, nem zárja ki a beveze-
tés normatartalmának eseti elismerését. 

Az E g y e s ü l t Á l l a m o k alkotmány-preambulumának korai és mai értelmezői 
például általánosan megegyeznek abban, hogy ez az alkotmány autoritása forrásának s az 
alkotmányi célkitűzéseknek ünnepélyes rögzítését tartalmazza, s jóllehet az alkotmányozó 
szándékára fényt vet, „jogi hatással" egyáltalán nem rendelkezik.95 Ezzel szemben az 
amerikai alkotmánygyakorlatban adódtak olyan helyzetek, amikor a bevezetés rendkí-
vül általános tételeit kifejezetten k ö z v e t l e n j o g f o r r á s ként értelmezték. így a 

1937), 4th ed. (1954) 'Preamble ' c ímszó - ; egy újabb indiai döntés pedig a preambulumot a törvény szö-
vegösszefüggésének alkotóelemeként jelöli meg .A-G. v. Prince Augustus [1957| 1 All. E. R. 49 [53, 571 
H. L. 

91 A preambulum „soha, egy esetben sem volt operatív része a jogszabálynak" - Sir Carleton Kemp Allen 
Law in the Making 6th ed. (Oxford: Clarendon Press 1958), 505. o.), így a bíróságokat semmilyen módon 
nem köti, jóllehet azt irányítás végett tanulmányozhatják, „ha úgy kívánják" - Harold Laski in Report of 
the Committee on Ministers' Powers Annex V, id. Allen, 5 1 3 - 5 1 4 . o. - , ezért az amerikai gyakorlat pl. a 
numerotizált törvénytestben helyezi el - a szokásos whereas indítással - a preambulum-tartalmat, ha 
különös jelentőséget kíván néki tulajdonítani - Tunc & Tunc, 254. o. 3. jegyzet. 

92 „A preambulum nagy jelentőségű a tárgy meghatározása szempont jából" (Salamon v. Duncombe | 1886] 
11 App. Cas. 634, hasonlóan Osborn, uo. - , és általában „a törvény bármely mondata valódi jelentésének 
megértéséhez" a rendelkező tételeket „egész szövegösszefüggésükben kell tekinteni, f igyelemmel a cím-
re, a preambulumra és a rendelkező részre egyaránt" - Sir J. Nicholl in Brett v. Brett [ 1820J Adams 210, 
hasonlóan Allen, 513. o. 3. jegyzet. 

91 Ha a rendelkező rész nem világos - Sussex Peerage Case | 1844] 11 Cl. and F. 85 [ 143] - vagy a törvényhozó 
által alkalmazott terminusok tekintetében kétség meiiil fel - Bhola Prasad v. King-Emperor [1942| 46 
C.W.N. [F.B.] 32 [37]), a bevezetés segítségéül szolgálhat, azonban ha a rendelkezés egyértelmű, akkor a 
preambulumra nem lehet hivatkozni - Earl of Halisbury in Powell v. Kempton Park Racecourse Co. [ I899 | 
A. C. 143 1157] H. L. - , még akkor sem, ha ez ellentétes tételeket tartalmaz (Secretary of State v. Maharaja 
of Bobbili [1920) 43 Mad. 529 |P. C.]), ugyanis a bevezetés a rendelkező rész értelmét kétségessé nem te-
heti (Gopalan v. State of Madras [ 1950] S.C.R. 88 1198, Shastri J.[: [1950-511 C. C. 74 [92] - Az elvi kér-
désekre ld. Durga Bas Basu Commentary on the Constitution of India I, 4th ed. (Calcutta: Sarkar 1961), 
54. o. 

94 A rendelkezés értelmével szemben a törvényhozó szándékának kutatása „meg nem engedett spekuláció-
nak" minősül. Salomon v. Salomon 11897] A. C. 22 (381; Allen, 505. o. stb. 

95 Chisholm v. Georgia (1793) 2 Dall. 419; Thomas M. Cooley The General Principles of Constitutional Law 
in the United States of America, 2nd ed. (Boston: Little, Brown and Co. 1891), 26. o.; kifejezett formában 
pedig Jack C. Piano & Milton Greenberg American Political Dictionary (New York, etc.: Holt Rinehart & 
Winston 1962), 'Preamble ' címszó stb. 
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bevezetés által alkalmazott ünnepélyes fordulatok és szóhasználat alapján következtet-
tek a tagállamok kilépésének alkotmányos tilalmára;96 só't olyan eset is előfordult - ami 
a politikai indítékot még inkább nyilvánvalóvá teszi - , hogy a kommunista forradalmi 
eszmék hirdetésének megtiltása érdekében s részben a preambulumban foglalt tág jelen-
tésű alkotmányos célkitűzésekre hivatkozva a kongresszust felhatalmazták tiltó rendel-
kezések hozatalára, noha a nemzetbiztonság védelmét az alkotmány nem bízta a kong-
resszusra.97 Bizonyos értelemben hasonló probléma merült fel K a n ad á ban, amikor a 
British North America Act rendelkezését a törvényhozási hatalom teijedelmének bővíté-
se érdekében kívánták átértelmezni, azon az elvi alapon érvelve, hogy „idegen lenne a 
Statute of Westminster preambulurnának szellemétől", ha azt „nem olyan hajlékonyan ér-
telmeznék, mint ahogy a változó körülmények megkövetelik".98 A bevezetés norma-
tivitásának kérdése viszont a politikailag színezett érdekek hatására éppen ellenkező ér-
telemben jelentkezett az i n d i a i alkotmány tekintetében, ennek preambuluma ugyanis 
elvi deklarációt tartalmaz az alapjogok biztosításáról és a politika irányelveiről. Az értel-
mezés már kezdetben a preambulum normatív erejének határozott szűkítése irányában 
hatott,99 ma pedig e deklarációt már olyan csupán politikai okmánynak tekintik, amely-
nek normatív hatása úgyszólván egyáltalán nincs.100 

Az előbbiekhez hasonlóan érdekes problémákat vethetnek fel a kontinentális polgári 
alkotmányok preambulumai, jóllehet a normativitás kérdése ezek esetében többnyire más 
módon jelentkezik. Elemzésünk szempontjából különösen jelentősnek mutatkoznak a 
második világháború volt vesztes nagyhatalmainak új alkotmányai, különös figyelem-
mel bevezetéseik azon sajátosságaira, hogy a történeti visszatekintést összekapcsolják a 
politikai-külpoitikai célkitűzések részletekbe menő taglalásával. A N é m e t S z ö v e t -
s é g i K ö z t á r s a s á g alkotmányi bevezetése, mely három mondatba foglalt száz sza-

96 „We the People of the U n i t e d States f... | to ourselves and o u r P o s t e r i t y , do ordain and establish 
this Consti tution for the United States of America." James M. Beck Die Verfassung der Vereinigten Staaten 
von Nordamerika (Berlin & Leipzig: der Gruyter 1926), 243. o. 

97 „ [...] in Order to |...j insure d o m e s t i c T r a n q u i l i t y " . Dennis v. U. S. (1951) 341 U.S. 494; elvi 
kérdéseire ld. Edgar Bodenheimer Jurisprudence The Philosophy and Method of the Law (Cambridge: 
Harvard University Press 1962), 354. o. E megoldás erőszakolt jellegét különösen érzékelteti, hogy az al-
kotmány ekkor kiadott hivatalos értelmezése a Jacobson v. Massachusetts (197 U.S. 11, 22 11905]) ügyre 
és J O S E P H S T O R Y állásfoglalására hivatkozva ugyanakkor határozottan tagadja annak jogszerű lehetőségét, 
hogy a preambulumot a föderat ív kormányzat jogkörének kiterjesztése érdekében jogforrásnak tekint-
sék. Ld. The Constitution of the United States of America Analysis and Interpretation (Washington: United 
States Government Printing Off ice 1953), 59. o. 

98 Lord Chancel lor Jowitt, L. C. in Att.-Gen. of Ontario v. Att.-Gen. of Canada (1947) A. C. 503. 
99 Jel lemző módon már 1950-ben azt az elvet, hogy a bevezetés az 1949. november 26-i alkotmány értel-

mezésének guiding star')éx képezi, csupán a bíróság kisebbsége mondta ki. Ld. a 93. jegyzetben idézett 
Gopalan v. State of Madras ügyet, valamint Kulcsár Kálmán 'Az alkotmányértelmezés jelentősége és 
problémái Indiában' Jogtudományi Közlöny 1960/7-8. 436. o. 

100 Ld. Char les Cadoux 'Les droits fondamentaux de l ' individu dans la constitution indienne et l 'inter-
prétation judiciaire ' Revue du Droit public 1960/3, 544—616. o., mely a preambulumot csupán jegyzet-
ben emlí t i , utalva arra, hogy tételei „igazságszolgáltatási akció megalapozására nem szolgálhatnak" (560. 
o. 4 L jegyzet ) . 
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vával egyes apologetikusai szerint a gondolatok felhalmozásának „valóságos remekmű-
vét" képezi,101 elsőrendű fontosságú politikai okmányként jelenik meg. Nyelvileg-gon-
dolatilag bonyolult formában fejezi ki az alkotmányozó álláspontját NSZK államisága, 
szuverenitása s a jogfolytonosság kérdésében egyaránt, és ami a preambulum-tartalom 
szempontjából leginkább jelentős, implicit formában utalásokat tartalmaz az újraegyesí-
tés alkotmányos kérdésére, és az egyesítést, az egyenjogúsítást, egy Egyesült Európa s a 
világbéke elősegítését k ü l p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s ként határozza meg. Ebben a 
viszonylag rövid, de ugyanakkor többé vagy kevésbé egyértelmű formában számos állás-
foglalást és célkitűzést rögzítő bevezetésben témánk szemszögéből az érdemel főként 
figyelmet, hogy egyes burkolt, politikailag éppen aktuálisnak tekintett tételeket az elmé-
let és gyakorlat utólag „közvetlen jogi jelentőségű" kijelentésekként fogalmaz meg,102 

így például napjainkban valamennyi politikai-állami szerv j o g i k ö t e l e z e t t s é g é -
nek tekinti, hogy Németország egységesítésére a „jogi vagy gyakorlati akadályok" kikü-
szöbölésével, minden eszközzel törekedjék.103 A J a p á n alkotmány-preambulum ezzel 
szemben arra szolgált, hogy segítségével l e r o n t s á k egy alkotmányos rendelkezés h a -
t á l y á t , mely a háborúról és erőszakról lemondás jegyében az egyoldalú lefegyverke-
zést. írta elő. A nemzetközi helyzetre tekintettel Japán ugyanis fegyverkezni kezdett, s a 
jogiként is felmerülő politikai problémát, vajon a fegyverkezés mi módon fér össze az 
alkotmánnyal, egy francia közjogász támogatásával oldották meg, arra hivatkozva, hogy 
e rendelkezés a bevezetésből kitűnően a világ egységének és békés fejlődésének remé-
nyében jött létre, s minthogy ez utópiának bizonyult, a feltételek meghiúsulásával maga 
a rendelkezés is szükségképpen elveszítette kötelező erejét.104 

Rövid áttekintésünk így annak bizonyításához járul hozzá, hogy a polgári alkotmány-
preambulumok kötetlen megszövegezésű ünnepélyes tételei gyakran adott politikai ér-
dekek vagy szükséghelyzetek jelentkezése esetén termékenyülnek meg, válnak norma-
tívjogi hatásúvá, sőt kötelezettségek forrásává a gyakorlatban. A preambulumok jogi 
értékét érintő általánosan elfogadott angolszász elvek ellenére az amerikai s a kanadai 
alkotmányban, mint láttuk, különböző bevezetés-elemek válnak egy nyilvánvalóan al-
kotmányellenes kiterjesztő értelmezés vagy jogkör alapjává, szemben Indiával, ahol egyes 
társadalmi rétegek érdekei éppen azt kívánják, hogy a preambulum egyébként határozott 
tételei különféle politikai desiderátumok egyszerű ünnepélyes foglalatává redukálódja-
nak. A Német Szövetségi Köztársaság alkotmányi bevezetésében viszont számos külön-
böző elem, célkitűzés rakódik egymásra, ami az aktuális politikai helyzettől függően 

Pl. Theodor Maunz Deutsches Staatsrecht 10. Ausgabe (München & Berlin: Beck 1961), 44. o. 
A bevezetés tételei jelentek meg pl. a szövetségi alkotmánybíróság 1956. VIII. 17-i (BVerGE 5, 127) és a 
szövetségi közigazgatási bíróság 1960. V. 30-i (JZ 15 [19601 738) döntésében egyaránt. 
Maunz, 41. o. A német preambulumok korábbi politikai szerepére jel lemző, hogy az első számú Militär-
regierungsgesetz a jogbiztonság érdekében valamennyi 1933. I. 30. utáni s hatályban maradt jogszabály 
szöveg szerinti, a bevezetésre utalást kizáró értelmezését rendelte el (uo.). 
Georges Burdeau [ 'Megjegyzés a japán alkotmány két vitatott kérdéséhez'] . |A Jogász1, 1954/5-6. [ja-
pánul 1: „a tiltó szöveget egy meg nem valósult tényhelyzetnek megfelelés érdekében hozták létre", Id. 
Tadakazu Fukase 'Théorie et réalités de la formule constitutionnelle japonaise de renonciation à la guerre' 
Revue du Droit public 1963/6, 1126-1129. és 1156. o. 
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objektíve lehetővé teszi ezek közül egyesek jogi kötelezettségként megfogalmazott ki-
választását, míg Japánban a preambulum éppen egy egyértelműen megfogalmazott al-
kotmányos kötelezettség hatályossága megszüntetésének jogi megalapozására szolgált.105 

3. Az alkotmányi bevezetés kérdése a francia közjogban 

A francia alkotmány-preambulumok kérdése szorosan összefonódik az emberi jogok al-
kotmányi biztosításának problémájával. A francia nemzetgyűlés által 1789. augusztus 26-
án megszavazott Declaration des droits de l'homme et du citoyen ugyanis, mint ismere-
tes, az emberi jogok kinyilvánításának klasszikus kifejeződéseként egyúttal ezek bizto-
sításának jogi alapjává vált. A deklaráció szövege az 1793-as alkotmány bevezetését 
képezte, az 1852. évi alkotmány s az 1870. évi Senatus-consulte első szakasza pedig „el-
ismerte, megerősítette és biztosította" az abban kifejezett elveket. Az 1946-os alkotmány 
április 19-i tervezetének a deklaráció ismét bevezetését képezte,106 azonban - hogy elke-
rüljék „a nagy ősök munkájának parodizálását"107 - az október 27-én megszavazott vég-
leges szöveg csak a preambuiumban történő megerősítést tartalmazta, ellátva bizonyos 
kiegészítésekkel. Végezetül az 1958. évi alkotmány még inkább sajátos megoldást foga-
dott el, „a szintézist egymásra helyezéssel helyettesítve",108 amennyiben bevezetésében 
az 1852-es alkotmány kifejezéseit idéző „tisztán formális hivatkozással"109 a deklaráció 
elveinek az 1946. évi alkotmány-preambulummal kiegészített egyszerű megerősítését adta. 

Ez a szabályozási mód indokolja a francia alkotmány-preambulumok különös jelentő-
ségét, ami a kérdést érintő tudományos viták hevességében s a különböző irodalmi fel-
dolgozások és állásfoglalások mennyiségében egyaránt kifejeződésre jut. Míg az 1875-
ös alkotmánynak a deklarációról való hallgatása a közjog művelőit az abban foglalt el-
vek a l k o t m á n y f e l e t t i jellegének kimutatására késztette, a második világháborút 

105 A jelen keretek között csak utalhatunk az ú j á l l a m o k alkotmány-preambulurnái normalivitásának 
néhány sajátosságára, így az afrikai a lkotmányi bevezetések j e l l emző jegyeként az afrikai egység meg-
valósulása esetén normatív lehetőségként - vagy éppen kötelezettségként - a szuverenitásról lemondásra, 
egy kivétel összehasonlító indoklását adja D. -G. Lavroff 'Sénégal : La Constitution du 3 mars 1963' Re-
vue du Droit public 1963/2, 214. o. Ezekkel szemben viszont az a l g é r i a i a lkotmány preambuluma 
igen részletes és tagolt, a politikai struktúrát és célkitűzéseket érintő elvi deklarációt nyújt , ez azonban a 
részletrendelkezésekben konkretizálás folytán fokozottabb normatív jelentőséggel legfel jebb a rendsze-
rező értelmezés egyik alapjaként rendelkezik (Jacques Robert ' L a République Algérienne, Démocratique 
et Populaire' Revue du Droit public 1964/2, 333-369 . o.; Bihari Ottó 'Az Algériai Népi Demokratikus 
Köztársaság Alkotmánya' Külföldi Jogi Cikkgyűjtemény 1965/1, 124-125. o. 

106 Lásd Marcel Prélot Institutions politiques et droit constitutionnel (Paris: Dalloz 1957), 283. o. Egy hasonló 
tervezet bevezetése egyébként a háború eli télését is magában foglal ta (Annales de L'Assemblée Nationale 
Constituante élue le 21 octobre 1945, 111, 670 . o.). 

1 0 7 C O S T E - F L O R E T kifejezése, ld. Constitution de la République Française Textes complètes et commentaires par 

J. Lassaigne (Paris 1947), 14. o., id. Szabó Imre Az emberi jogok mai értelme (Budapest : Hungária 1948), 

92. o. 
108 Prélot, 3e éd. (1963), 567. o. 
109 Roland Weyl 'Die französische Verfassung von 1958 und ihre ersten antidemokratischen Auswirkungen' 

Neue Justiz 1959/7, 236. o. 
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követően létrehozott alkotmányok megoldása a deklaráció jogi tételezést nem igénylő 
érvényességéről folytatott vitát a preambulum által felhívott elvek konkrét jogi - m e r t 
j o g i t é t e l e z é s h e z k ö t ö t t - értékét érintő polémia medrébe terelte. A probléma 
politikai súlyát az alapjogok általános alkotmányi biztosítottsága mértékének és módja-
inak kérdésén kívül még fokozza, hogy az 1946. évi alkotmány az alkotmánybíróság 
döntési köréből kivonta „az alkotmányosság ellenőrzésének e leginkább termékeny me-
zejét",110 az ilyen megszorítást nem ismerő 1958-as alkotmány viszont az elnöki jogkör 
és a preambulum normativitása közötti viszony dilemmáját vetette fel azon hivatkozás-
sal, hogy „az elnököt voltaképpen c s a k az alkotmány köti",111 

Az alapkérdést érintően - nevezetesen, hogy a bevezetés az aktus részének tekinthető-
e, vagy sem - az elmélet lényegében egyöntetűen igenlő választ adott, főként arra utalva, 
hogy a preambulumot az érdemi rendelkezésekkel azonos formák között hozták létre. 
Amint ez megalapozott érvként elhangzott: a bevezetéssé minősítés csupán egy s z e r -
k e s z t é s i m e g o l d á s eredménye, s a numerotizálás hiánya nem jelenthet többet, mint 
hogy a jogalkotó feltehetően a kifejezés pontosságának kisebb fokára törekedett,112 eb-
ből pedig egyértelműen következik, hogy „az alkotmány nem kizárólag számozott sza-
kaszokból áll, hanem magában foglalja a preambulumot is".113 Ugyanakkor azonban meg 
kell jegyeznünk: a preambulumban történő rendezés alkotmányi értékének másfél évszá-
zados csaknem egyöntetű francia elismerését érintően egy figyelemreméltó nézőpontvál-
tozásnak lehetünk tanúi, ugyanis a formailag azonos megoldás a történelmi feltételek által 
meghatározottan jellegében eltérő tartalmakat takar. A polgári társadalom felfelé ívelő 
szakaszában ugyanis az alapjogokra vonatkozó - természetjogi, örök és időtlen elvek-
nek tekintett114 - tételek azért nyertek deklaratív formában s a tételes alkotmányszöveget 
megelőzően elhelyezést, hogy ezzel is kifejezésre jusson tartalmának alkotmányfeletti 
jellege;115 ezzel szemben az alapjogokat preambulumba utalással szabályozó mai gya-
korlat olyan helyzetet jellemez, amikor nyilvánvaló politikai indítékoktól vezettetve 

110 Prélot, l í r e éd. (1957), 527. o. 
111 Bihari Ottó Az állami szerkezei felépítése és intézményei a mai kapitalista és szocialista országokban (Bu-

dapest: Tankönyvkiadó 1965), 123-124. o. 
112 Robert Pelloux 'Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946' Revue du Droit public 1947, 390. o. 
113 Jacques Georgel 'Aspects du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958' Revue du Droit public 

1960/1, 93. o., és hasonlóan Georges Burdeau Traité de Science politique 111 (Paris: Librairie Générale de 
Droit et de Jurisprudence 1950), 127. o.; Paul Bastid 'Les principes généraux de la nouvelle constitution 
française' Revue internationale de Droit comparé 1959/2, 352. o.; Maurice Duverger Institutions po-
litiques et droit constitutionnel (Paris: Presses Universitaires de France 1963), 643. o. 

114 „A francia forradalom [... 1 a polgárokat elvont módon tekintette [...], mint a vallások az embereket általá-
ban, helytó'l és időtől függetlenül" - Alexis de Tocqueville L'Ancien Régime et la Révolution 8' 'éd. (Paris: 
Calmann Lévy 1877), 18. o. - , s ezért - ahogy ezt az 1879. augusztus 3-i előkészítő ülésen D E S M E U N I E R kifej-
tette - „a Deklarációnak a kormányzás minden formájára alkalmazható jogok, vagyis elvek deklarációjává 
kell válnia". - Arch, parlamentaires V I I I , 334. o., id. Burdeau, 125-126. o. 3. jegyzet. 

115 Az 1 7 8 9 . augusztus elsejei előkészítő ülésen hangsúlyozta pl. BARNAVE annak szükségességét, hogy az 
alkotmány élére iktatandó deklaráció „egyszerű és minden szellem számára hozzáférhető legyen, hogy 
nemzeti katekizmussá válhassék". A természetjog léte ekkor általánosan elfogadott volt - a deklarációnak 
az alkotmányba történő felvételét is csak azért ellenezték néhányan 1789-ben, mert a részletes rendezés-
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jelentős társadalmi erőknek már nem áll érdekében a társadalom minden tagját egyenlően 
megillető jogok megfelelő biztosítékokkal övezett kinyilvánítása.116 

Az előbbiekből is következően ma a probléma iényege immár kevésbé a deklaráció 
jogi természetének, mint inkább normativitása fokának meghatározásában rejlik. Az in-
dokolt dilemma tárgyi alapját a „bizonytalan és általános kijelentésekre szorítkozó" s 
így a szabályozás érdemét érintően jogos kétségeket hagyó deklaráció,117 valamint a szin-
tén hatályosnak tekintett 1946-os alkotmány-preambulum tartalmának mindennemű 
konkrétságot nélkülöző általános elvi jellege képezi.118 Alapjában a mai felfogás azokon 
az ösvényeken és végletek között keresi a megoldást, amelyeket már a két háború közötti 
irodalom felmutatott: a deklaráció vagy alapvető, a jogalkotás és jogélet egészéi megha-
tározó i m p e r a t i v j o g s z a b á l y , 1 1 9 vagy éppen ellenkezőleg, filozófiai igazságok 
és elvek olyan foglalata, amely ismételt alkotmányi kinyilvánítástól függetlenül is az 
alkotmányi legitimitás s a közjog részét képezi - önmagában, végrehajtási törvény hiá-
nyában azonban egy e g y s z e r ű í g é r e t normativitás át meghaladó jogi erővel nem 
rendelkezhet.120 

A korábbi vitákhoz mérten a mai felfogás jellemzője így főként abban jelentkezik, hogy 
áthidaló, a szélsőséges állapotok között közvetítő megoldások váltak benne uralkodóvá. 
Kivételesnek számít az 1946-os bevezetésnek csupán e r k ö l c s i - f i l o z ó f i a i jelen-
tőséget tulajdonító állásfoglalás;121 és az is, amely szerint az 1958-as preambulum által 
felhívott szövegek tartalmi sokfélesége csak a t ö r v é n y h o z ó i o r i e n t á c i ó meg-
jelölésére, s nem különböző jogi következtetések levonására szolgál.122 Hasonlóképpen 

ben foglalt eset leges megszorítások széles tiltakozást válthatnak ki - , s az 1875-ös alkotmány hallgatása 
is egyes szerzők szerint arra vezethető vissza, hogy a deklaráció elveit akkor már „a francia nép véglege-
sen megszerzett tu la jdonának" tekintették. A. Esmein Éléments de droit constitutionnel français et com-
paré I, 8e éd. (Paris; Sirey 1927), 593-599. o. 

' A tervezetkészítés során, mint ismeretes, a baloldal lényegesen határozottabb megfogalmazásokat adott, 
ez azonban „túl pontos" volt ahhoz, hogy az alkotmányozók többsége e l fogadja: a politikai küzdelem 
eredménye egy kompromisszumos megoldás lett - Michal Staszków 'Quelques remarques sur les „droits 
économiques et soc iaux" ' in Essais sur les droits de l'homme en Europe I (Torino: Giappichelli 1961), 4 8 -
49. o. - , egy nyilvánvaló „jogi anomália, mivel a preambulumnak deklaratív értéknél szükségképpen 
többel kellene rendelkeznie" - Carl Joachim Friedrich La démocratie constitutionnelle (Paris: Presses 
Universitaires de France 1958), 87. o.; részletes polikai elemzést ad még Carl Joachim Friedrich 'Die neue 
französische Verfassung in politischer und historischer Sicht ' in Zur Theorie und Politik der Verfassungs-
ordnung (Heidelberg: Qualle und Meyer 1963), 181-196. o. 

' R. Carré de Malberg Contribution à la théorie générale de l'Etat II (Paris: Sirey 1922), 581. o. 
1 Jellemző, hogy 1946-ban „alternatív módon ugyanazon Gyűlés, ugyanazon pártok, sőt néha ugyanazon 

szónokok ellentétes jel lemvonásokat - valóban alkotmányi rendezést vagy éppen egyszerűen politikai-
filozófiai hitvallást tulajdonítottak a preambulumnak". Rivero - Vedel 'Les principes économiques et 
sociaux et le Préambule de la Constitution' Droit social, fasc. 31, 19. o. 

J Pl. Léon Duguit Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon 2céd. (Paris 1920), 
559-661. o. 

J Pl. Esmein - Nézard Éléments de droit constitutionnels I (Paris 1927), 596 -601 . o.; Maurice Hauriou 
Précis élémentaire du droit constitutionnel 4° éd. (Paris 1938), 243. o. 

1 Pl. RIPERT. Id . G e o r g e l , 86. o. 
2 Jean Chatelain La nouvelle Constitution et le régime politique de la France 2e éd. (Paris: Berges-Levrault 

1959), 184. o. szerint ui. a deklaráció alapvetően liberalista s az 1946-os bevezetés lényegileg „szocialista 
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kivételesnek minősül ugyanakkor az a felfogás is, amely „a szó szoros értelmében alkot-
mányi szabálynak", az alkotmány értelmezésére és kiegészítésére egyaránt alkalmas k ö -
t e l e z ő n o r m á k halmazának tekinti e szövegek tartalmát.123 A szerzők többsége 
ugyanis a preambulum általános normaértékét elismeri, de csak bizonyos fenntartások-
kal. így egyesek szemében a bevezetés k e t t ő s a r c u l a t ú : a törvényhozóval szem-
ben kizárólag e r k ö l c s i , a közigazgatással s a bíróságokkal szemben viszont teljes értékű 
tételes j o g i autoritással rendelkezik.124 Mások végső soron szintén bizonyos „pozitív 
törvényi erőt" vagy „alkotmányjogi értéket" tulajdonítanak a preambulumnak, megálla-
pítják normati vitását a joggyakorlat irányában, ugyanakkor a konkrét esetekre vetített 
tételes jogi autoritását tagadva a bevezetésben foglalt kijelentéseket a szabadabban é r -
t e l m e z h e t ő k ö z j o g i a l a p e l v e k szférájába emelik.125 Végezetül a különböző 
felfogások sorában leginkább figyelemreméltónak azok az álláspontok minősülnek, ame-
lyek a normativitás jellege és mértéke tekintetében a szóban forgó deklaratív tételek bel-
ső tartalmi tulajdonságai és funkciói figyelembevételével differenciálnak. E különbség-
tétel azt jelenti, hogy csupán a kellő pontossággal megfogalmazott, következésképpen 
végrehajtási rendelkezés nélkül is közvetlenül alkalmazható bevezetésbeli tételek ren-
delkezhetnek p o z i t í v j o g i értékkel,126 minthogy az alkotmányok ideologikus ren-
delkezései általában alanyi jogok és kikényszerítő kötelezettségek közvetlen alapját 
képező pozitív jogi szabályokat és további jogalkotói rendezést igénylő, a törvényhozás 
és a kormányzat figyelmébe ajánlott p r o g r a m okat vagy d i r e k t í v á kat egyaránt ma-
gukban foglalhatnak.127 

A preambulumban kifejeződő elvek és tételek normativitásának, jogi jelentőségének 
és kötelező ereje jellegének francia elméleti felfogásában tehát a bizonytalanság és inga-
dozás bizonyos jelei észlelhetők, s lényegében e jegyek tükröződnek a joggyakorlatban 
is. Egyes szerzők szerint a második világháború utáni alkotmány-preambulumok jogi 
erejének elismerése a Tribunal de la Seine 1947. január 22-én hozott döntésével, egy olyan 
végrendeleti kikötés semmisnek nyilvánításával veszi kezdetét, amely az öröklést a ked-

és intervencionista" szelleme összeférhetetlen egymással , így az alkotmányossági ellenőrzésnek az 1958-
as preambulum alapján lehetővé tétele olyan értelmezési szabadságot eredményezne, amely csakhamar 
„a vitatott rendszabály opportunitásának egyszerű értékelésévé alakulna át". 

1 2 3 L ' H U I L L I E R , hasonlóan DUVERGER és LAFERRIÈRE. Id. Georgel, 1 0 0 . és 8 6 . o. 
124 Prélot, 283. o. Ebből következően egyébként az alkotmányossági ellenőrzés tekintetében lényegileg 

CHATELAIN álláspontjával egyező következtetésre jut . 
1 2 5 GAZIER ál lásfoglalása a Dehaene-ügyben (Conseil d'Etat 1 9 5 0 . VII. 7 . ) : Revue du Droit public 1 9 5 0 , 7 0 4 . 

o.; Maxime Letourneur 'La suprématie de la règle de droit et les principes générau du droit en droit public 

français' in Problèmes contemporains de droit comparé I (Tokio: Institut Japonais de Droit comparé -

Université C h u o 1 9 6 2 ) , 6 1 és 6 8 . o. 
1 2 6 W A L I N E ál lásfoglalása a Dehaene-ügyben, Rivero - Vedel, id. Georgel, 86. o. 
127 Burdeau, 128-129. o. és Georges Burdeau Les libertés publiques (Paris: Librairie générále de Droit et de 

Jurisprudence 1961), 60. és 316. o., mely előbbire példaként az egyenlő közteherviselést, utóbbira pedig 
a munkához való jogot említi. 

128 Ld. Prélot, 283-284 . o. Megjegyzendő, Conseil d'Etat 1947. április 23-i döntése értelmében még „a 
preambulum pozitív törvényi értékkel nem rendelkezik". 
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vezményezett zsidó vagy nem-zsidó személlyel történt házasságkötésétől tette függővé.128 

Ezt követően, gyakorlása korlátainak egyidejű jogalkalmazói megállapításával dekla-
rálták egyes komoly politikai jelentőségű alapjogok pozitivitását is.129 Amint azonban 
egy áttekintésből kitűnik,130 a gyakorlat továbbra sem vált egységessé: egyes esetekben 
elismerik a közigazgatást,131 vagy ellentétes törvény hiányában minden címzettet132 köz-
vetlenül kötelező erejét, más esetekben viszont a preambulum-tartalomnak csak az álta-
lános jogelvekkel egyenértékű normativitást tulajdonítanak.133 A joggyakorlat alakulá-
sában 1954-tő! kezdve lényegében ezen utóbbi megoldás vált általánossá, amennyiben 
egyre inkább forrásmegjelölés nélkül, a pozitív jog szoros alkotóelemeit nem képező, de 
meghatározott normativitással mégis rendelkező általános közjogi elvekként hivatkoz-
nak egyes preambulum-elemekre,134 noha a sztrájkjog teljes értékű és közvetlen alkalma-
zásban is kifejeződő pozitivitását például változatlan módon elismerik, amennyiben an-
nak gyakorlása nem politikai érdekből történik.135 

A második világháború után létrejött francia alkotmányok preambulumai normati-
vilásának, s ezzel együtt az alapjogok alkotmányi biztosításának kérdése tehát nem nyert 
teljesen megnyugtató, vagy akár egységes megoldást a francia elméletben s gyakorlat-
ban. Bár az elmélet bizonyos képviselői és a jogalkalmazó szervek hajlanak arra, hogy 
meghatározott mértékben és arányban, fenntartásokkal élve, de facto jogi tételeknek te-
kintsék a különböző preambulum-elemeket,136 közvetlen jogforrási értéküket mégis gyak-
ran tagadják, s az általános tendencia inkább abban a törekvésben jelentkezik, hogy konk-
rét pozitív tételezettségük elismerése helyett a végrehajtás formális kényszerének kikü-

L2<> A sztrájkjog pozit ivitása tekintetében ld. a 1 2 5 . jegyzetben említett Dehaene-ügyeV. Revue du Droit public 
1950. 691. o. Phil ippe Braud La notion de liberté publique et ses implications en droit français (Paris: 
Librairie générale de Droit et de Jurisprudence 1968) szerint az első tulajdonképpeni áttörést ez, a De-
haene-ügyben hozott döntés képezte, mely egyértelműen tanúsította, hogy megfelelő' törvényi szabályo-
zás hiányában a preambulum elégségesen pontos rendelkezései m ó d o s í t j á k a hatályos jogot. 

1 , 0 G A Z I E R (in Conclusion des Commissaires du Gouvernement)'. Revue du Droit public 1 9 5 9 / 5 , 1 0 1 3 . o. 
131 A Dahaene-ügyön kívül pl. az Amicale des Annamites de Paris (1956. VII. 11., Ree. 317. o.) s a Syndicat 

Fédéral des fonctionnaires malgaches et assimilés (1957. I. 25., Ree. 317. o.) ügyek. 
132 Pl. a Ministre de l'Agriculture c. Dame Lamotte (1950. II. 17., Ree. 110. o.) s a Garrigou-agy (1956. III. 

16., Ree. 121. o.). 
133 Syndicat des propriétaires des forêts de Chènes-lièges d'Algérie (1958. II. 7., Ree. 74. o.): „törvényerővel 

rendelkező a lape lvek" ; Syndicat Fédéral... (Id. 131. jegyze t , Ree. 65. o.): „a nevezetesen az alkotmány-
preambulumből következő általános jogelvek". 

134 így pl. az egyenlőség vagy a törvényesség elvére, ld. Prélot, 284. o. és Antoine Frasseto 'La liberté d 'opi-
nion du fonct ionnaire en droit comparé européen' in Essais sur les droits de l'homme en Europe..., 144. 
o. A Conseil d'Etat egyébként hasonló megoldást fogadott el már a Chavaneau-ügyben (1949. IV. 1.) s 
a Barel-ügyben (1954. V. 28.) egyaránt. 

135 Pl. Marcel Waline (in Lepouse-iigy | Conseil d'État, 1958. XI. 28.]): Revue du Droit public 1959. 2. 3 0 6 -
310. o.; Bertrand (in Fédération des Syndicats chrétiens de Cheminots [Conseil d'Etat, 1964. X. 23.]): 
Revue du Droit public 1964/6, 1213. o. 

136 A Conseil d'État államtanácsosa, M A X I M E L E T O U R N E U R szíves közlése szerint a preambulum normativitá-
sának elismerésében a fordulópontot 1958 képezte, ugyanis ekkor az új a lkotmány a parlament törvény-
hozási jogkörét taxatíve körülhatárolva a kormánynak ál talános szabályozó hatalmat biztosított, s így a 
fokozottabb el ismerést az emberi jogok ügyének magától a szabályozó hatalom esetleges korlátozó te-
vékenységétől való védelme is igényelte. 
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szöbölése és a kevésbé kötött értelmezés lehetőségének biztosítása érdekében azokat a 
francia közjog olyan i m m a n e n s a l a p e l v eiként kezeljék - és részben érvényesít-
sék - , amelyeket az alkotmány nem konstituál, hanem csak d e k l a r á l . Az alapjogok 
szabályozása és érvényesítése azonban egyaránt a konkrét társadalmi-politikai erőviszony-
ok függvénye. Alapvetően ezek meghatározó szerepének tulajdonítható, hogy a pream-
bulumban felhívott tételek egy része ténylegesen mégis realizálódik a francia gyakorlat-
ban, s ezekhez mérten csupán másodlagos tényezőként jelentkezik a szabályozás módja 
és formája abban, hogy az emberi jogok problémája Franciaországban lényegében mind-
máig - amiként a francia és a nemzetközi irodalom egyöntetűen vallja - megoldatlan 
maradt.137 Ezért állapíthatták meg a francia rendszer külföldi elemzői, hogy „az emberi 
jogok [...] a közönséges jogalkotó szuverén akaratának vannak alávetve"138, s minthogy 
az alkotmányosság őrei e jogok hathatós és széles körű biztosításában eleve nem érdekel-
tek, „a kifosztott polgár számára a preambulum olyan kincseskamra, amelynek kulcsával 
más rendelkezik",139 

B) BEVEZETÉSEK A SZOCIALISTA ALLAMOK ALKOTMÁNYAIBAN 

Az ünnepélyes bevezetések alkalmazása szempontjából az alkotmányfejlődés új típusát 
je lző szocialista alkotmányszerkesztési gyakorlat történelmileg módosuló képet mutat. 
Az első szocialista alkotmányok ugyanis - a magyar Tanácsköztársaság alkotmányának 
kivételével - sajátos tartalmat hordozó pre amb ultim mai bevezetve jelentek meg, a Szov-
jetunió 1936. évi alkotmányától kezdve azonban e gyakorlat időleges megváltozásának 
lehetünk tanúi. Bevezetés nélkül kerültek megszövegezésre a szovjet alkotmány hatását 
tükröző 1940-es mongol alaptörvény, valamint az új, európai népi demokratikus államok 
első, lényegében 1948-ig kibocsátott alkotmányai.140 Ettől az időponttól kezdve azon-
ban a szocialista alkotmányozási gyakorlatban a hosszabb vagy rövidebb bevezetési for-
mák alkalmazása ismét általános, csaknem kivétel nélküli gyakorlattá vált.141 Ezek az új 
alkotmány-preambulumok többségükben lényegesen eltérő - történeti, ideológiai és tár-
sadalmi elemekben, célkitűzésekben és más, elvi jelentőségű megállapításokban rendkí-
vül gazdag - differenciált tartalmat hordoznak. 

137 E viszonyt jellemzi paradoxikus formában a francia megoldásra utalva Staszków, 48. o.: „Míg azonban 
a joghatástól való megfosztáshoz elégséges egy szabálynak az alkotmányszövegből preambulumba ik-
tatása, egyáltalán nem elegendő magába az alkotmányszövegbe felvenni egy preambulumban foglalt 
elvet ahhoz, hogy annak kötelező erő tulajdoníttassék." 

138 Basu, 116. o. 
139 Jean F. Aubert 'La constitution française du 4 octobre 1968' Zweitschrift für Schweizerisches Recht 1960/1, 

44-45 . o. 
140 Lásd pl. Jugoszlávia és Albánia (1946), Lengyelország és Bulgária (1947), valamint Románia és Korea 

(1948) alkotmányát. 
141 E ritka kivételek közé tarozik pl. Románia (1965) legújabb alkotmánya. 
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1. A bevezetések tartalma 

A szocialista alkotmányok preambulumainak jellemző tartalmi jegyeit a 4. táblázatban 
mutatjuk be. E preambulumok többnyire külön cím nélkül, egy vagy több összetett mon-
datnyi terjedelemben, kevésbé kötött szerkezetben képezik az alkotmány bevezetését, így 
csupán kivételként jelentkeznek azok a megoldások, amelyek esetében a bevezetések önál-
ló címet viselnek,142 vagy pedig elkülönülő egységekre tagoltan jelennek meg.143 

A preambulumok első tartalmi eleme általában az alkotmányozó tényező esetleg köz-
vetett formában való megjelölése. A további tartalmi jegyek közül az egyik leginkább 
jelentős elem az állami berendezkedés formájának, s ezzel többnyire párosulva a hata-
lomgyakorlásban résztvevő társadalmi erők szervezetének és rendszerének, az állam szö-
vetségi politikájának részletező meghatározása, ami a munkásosztály vezető szerepének 
leszögezésén túlmenően gyakran a pártvezetés elvét is magában foglalja. Az alkotmány-
preambuium talán egyik leginkább ünnepélyes s általában legterjedelmesebb részét a 
társadalom egészét érintő vívmányok törvényi megörökítését és leszögezését is tartalma-
zó történelmi elemzés képezi, mely az önállóságért vívott harcokról, a szocialista forrada-
lomról való megemlékezés során a Szovjetunió által nyújtott támogatást gyakran kifeje-
zett formában is méltatja.144 A történelmi visszatekintésben olykor más elemek is helyet 
kapnak, így például megemlékezés egyes kiemelkedő államférfiakról,145 kettéosztott ál-
lamok esetében az inkriminált imperialista célkitűzések elemzése,146 vagy annak az in-
dokolás szerepét játszó rögzítése, hogy az új alkotmányozást a korábbi alaptörvénynek a 
fejlődés általi túlhaladottsága igényli.147 A fejlődés állomásaira történő visszatekintés-
ből egyenesen következik a jelen értékelése s a jövő feladatainak, a továbbfejlődés út-

142 Nyilatkozat címet visel Csehszlovákia (1948 és I960), Bevezetés címet pedig Kína (1954) alkotmánya. Itt 
csak utalhatunk a k ö v e t k e z ő pontban tárgyalandó érdekes jugoszáv (1963) megoldásra, amelyben a cím 
nélküli preambulum és az első rész és szakaszok között Bevezető rész - Alapelvek c ímű elvi nyilatkozat 
helyezkedik el. 

143 A hosszabb rendelkezéseknél általános gyakorlat a b e k e z d é s e k r e t a g o l á s . Ilyen tagolás előfor-
dul összetett mondatból ál ló preambulumoknál (Jugoszlávia [1963], NDK [1968]) is, sőt a tagolás teljeseb-
bé tétele érdekében kivételesen egy részmondaton belül is a felsorolást bekezdésekre tagolják (Lengyelor-
szág [1952]). Formális tagolás azonban csak egyes részrendelkezések (Mongólia [ 1924 j) vagy egész részek 
(Csehszlovákia [1960| , Jugoszlávia: Alapelvek [1963]) numerotizálása által érhető el. A tagolás tartalmi 
jelentőségére ld. Vladimir Procházka 'L'origine de la Constitution de 9 mai et son évolution ultérieure' 
Bulletin de Droit Tchécoslovaque 1956/3-4, 237-238. o.; Vladimir Procházka 'La constitution socialiste 
de la Tchécoslovaquie et le chemin y ayant conduit ' Bulletin de Droit Tchécoslovaque 1960/1-2, 34. o. 

144 Ezzel bizonyos összefüggésben a csehszlovák alkotmány ( 1 9 6 0 ) a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
hatását, a mongol ( I 9 6 0 ) pedig ezen túlmenően L E N I N történelmi szerepét is a bevezetésbe iktatja. 

1 4 5 PL. Mongólia ( 1 9 2 4 ) és Vietnam ( I 9 6 0 ) . Ez utóbbi ismételt formában örökíti meg Ho S H I M I N H nevét, 
ennek indokát azonban egy polgári kritikus abban látja, hogy az újraegyesítésben - mely „politikailag 
legérdekesebb részéből" , a bevezetésből kitűnően az alkotmány fő célja - az elnök neve fegyvert képez. 
Bemard Fall 'Die neue Verfassung der Demokratisches Republik Vietnam' Ost-Europa Recht 1 9 6 0 / 2 - 3 , 

1 4 7 . o. 
,4é Ld. Vietnam (1960) és N D K (1968) alkotmányát. 
147 Pl. Jugoszlávia (1953 és 1963) és Kuba (1959). 



4. táblázat 
Néhány szocialista állam alkotmány-preambulumának főbb tartalmi elemei 

1. 2. 3 . 4 . 5. 6 . 7. 8. 9 . 10. 11. 12. 13. 

OSzSzSzK (1918. VII. 10) X alkotmány összetétele, hatálybalépése, 
közzététele és oktatása 

SzSzSzK (1923. VU. 6.) X alkotmány összetétele; 
szovjet hatalom sérthetetlensége 

Mongol Nk (1924. XI. 24.) X X (X) állami pecsét; ünnep; évjelölés; 

alkotmány közzététele és oktatása 
Csehszlovák Nk (1948. V. 9.) X X X X XX X XX X X nemzeti bizottságok elve 
NDK (1949. V. 30.) X X 
Magyar Nk (1949. VIII. 20.) (X) X X X X X 
Lengyel Nk (1952. VII. 22.) X X X XX X XX X X (X) államhatárok rögzítése; az alkotmány 

kötelező jogi alapelv 
Román Nk (1952. IX. 24.) X X X X X X X X X X 
Jugoszláv Szöv. Nk (1953. I. 13.) (X) 
Kínai Nk (1954. IX, 20.) X X X X X X X X XX X X X X 

Kubai Közt. (1959. II. 7.) X (X) 
Vietnami Dk (1960. I. 1.) X X X X XX XX (X) X X X X területileg egységes állam; békés újraegyesítés 
Mongol Nk (1960. VII.) X XX X X X X MARxista—LENiNista elmélet szerepe 
Csehszlovák Sz K (I960. VII. 11.) X X X X X XX X X X X X X X X 
Jugoszláv SzSzK (1963. IV. 7.) X (X) X (X) X X 
NDK (1968. IV. 6.) X (X) (X) X 

1. külön cím 
2. a lkotmányozó 
3. á l lamforma 
4. társadalmi politikai alap 
5. párt vezető szerepe 

6. történeti elemzés 
7. hála a Szovjetunió iránt 
8. célkitűzések 
9. nemzet i -nemzet iségi viszony 

10. külpolitika: szövetség a Szovjetunióval és a szocialista államokkal 
11. külpolitika: világbéke 
12. a lkotmányos vívmányok rögzítése 
13. a lkotmányos követelmények rögzítése 
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jainak kijelölése, a követendő politika programatikus meghatározása,148 ami általában 
egyúttal hallgatólagos vagy kifejezett formában az alkotmány indokolását is magában 
foglalja.149 Az állami-társadalmi élet egészét átfogó célkitűzéseknek ilyen körvonalazása 
tartalmát és általánosságát tekintve bevezetésenként különbözik, az egyes preambu-
lulmoknak azonban gyakran visszatérő jelentős elemeként szerepel a nemzeti-nemzeti-
ségi viszonyok, valamint a követendő külpolitika, így különösen a Szovjetunióval és 
más szocialista országokkal való szövetségi kapcsolat, s a háború kiküszöbölésére irá-
nyuló nemzetközi törekvés főbb elveinek rögzítése. Konkrét, szabályozó-normatív jelle-
gű rendelkezések az újabb szocialista alkományi bevezetésekben már csak kivételesen 
fordulnak elő, s az ilyen tartalmi összetevők is, amint ez a táblázatból látható, elsősorban 
deklaratív jellegűek. Végezetül, a második világháborút követően létrejött szocialista 
alkotmány-preainbulumokat többségükben az alaptörvény kettős természetének, kettős 
funkciójának az értelmezés irányítását szolgáló rögzítése zárja. 

2. A bevezetések normativitása 

A szocialista alkotmány-preambulumok normativitásának jellegét és mértékét elsősor-
ban az alkotmányi bevezetés tartalma határozza meg. A kérdés nyilvánvalóan másként 
vetődik fel a közvetlenül érvényesülő tételes rendelkezéseket is tartalmazó első szocia-
lista alkotmányi preambulumoknál, és másként a második világháború után született al-
kotmányok bevezetéseinél, melyeknek normatív jelentőséget igénylő tartalma főként 
különböző elvek és célkitűzések deklaratív értékelő rögzítésében fejeződik ki. Ez utób-
biak normativitásának szemléltetésére néhány újabb alkotmányra figyelemmel áttekint-
jük a preambulumok funkcióját érintő főbb irodalmi állásfoglalásokat. Már a rövidebb 
terjedelmű alkotmányi bevezetések is rendelkeznek azzal a funkcióval, hogy általános 
tételeikkel olyan e l v i k e r e t et képezzenek, amit a tételes rendelkezések töltenek meg 
konkrét tartalommal. Ezt figyelhetjük meg a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r -
s a s á g 1949. évi néhány soros alkotmány-preambulumánál is,150 s még inkább az ugyan-
ekkor elfogadott m a g y a r alkotmánynál, melynek bevezetése „az alkotmány elválaszt-
hatatlan része. Bár nem tartalmaz tételes rendelkezéseket, kifejezi azt az eszmei alapot, 
amelyre az alkotmány felépül és ennek megfelelően az alkotmány tételes rendelkezései-
vel egységes egészet alkot"151. S jóllehet az alkotmányozó országgyűlésen e bevezetés 
kapcsán az előadó s a felszólalók csak a történelmi vívmányok és a hála ünnepélyes tör-
vénybefoglalásáról emlékeztek meg,152 a jogtudomány mégis egyértelműen arra a követ-

148 Az összefüggést példázza Peter Colotka - Stanislav Matousek 'K novej socialistickej ustave C S S R ' Prá-
vnické Studie 1960/4, 517. o. 

149 Vö. pl. 'A Demokratikus Német Köztársaság alkotmánya' Állam és Igazgatás 1949/11-12, 512. o. 
150 Vö. Maunz, 317. o., aki ezt a keretet a szocialista demokrácia megfogalmazásában látja. 
151 Beér János - Kovács István A Magyar Népköztársaság Alkotmánya (Budapest 1959), 24. o. 
152 Lásd R Á K O S I M Á T Y Á S eló'adói beszédét, valamint LOSONCZY G É Z A , MIHÁLYFI E R N Ő stb. felszólalását in Az 1949. 

évi június 8-ára összehívott országgyűlés naplója |Hiteles kiadási 1 (Budapest 1950), 169., 179., 182., 
187. stb. o. 
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keztetésre jutott, hogy alaptörvényünk preambuluma eszmei megalapozásként „norma-
tív elemeket is hordoz", tehát „normatív hatálya is van".153 

A hosszabb terjedelmű alkotmányi bevezetéseknél a normativitás kérdése differenci-
áltabban jelentkezik. Az 1948. évi c s e h s z l o v á k alkotmány preambulumát érintően 
például kimutatták, hogy az alkotmánynak a preambulumot is magában foglaló szövege 
szerves egységéről rendelkező 171. § értelmében nemcsak „fő iránymutató szabálynak" 
kell tekinteni egyes tételeit, de ezen túlmenően az utolsó előtti bekezdése utolsó két mon-
datában foglalt értékelő megállapítások154 olyan szoros értelemben vett j o g s z a b á -
ly oknak minősülnek, amelyek „mint minden más szabály kötelezőek és [...] közvetlen 
kötelezettségeket tartalmaznak", s éppen ezek alapján bizonyították, hogy a magántulaj-
don tételesen kifejezett alkotmányi védelme például nem zárja ki a magánszektor foko-
zatos, de tényleges gazdasági visszaszorítását.155 A v i e t n a m i alkotmány esetében a 
bevezetésnek mint az újraegyesítés s a szocialista gazdálkodás és államépítés célkitűzé-
seit magában foglaló politikai manifesztumnak sajátos normativitására mutattak rá,156 az 
1960-as m o n g o l alkotmány-preambulum kapcsán pedig maga az előadó hangsúlyoz-
ta előterjesztésében a párt vezető szerepe s a MARxista—LENiNista elmélethez ragaszkodó 
hűség preambulumba foglalásának „rendkívüli elvi jelentőségét".157 

Több tekintetben sajátos jellemvonásokat mutat az 1960. évi új c s e h s z l o v á k al-
kotmány bevezetését képező, három részre tagolt nyilatkozat, mely lényegében átmenetet 
jelent az alapvető elveket és célkitűzéseket meghatározó, eddigiekben vizsgált alkotmá-
nyi bevezetések, valamint az alább tárgyalandó új jugoszláv megoldás között. A Nyilat-
kozat ugyanis, mint „kivételes jelentőségű politikai okmány", a jövőre vetített „alapvető 
gyakorlati program" részletező kifejtését tartalmazza,158 s egyes kiemelt tételeken kívül 
- az alkotmány a felépített szocializmus rendjét nem konstituálja, hanem deklarálja,159 e 
rendnek a népi demokratikus államforma felel meg,160 ennek megfelelően s a fejlődés 
tapasztalataira figyelemmel tehét megerősíti a proletárdiktatúrának és népi demokratikus 

153 Beér János 'Népköztársasági alkotmányunk normatív je l legéhez ' Az Állam- és Jogtudományi Intézet 
Értesítője, 1960/2-3, 125. o. és Beér János - Kovács István - Szamel Lajos Magyar Államjog (Budapest 
1960), 78. o. 

154 „Azt akarjuk, hogy ál lamunkban a nemzetgazdaság teljes egészében a nép érdekét szolgálja s azt úgy irá-
nyítsák, hogy az általános jólét emelkedjék, ne legyenek gazdasági válságok, s a nemzeti jövedelem igaz-
ságosan oszoljék meg. Ezen az úton haladva olyan társadalmi formához akarunk eljutni, ahol végkép 
megszűnik az embernek az ember által való kizsákmányolása - vagyis a szocializmushoz." 

155 Viktor Knapp A tulajdon a népi demokráciában A tulajdon jogi szabályozása a Csehszlovák Köztársaság-
ban (Budapest 1954) 132-133. és 348. o. 

156 Fali, 147. o. 
157 Infornacionnüj Bjulleteny [Ulan-Bator] 1960/3, 6. o.; J. Cedenbal 'Novaja Konsztitucija Mongolszkoj 

Narodnoj Reszpubliki Szovetszkoe goszudarsztvo i pravo 1960/10, 4. o. Vö. Lothar Schultz 'D i e neue 
Verfassung der Mongolischen Volksrepublik' Ost-Europa Recht 1962/1, 55. o. 

158 Jiri Hendrych in Bulletin de Droit Tchécoslovaque 1960/1-2, 11-12. o. 
159 Ld. Viktor Knapp 'Les questions posées par la propriété dans la nouvelle constitution de la République 

Socialiste Tchécoslovaque' Bulletin de Droit Tchécoslovaque 1960/1-2, 47. o. 
16(1 Ld. Pavel Peschka - Bedrich Rattinger 'Die neue Verfassung der Tschechoslowakischen Sozialistischen 

Republik' Neue Justiz 1961/3, 83. o. 
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formájának helyességét161 stb. - a kommunisztikus célkitűzések és a fejlődés fő irányvo-
nalai meghatározását, valamint az alkotmányfejlődés programját is magában foglalja. 
Ugyanakkor azonban e nyilvánvalóan normatív jelentőségű tételeket még a nemzetgyű-
lési vitán is csupán „a preambulumban kifejezett elvekként" jelölték meg162 - anélkül, 
hogy normativitása jellegét és fokát érintően akkor vagy később határozottan állást fog-
laltak volna. 

Az alkotmányozás szocialista gyakorlatában leginkább sajátos megoldással J u g o -
s z l á v i a 1963-as alkotmánya esetében találkozhatunk. Az alkotmány ugyanis a tulaj-
donképpeni rövid preambulumot követően egy Bevezető rész - Alapelvek címet viselő 
fejezetet tartalmaz,163 mely kilenc egységre tagoltan deklarációszerű összefoglalását ké-
pezi az alkotmány legfontosabb elveinek - többek között olyan elveknek is, amelyek 
csak e fejezetben nyernek rögzítést vagy szabályozást. E fejezet terjedelmileg a kéthar-
mad nyomdai ívet meghaladja, s ugyanakkor a tervezet indokolásának még e jelentős 
terjedelemhez mérten is aránytalanul nagy része, mintegy egyötöde foglalkozik ennek az 
egyébként kötetlen megszövegezésű, világos nyelvi szerkezetű bevezető résznek az in-
dokolásával. További sajátosságként említjük, hogy a jugoszláv szerzők nem az ünnepé-
lyes bevezető sorokat, hanem egységesen magát az Alapelvek című részt tekintik az al-
kotmány preambulurnának.164 így lényegében ez, továbbá a Bevezető rész tartalmi sajá-
tossága indokolja, hogy e körben foglalkozzunk az Alapelvek normativitásával. 

E megoldás kialakítására az alkotmányozót az az eszme vezette, hogy az alkotmány-
ban „szükség van egy olyan részre, amely nem szorosan normatív jellegű", de ugyanak-
kor alkalmas arra, hogy annak „alapvető politikai elméletét",163 „elméleti és ideológiai 
kvintesszenciáját",166 „többé vagy kevésbé elméleti jellegű alapelveinek aggregátumát",167 

„eszmei alapját, általános lényegi és elméleti szellemét"168 kifejeződésre juttassa. A Be-

161 Ld. Colotka - Matousek, 517. o. 
162 Lásd pl. Hendrych, különösen 15. o. 
163 Az egyes köztársaságok alkotmányai is hasonló megoldást fogadtak el. Lásd pl. Josip Globevnik 'Le 

Projet de Constitution de la Républ ique Socialiste de Slovénie ' Le Nouveau Droit Yougoslave 1963/1-3, 
33. s köv. o.; Djordji Caca 'Sur les caraetères fondamentaux de l 'Avant-projet de constitution de la Ré-

publique Socialiste de Macedonie ' Nouveau Droit Yougoslave 1963/1-3, 42. o.; Beanko M. Peselj 'Cons-

titutional Characteristics of the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina ' Review [London 1965/51, 

334-345. o. 
164 Lásd pl. Radomir Lukic 'La souveraineté des républiques fédérées d 'après l 'Avant-projet de Constitution. 

Le Nouveau Droit Yougoslave 1963/1-3 , 30. o.; J. Stefanovic 'Neke bitne karakterne crte nasih novih 

ustava' Zbornik pravnog Fakulteta u Zagrebu 1963/2—4, 87-98 . o.; Jovan Djordjevic 'The Relationship 

between Political Theory and the Consti tut ion' The New Yugoslav Law 1964/1-3, 10. o.; Caca, uo. 
165 Exposé des motifs de l 'Avanti-projet de la Constitution de la République Fédérative Socialiste de You-

goslavie' Le Nouveau Droit Yougoslave 1962/3-4, 38. o.; hasonlóan Ádám Antal 'A Jugoszláv Szocialista 

Szövetségi Köztársaság a lkotmányáról ' Állam és Igazgatás (1964 11), 1021. o. 
166 'Exposé des motifs du Projet de Consti tution de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie ' . Le 

Nouveau Droit Yougoslave 1963/1—3, 63. o. 
167 Djordjevic, 9. o. 
168 Jován Djord jevic 'La fédération social is te et les républ iques ' Le Nouveau Droit Yougoslave 1963/1-3 , 

10. o. 
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vezető rész egyfelől nem fejt ki minden elvet, amely a tételes szabályozásban testet ölt, 
másfelől azonban számos alapvető jelentőségű kérdés, így például a párt és egyes vezető 
társadalmi szervezetek szerepére,169 a külpolitikára, és mindenekelőtt a szövetség és a 
köztársaságok viszonyának alapjaira, a kettős szuverenitásra vonatkozó elvi tételek170 

csak e fejezetben nyernek szabályozást. 
A Bevezető rész normativitásáról annak utolsó mondata úgy rendelkezik, hogy ez mint 

„az alkotmány része [...] az alkotmány s a törvények magyarázatának, valamint az összes-
ség és minden egyén tevékenységének alapjául szolgál", s így, noha nincs alkotmányfeletti 
értéke, nem csupán deklaratív jellegű,171 hanem az alaptörvény erejével rendelkezik.172 

Normativitásának természetét a jugoszláv elmélet úgy magyarázza, hogy valóságos nor-
máknak minősíti az „eszmei-politikai direktívákat, elméleti és általános irányelveket jelö-
lő" alapelveket,173 melyek jogszabályi jellege nemcsak az értelmezésben játszott szere-
pében s egy eszmei keret nyújtásában, hanem abban is kifejeződik, hogy formális változ-
tatás vagy abrogálás lehetősége vagy szükségessége nélkül is az alkotmányi rendelkezések 
harmonizálása alapjául szolgálnak, részletesebb szabályozás hiányában k ö z v e t l e n ü l 
i s a l k a l m a z h a t ó k , 1 7 4 sőt, az eddigi szocialista gyakorlatban egyedülálló módon 
„megjelölik a követendő irányt az Alkotmány anélkül való tökéletesítésére, fejlesztésére 
és túlhaladására, hogy szükség lenne formai módosítások végrehajtására".175 Jogpolitika-
ilag ugyanis, amint ezt a hivatalos indoklások egyértelműen kifejtették, az alkotmány-
nak viszonylag stabilnak kell lennie, ugyanakkor azonban nem szabad „merev és zárt" 
okmánnyá válnia, s ezért az alkotmányozó eleve egy olyan „nyitott, irányt mutató tör-
vény" megalkotására törekedett, amely a társadalmi fejlődés érdekében biztosítja a „nél-
külözhetetlen cselekvési szabadságot" anélkül, hogy ez a legkisebb mértékben is anar-
chikus, felelőtlen vagy önkényes lehetne.176 

A szocialista alkotmány-preambulumok normativitása tehát az irodalom szerint első-
sorban abban jelentkezik, hogy e bevezetések a főbb célkitűzések és indokok többé vagy 
kevésbé részletező meghatározásával az alkotmány egészét eszmeileg-ideológiailag meg-
alapozzák, s ezáltal egyfelől alapot és keretet nyújtanak a tételes alkotmányi rendelkezé-
sek értelmezéséhez, másfelől pedig irányt mutatnak, gyakorlati programot adnak a tör-
vényhozás számára. Normativitásuknak a bevezetések többségénél jelentkező viszony-
lagos gyakorlati korlátozottsága azonban a szocialista elmélet szerint nem az alkotmány 
szerkezetében való elhelyezésüknek, hanem csak és kizárólag tartalmi sajátosságaiknak 

169 Djordjevic 'The Relat ionship. . . ' , 12. o. 
I7() Lukic uo.; Globevnik 33. o. A szövetségi, valamint a horvát és szlovén alkotmány által adott rendezés 

tekintetében a szövetségi, ill. köztársasági hatáskör ellentétes irányú megfogalmazására mutat rá, a szö-
vetségi alkotmánytervezetnek a bevezetést is érintő módosulásával összefüggésben Peselj, 334-335 . o. 

171 'Exposé des motifs de l 'Avant-proje t . . . ' , 38. o.; 'Exposé des motifs du Proje t . . . ' , uo. 
172 Jovan Djordjevic 'Les caractéristiques fondamentales de la nouvelle constitution yougoslave ' Revue 

internationale de Droit compare 1963/4, 691. o.; Djordjevic 'The Relat ionship. . . ' , 9. o. 
173 Djordjevic 'La fédéra t ion . . . ' 9. o. 
174 'Exposé des motifs du Pro je t . . . ' , uo. 
175 'Exposé des motifs de l 'Avant-proje t . . . ' , 39. o. 
176 'Exposé des motifs de l 'Avant-proje t . . . ' , 38. o., s hasonló módon 'Exposé des motifs du P ro je t . . . ' , uo. 
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tulajdonítható. Olyan esetekben ugyanis, amikor a preambulumban foglalt, akár elvi szin-
ten, értékelő módon megfogalmazott tétel a részletező alkotmányi rendelkezések hallga-
tása következtében egy adott kérdés alkotmányi szintű szabályozásának kizárólagos for-
májává válik, e tételek szoros értelemben vett norma-funkcióját, közvetlen alkalmazha-
tóságuk esetén közvetlen jogforrási erejét az elmélet általában elismeri. Ebben a tekintetben 
még inkább erőteljes megoldást alkalmaz az új jugoszláv alkotmány, mely a társadalmi-
politikai élet politikai elméletét a preambulumnak minősített Alapelvekben foglalja össze, 
s ezt formailag is a tételes rendelkezésekkel, alkotmányi normákkal azonos értékű és elvi 
jelentőségű normativitással ruházza fel részben az alkotmányi szabályok megfelelő irá-
nyú értelmezésének és harmonizálásának, részben ezek esetleges hézagai kitöltésének s 
az alkotmány egésze organikus továbbfejlesztésének biztosítása céljából. 

III. A PREAMBULUMOK ELVI KÉRDÉSÉI 

Megelőző vizsgálódásaink a jogalkotási és jogalkalmazási gyakorlat, valamint az elmé-
leti állásfoglalások tükrében számos elvi alapkérdést vetettek fel a preambulumok fogal-
ma, tartalma, funkciói és indokoltsága tekintetében egyaránt, azonban az elméleti általá-
nosság síkján kielégítő, részleteiben is kidolgozott, megalapozott és pontos választ nem 
nyújthattak. Az elemzett megközelítések és álláspontok jelentős része közvetlen gyakor-
lati érdekektől meghatározottan ugyanis az esetlegesség jegyét viselte magán, s így in-
kább bizonyos közös, egyes vonásaiban általános gyakorlati tendenciákkal, semmint 
kikristályosodott és egységes elvi megoldásokkal találkozhatunk. 

1. A preambulum fogalma 

A legáltalánosabb megfogalmazások szerint a preambulum mint a jogszabály élén álló 
„politikailag és ténybeli adatokkal megalapozott bevezető rész [...] tartalmazza azokat 
az okokat, amelyek a jogszabály kibocsátását szükségessé teszik, ez mutat rá arra a célra, 
amelynek elérésére a jogszabály irányul, más szóval tehát a bevezető rész a jogszabály 
rendelkező része szempontjából megállapító jellegű".177 Az ilyen és hasonló igen elter-
jedt meghatározások, amelyek rendszerint a preambulumnak a tételes rendelkezésektől 
elkülönülő szerkezeti elhelyezését, gyakran ünnepélyes-emelkedett hangvételét, s a jog-
szabály bevezetését képező funkciójából adódó sajátos tartalmi jegyeit hangsúlyozzák,178 

I. K. íljin - N. V. Mironov 'A jogszabályok formája és stílusa' Külföldi jogi cikkgyűjtemény (1961), 183. 
o. \Szovetszkoe goszudarsztvo i pravo 1960/12]. 

1 A szocialista irodalomban pl. Juridicseszkij Szlovarj II, 2. izd. (Moszkva 1956), 202. o.; Kovács István A 
szocialista alkotmányfejlődés új elemei (Budapest 1962), 141. o.; Toldi Ferenc 'Alapvető állampolgári 
kötelességek és szabályozásuk rendszere ' Állam és Igazgatás 1963/3, 186-187. o.; Pravni Leksikon 
(Beograd: Savremena Administracija 1964), 701. o., a polgári irodalomban Lord Thring Practical Legis-
lation (London: Murray 1902), 92. o.; Wil l iam Feilden Craies/4 Treatise on Statue Law 4th ed. (London: 
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általánosságban helyesen tükrözik a jogszabályi bevezetések többségére jellemző voná-
sokat, a jogalkotási gyakorlatban jelentkező számos határesetre és többé vagy kevésbé 
kivételes megoldásokra tekintettel azonban arra már nem alkalmasak, hogy egy reális 
differentia specifica képzésének funkcióját egyértelműen valóban elláthassák. 

A probléma megközelítésénél ugyanis, úgy tűnik, abból a tényből kell kiindulnunk, 
hogy általánosságban, megfelelő jogi szabályozás vagy korlátok hiányában a jogalkotó 
valamely kérdés rendezését elvileg bármilyen t e t s z ő l e g e s formában, szerkezetben 
és tartalommal elláthatja. Bár a történelmi fejlődés folyamán kialakultak és kikristályo-
sodtak a jogi akarat formába öntésének bizonyos gyakorlati érdekeket szolgáló s gyakor-
lati tapasztalatok alapján levont, nagymértékben elterjedt és általánosan figyelembevett 
technikai szabályai, a jogalkotónak elvileg lehetőségében áll ezek követése és nem kö-
vetése egyaránt, végső soron tehát megfelelő jogi korlátozás hiányában - legalábbis rö-
vid távon, tevékenysége általános s végső soron érvényesülő társadalmi-gazdasági meg-
határozottságának hatásával itt nem számolva - szuverén módon dönthet az általa alko-
tandó szabály formai és tartalmi elemeinek kialakításáról egyaránt.179 Ez a körülmény 
pedig végeredményben - ha esetleg csupán kivételek formájában is - a jogalkotási gya-
korlat rendkívüli változatosságát és heterogeneitását eredményezi. 

Valóban, a jogszabály megjelenhet szakaszokra tagolt és kötetlen szerkezetben egy-
aránt, a tagolatlan jogszabályi szerkezetben gyakran normatartalmak és nem-rendelkező 
tételek váltakoznak egymással, sőt elvileg az sem kizárt, hogy normatív aktusban kötet-
len szerkesztésű, nem strukturált normák tagoltan megszövegezett nem-rendelkező tar-
talmakkal találkozzanak. Különösen a forradalmi jogalkotás, valamint számos államban 
a hivatalos közlönyben is közzétett közigazgatási instruktiv aktusok esetében szokásos 
megoldás, hogy a szerkezetileg kötetlen szövegben normatartalmú tételek és indítéko-
kat, célokat jelölő argumentativ kijelentések váltakoznak egymással, sőt hasonló keve-
redés esetenként szakaszokra tagolt, strukturált, esetleg önálló preambulummal ellátott 
aktus rendelkező részében is előfordulhat.180 Az előbbiekben jelzett általános meghatá-
rozások általában hangsúlyozzák ugyan a preambulum elkülönülő formai elhelyezését, a 

Sweet and Maxwell 1936), 41. o.; Raoul Rutt iens La technique législative (Bruxelles: Bruylant 1945), 11. 
o.; Basu, 54. o., a nemzetközi jogi irodalomban pedig You, 1. o.; Charles Rousseau Droit international 
public approfondi (Paris: Dalloz 1961), 2 9 - 3 0 . o.: Ludvig Dischler 'Präambel ' in Wörterbuch des Völ-
kerrechts (Berlin: De Gruyter 1961), 790. o. 

' A t é t e l e s j o g i k o r l á t o z á s ritka példájaként említjük az önállóvá vált belga Nemzetgyűlés 1792. 
augusztus 10-11-i rendeletét, mely szerint a f rancia hatás kiküszöbölése érdekében „A gyűlés elrendeli, 
hogy e naptól kezdve minden rendelet preambulum nélkül lesz kinyomtatva és közzétéve." Ruttiens 13. o. 
Bizonyos mértékben e kérdéshez kapcsolódik a preambulumok h a t á l y o n k í v ü l h e l y e z é s e is. 
A háború befejezése után például a Német Szövetségi Köztársaságban ez történt az érvényben maradt nem-
zetiszocialista eredetű német joggal (lásd a 103. jegyzetet), s a Statute Law Revision Act of 1890 rendelkezése 
meghatározott preambukunoknak az új törvénygyűjteményből való kihagyásáról is lényegében hasonló cé-
lokat szolgált. Sir Courtenay Ilbert Legislative Methods and Froms (Oxford: Clarendon Press 1901, 72. o. 

1 Ld. pl. az NDK alkotmányának (1968) 6. (1), 8. (2) és 9. (1) §-át, vagy az ENSZ Alapokmányának a cé -
lokat és elveket meghatározó I. és 2. §-át, amelyeket a preambulum-tartalomtól „csaknem lehetetlen 
élesen megkülönböztetni" Leland M. Goodrich - Edward Hambro Charter of the United Nations Com-
mentary and Documents, 2nd ed. (London: Stevens 1949, 88. o. 
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határesetek tekintetében azonban az elmélet gyakran bizonytalanná válik, a jelenség tárgy-
meghatározását jogpolitikai követelmények kívánalma vagy egyszerűen jogszabály-
szerkesztési desiderata-elemek megjelölése váltja fel, amit többek között az is indokolni 
látszik, hogy a „preambulum" kifejezés etimológiai vizsgálata nem nyújt megfelelő el-
igazítást. 

Egyesek így lehetségesnek látják preambulum megállapítását akkor is, ha szerkezeti 
elkülönítést az aktus kötetlen szerkezete miatt nem találhatunk, 181 mások a preambulum 
fennállását elsődlegesen a rendelkező részhez viszonyított önálló tartalomhoz kapcsol-
ják, 182 s a jugoszláv alkotmányjogászok, mint láttuk, azért a tulajdonképpeni alkotmá-
nyi bevezetést követő Bevezető részt minősítik preambulumnak, mert az általános elve-
ket és célkitűzéseket ez tartalmazza. 

A preambulumokat érintő általános meghatározások tehát lényegében a tömegesen 
előforduló tipikus jogszabályi bevezetések, a preambulumok ideáltípusa általánosan jel-
lemző vonásait tartalmazzák, s összetett kritériumokat alkalmaznak. Ezzel szemben azok 
a meghatározási kísérletek, amelyek atipikus határesetekre is figyelemmel vannak, végső 
soron ellentétes irányú, bár egyetlen ismérvet felmutató megközelítési módokról tanús-
kodnak. A f o r m á l i s szemléletmód szerint ugyanis minden olyan szöveget pream-
bulumnak kell tekinteni, amely a jogszabály rendelkező részét formailag elkülönülve 
megelőzi, a t a r t a l m i szemléletmód szerint viszont csak az a szöveg minősülhet pream-
bulumnak, ami a jogszabály elején elhelyezve a bevezetés tartalmi funkcióját látja el. E 
lehetséges megközelítéseket nominális meghatározásokként felfogva megállapíthatjuk, 
hogy elvben egyaránt jogosultak lehetnek, minthogy a szóban forgó kifejezés eredeti 
jelentését, a „preambulum" etimológiai értelmét egyenlő mértékben kielégítik. A formá-
lis meghatározás feltétel nélküli elfogadása azonban azt eredményezné, hogy pream-
bulumként kellene elfogadnunk minden konkrét, meghatározható tartalmat nélkülöző, 
az adott szabályozásra egyáltalán nem vagy csak rendkívül elvont és közvetett módon 
vonatkoztatható formulát,183 a tartalmi meghatározás kizárólagos elismerése pedig azzal 
járna, hogy a preambulum-tartalmat gyakran egy tagolt jogszabály első szakaszában, egy 
kötetlen szerkesztésű aktus első mondatában, vagy éppen annak egy részében kellene 
megjelölnünk.184 

181 Pl. You, uo. 
182 „A preambulumot éppen az különbözteti meg a törvényeket esetlegesen bevezető - inkább a szöveg for-

mai szépségét szolgáló - néhány olyan mondat tól , amelyeknek nincs többletmondanivalójuk a törvény-
szöveghez képest, hogy van olyan többlettartalma, amely a §-okba foglal t szöveget kiegészíti , teljesebbé 
leszi." Beér, 125. o. 

183 Ilyennek tekintjük pl. a szentesítő vagy a hi telesség forrását jelölő s minden esetben azonos formában is-
métlődő királyi bevezető formulákat (történeti leg Id. a 22. jegyzetet, avagy Belgiumban a törvények és 
királyi rendeletek francia mintára kialakított kö te lező mai bevezetését: „BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous 
présents et à venir, salut"), és az alacsonyabb szintű jogforrásoknál számos államban gyakori , a rendezést 
érintő jogszabályi felhatalmazás tényére utaló sztereotip formulákat, amelyek preambulum-jellegét a 
szerzők túlnyomó többsége határozottan tagadja . Ld. különösen Ruttiens, 10. o. 

184 A tartalmi megközelítés - s bizonyos mér tékben az általános meghatározás is - lényegében a közvetlen 
normatartalmat hordozó és azt nélkülöző jogszabályi szövegrészek éles megkülönböztetésével kapcso-
latos. E szempont következetes érvényesítése esetén azonban aligha lehetne cáfolni egy olyan törekvés 
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Elemzésünk tehát ahhoz a következtetéshez vezet, hogy a nominális megközelítések 
egyoldalúak, s egyoldalúságukban is túl tág meghatározásokat eredményeznek, az álta-
lános-összetett meghatározások viszont egyfelől nem adnak határozott választ a határ-
esetekre, másfelől pedig az általuk felmutatott tartalmi jegyekre, követelményekre tekin-
tettel túl szorosaknak bizonyulnak. Ezért a jogalkotási gyakorlat történeti és összehasonlító 
vizsgálata alapján, úgy véljük, csak egy olyan meghatározást fogadhatunk el legalábbis 
a pragmatikus, a specifikus elkülönítő jegyek felmutatása szempontjából kielégítőnek, 
amely a történelmileg előforduló bevezetési formákat egyaránt terjedelmébe vonja, ezek 
általános és valóban közös elemeit összefoglalja, ugyanakkor pedig az ideálisnak, köve-
tendőnek vagy kívánatosnak tekintett jogszabályi bevezetések tartalmi jellemzésétől 
eltekintve alkalmasnak mutatkozik a körébe tartozó jelenségek tényleges elhatárolására, 
a vitatható határesetek megválaszolására. Ennek megfelelően meghatározási kísérletünk 
szerint a preambulum a jogszabály szövegének az a része, amely a jogszabály é l é n e l -
h e l y e z v e a jogszabály szerkezetében minden azt követő (közvetlen normatartalmat 
hordozó vagy azt nélkülöző) résztől f o r m a i l a g e l k ü l ö n ü l v e (sa jogszabály ta-
golását megvalósító első könyvet, részt, fejezetet, pontot, címet vagy szakaszt megelőz-
ve) a jogszabály egésze vagy része által nyújtott r e n d e z é s r e k ö z v e t l e n é s k o n k -
r é t m ó d o n v o n a t k o z ó tartalmat foglal magában. 

Az általunk javasolt meghatározás, amint ez a fentiekből kitetszik, lényegében két egy-
aránt sine qua non jellegű feltételt foglal magában. A formai kritériumnak megfelelően 
preambulumnak csak az a jogszabályi szövegrész minősülhet, ami szerkezetileg-formai-
lag elkülönítetten a jogszabály élén foglal helyet. Ez a feltétel egyfelől per definitionein 
kizárja a preambulumok fogalomköréből a formailag nem tagolt vagy strukturált jogsza-
bályok bevezető tételeit, másfelől pedig kiküszöböli az úgynevezett kettős preambulum 
fennállásának lehetőségét, amit voltaképpen az 1963-as jugoszláv alkotmány Bevezető 
rész-Alapelvek című részének preambulummá minősítése feltételezne.185 Jóllehet a jog-
szabályi bevezetések jelentős többségét az azt követő szövegrészekhez mérten oldottabb 
stílus, kevésbé kötött és szabatos megszövegezés, gyakran az ünnepélyes, agitatív vagy 

jogosságát, amely pl. a Tanácsköztársaság nem tagolt aktusaiban vagy a mai magyar minisztertanácsi ha-
tározatok jelentős részében inter- és p o i z í a m b u l u m n a k tekinthető szövegrészek kimutatására 
és formai elkülönítésére irányulna (ld. még a következő jegyzetet). 

5 A preambulumok megkettőződésének problémája főként és nagyfokú általánossággal a jogfej lődés 
közép- és újkori szakaszában jelenik meg. Ennek véleményünk szerint inkább látszólagos esetét képezik 
a király s a „karok és rendek" önálló s e lkülönülő törvényi bevezetései, valamint egy adott törvényben az 
egyes fejezeteket megelőző preambulumok (lásd az I/A. rész 1. pontját) , minthogy az előbbi esetben a 
törvény szerződéses jel lege révén formailag végső soron két - rendelkező részében azonos - törvényszö-
vegről van szó, az utóbbiban pedig az egyes fejezetek önállótlansága következtében legfeljebb i n -
f e r a m b u l u m o k r ó l beszélhetnénk. A k e t t ő s p r e a m b u l u m fennállása így valóságosként, vagy 
legalábbis valóban problémát okozó módon csak az egyes törvényhozási ciklusok önálló élőbeszédeiben 
(ld. az I/A. rész 2. pontját) jelenik meg, ugyanis ebben az esetben az adott törvényhozási ciklus alatt alko-
tott törvények egysége és elkülöníteltsége dialektikus módon s rendkívül szorosan összefonódik, követ-
kezésképpen sem a meghatározás, sem más szempontok alapján nem cáfolhat juk sem az előbeszéd , sem 
az egyes törvényi bevezetések preambulum-jellegét. 
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propagatív, retorikai hatásokat is mutató argumentativ hangvétel jellemzi, ezeket a voná-
sokat nem tekintjük a jogszabályi bevezetések szükségképpeni feltételeinek, mint ahogy 
a már érintett s még tárgyalandó okoknál fogva a preambulumnak véleményünk szerint 
az sem fogalmi, tehát mellőzhetetlen feltétele, hogy e szövegrész a doktrína s a jogalkal-
mazói gyakorlat szemszögéből nézve s az általános gyakorlatnak egyébként megfelelő 
módon valóban a bevezetés szorosan körülhatárolt specifikus funkcióját lássa el. Az álta-
lunk megjelölt tartalmi kritérium ugyanis minimális követelményt foglal magában: csu-
pán azt, hogy a preambulum-tartalom a jogszabály egésze vagy része által nyújtott rende-
zésre közvetlen és konkrét módon vonatkozzék. Ez a feltétel nem korlátozza a jogszabá-
lyi bevezetések önálló normatartalmát vagy más irányú tartalmi gazdagságát,186 viszont 
kizárja a preambulumok fogalomköréből a szentesítő vagy hitelesség forrását jelölő szte-
reotip uralkodói bevezető formulákat, a számos államban elterjedt s az általános vagy 
speciális jogszabályi felhatalmazásra, avagy egy hierarchikusan magasabb szerv megbí-
zására utaló gyakori formális hivatkozásokat, valamint az olyan stiláris fordulatot tartal-
mazó s nem kivételesen alkalmazott bevezető szavakat, amelyek értelmében a jogalkotó 
szerv az érdemi részben következőket elrendeli, az abban foglalt határozatot hozza. 

2. A preambulumok tartalma és funkciói 

A preambulum tárgymeghatározásából kitűnően a jogszabályi meghatározások csak egy 
rendkívül általános, minimális követelményt jelző tartalmi feltétellel rendelkeznek, ne-
vezetesen azzal, hogy a jogszabályi szövegben foglalt rendezéssel közvetlen és konkrét 
kapcsolatban álljanak. Ebből a körülményből a preambulumokat jellemző tartalom és 
funkciók tekintetében két következtetés adódik: egyfelől a jogszabályi bevezetések rend-
kívül változatos és sokirányú, csaknem t e t s z ő 1 e g e s en gazdag, a jogalkotó által kí-
vánt tartalmat és funkciót hordozhatnak, másfelől pedig a preambulumok nem rendelkez-
nek olyan sajátos, szorosan körülhatárolt egy vagy több irányú tartalmi vagy funkcioná-
lisjeggyel, amely rájuk minden esetben és mellőzhetetlen módon, szükségképpeni fogalmi 

186 Az előbbiekből kitűnően a preambulumot alapvetően olyan formai kategóriaként fog juk fel, amely csak-
nem tetszőleges tar talmakat ölthet magára. Ezzel szemben a d e k l a r á c i ó vé leményünk szerint alap-
vetően önállósult, zárt egységként megje lenő tartalmi kategóriát képez, s ennyiben a preambulumtól 
önálló minőséget testesít meg. Ez a körülmény magyarázza, hogy a deklaráció egy aktus kizárólagos tar-
talmaként (mint pl. az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata [1776. VII. 4.], Az ember és a polgár 
jogainak deklarációja, A dolgozó és a kizsákmányolt nép jogainak deklarációja [1918. i 4. |) vagy önál-
ló „érdemi" részeként (mint pl. az első szovje t alkotmányban A dolgozó és kizsákmányolt nép jogainak 
deklarációja), s az „érdemi" rész előtt, p reambulum-formában egyaránt jelentkezhet . Ha tehát a dekla-
rációt egy preambulum-forma hordozza, a deklaráció mint tartalmi kategória egyfelől ekkor is megtartja 
minőségi önállóságát, másfelől azonban a p reambulum mint formai kategória fogalomkörének, terjedel-
mének egyik összetevőjét fogja képezni, s ennyiben a preambulum egy sajátos minőségű variánsaként 
jelenik majd meg. S így figyelemmel arra is, hogy a deklaráció normativitása a preambulum norma-
tivitásához képest semmifé le specifikus, e l térő elemet nem mutat fel, ez indokolja, hogy tanulmányunk 
keretében sem általában a deklarációkkal, sem pedig ezek ál lamjogi aspektusaival vagy sajátos tartalmi 
kérdéseivel önállóan nem foglalkozunk. 
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elemüket képezve jellemző lenne. A szerkezeti elhelyezést jelző „preambulum" kifejezés 
magyar megfelelője, a „jogszabályi bevezetés" ugyan etimológiailag az előbbi elemen 
túl bizonyos funkcionális-tartalmi jellemvonásra is utal, ez azonban pontos körülírásra, 
szabatos meghatározásra alkalmatlan általánosságban jelenik meg. Valóban, csak a „be-
vezetés" kifejezés utóbbi jelentésárnyalatát igen tágan értelmezve állítható, hogy a pre-
ambulum szükségképpen a bevezetés tartalmi funkcióját látja el, ugyanis nem minősül 
sine qua non feltételnek, hogy a bevezetés-tartalom az azt követő részeknek funkcioná-
lisan alárendelt legyen. Megfelelő rendelkezés hiányában elvileg - mint mondottuk - a 
jogalkotó szabadon határozza meg, hogy milyen jogi formának milyen tartalmat kölcsö-
nöz, s így bár kivételesen, de előfordul, hogy a preambulum-tartalom az azt követő, szo-
kásosan „érdemi rész"-nek tekintett szövegrészekkel tartalmilag s funkcionálisan egyen-
értékű „érdemi" részként jelentkezik. Ez az eset valósul meg akkor, ha a jogalkotó a beve-
zetés-formában önálló, esetleg az aktus többi részétől független tárgykörű rendezést, 
normatartalmú szabályozást nyújt - az ilyen megoldási forma indokoltságához vagy kí-
vánatosságához számos esetben kétség fűződhet ugyan, preambulum-jellege azonban nem 
vitatható. 

A jogalkotó tevékenység csak felsőbb normák által korlátozott elvi szabadsága azon-
ban e szabadság realizálása során s e tevékenység társadalmi összefüggései által megha-
tározottan mind a jogszabályi tartalom, mind a jogszabályi forma kialakításában jelentős 
korlátozást szenved. A jogi forma síkján e társadalmi meghatározottság egyfelől a jogal-
kotási technika társadalmi tapasztalatokon nyugvó direktíváinak kikristályosodásában s 
e direktívák követésének célszerűségében, másfelől a jogalkotói tevékenységnek a haté-
kony rendezésre irányuló általános célrairányultságában jelentkezik. A jogi formákat, 
közöttük a bevezetési formákat érintő elvi, valójában tehát számos tekintetben csak lát-
szólagos szabadság így a gyakorlatban nem eredményez végtelen változatosságú, tetsző-
leges, áttekinthetetlen és kaotikus gazdagságot, s ezáltal lehetővé teszi a jogfejlődés és a 
jogalkotási technika fejlődése során kialakult főbb preambulum-típusok osztályozását, s 
alapvető tartalmi elemeik és funkcióik tudományos vizsgálatát. 

Egy korábbi, a polgári jogtudományban általánosan elfogadott osztályozás a tipikus 
preambulum-tartalmak elemzése kapcsán különbséget tett az okokat és politikai kö-
rülményeket feltáró t ö r t é n e t i rész, a szabályozás célját, alkotmányosságát és elveit 
rögzítő jogi vagy d o g m a t i k a i rész, valamint a szabályozás hatását céljával össze-
függésben vizsgáló a n a l i t i k u s rész között. 187 A magyar jogirodalomban ismeretes 
osztályozás más szempontok alapján csoportosít, hallgatólagos osztályozási elvként a 
bevezetés-tartalom normativitásának jellegét véve figyelembe. Eszerint a felosztási kí-
sérlet szerint a preambulum magában foglalhat a jogszabály céljára, feladatára vagy tör-
téneti jelentőségére vonatkozó é r t é k e l ő m e g á l l a p í t á s okat, kifejezetten a jog-

Lásd Gustave Rousset Science nouvelle des lois, id. Ruttiens, 11. o. Ezzel összefüggésben a nemzetközi 
szerződések bevezetéseinek jel lemző tartalmát monográfiájában You (7. o.) az alábbiak szerint osztá-
lyozza: a szerződéskötés körülményeinek leírása, a más jogi aktusokhoz való viszonyra utalás, a motívu-
mok-indokok kifejtése, az elérendő cél meghatározása, a szerződés hatályba léptetésével összefüggő 
kötelezettség, s végül a szerződésben foglalt rendelkezések általános megjelölése. 
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szabály értelmezését irányító á l t a l á n o s e l v e k et, valamint - többnyire különleges 
okok fennforgása esetén - rendezést e l l á t ó m a g a t a r t á s i s z a b á l y o k at.188 Ezek 
az osztályozások véleményünk szerint logikusan, egy meghatározott szempontból jelle-
mezve helyesen és igazolható módon csoportosítják a leggyakoribb preambulum-tartal-
makat, az általuk nyújtott kép azonban rendkívül vázlatos, bizonyos tekintetben elna-
gyolt, s így nem tükrözi kellő mértékben differenciáltan a bevezetési formák változatos-
ságát. A mai magyar jogalkotási gyakorlat elemzése során általunk bemutatott osztályozási 
kísérlet komplex módon, összetett kritériumok alkalmazásával kívánja jellemezni a főbb 
bevezetési típusokat, egységes osztályozási alapot azonban nem ad.189 Úgy véljük, az 
osztályozásra kerülő anyag természete ezt nem is teszi lehetővé. Kiindulópontunkat ugyan-
is annak felismerése képezte, hogy (A) az általában rövidebb terjedelmű ún. e g y s z e r ű 
preambulumok a tárgy, cél és/vagy ok megjelölésével homogén tartalmat hordoznak, s 
ennek megfelelően tulajdonképpeni, egyetlen reális - bár, mint még látni fogjuk, koránt-
sem mindig betöltött - funkciójuk többnyire az indoklás szűkreszabolt, gyakran egyes 
meghatározott részmozzanatokra vagy elemekre koncentráló vagy korlátozódó kivetíté-
sével a címzett informálása a jogalkotót irányító néhány megfontolásról. Ezzel szemben 
(B) az általában hosszabb terjedelmű ún. ö s s z e t e t t preambulumok heterogén tartal-
mat hordoznak, s ezek esetében többnyire már nem az rendelkezik elsődleges jelentőség-
gel, hogy tárgyszerűen milyen jellegű tartalmat, milyen irányú információt hordoznak, 
hanem az, hogy ezen információs alapfunkció által közvetítetten a jogalkotó milyen gya-
korlati célra, közelebbi hatás kiváltására törekedett, tehát ez a különböző tartalmi ele-
mekből felépített összetett bevezetés milyen konkrét funkció betöltésére hivatott. Az in-
formáció tényén túlmenően közvetített konkrét funkciók kapcsán különbséget teszünk 
á l t a l á n o s - e l v i indoklást nyújtó, a g i t a t í v vagy p r o p a g a t í v , ü n n e p é l y e s , 
valamint n o r m a t í v rendezést tartalmazó preambulumok között. A törvényi szintnél 
nem magasabb, kodifikatórius vagy részrendezést megvalósító, avagy végrehajtási jelle-
gű jogszabályok bevezetéseinek elemzése arra enged következtetni, hogy a fentiekben 
jelzett funkciók esetleges részleges egybeesése, fedése esetében is általában egy funkció 
dominál, a többit többé vagy kevésbé maga alá rendelve. Az összetett prambuiumokra 
jellemző konkrét funkciók közötti viszony tehát nem ellentétes vagy egymást kizáró, de 
nem is egyértelműen hierarchikus, hanem egymással többnyire konkuráló, ami az egyes 
konkrét megoldások tekintetében leginkább a nem-elsődleges funkciók viszonylagos alá-
rendeltségében jut kifejeződésre. A konkrét funkciók közötti viszony az alkotmányi be-
vezetések esetében azonban gyakran másként jelenik meg. Az alkotmány-preambulumok 
ugyanis gyakorlatilag kivétel nélkül az ünnepélyes bevezetések körébe tartoznak, eset-
leges indokló, propagatív és/vagy közvetlen normatív funkciójuk viszont nem ritkán 

188 Kovács, 142. o. Ez az osztályozás eredetileg az alkotmányi bevezetések jellemzését célozta, mutatis 
mutandis azonban a preambulum-tartalmak általános felosztására is alkalmasnak mutatkozik. 

189 Ld. az 1/B. rész 1. pontját . Osztályozásunkban az egyes esetek elkülönítésében je lentkező albontást a 
magyar preambulumképzési gyakorlat esetleges sajátosságai által meghatározottan pragmatikus okok is 
indokolhatják, az osztályozás alapvonásait azonban a jogszabályi bevezetésekre általában érvényesnek 
t ek in t jük . 
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olyan erősen és hangsúlyozott formában jelentkezik, hogy az ünnepélyesség funkciója a 
társfunkciókhoz képest csupán a primus inter pares prioritásában jut kifejeződésre. 

Az egyes funkciók tehát gyakran átfedik egymást, s így a közöttük lévő viszony pon-
tos megállapítása olykor talán mesterkéltnek tetszik. Minden esetben közös elemük azon-
ban az informálás, amit alapfunkcióként jelöltünk meg. Ez azt jelenti, hogy az informálás 
általában a fő funkció(k)hoz mérten eszközjellegű szerepet tölt be, instrumentális funkci-
óként jelentkezik, kivéve az egyszerű tartalmú - különösen jogszabályi tárgy megjelölé-
sét magában foglaló - preambulumokat, amelyeknél ez alap- s egyszersmind fő funkció-
ként jelenik meg. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az informatív alapfunkció nemcsak a 
jogszabályi bevezetések sajátja, minthogy szükségképpen és kizárólag ez hordozza a 
jogszabályok, tehát a normatartalmú jogi szövegek normatív funkcióját is. 

A normatartalmú jogi szövegek azonban jellegükből kifolyóan csupán magatartási 
szabályokat, közvetlen direktívákat foglalnak magukban, s így elvi általánosságban igaz-
nak bizonyul az a tétel, amely szerint „a jog a ki nem fejezett célok végrehajtási útjainak 
és eszközeinek felépítményét képezi".190 Ezzel szemben a preambulumokról grosso modo 
megállapíthatjuk: többségükben, leginkább gyakori, tipikus s normális előfordulási ese-
teiket tekintve a célképzetet körülhatároló értékítéletet, ún. e s z t i m á c i ó s kijelenté-
sekel tartalmaznak, s ez az imént közösként jellemzett informatív alapfunkció jellegében 
eltérő két irányára mutat.191 Valóban: a jogszabály rendelkező részeinek az a rendeltetése, 
hogy a meghatározott feltételek esetén kötelező, megengedett vagy tiltott magatartást a 
kilátásba helyezett szankciókkal egyetemben meghatározzák, a rendezés indokára és cél-
jára nézve közvetlen vagy kifejezett felvilágosítást azonban rendszerint nem nyújtanak.192 

A normatív tételek elemzése ugyan az elmélet s a gyakorlat számára többnyire lehetővé 
teszi a mögöttük rejlő, alapjukat képező és létük értelmét meghatározó értékítéletekre 
való gyakorlati következtetést, de ez egyfelől logikailag semmiképpen nem egyértelmű, 
másfelől pedig a normatív ítélet alapján egyáltalán nem bizonyítható, minthogy nincs 
egyirányú, közvetlen és szükségképpeni megfelelés az értékítéletek és a normák között: 
a c é l o k és e s z k ö z ö k önmagukban sohasem állnak egymást ekvivalens módon meg-
határozó, behelyettesíthető viszonyban egymással.193 Ezért indokolt különösen azokban 

19,1 Aurel David 'La Cybernetique et le Droi t ' Annales de la Faculté de Droit et de Sciences économiques de 
Toulouse XX (1967) 1, 160. o 

191 Az értékítélet s a normát hordozó tétel társadalmilag genetikus kapcsolatban állnak egymással, ugyanakkor 
azonban elvileg külön kategóriát képeznek. Különbségükre és önállóságukra lásd Georges Kalinowski 
Introduction à la logique juridique (Paris: Librairie générale de Droit et de Jurisprudence 1965), 5 9 - 6 0 . 
o. és Makai Mária Ac: erkölcsi tudat dialektikájáról Tanulmány a marxista általános etika köréből (Budapest 
1966), II. fej. 2. pont, 104-162. o. 

192 Makai meggyőző kifejtése szerint is a „célfogalom lényege: a tevékenység tárgyi eredményének előlege-
zése", ezzel szemben „a normában e tárgyi eredménytől elvonatkoztatva az eredményt kialakító 
emberi magatartás általánosított tartalma tükröződik vissza" (109. o.). így a normában „maga a megmért 
válik mértékké" (137. o.), abban „kizárólagosan az eszköz mozzanata önállósul. A norma az eszközte-
vékenységet mint célt állítja az ember e lé" (153. o.). 

193 Alapvetően ennek tulajdonítható, hogy a jogi rendezés nem értékítéletek, hanem a jogalkotó által alkal-
masnak tekintett eszköztevékenységet tükröző normák jogi formába foglalása által valósul meg. Ugyan-
akkor azonban mégsem kivételes je lenség , hogy a jogszabályban megjelölt eszköztevékenység politkai 
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a gyakorlatilag kivételes esetekben, amikor a normatartalom vizsgálata az adott módon 
való szabályozás finalitásának még hozzávetőleges vagy valószínűsíthető megállapítá-
sára sem nyújt lehetőséget (holott ez politikai vagy jogpolitikai szempontból, vagy akár 
egyszerűen a végrehajtás sikerének biztosítása érdekében szükséges lenne), hogy a jogal-
kotó a rendezéssel egyidejűleg megfogalmazza annak finalitását, s ezáltal részben a társa-
dalom előtt igazolja saját döntését, részben pedig elősegítse e döntés tudatos és célszerű 
végrehajtását. A megfelelő módon formába öntött normatartalom önmagát hordozza, elég-
séges jogi alapot képez a végrehajtásra. A jogalkotó azonban a hatékony rendezés érde-
kében lehetőség szerint a tudatos, önkéntes követést célozza, ezért ennek támogatása ér-
dekében a címzettet gyakran tájékoztatja az őt vezérlő szempontokról, adott tevékenysé-
ge indokoltságáról és célrairányultságáról. 

A jogszabályi rendezés összefüggésében megjelenő társadalmi tények jogalkotói érté-
kelése így a csupán tárgymegjelölést tartalmazó egyszerű és a csak normatartalmat hordozó 
összetett jogszabályi bevezetések tiszta típusainak kivételével a preambulumok legáltalá-
nosabb és egyszersmind leggyakoribb tartalmát képezi, s ezzel egyidejűleg a preambu-
lumokra sajátos informatív alapfunkció jellegét és irányát is meghatározza. Ez a körülmény 
pedig azt jelenti, hogy a jogszabályi bevezetések olyan sajátosan jellemző fő f u n k -
c i ó i , mint a globális vagy az általános-elvi indoklás kivetítése, avagy az ünnepélyesség 
meghatározott eszközökkel való fokozása egyaránt az esztimációs informatív alapfunk-
ció közvetítésével, bizonyos értelemben annak különböző pragmatikus célokat szolgáló 
variánsaként, arra épülő s általa támogatott t ö b b l e t - f u n k c i ó kként jelentkeznek. 

3. A preambulum-tartalom normativitása 

Megelőző fejtegetéseink az ún. esztimációs s a normatív kijelentések által jelölt ítéletek, 
az értékítéletek és a normák logikai szétválasztásán alapultak. A jogi formában kifejezett 
nonnatételek megalapozását szolgáló, azok finalitását meghatározó értékítéletek azon-
ban korántsem csak a preambulumok tipikusnak tekinthető általános tartalmát képezik, 
funkcionális szerepüknél fogva közvetlen értékeléssel találkozunk többek között a jog-
szabályi aktusok indoklásaiban és más előkészítő anyagaiban egyaránt. Jóllehet e szöve-
gek, legalábbis részben, gyakran azonos vagy hasonló tartalmat hordoznak, alapfunkci-
ójuk látszólagosan teljes azonossága ellenére is szerepük, s következésképpen jelentősé-
gük egymástól eltérő. A jogszabályok indoklásai és az egyéb előkészítő anyagok ugyanis 

vagy más tényezők hatására az egyébként jogszerű jogalkalmazás során a jogalkotó által k i tűzöt t céltól 
eltérő, esetleg azzal ellentétes eredmény megvalósítására válik alkalmassá. A Japánban 1952. jú l ius 21-
én hozott Hakai-katsudo-boshi törvényét pl. kifejezetten a kommunista párttevékenység szankcionálása 
céljából hozták létre, viszont kizárólag a szélsőjobboldali csoportok megfékezésére alkalmazták - lásd 
Yosiyuki Nöda Introduction au droit japonais (Paris: Dalloz 1966), 226. o. Ez azt jelenti, hogy gyakran 
a megfelelő módon formába öntött normában kifejezett eszköztevékenység is a céllal szemben ambiva-
lens arculatot mutat, s így alkalmazásának kívánatos irányát csak normán kívüli tényezők f igye lembevé-
tele, a normaértelmezés irányának egy adott politikából következő meghatározása biztosíthatja. 
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normativitással nem rendelkeznek, nem minősülnek autentikus értelmezésnek - noha a 
történeti értelmezés el nem hanyagolható forrásait képezik194 - , értékük így viszonylago-
san, több tekintetben közel áll ahhoz, amit a stare decisis elvet nem ismerő jogrendsze-
rekben a bírói döntésbe foglalt jogi következtetés a konkrét jogeseten túlmenő értékének 
jellemzése kapcsán egy szerző a jogi normák n o r m a t í v é r t é k ével szemben é r t e l -
m e z é s i é r t é k nek nevezett,195 minthogy funkcionálásukat, további felhasználásukat 
elsősorban csak benső tartalmi értékük, meggyőző erejük támogatja. A jogszabályi beve-
zetésekben foglalt értékelő megállapítások ezzel szemben jogi formában, egy jogalkotói 
aktus szerves részeként, tehát normatív módon kifejezett értékelésként, így n o r m a t í v 
e s z t i m á c i ó s i n f o r m á c i ó ként jelennek meg. A preambulumokban testet öltő ér-
tékelésnek ez a sajátossága két előzetes kérdést vet fel: egyfelől a preambulum általában, 
mint jogi forma, rendel kezhetik-e valóban normativitással, másfelől pedig, az első kérdés 
igenlő megválaszolása esetén, mik is e normativitás tartalmi előfeltételei és hatásai? 

A preambulumok problémáját is érintő irodalomban rendkívül gyakran találkozunk 
annak a jogpolitikai, pontosabban jogalkotástechnikai követelménynek határozott meg-
fogalmazásával, hogy a jogszabályi bevezetések ne tartalmazzanak normát, sőt, amint a 
polgári alkotmányi bevezetések elemzése kapcsán erre utaltunk, az angolszász jogi dokt-
rína és számos bírói állásfoglalás szerint a bevezetés egyenesen nem tartalmazhat normát, 
nem lehet „operatív" része a jogszabálynak; ha azonban a preambulum de facto mégis 
normatartalmat hordoz, annak „operatív" jellegét, miként általában a tipikus preambulum-
tartalmaknak a jogszabály értelmezésében és alkalmazásában játszott szerepét, csaknem 
egyöntetűen elismerik. Az irodalomban így lényegében olyan felfogás uralkodik, amely 
a bevezetés normativitását eleve annak tartalmi összetevőire figyelem nélkül, végső so-
ron azon az alapon tagadja, hogy e tartalom a preambulum jogi formájában jelenik meg. 
Eszerint a felfogás szerint „az alkotmányalkotás gyakorlatában kétféle preambulum: egy-
szerű és minősített különböztethető meg. Az egyszerű preambulum jogi értékére az alkot-
mány külön hangsúlyt nem helyez. így vitatható, hogy az ilyen preambulumnak egyálta-
lán van-e jogi jelentősége. Ilyen pl. Franciaország 1946. és 1958. évi alkotmányának 
preambuluma. Egyes alkotmányok a preambulumot minősítik. Ezek a tételes rendelkezé-
sek körében kifejezetten kimondják, hogy a preambulum az alkotmány szövegéhez tarto-
zik, hogy annak részét képezi. E gyakorlat mellett a preambulum is jogforrássá válik. Ennek 
megfelelően a preambulum egyrészt az alkotmányban külön nem szabályozott kérdés-
ben normaként hat, másrészt pedig az alkotmány alatti jogforrások értelmezéséhez is azt 
figyelembe kell venni. A nem minősített preambulum esetén, minthogy az az alkotmány 
norma-rendszerén kívül áll, még az értelmezéssel kapcsolatos kötöttség is vitatható."196 

Az idézett megállapítás ajogszabályi bevezetés normativitása tekintetében tehát nem annak 

194 Szabó Imre/ l jogszabályok értelmezése (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1960), 197-227. 
o., különösen 208-219. o. 

195 Colesanti 'Giurisprudenza' In Novissimo digesto italiano Vl l (1961), 1101-1104. o., id. Mauro Cappelletti 
- John Henry Merryman - Joseph M. Perillo The Italian Legat System An Introduction (Stanford Uni-
versity Press 1967), 272-273 . o. 

196 Toldi, 187. o. 
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tartalma, hanem aszerint differenciál, hogy egy másik, ehhez képest külső norma, amely-
nek jogiságához kétség nem férhet, ezt a tartalmat joginak, normatívnak „minősíti"-e, 
vagy sem. 

Ebből a felfogásból így végső soron olyan álláspont tükröződik, amely szerint a jogi 
normarendszer felhívása, „minősítése", külön rendelkezése szükséges ahhoz, hogy a 
preambulum tartalomrendszere mint a tételes jog rendszerén kívül állónak tekintett rend-
szer a tételes jog rendszerének részévé, elemévé, s így a tételes jogot jellemző normativitás 
részesévé váljék. Ez pedig nyilvánvalóan a preambulum jogiságának erőteljes lefokozá-
sát jelenti, hiszen megfelelő rendelkezéssel elvileg bármilyen - politikai vagy más termé-
szetű - szöveg a jogrendszer szerves alkotórészévé tehető. Az idézett megközelítés azon-
ban véleményünk szerint csak és kizárólag akkor lenne jogosult, ha egy hierarchikusan 
azonos szintű norma kizárná a preambulum normati vitását - vagy közvetlenül, vagy pe-
dig azáltal, hogy megtiltaná a jogszabályi bevezetés mint jogi forma alkalmazását. Ilyen 
rendelkezések azonban, mint rámutattunk, csak rendkívül ritkán, ekkor is többnyire kü-
lönleges történelmi-politikai okok által meghatározottan fordulnak elő, ezek hiányában 
pedig a jogalkotó jogi korlátozás nélkül, s ennyiben szuverén módon dönthet arról, hogy 
milyen jogi formákat alkalmaz, s ezeket milyen tartalommal ruházza fel. Amennyiben ak-
tusa a tételes jog által megfogalmazott feltételeknek megfelel, a hatálybaléptetés napjá-
tól kezdve annak egész szövege elnyeri normativitását, s potenciálisan a preambulum is 
olyan mértékben normatív jelentőségűvé válik, mint az aktus többi részei. Ebben az össze-
függésben a bevezetés-tartalom normativitásáról szóló jogszabályi rendelkezés'97 elvi-
leg mindig t a u t o l o g i k u s nak minősül, jóllehet ezt a biztonság igénye s kedvezőtlen 
gyakorlati tapasztalatok olykor indokolhatják, ugyanis az ilyen rendelkezéseknek elmé-
letileg nincs több mondanivalója és értéke, mint annak a normának, amely az abban vagy 
más jogszabályban foglalt normák betartásának vagy figyelembevételének kötelezettsé-
gét, tehát egy egyébként is hatályos norma normati vitását írja elő.198 

Az a megállapításunk tehát, amely szerint a preambulum a jogszabálynak annak nor-
mativitásából is részesedő szerves mozzanatát, alkotóelemét képezi,199 ahhoz a követ-
keztetéshez vezet, hogy a jogszabályi bevezetés értéktartalma n o r m a t í v e s z t i -
m á c i ó s i n f o r m á c i ó ként, esetleges normatartalma pedig ebből eredően n o r m a -
t í v n o r m a - i n f o r m á c i ó ként jut kifejeződésre,200 s így mind a jogszabályok körén 

197 Ilyen látszólagos „minősítő" rendelkezések rendszerint csak alkotmányokban fordulnak elő. Lásd pl. a 
csehszlovák alkotmány (1948) 171. §-át vagy Törökország alkotmányának (1961. V. 1.) 156. §-át. Meg 
kell jegyeznünk, hogy előfordul olyan eset is, amikor a „minősí tés t" maga a preambulum tartalmazza 
(Szíria, Jugoszlávia 11953]), i lyenkor azonban a kérdésfeltevés s a „minősítés" szerinti differenciálás 
egésze még inkább nyilvánvalóan és fokozott mértékben je lentés- és értelemnélkülivé válik 

1 9 8 G R O S S C I I M I D BF.NI említi a királyi szentesí tő záradékban a törvénycikkek megtartására és megtartatására 
vonatkozó klauzulát, valamint az 1869: IV. tv. 19. §-át, amelyeket egyúttal értelmetlennek minősít, mint-
hogy - írja - a biztosítás ilyen fo rmá ja a quis custodiet custodes? kérdése alapján logikailag ad infinitum 
vihető. Grosschmid Béni Magánjogi előadások Jogszabálytan (Budapest: Athenaeum 1905), 84. o. 

199 „A törvényt egészként kell olvasni, s a preambulum éppen úgy része a törvénynek, mint az ún. rendelkező 
rész." Basu 54. o. 

200 A normatív esztimációs és norma-in formáció kategóriapárjának megfelelően különbséget tehetünk nem-
normatív esztimációs és norma-információk között is, az előbbi kategóriába utalva pl. a jogszabály-
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5. táblázat 

A normatív és nem-normatív norma- és esztimációk viszonya, 
s jelentkezésük a jogszabályi tartalomban 

előkészítő anyagokban, miniszteri indokolásokban vagy más forrásokban fellelhető értékeléseket, az 
utóbbiba pedig pl. a jogi rendelkezésekről a jogirodalomban vagy a sajtóban található elemzéseket és 
ismertetéseket. 
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belül, mind azon túlmenően különböző értékű vagy típusú információk és kijelentések 
között tehetünk különbséget, amelynek főbb vonásait a fogalmi elhatárolás érdekében az 
5. táblázatban vázoljuk. 

A preambulumban foglalt információ normativitásának201 hatása, gyakorlati realizá-
lódása és foka azonban tartalmi előfeltételektől, a bevezetés-tartalom összetevőitől, ezek 
jellegétől és természetétől függ; a preambulum-tartalom normativitása ugyanis vélemé-
nyünk szerint annyiban és olyan mértékben válik jelentőségteljessé és gyakorlativá, 
amennyiben és amilyen mértékben ezt a bevezetés tartalma valóban lehetővé teszi.202 

A jogi norma, mint ismeretes, alapvető funkcióját, a társadalmi viszonyok szabályozá-
sát azáltal valósítja meg, hogy e viszonyok hordozóinak magatartását rendezi. Ez a ren-
dezés normatartalmú, obligatórius, premisszív vagy prohibitív kijelentések által valósul 
meg203 - azáltal, hogy a jogalkotó meghatározott feltételek között egy adott magatartást 
kötelezőnek vagy tiltottnak minősít, annak tanúsítására vagy nem-tanúsítására jogosult-
ságot biztosít, avagy egyidejűleg lehetővé teszi annak tanúsítását és nem-tanúsítását 
egyaránt. Gyakorlatilag a jogszabályi bevezetéseknek csupán rendkívül elenyésző há-
nyada hordoz ilyen tartalmat.204 Ezek jogi ereje kétségtelen, alanyi jogok és kötelezettsé-

201 Egyes fe l fogások szerint - pl. Paul Amselek Méthode phénoménologique et théorie du droit (Paris: Lib-
rairie générale de Droit et de Jurisprudence 1964), 75-76. o. - nem maga a nyelvi tétel normatív, hanem 
annak értelme, pontosabban modelláló, modell t képző jelentése. E jelentés megállapítása azonban egy al-
kotó tevékenység, a norma-értelmezés eredményeként történik, a társadalmilag „igaz" jelentés ugyanis 
mindig számos konkrét, objektív természetű társadalmi tényezőtől függ. Az így felfogot t jelentés norma-
tivitása tehát szükségképpen s z á r m a z t a t o t t jellegű, s potenciálisan alá van vetve az időbeli változás-
nak, szemben a nyelvi t é t e l mint információ normati vitásával, amely véleményünk szerint elsődleges 
jel legű, s mint ilyen, a társadalmi jelentés meghatározóitól függő időbeli változásokat a normativitás ha-
tálya alatt nem mutat. Álláspontunknak megfelelően tehát a n o r m a t i v i t á s t - legalábbis dogmatikai 
nézőpontból tekintve - a nyelvi tétel mint információ, azaz a jogszabályi szöveg, a j o g i f o r m a h o r -
d o z z a, s ez közvetíti a tartalomnak, a nyelvi tétel mint információjelentésének a normativitását. Ily mó-
don e dogmatikai normativitás értelme egy feltételezett, „a címzettekre kötelező módon elrendelem, 
hogy..." típusú jogalkotói megállapításban fe jeződik ki, ugyanis a normativitás fogalma a kötelezőség fo-
galmához kapcsolódik, ez viszont jelentőségtel jessé csak normák meghatározásával összefüggésben 
válhat. így pedig sajátos képződményként je lennek meg már a normatív esztimációs információk is, 
melyekben a kötelezőség bizonyos jogalkotói értékelésekre vonatkozik, s még inkább sajátos, logikailag 
deformál t s csaknem a contradictio in adiecto határát súroló képződményként az ún. á I I a m i a j á n l á -
s o k , melyekben az kerül kötelező módon kijelentésre, hogy ezek alkotója bizonyos magatartásokat sem 
nem kötelezőnek, sem nem kifejezetten megengedettnek, hanem egyszerűen s csupán ajánlatosnak, cél-
szerűnek, indokoltnak, kívánatosnak stb. tekint (ld. még a 216. jegyzetet) . 

2(12 A francia irodalomban lényegében hasonló módon foglalnak állást a 126. és 127. jegyzetben említett 
szerzők, s közvetlenül ezt a tételt támogat ja a nemzetközi jogi i rodalom is. Goodrich & Hambro szerint 
pl. „cél jának és jel legének keretei között a preambulum ugyanolyan jogi értékű, mint az Alapokmány 
többi részei" (89. o.), Dischler megfogalmazásában pedig „funkciója keretei között a preambulum a 
szerződés többi részeivel azonos értékkel rendelkezik" (790-791. o.). 

203 Ld. pl. Ivan Bystrina ' K problematice právny normu. Nekeré problémy metodolgické' Právnik 1965/10, 
881-897 . o. és Kalinowski, 88-89. o. 

204 A normatar talom hiánya azonban korántsem csak és kizárólag a jogszabályok bevezető részére lehet 
je l lemző. A . Sz. P IGOLKIN külön is fe lhívja a figyelmet arra, hogy „előfordul olyan eset , amikor egy cikk, 
vagy a normatív aktus más része semmiféle jogi normát nem tartalmaz", ugyanis „csak a normatív aktus 
azon cikkei tartalmaznak jogi normát vagy jogi norma meghatározott részét, amelyekben meghatározott 
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gek közvetlen alapjaivá és forrásaivá válhatnak, s ennek megfelelően közvetlen alkalma-
zásra kerülhetnek, feltéve, hogy formábaöntésük megfelelő módon - kellően részletes és 
egyértelmű, világos formában - történt, s hogy realizálásuk további - végrehajtási jelle-
gű -jogalkotást nem előfeltételez.205 E közvetlen normatartalmú preambulumok gyakor-
lati jelentősége azonban olykor viszonylag csekélynek mutatkozik. Egyfelől azért, mert 
az előbbi feltételek kielégítettsége estén is rendelkezései általában olyan lex generálisként 
jelennek meg, amelyeknek konkrét érvényesítését az adott preambulum által bevezetett 
aktus további részei mint lex specialis gyakran csaknem egészében kizárják,206 másfelől 
pedig azért, mert a normatartalmat hordozó jogszabályi bevezetések többsége, így az önálló 
érdemi szabályozást nyújtó preambulumok is általános tapasztalatok szerint hézagos, és 
ezért a közvetlen végrehajtást lehetővé nem tevő rendezést valósítanak meg.207 Az önálló 
érdemi szabályozást nyújtó s a vonatkozó aktusban foglalt szabályozás érdemi alapren-
delkezését előtérbe helyező preambulumok kivételével azonban a mai magyar jogalko-
tás vizsgálata során általunk közvetlen normatartalmúként jellemzett jogszabályi beve-
zetéseknek nem is az a feladatuk, hogy önmagukban szabályozást adjanak, hanem hogy 
a szabályozás egy-egy elemével, részmozzanatával hozzájáruljanak a jogi aktus egésze 
által nyújtott rendezéshez. S ennyiben, sajátos feladatuknak megfelelően e preambulumok 
normativitásának gyakorlati jelentősége szintén teljesnek mutatkozik, minthogy tartai-

módon való cselekvést előíró akaratnyilvánítás fejeződik ki kötelezés, megtiltás vagy megengedés for-
májában, vagy olyan feltételek, amelyek fennállása esetén ennek az akaratnyilvánításnak meg kell va-
lósulnia, vagy amelyekben ilyen akaratmegnyilvánulások meg nem tartásának következményei feje-
ződnek ki". A. Sz. Pigolkin 'Normii szoveszkogo szocialiszticseszkogo prava i ih sz t ruktura ' in Voproszü 
obscsej teorii szoveszkogo prava (Moszkva: Goszjurizdat I960), 188. és 189. o. 

' Ld. pl. You, 140. o., valamint a 1I/B. rész 3. pontjában a francia alkotmány-preambulumok normativitását 
érintő vitát. 

' Ld. pl. You, 16-17. o. 
Z Y G M U N T ZIEMBIENSKT meghatározását idézve, „magatartási szabály hiányában az aktus a törvény szempont-

jából közömbösség, szervezeti szabály hiányában pedig a konvencionális jellegű aktus lehetetlenné válik" 
Zygmunt Ziembienski 'Les lacunes de la loi dans le système juridique polonais contemporain et les 

méthodes utilisées pour les combler ' in Le problème des lacunes en droit publ. Ch. Perelman (Bruxelles: 

Bruylant 1968), 133. o. Ez az alapja lényegében a 127. jegyzetben is említett francia állásfoglalásnak, 

mely kimutatta pl. az egyenlő közteherviselés elvének közvetlen érvényesíthetőségével szemben számos 
más - szervezeti részletszabályozást, a realizálás módjainak meghatározását igénylő - normat ív tétel köz-
vetlen érvényesíthetőségének hiányát. E probléma egyébként a preambulumokon tú lmenően általában 
az alkotmánytartalmak normativitásának problémája, amit az alkotmányi tételek szokásos osztályozása 
is tükröz. Szabó Imre 'A szocialista alkotmány helye a jogrendszerben' in A szocialista alkotmányok 
fejlődése szerk. Kovács István (Budapest 1966), 28 -29 . o. k ö z v e t l e n ü l a l k a l m a z h a t ó , t o -
v á b b i j o g a l k o t á s r a u t a l ó és azt feltételező, valamint ún. e l v i j e l e n t ő s é g ű alkotmányi 
tételek között tesz különbséget; ezzel csak részben szembefutva a polgári doktrína a harmadik kategóriát 
az ún. p r o g r a m a t i k u s alkotmányi tételekben jelöli meg. Lásd pl. Maurizio Alciator & Paolo Fois 
'La réconnaissance et la garantie des droits de l ' h o m m e dans la constitution italienne' in Essais sur les 
droits de l'homme en Europe (Torino: Giappichelli 1959), 13. o.). 
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muk a jogi aktus szövegében foglalt normák szerves részeként, összetevőjeként jelenik 
meg.208 

Azok a preambulumok tehát, amelyek önálló rendezést célozva norma-információt 
hordoznak, elvben teljes értékű normatív erejük ellenére formábaöntésük sajátossága, ál-
talánosságuk vagy hézagosságuk által meghatározottan gyakran csekély jelentőségűek -
nek mutatkoznak. így, ha a közvetlen s tényleges rendezést olykor nem is valósíthatják 
meg, az értelmezésben mégis számottevő szerepet játszanak, s ennek megfelelően tényle-
ges szerepük nem kivételesen közel áll ahhoz a szerephez, amit az esztimációs informáci-
ót tartalmazó jogszabályi bevezetések játszanak. Jóllehet egyes általánosabb megfogal-
mazások szerint például „a vívmányok leszögezése egyben magatartási szabályt, megtar-
tásukra való kötelezettséget is jelent",209 a hasonló kifejezésekben rejlő jelképes elemet 
kibontva általánosságban s későbbi következtetéseink döntő elemeit előlegezve megál-
lapíthatjuk, hogy a jogszabályi szövegben, így többnyire a preambuiumban kifejezett 
értékelés normativitása mindig és kizárólag áttételesen, a szóban forgó értékeléssel kap-
csolatos norma értelmezésének keretében jelentkezik. Ez pontosabban megfogalmazva 
azt jelenti ugyan, hogy az esztimációs információ normativitása gyakorlatilag csak annyi-
ban realizálódhat, amennyiben a jogrendszer tartalmaz olyan normát, amellyel ez objek-
tíve összefüggésbe hozható,210 a jogrendszerben foglalt értékelések és normák viszonyá-
nak elemzése alapján általánosságban (s a kifejezésnek bizonyos szimbolikus jelentősé-
get kölcsönözve) mégis igaznak fogadhatjuk el azt a tételt, amely szerint „a bevezetőben 
valamely ténynek vagy eseménynek a megállapítása, annak értékelése nem történhetik 
meg anélkül, hogy annak megfelelő jogi következményei ne lennének".211 A preambu-
iumban szereplő értékelés normativitásának gyakorlati jelentősége, tehát a preambulum 

20S Az I/B. rész 2. pont jának (b) csoportjában bemutatott példákon túl még egy igen érdekes esetre hívjuk 
fel a f igyelmet, amelyben a j o g i k ö t e l e z e t t s é g alapját sajátos módon és áttételes formában egy 
normatív e s z t i m á c i ó mint a normatartalom közvetlen része képezi. Ez fordul elő akkor, amikor a 
preambulum bizonyos gyakorlatot értékel, hiányosságokra mutat rá, a rendelkező rész pedig utaió sza-
bállyal írja elo a hasonló hiányosságok megszüntetését. Lásd lljin - Mironov, 183. o. 

209 Szabó, 26. o. Az értékítélet és a norma funkcióazonosságát még határozottabban állítják a 123. és 173., 
s különösen túlzó módon a 155. jegyezetben említett szerzők. Végezetül megjegyezzük, hogy egyesek 
az ilyen szimbolikus ér te lmű kifejezéseket kategorikus módon, kivételt nem tűrő elméleti tételként is 
megfogalmazzák, azt állítva, hogy minden, állami akaratnyilvánítás tárgyát képező megállapítás végső 
soron jogi normát képez. Lásd pl. N. Petrov ' K voproszu a normativnoszti pravovüh aktov ' Szovetszkoe 
gosz.udarsz.tvo i pravo 1963/9, 125-126. o. 

210 Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a jogszabályi szövegben foglalt esztimációs és norma-információk nor-
mativitásának realizálódása kizárólag a jogi lag releváns módon, jogi lag megfogalmazott jogok és köte-
lezettségek formájában jogi következményekkel kísért realizálódást jelenti . A jogi információ ui. politikai 
és erkölcsi hatás kiváltására szintén alkalmas - ezek a hatások társadalmilag olykor a jogi hatásnál is fon-
tosabbnak nyilvánulhatnak - , s a jogi információ politikai vagy erkölcsi autoritását, potenciális hatását 
nyilvánvalóan fokozza annak normativitása, a normativitás hasonló je l legű s szociológiai jelentőségű 
szerepét azonban a normativitás tulajdonképpeni realizálódásaként semmiképpen nem értékelhetjük, 
minthogy ez csak já ru lékos többlctfunkeióként jelenhet meg. 

211 lljin - Mironov, 183. o. Lényegében hasonló határozottsággal foglal állást a Juridicseszkij Szlovarj II. izd. 
(Moszkva 1956), 202. o. is. 
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normatív jelentősége212 nyilvánvalóan tartalmi értékével, azzal arányos, hogy ez az érté-
kelés mennyiben alkalmas a vonatkozó jogszabály értelmezésének irányítására, a jogsza-
bály címzettjeiben lezajló tudati folyamatok tényleges alakítására. A jogalkotó által nor-
matív formában adott értékelés gyakran a jogszabály megértésének, s ezzel együtt ér-
telmezésének és alkalmazásának kulcsává válik, más nem kivételes esetekben viszont, 
amikor a preambulum rendkívül lakonikus, vagy a jogrendszer, esetleg a konkrét jogsza-
bály szövegösszefüggésében éppen tautologikusként megjelenő tartalmat hordoz, jelen-
tősége igen csekélynek tekinthető. 

A jogszabályi bevezetések sorában általában különleges helyet foglalnak el az alkot-
mányok preambulumai, melyek esetleges normatartalmukon túlmenően az alkotmányok 
más, értékelő jellegű s ún. elvi jelentőségű tételeivel egyetemben „áthatják az egész szo-
cialistajogrendszert, meghatározzák annak jellegét, jogalkotási és jogalkalmazási gya-
korlatát, a jogkövetés kívánt mechanizmusát".213 A szocialista alkotmány-preambulumok 
jellemző tartalmai között szerepel - az esetleges normatartalomtól eltekintve - a történel-
mi visszatekintés, a vívmányok leszögezése, különböző tények és események politikai 
értékelése, a politikai és állami élet egészét érintő meghatározott elvek rögzítése, vala-
mint a szocialista fejlődés soron következő szakaszában felmerülő főbb társadalmi-poli-
tikai célkitűzések, követelmények és feladatok kifejtése, ami az alkotmány dinamikus, a 
jövő fejlődés irányait előrelátó, programatikus jellegét biztosítja, s az utóbbi két évtized 
szocialista alkotmányainak csaknem általános jellemvonását képezi.214 Jóllehet ezek az 

212 A magyar jogi nyelv szokásosan különbséget tesz az ún. n o r m a t í v j e l l e g ű és n o r m a t í v j e -
l e n t ő s é g ű jogi kijelentések között. „Annak elismerésével - írja pl. Szabó (33. o.) - . hogy a pream-
bulum egyes rendelkezései normatív erejűek, hangsúlyoznunk kell azt is, hogy a történelmi visszapil-
lantást, politikai értékelést tartalmazó részei nélkülözik a normatív jelleget. Normatív jelentőségüket nem 
lehet azonban kétségbe vonni, mivel az alkotmány egészének értelmezése és alkalmazása során eligazítást 
nyújtanak." Jóllehet a „normatív jelentőség" kifejezést mi is alkalmazzuk, jeleznünk kell, hogy ez a ter-
minológiai megkülönböztetés nyelvileg pontatlannak minősül, ugyanis minden jogszabályi szövegben 
foglalt információ - szemben a más forrásokban található nem-normatív információkkal - normatívnak 
tekinthető. Az ilyen információk normativitásának jellegét és természetét viszont tartalmi sajátosságuk 
szabja meg, ezért erre a meghatározó tényezőre koncentrálva tettünk terminológiailag is különbséget a 
normatív esztimációs és norma-információk között. Ebből a kérdéses fogalmak terjedelmét egyébként 
nem érintő terminológiai megoldásból következően a „normatív jelentőségű" kifejezés számunkra nem 
a dogmatikai értelemben vett normatív információ meghatározott típusát, hanem azt jelzi, hogy az infor-
máció pozitivisztikus normativitása szociológiailag, a gyakorlatban mennyiben jelentkezik, mennyiben 
alkalmas a gyakorlat tényleges és hatásos befolyásolására. 

2 , 3 Szabó, 29. o. 
214 Ez az oka egyébként annak, hogy több polgári szerző, így John N. Hazard (pl. a Faculté Intrnationale 

pour T Enseignement du Droit Comparé részére kidolgozott Soviet Public Law in Comparison with 
Western Legal Systems című jegyzetében) a programatikus alkotmány-preambulumokat a szocialista al-
kotmányok specifikus megkülönböztető jegyének tekinti. Ismeretes azonban, hogy egyfelől S Z T Á L I N fel-
f o g á s a - / ! SzSzKSz Alkotmánytervezetéről A SzSzSzK Alkotmánya (Alaptörvénye) (Budapest 1949), 14. 
o., hasonló értelemben pl. Milovan Gyilasz expozéja in A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Alkotmá-
nya (Noviszád 1946), 59-60. o.) által meghatározottan számos alkotmány-preambulumot egyáltalán 
nem foglalt magában, s a programatikus bevezetés alkalmazása ma sem általánosan jel lemző jegy, más-
felől pedig, amint ez már korábbi elemzésünkből is kitűnt, a programatikus jelleg a polgári alkotmányok 
tekintetében sem kivételes jelenség. Ezért írhatta, éppen polgári alkotmányi bevezetések jellemzése kap-
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elemek egyaránt vagy ténymegállapítások, vagy politikai célkitűzések formájában jelen-
nek meg, véleményünk szerint egyöntetűen esztimatív kijelentéseket képeznek, s ennek 
megfelelően rendkívüli politikai és erkölcsi jelentőségük ellenére is normativitásuk jogi 
keretek között történő megvalósítása, tehát érvényesítésük csakis más jogi szövegrészek, 
a normák értelmezésének ezek által történő alakítása útján válik lehetségessé. Amikor te-
hát hangsúlyozzuk az alkotmány-preambulumok politikai és erkölcsi jelentőségét, ugyan-
akkor azt is hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a tartalmak, noha normatív alkotmányozói 
értékelést tükröznek, önmagukban jogok vagy kötelezettségek forrásaiként nem jelent-
kezhetnek, megsértésük formális értelemben pedig logikailag lehetetlennek tűnik. Ebből 
következően tehát a vívmányok leszögezése, adott társadalmi elvek vagy politikai célki-
tűzések értékelő jellegű kifejtése nem foglal magában s nem von maga után közvetlen 
módon ezek megtartására, megvalósítására vagy továbbfejlesztésére irányuló formális kö-
telezettséget, mert az értékelés nem normakategória, az értékítélet s a norma nem állnak 
logikailag ekvivalens módon behelyettesíthető viszonyban egymással, következéskép-
pen az értékelés normává transzformálása mindig szorosan vett alkotó tevékenységet fel-
tételez - mégis, a normatív értékelés meghatározott normatív, a jog alkotására és alkalma-
zására egyaránt kiható, a normát közvetlenül befolyásoló jelentőséggel rendelkezhetik. 

Ha az értékítélet s a tevékenység tárgyi eredményének eszmei előlegezéseként benne 
kifejeződő célfogalom, valamint a norma és az abban céllá alakított eszköztevékenység 
nem is állnak, mint mondottuk, közvetlen megfelelési viszonyban egymással, az értékíté-
let nyilvánvalóan genetikus kapcsolatokat mutat a normával, s ez egy összetett, alkotó 
jellegű megismerési folyamat közbeiktatásával lehetővé teszi az értékítéletről a normára 
történő dialektikus átmenetet.215 Az értékelés ugyanis genetikusan, ismeretelméletileg és 
logikailag egyaránt - mint ismeretes - egy társadalmi tapasztalatokat sűrítő és megisme-
rő-értékelő tevékenységet feltételező olyan feltételes oksági ítéleten keresztül vezet a 
normához, amely az értékítélet célfogalmában tükrözött tárgyi eredmény és a normában 
célként önállósított eszköztevékenység mint eredményt kialakító tevékenység oksági 
összefüggésére mutat rá, tehát az eszköztevékenység alkalmasságát bizonyítja a cél meg-
valósítására. A jogalkotásnak, mint minden más valóban rendező tevékenységnek tehát 
korántsem csak az a fő feladata, hogy a védendő értékeket meghatározza, a megvalósítan-
dó eredményeket gondolatilag előlegezze - azaz: célkitűzéseket fogalmazzon meg - , 
hanem az, hogy az ezek realizálása szempontjából számba jöhető magatartásokat kivá-
lassza, ezeket alkalmasságuk tekintetében értékelje és rangsorolja, s az ennek eredmé-
nyét kifejező feltételes oksági ítélet(ek) alapján döntésében kiemelje azt az általa legin-
kább alkalmasnak ítélt magatartást, amit a meghatározott formában s meghatározott tech-
nikával kialakított normában céllá transzformált eszköztevékenységként fogalmaz meg. 

csán ROBERT PELLOUX, hogy a „preambulum vizsgálata alapvető jelentőségű a rezsim természetének, és ha úgy 
tetszik, inspirációjának meghatározása szempontjából" - Robert Pelloux in Revue du Droit public 1947. 
3 4 7 . o.) - , C A R L JOACHIM FRIEDRICH pedig ideologikus módon azt, hogy a preambulumok „a közvélemény 
tükrét" képezik - La démocratie constitutionnelle (Paris: Presses Universitaires de France 1958) 86. o. 
E folyamat MARxista szemléletű történeti, ismeretelméleti és logikai elemzését adja Makai, II. fej . 1. és 2. 
pont, 76-162. o. 
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Ennek megfelelően a normaalkotás alapvető, leginkább alkotó jellegű szakaszai a tulaj-
donképpeni normaképzést szükségképpen megelőző szakaszok, amelyek során a lehet-
séges célok és tevékenységek tömegéből a normaalkotó tényező által előnyben részesí-
tett kívánatos célok és alkalmas tevékenységek kiválasztása és meghatározása, egy adott 
cél s egy adott tevékenység funkcionális összekapcsolása, s ezáltal a szóban forgó tevé-
kenység mint eszköztevékenység céllá minősítése megtörténik.216 Az értékelés normává 
transzformálása tehát az eszköztevékenység autoritativ kiválasztását és célként normatív 
kifejezését, önállósítását előfeltételezi, s így bizonyítottnak láthatjuk, hogy az esztimációs 

A cél s az ennek megvalósítására célszerűnek vagy kívánatosnak tekintett eszköztevékenység normatív 
összekapcsolása megvalósul a jogforrási köntösben megjelenő' ún. á l l a m i a j á n l á s o k esetében is, 
ez azonban - a valamire törekvést, valami előmozdítását előíró, tág rendelkezési tartalommal bár, de nyil-
vánvalóan kötelezettséget megállapító, tehát normát rejtő s így az ajánlások fogalomkörén kívül eső ki-
jelentésektől eltekintve - nem eredményez norma-információt, hanem csupán egy állami kívánalom nor-
matív formában rögzített kifejezését. Szemben az olyan imperativ módon, a kizárólagosság meghatáro-
zott szintű igényével kategorikus formában rögzített célkitűzésekkel, amelyek, mint látni fogjuk, adott 
feltételek mellett lehetővé teszik az értékelésből egy normának e cél szemszögéből tekintett funkcionális 
alkalmasságára, tartalmi összeférhetőségére való következtetést, az ajánlásokból az azokban javasolt 
magatartás kívánatosként minősítettségének tényén túlmenően véleményünk szerint semmilyen határo-
zott jogi következtetést levonni nem lehet, minthogy az ajánlások egyik fogalmi kritériumát éppen az 
képezi, hogy hiányzik belőlük a még a megengedő, sőt diszpozitív szabályokban is fellelhető kategori-
kusság, egyértelmű meghatározottság, imperativitás eleme. Ezért felfogásunk szerint a normatív formá-
ban kifejezett ajánlások normativitásának gyakorlati jelentősége s ennek realizálódása (noha az ajánlások 
másik fogalmi kritériumát egy eszköztevékenységnek a jogalkotói értékelés eredményét kifejező céllá 
transzformálása és célként meghatározása képezi) a normatív esztimációs információval rokon, a norma-
információ normativitásának realizálódásától való alapvető különbözőséget tekintve pedig lényegileg 
azonos vonásokat mutat. Ily módon az olyan álláspontokkal szemben, amelyeknek megfelelően például 
„az állami ajánlások kötik a kibocsátó állami szerv alatt elhelyezkedő alsóbbszintű állami szerveket annyi-
ban, hogy azok nem fejthetnek ki olyan tevékenységet, amely gátolná az ajánlások érvényre jutását. Az 
ajánlást kiadó állami szervek és a nekik a l á r e n d e l t szervek pedig egyenesen az ajánlások elfogadá-
sának, illetőleg megvalósításának előmozdítására k ö t e l e s e k törekedni" - Ádám Antal 'Az állami 
ajánlásokról ' Jogtudományi Közlöny 1966/1-2, 62. o. - , véleményünk szerint az ajánlások közvetlen 
joghatással egyáltalán nem rendelkeznek, minthogy önmagukban semmiféle kötelezettség és - legalább-
is dogmatikai értelemben - semmiféle jogosultság alapjául nem szolgálhatnak. A normatív formában 
megjelenés ugyanis dogmatikailag csak a tartalomnak a forma által közvetített normativitására, jogi jel-
legére utal, s így egyfelől nem eredményezheti a nem normatartalmú tételek normaként funkcionálását, 
másfelől pedig még inkább nyilvánvalóvá teszi a különböző állami intézmények nem jogforrási formá-
ban megjelenő ajánlásainak is bizonyos jogi jelleget, joghatásokat tulajdonító álláspont (pl. Ádám, 63. 
és 67. o.) problematikusságát. A meggyőződésre apelláló ajánló aktusok kibocsátása elsődlegesen az ál-
lami funkciók megvalósítása p o l i t i k a i formáinak jellemvonásait hordozza, következésképpen ezek 
támogatása s az ezeket érintő állami visszahatás is erkölcsi-politikai formában jelenik meg. Lásd pl. R T. 
Polezsaj 'K voproszu o pontjatu szocialiszticseszkogo prava' in Pravo i kommunizm (Moszkva: Izd. 
„Juridicseszkaja Literatura" 1965), 17-18. o. és Obscsaja teorija szovetszkogo prava. red. Sz. N. Bratusz 
- I. Sz. Szamoscsenko (Moszkva: lzd. „Juridicseszkaja Literatura" 1966), 171-173. o. Ezért a norma-in-
formációt nélkülöző tételeknek kvázi norma-jelleget kölcsönző felfogásokban az állam s a jog kölcsönös 
feltételezettsége és egymásra utaltsága abszolutizáló értelmezésének bizonyos vonásait látjuk, ami követ-
kezményeiben a specifikusan jogi mozzanatok relativizálását, s így - amint erre Polezsaj (26-33. o.) 
rámutat - a törvényesség követelményrendszerének kitágításával voltaképpen annak tényleges gyengí-
tését eredményezheti. 
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információ normativitása jogilag releváns módon mindig csak egy norma-információ ér-
telmezésének közvetítésével érvényesülhet - azáltal, hogy a norma célrairányultságát 
kifejezetten is megszabja, s így egyfelől lehetővé teszi általában a norma mélyebb értel-
mének megismerését, másfelől pedig a konkrét normatartalom által lehetővé tett keretek 
között irányítja és befolyásolja annak értelmezését és alkalmazását.217 Ez a f o l y a m a t -
például annak jogalkalmazói megállapítása, hogy egy látszólag homályos vagy ellent-
mondásos tartalmú normának milyen jelentést kell tulajdonítani, vagy keretszabályozás, 
diszkrecionális jogkör, általában szélesebb döntési lehetőségek esetén melyik döntési 
variáns kiválasztását kell kívánatosnak tekinteni - szintén alkotó jellegű tevékenység 
formájában jelenik meg, az értékelés norma-funkciót azonban dogmatikailag mégsem 
valósít meg, mert nem lépi át az értelmezés határát, s így a jogrendszer normarendszeré-
ben változást (normaképzést vagy normamódosítást) nem idéz, s egy, a bírói jogképzés 
jogszerű lehetőségét és a stare decisis elvét visszautasító jogrendszerben nem is idézhet 
elő.218 

Noha megelőző gondolataink hozzájárulnak annak bizonyításához, hogy az értékelés 
önmagában s közvetlen módon norma-szerepet nem tölthet be, nem tekinthetjük mégsem 
eleve és elvileg kizártnak azt a sajátos lehetőséget, hogy egy hierarchikusan magasabb 
normatív aktusban foglalt értékelés alapján egy ehhez képest alacsonyabb normatív ak-
tusban nyújtott konkrét rendezés tartalmi értelemben felfogott jogellenessége, vagy adott 
esetben alkotmányellenessége megállapítható legyen. Az a körülmény ugyanis, hogy a 
jogi rendezés érdekében egy adott célnak egy meghatározott eszköztevékenységgel való 
összekapcsolása mindig normatív, jogalkotó döntést előfeltételez, nem zárja ki szükség-

2,7 Az esztimációs információ normativitásának gyakorlati érvényesülése tekintetében f igyelembe kell ven-
nünk, hogy az abban foglalt értékelés általában az általános formájában jelenik meg, míg a normák több-
sége lex speciálisként a különös szintjén szabályoz. Ez a körülmény jelentős mértékben korlátozhatja a 
jogi szövegben található értékelés normativitásának egyébként is viszonylag szűk keretek közé szorított 
realizálődási lehetőségeit, ugyanis gyakran előfordul, hogy a részletszabályozás instrumentális vagy 
konkurens értékek védelmét vagy megvalósítását célozva szembefutni látszik az esztimációs informá-
cióban tükröződő általános, megalapozó jellegű értékeléssel. 

218 Elemzésünk során a normatív esztimációs és norma-információ fogalmát, normativitását és normati-
vitásának érvényesülését a jogalkalmazói jogalkotást kizáró jogrendszer szemszögéből, a dogmaikai 
elemzésnek megfelelő pozitivisztikus spektrumból s ennek megfelelően a törvényesség követelményeire 
figyelemmel tárgyaljuk. Természetesen egy olyan rendszerben, amely például a bírói jogképzést lehe-
tővé teszi vagy eltűri, az értékelés normativitása más módon is jelentkezhetik, s így annak gyakorlati 
lehetősége sem tekinthető kizártnak, hogy a normatív esztimációs információ szociológiai értelemben 
jogforrássá váljék, de facto norma-funkciót töltsön be. Az ilyen rendszerek azonban szükségképpen a 
jogalkalmazóra bízzák a jog i szövegben vagy másutt kifejezett cél alapján az azt megvalósítani hivatott 
eszköztevékenység meghatározását, s ennyiben lehetővé teszik a jogrendszer normatartalmának jogi 
értékítéletekre redukálását. E speciális jellemvonásokat felmutató rendszerek szociológiai értelmezését 
adja Kulcsár Kálmán A jogszociológia problémái (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1960) 
210-220. o. és Peschka Vilmos Jogforrás és jogalkotás (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1965) 126-153. o.; a szociológiai és a pozitivisztikus jogfogalom és megközelítés különbözőségének 
néhány mozzanatára pedig lásd a jelen szerzőtől 'A jog meghatározásának néhány kérdése a szocialista 
jogelméletben' Állam- és Jogtudomány X (1967) 1, 147-150. o. és 'A »Jogforrás és jogalkotás« prob-
lematikájához' Jogtudományi Közlöny XXIV (1970) 9, 502-509. o. 
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képpen annak egyidejű megállapíthatóságát, hogy bizonyos kivételes esetekben, a társa-
dalmi tapasztalatok egyöntetű tanúsága s az általánosan elfogadott elméleti doktrínák 
egyértelmű állásfoglalása által meghatározottan egy adott célnak egy meghatározott esz-
köztevékenységgel való kizárólagos összefüggése evidenciaként, társadalmi méretekben 
nyilvánvaló, feltételezettségében is apodiktikus oksági ítéletben jut kifejeződésre, s így 
a cél és eszköz normatív döntés által való összekapcsolása e társadalmi evidencia tükré-
ben végső soron már formális művelet lesz.219 Egy ilyen esetben tehát, ha az alacsonyabb 
szintű konkrét rendezés oly módon fut szembe a felsőbb szintű normatív értékeléssel, hogy 
e rendezés nyilvánvalóan lehetetlenné teszi az éltékelésben tükrözött s imperativ módon 
rögzített alapvető célfogalomból evidens módon következő apodiktikus oksági ítélet-
ben kifejezett eszköztevékenység realizálását, tartalmilag megállapíthatjuk a szóban for-
gó rendezés jogellenességét vagy alkotmányellenességét, de - ismételjük - nem azért, 
mert normasértő, hanem azért, mert ez a hierarchikusan magasabb normatív aktusban ka-
tegorikus formában kitűzött cél megvalósítását teljességgel kizárja, s ily módon a kérdé-
ses normá(k)nak e magasabb célfogalommal párhuzamos, azzal egyező, annak bármilyen 
módon alárendelt vagy általa bármilyen módon befolyásolt értelmezése is egyúttal lehe-
tetlenné válik. Az értelmezésben játszott s már érintett általános szerepen túlmenően eb-
ben látjuk különösen az alkotmányok mint elsődleges politikai és jogi okmányok pream-
bulumában foglalt értékelés normativitásának jogi jelentőségét. Noha gyakorlatilag ez a 
lehetőség, úgy vélem, inkább csak elvi lehetőségként jelentkezik, s ismételten megerősí-
teni látszik korábbi tételünket, hogy az értékítélet önmagában norma-funkciót nem tölt-
het be, bizonyos mértékben magyarázatát adja és kibontja mélyebb eszmei magját annak 
a korábban már jelzett felfogásnak, amely különböző értékelő mozzanatok, például a 
vívmányok leszögezése normatartalmára következtetett. A normatív esztimációs infor-
máció ugyanis azáltal, hogy a normatív norma-információkra vetítve részben a normaér-
telmezés irányát befolyásolja, részben pedig meghatározott esetekben elvileg jogi alapot 
szolgáltathat adott normának vagy normacsoportnak a jogrendszerrel való tartalmi össze-
férhetetlensége megállapításához, a szó átvitt értelmében, e fogalmakhoz szociológiai-
lag közelítve valóban rendező, sőt szabályozó szerepet tölthet be, s így e szerep közvetett 
eredményét szimbolikusan kifejezve valóban elmondható, hogy a normatív értékelés a 
gyakorlat számára kvázi-normaként jelentkezik. S ez az összetett jogi szerep lehetsége-

A cél mint a tevékenység tárgyi eredménye s az eszköztevékenység mint eredményt kialakító tevékeny-
ség ilyen evidens és apodiktikus, az ún. r e c i p r o k i m p l i k á c i ó logikai formájában („csak és kizá-
rólag akkor..., ha...") megjelenő' feltételes oksági összekapcsolására emlékeztető' példaként említhetjük, 
hogy - a MARxista doktrína rögzült álláspontja szerint - a szocialista társadalmi rend csak és kizárólag az 
elnyomó osztályok hatalmának megdöntésével és az alapvető' termelési eszközök magántulajdonának 
megszüntetésével valósítható meg; ezeket tagadó bármilyen más tevékenység ugyanis nyilvánvalóan 
eleve kizárja a szocializmus megvalósíthatóságát. Ilyen kategóriáns meghatározára lásd pl. Borislav T. 
Blagojevic 'Le caractère révolutionnaire du droit des Etats socialistes' Revue roumaine des Sciences 

sociales: Série de Sciences juridiques ( 1968), 19-21. o. Megjegyezzük, a cél és eszköz ilyen egyértelmű-
en evidens egymáshozkapcsoltsága és apodiktikus formában megjelenítése csak rendkívül kivételesen 
fordul elő. Annak jelzésére, hogy nem voluntarisztikus vagy hibás jogalkotás esetén is a jogi cél és eszköz 
ambivalens viszonyban állhatnak egymással, a 193. jegyzetre utalunk. 
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sen valamennyi jogszabályi szövegben foglalt értékelés sajátja; elsődleges, olykor kulcs-
fontosságú gyakorlati jelentőséggel azonban az alkotmánynak a jogrendszer egészét 
meghatározó jellegére tekintettel mindenekelőtt az alkotmány-preambulumok esetében 
rendelkezik. 

Ha ily módon a preambulumok normativitásának elvi megalapozása jelentős mérték-
ben tisztázottnak is tűnik, a normativitás gyakorlati érvényesítését (érvényesíthetőségét) 
érintően olykor felmerülő kételyeket még nem oszlathattuk el. E kételyek több forrásból 
táplálkoznak. Elsőként említendő, hogy a jogszabályi bevezetések gyakran rendkívül 
általános, csaknem meghatározatlan, tehát logikailag szükségszerű, egyértelmű és szaba-
tos következtetések levonását aligha lehetővé tevő tartalmat hordoznak, s így különösen 
a preambulumokra vetítve olykor valóban jellemzőnek tetszik a jellegzetes amerikai 
megállapítás: „Egy szövegben mindaz megtalálható, amit ki akarsz belőle hozni, ha közé 
és a képzeleted tükre közé állsz."220 Ezzel a körülménnyel bizonyos mértékben össze-
függ, hogy számos esetben a preambulumoknak látszólag nem célja, hogy normativitással 
rendelkező tételeket tükrözzenek, így például a jogszabályi bevezetés közvetlen politi-
kai természetű tartalma, tény megállapító vagy argumentativ jellege könnyen azt a látsza-
tot keltheti, hogy a bevezetés csak és kizárólag a szóban forgó normatív aktusban foglalt 
rendezés társadalmi-politikai megalapozására vagy (inkább) igazolására hivatott. Vége-
zetül, a preambulumok legáltalánosabb és leginkább tipikus tartalmát az értékelő kije-
lentések adják, melyek normativitása - mint mondottuk - közvetlen módon, áttételek 
nélkül sohasem érvényesülhet. Azok a jogszabályi bevezetések pedig, amelyek norma-
tartalmat hordoznak, általában értékelő kijelentésekkel együtt, a normákat értékítéletek-
kel vegyítve kerülnek megszövegezésre, s e megszövegezési mód a gyakorlati tapaszta-
latok szerint önmagában is csökkenti az előbbiek norma-funkciójának tényleges betölté-
sét;221 amit még nagymértékben fokozhat, hogy a preambulumokban foglalt normák -
néhány kivételtől eltekintve - jogi szankcióval nem rendelkeznek. 

Ezeknek s más, a jogszabályi bevezetéseket gyakran jellemző jegyeknek közös forrá-
sa, hogy a preambulumok bizonyos értelemben átmenetet jelentenek a jogi s a nem jogi 
szférája között. Tartalmukat ugyanis többnyire olyan általános tételek képezik, amelye-
ket szabatos jogi nyelvre lefordítani, konkrét jogszabályként megszövegezni nehéz és 
célszerűtlen lenne,222 s így e tartalmak gyakran önállótlanok maradnak, következéskép-

220 Mark Twain 'Állatmese' in Mark Twain Emberevés a vonaton (Budapest 1966), 195. o. 
221 Hasonló jellegű következtetés adódik Szabó Imre szociológiai igényű, általános tapasztalatokat sűrítő 

megállapításából - 'Les constitutions socialistes et les droits des citoyens' Revue roumaine des Sciences 
sociales: Série de Sciences juridiques 1968/1, 135. o. is: „A jogi garanciákkal nem rendelkező szabá-
lyoknak a jog által biztosított szabályokkal történő vegyítése ez utóbbiak jogi erejét is csökkenti, még ha 
nyilvánvaló is, hogy ellenkező hatás hasonlóképpen bekövetkezhet." 

222 E jegyek jelentős mértékben jellemzőek a törvénykönyvekben megfogalmazott jogelvekre s különböző 
klauzulákra is, melyek alapvető funkciója a törvénykönyv rendelkezéseit érintő bizonyos hajlékonyság 
biztosítása (lásd ebben az értelemben A. Stelmachowski 'Klauzule generalne w Kodeksie cywilnym: 
Zasady wspólecznego-spoleczno gospodarcze przeznaczenie prawa' Panstwo i Prawo, 1965/1, 5-20. o. 
Jóllehet norma-formában, direktívákként jelennek meg, ezek az elvek is többnyire önállótlanok, s nor-
mativitásuk realizálódása gyakran hasonlóképpen megy végbe, mint a preambulumokban foglalt esz-
timációs információké. 
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pen önmagukban a jogiság attribútumával, juridicitással sem rendelkeznek.223 Ezt az át-
menetiséget kompromisszumnak is teljes joggal nevezhetjük, hiszen a jogalkotó jogi 
formában fogalmazza meg, normativitással ruházza fel e tételeket, ugyanakkor nem teszi 
lehetővé, hogy normákként, tehát sajátosan jogi módon funkcionáljanak. Ennek okával 
és céljával mind a magyar jogalkotás s az alkotmányi gyakorlat áttekintése során, mind 
az elvi részben már több helyen foglalkoztunk, itt csak egy sajátos esetre hívjuk fel a fi-
gyelmet: arra, amikor e z a j o g i és n e m j o g i közötti kompromisszum egyben a poli-
tikai kompromisszum formáját ölti. Ez akkor fordul elő, amikor a politikai erőviszonyok 
vagy különböző politikai megfontolások a tételes és jogi garanciákkal övezett szabályo-
zást megakadályozva csak a preambulumban való kvázi-rendezést teszik lehetővé nor-
matartalmú, vagy inkább értékítéletek formájában, kétséget hagyva e rendezés realitása 
és érvényesíthetőségének jogi biztosítottsága iránt, amikor tehát a szabályozás politikai 
színben megjelenő formális követelménye kielégítést nyer ugyan, e szabályozás realitása 
és tényleges érvényesítése azonban - s e kételyeket és problémákat tükröző olykor egyéb-
ként is homályos kvázi-rendezésnek gyakran éppen ez az indoka vagy célja - csak és 
kizárólag a politikai élet, a politikai erőviszonyok további alakulásától függ, minthogy 
e szabályozás formája és tartalma különböző, egymással konkuráló gyakorlati értelmezé-
sekre és állásfoglalásokra látszólag vagy valóban egyaránt lehetőséget nyújt.224 Ezek a 
körülmények azonban alapvetően csak a preambulumképzési gyakorlat pragmatikus szem-
pontból problematikus jellegére, a bevezetések normatív jelentőségének, normativitásuk 
gyakorlati érvényesülésének bizonyos gátló tényezőire, és nem kivételesen politikai kon-
dicionáltságára mutatnak rá, a jogszabályi bevezetések normativitásának elvi alapjaival 
és természetével kapcsolatos állásfoglalásunkat ellenben nem érintik. Ennek megfelelő-
en általános következtetésünk szerint a preambulum a normatív aktusnak normativitásában 
osztozó részét képezi, következésképpen amennyiben és amilyen mértékben alkalmaz-
ható, tehát meghatározható s jogi következtetések levonására lehetőséget nyújtó jelen-
téssel rendelkező tartalmat hordoz, annyiban és olyan mértékben, értékelő vagy norma-
tartalmának megfelelő módon, mint normatív tételek foglalatát alkalmazni kell. 

A juridicitás lényege a jogi norma alapvető funkciójában, abban rejlik, hogy a jogi norma az általa tük-
rözött magatartási minta és a tényleges magatartás közötti komformitás lemérésében kötelező döntési 
eszközként szolgál. Ld. Amselek, 275-278. o. 
A már bemutatott példák kigészítéseként még e körben említjük, hogy a jogászi testületek által készített 
eredeti tervezetektől eltérően az olasz fasiszta hatóságok a Codice civile ( 1942) elé bevezetésként a po-
litikai manifesztum jellegű fasiszta ideológiai alapdokumentum, a Carta del lavoro (1927) szövegét ik-
tatták, mely a tartalmilag szintén a törvénykönyvhöz csatolt, azzal egyidejűleg promulgált Disposizioni 
sulla Legge in Generale 12. §-a szerint mint „az állam jogrendje alapvető elveinek" foglalata a kódex al-
kalmazását és értelmezését irányító, analógia alkalmazhatatlansága esetén annak hézagait kitöltő 
szubszidiárius „jogforrásként" szolgált. Cappelletti - Merryman - Perillo, 220-221. o. Ugyanakkor meg 

kell jegyeznünk, hogy általában nem a preambulum tartalmi és formai kialakítása a végső vagy tulajdon-
képpeni oka egy kompromisszumos rendezés érvényesítése problematikusságának, hanem az érvénye-
sítésre irányuló politikai szándék hiánya. A ll/B. részben elemzett példák ugyanis egyöntetűen ahhoz a 
következtetéshez vezetnek, hogy az érvényesítés zavara esetén a preambulum belső kialakítására történő 
hivatkozás többnyire a politikai szándék leplezésére szolgál. 
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4. A preambulumképzés indokoltságának kérdése 
ajogelmélet és jogpolitika tükrében 

A preambulum fogalmának, tartalmának és funkcióinak, valamint normativitásának elem-
zése során a jogszabályi bevezetéseket olyan tényékként, a jogalkotásnak tudományos 
vizsgálódás tárgyát képező termékeiként fogtuk fel, amelyek a jogalkotó jogilag szuve-
rén döntése alapján léteznek, s ennek megfelelően nem érintettük a preambulumok mint 
jcgi formák, mint jogalkotási technikai megoldások alkalmazása indokoltságának, cél-
szerűségének, a preambulumok alkalmazásához fűződő jogpolitikai követelményeknek, 
és nem utolsó sorban a magyar preambulumalkotási gyakorlat értékének kérdését. E kér-
dések elvi igényű, egyértelmű és egzakt módon bizonyítható tudományos megválaszolá-
sa ugyanakkor rendkívül nehéz, mert a válasz jellegét és irányát nagymértékben adott, a 
jogalkotás technikájában is tükröződő s a szubjektivitás több-kevesebb elemével átita-
tott jogpolitikai elképzelések határozzák meg. A társadalmi viszonyok hatásos jogi ren-
dezésének ugyanis a jogi normaképzés egyik alapvető s elengedhetetlen előfeltételét 
képezi, ezzel szemben a preambulumképzés leginkább gyakran a normaképzésnek alá-
rendelt, másodlagos, olykor periferikus jelentőségű kérdésként jelenik meg, minthogy a 
jogszabályi bevezetéseknek általában nincsen kizárólagos, csupán általuk betölthető s 
egyszersmind a jogi rendezés szempontjából nélkülözhetetlen funkciójuk. Erre utal min-
denekelőtt az a körülmény, hogy számos fejlett jogrendszerben preambulumokkal egyál-
talán nem találkozhatunk, jóllehet a jogalkotáshoz, s általa közvetítve a jogalkotási tech-
nikához fűződő társadalmi érdekek ebből a szempontból változást nem mutatnak. Nem 
kivételesen előfordul, hogy adott jogrendszerben a preambulumképzési gyakorlat meg-
határozott időszakokban s objektív történelmi sajátosságok által nem indokolható mó-
don teljességgel hiányzik, s a szocialista jogrendszerek tekintetében is a bevezetéskép-
zés gyakorlata erősen ingadozó jelleget mutat. Anélkül, hogy jogszabályi bevezetések 
alkalmazásának szubjektív célrairányultságát, objektív funkcióját vagy olykor pontosan 
kimutatható történelmi feltételezettségét és meghatározottságát akár a legkisebb mérték-
ben tagadnánk, általánosságban megállapíthatjuk: a preambulumképzési gyakorlat ala-
kulása az ezt befolyásoló vagy formáló jogalkotási-jogpolitikai koncepción túlmenően 
gyakran jogalkotástechnikai szokástól, ennek racionálisan aligha indokolható stabilizá-
lódásától vagy kisugárzásától, egyéni ízléstől és személyes preferenciáktól is függ.225 

225 A szokássá váll jogalkotástechnikai gyakorlat racionálisan indokolható, inkább csupán a szokás ereje 
által fenntartott vagy támogatott stabilizálódásra említjük példaként a szocialista magyar jogalkotási 
gyakorlatot, mely a valóban indokoltnál vagy hasznosnál sokkal nagyobb mértékben tanúskodik pream-
bulumok alkalmazásáról. A személyes tényező' szerepére s egyben egy meghatározott gyakorlat kisugár-
zására utal, hogy az 1936. évi szovjet alkotmány megoldásának - „Az Alkotmány ama vívmányok re-
gisztrálása és törvény formájában való megrögzítése, amelyeket már elértünk és biztosítottunk. Ha nem 
akarjuk elferdíteni az Alkotmánynak ezt az alapjellegét, akkor nem szabad azt a múlt történelmi ténye-
inek felsorolásával vagy a Szovjetunió dolgozóinak leendő vívmányairól szóló deklarációkkal megtöl-
tenünk. Erre a célra vannak más utaink és okmányaink." J. V. Sztálin in A SzSzSz Alkotmánytervezetéről..., 
28. o. - mintájára pl. az ezt követően alkotott hét szocialista alkotmány egyaránt bevezetés nélkül jelent 
meg. Ezután e gyakorlat - részben történelmi tényezők hatására - megszűnt minta lenni, a későbbi alkot-
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A preambulumképzési gyakorlat értékelése kapcsán az irodalom általában megelég-
szik azon jogalkotástechnikai direktíva határozott leszögezésével, hogy a jogszabályi 
bevezetések alkalmazása nem válhat általánossá, a jogalkotási gyakorlat egészét jellem-
ző vonássá, hanem kivételes jogtechnikai megoldásnak kell minősüljön. E gyakorlati 
követelményt tükrözve egyes szerzők a kivételesség kívánalmát egyenesen a preambulum 
fogalmi elemévé teszik, azt „a jelentősebb (vagy legalábbis a jogalkotó által annak vélt) 
jogszabályok" bevezető indoklásaként határozva meg,226 mások kifejezetten jogpoliti-
kai nézőpontból foglalnak állást, kifejtve: „a preambulumnak az alkotmányon kívüli 
alkalmazását csak igen kivételesen tartjuk indokoltnak (megengedhetőnek), és már csak 
azért is messzemenően helytelenítjük, ha részletjogszabályok elé ilyen jellegű beveze-
tést iktatnak [...], mert ez a gyakorlat elhalványítja a preambulum kivételes ünnepi sajá-
tosságát és rontja erejét".227 

Altalánosságban igen helyesnek tekintjük a kivételesség kívánalmának mint jogpoli-
tikai követelménynek hangsúlyozását, ennek elvi alapját és racionális indokát azonban 
csak a jogszabályi bevezetések konkrét tartalmaival és funkcióival összefüggésben lát-
juk megfogalmazhatónak. Ezek közös elemeit általánosító álláspontunk szerint ugyanis 
egy normatív aktus megszövegezése során preambulum alkalmazása akkor és csakis ak-
kor lehet indokolt, ha ez a rendezés alá vont társadalmi viszonyok jellege és a rendezés 
konkrét módja, tartalmi és formai megoldásai által egyaránt objektíve igényelt funkció 
betöltésére hivatott - feltéve, hogy a preambulum alkalmassá válhat e funkció reális 
megvalósítására, tehát tartalma a normatív aktus szövegösszefüggésében legalábbis tau-
tologikusnak nem minősül, azaz az általa hordozott információ redundánsnak nem te-
kinthető. 

Ennek megfelelően a szabályozás tárgyát, célját és/vagy okát meghatározó egyszerű 
preambulumok közül azok alkalmazását, amelyek - leginkább gyakran - a jogszabály 
címét a rendezés tárgyának vagy céljának meghatározásaként szó szerint megismétlik, 
azt tautologikus módon körülírják, vagy abból evidens módon következő tételt fogal-

mányok többsége már preambulummal jelent meg, s így ezek esetleges tartalmi korlátozása - pl. „A kí-
nai ncp valamennyi forradalmának történetét meg kell becsülnünk, de az alkotmány »Bevezetését« 
mégsem kell megterhelnünk rengeteg szükségtelen történelmi leírással." Liu-Sao-Csi beszámolója in A 
Kínai Népköztársaság Országos Gyűlésének I. ülésszaka. 1954. szeptember 15-28. - A Kínai Népköz-
társaság Alkotmánya (Budapest 1954), 49. o. - már elsődlegesen konkrét, önálló jogalkotástechnikai 
megfontolásokról tanúskodik. Végezetül bizonyos külső tényezők eseti befolyására idézzük egy ame-
rikai szerző megállapítását, amelynek megfelelően a preambulum gyakran törvényhozói gondatlanságot 
takar: nem tudtuk pontosan kifejezni, hogy mit kívánunk, a preambulumból azonban kitűnik, hogy 
miért kívánjuk azt. Lon L. Fuller Anatomy of the Law (New York etc.: Fraeger 1968), 90. o. 

225 Kovács, 141. o. 
:2 ' Beér, 124. o. 15. jegyzet. Az idézetből kitűnően annak szerzője az ünnepélyesség fokozását tartja a 

preambulum tulajdonképpeni funkciójának, ezt a hallgatólagos, lényegében követelményként tükrözött 
előfeltevést azonban a gyakorlat nem igazolja. A kivételesség kívánalmával egyébként teljes mértékben 
egyetértünk, azonban jellegében eltérő okokból, s ezért nem látjuk sem jogpolitikailag megalapozott-
nak, sem pedig a felmerülő problémák reális megoldását nyújtó lehetőségnek szerzőnek az idézett részt 
követő mondatban foglalt azon megoldási javaslatát, amely szerint „helyesnek tartjuk azt a gyakorlatot, 
amely az e körben jelentkező kérdéseket a jogszabály első részében, de §-okba foglalva fogalmazza meg". 
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maznak meg,228 eleve nem minősíthetjük indokoltnak, minthogy önálló tartalmat nem 
hordoznak, tartalmi jelentőséggel egyáltalán nem rendelkeznek, s így redundáns jelle-
gük révén normatív információs alapfunkciót sem tölthetnek be. Ugyanakkor azonban 
ezek a bevezetési típusok a mai magyar jogalkotási gyakorlatban rendkívül elterjedtek, a 
jogalkotásunkban előforduló preambulumok jelentős többségét ezek képezik, s mivel 
körülhatárolható funkciót nem mutatnak fel, és gyakoriságuknál, olykor csaknem sztere-
otipjellegüknél fogva véleményünk szerint megfelelő módon a jogszabályi szöveg szép-
ségét vagy fordulatosságát sem szolgálhatják, fenntartásuknak, további széles körű al-
kalmazásuknak szükségessége rendkívül kérdésesnek tetszik.229 

Ezzel szemben azon preambulumok esetében, amelyek tartalmuk révén valóban alkal-
masnak mutatkoznak funkciójuk, a normatív információ megvalósítására, illetve ezáltal 
közvetítve általános-elvi indoklás nyújtására, agitatív vagy propagatív hatás kifejtésére, 
az ünnepélyesség hangsúlyozására vagy fokozására, avagy egy kérdéskör önálló rende-
zésére, a jogszabályi bevezetések alkalmazásának indokoltsága mindig konkrét körül-
ményektől, az e funkciók betöltése iránt jelentkező társadalmi igénytől és adott jogpoli-
tikai megfontolásoktól függ. Elvi általánosságban tehát csupán a kivételesség mozzana-
tára utalhatunk - arra, hogy a jogszabályi rendezés során általában nem tűnik szükségesnek 
a szabályozási tárgynak, célnak és/vagy oknak preambulum formájában történő norma-
tív meghatározása,230 és általános-elvi indokolásnak bevezetésben történő megfogalma-
zása vagy az aktus elé ünnepélyes preambulum iktatása csak a rendezés átfogó jellegét, 
terjedelmét és mélységét, avagy politikai súlyát vagy társadalmi fontosságát tekintve 
valóban jelentős jogszabályok esetében lehet indokolt; agitatív vagy propagatív hatás-
nak a preambulum által közvetített vagy támogatott kifejtése pedig csak akkor, ha a tár-
sadalmi viszonyok állapota a rendezés várható negatív vagy pozitív társadalmi kihalásá-
ra tekintettel a rendelkezésre álló tapasztalatok tükrében ezt valóban megköveteli. A ki-

22s Ld. az I/B. rész 1. pontjában adott osztályozásban az (A) csoport (aa), (ab), (bb), (bb) és (ca) eseteit. 
229 Az esztétikában általában - s ennek olyan egymástól távol eső vetületeiben is, mint az ipari formatervezés 

vagy stilisztika - általánosan elfogadott alaptétel, hogy a szépség fogalma a funkció fogalma által felté-
telezett, tehát a funkciótlan, voltaképpen felesleges megoldások az alkotás szépségét nem szolgálhatják. 
Bár korábban kizártuk a preambulumok fogalomköréből, jellegbeli hasonlóságuknál fogva felesleges-
nek tekintjük azokat a gyakori sztereotip bevezető nyelvi fordulatokat is, amelyek az „elrendelem" vagy 
az „X szerv a következő határozatot hozza" típusú kijelentésekben fejeződnek ki. Hasonló fordulatok 
alkalmazása véleményünk szerint kizárólag a végrehajtási aktusok esetében akkor indokolt, ha ez a jog-
szabályi rendezésre hierarchikusan magasabb jogszabálytól vagy szervtől eredő felhatalmazás, vagy a 
jogszabályi rendezés által érintett más jogalkotó szervekkel való egyetértés ténye rögzítésének gördülé-
keny formában kifejezésére szolgál. 

230 Mai jogalkotásunk tekintetében a kivételesség kívánalma alól egy kivételt ismerünk: azon aktusok cso-
portját, amelyek (mint pl. a Magyar Közlöny ben kihirdetett minisztertanácsi határozatok többsége) ke-
vésbé kötött megszövegezésben, normatartalmat, állami ajánlásokat, ígéreteket, célkitűzéseket, ún. fel-
adat-normákat és egyéb értékítéleteket vegyítve jelennek meg. Ezek a határozatok nem tartoznak a jogi 
szempontból jelentős aktusok közé, preambulummal való csaknem általános ellátásukat - minthogy ezt 
e normatív határozatok oldott nyelvezete, érvelő jellege és vegyes tartalma talán egyenesen igényli -
mégsem tartjuk indokolatlannak. 
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vételesség igényének jogpolitikai követelményként hangsúlyozása azonban történelmileg 
kondicionált, ugyanis általában stabilizálódott társadalmi viszonyokat, s ennek megfele-
lően stabilizálódott jogrendszert tételez fel. Ebből következik, hogy forradalmi jogalko-
tás esetében, e jogalkotás szükségképpen és kizárólagosan célszerű tartalmi és formai 
jegyei231 által meghatározottan a preambulumok általános alkalmazása vagy a jogszabá-
lyi bevezetésekre leginkább jellemző értékelő tartalomnak, kevésbé kötött, propagatív 
vagy ünnepélyes kifejezésnek a jogszabály más részeiben való elhelyezése sokkal na-
gyobb mértékben és körben indokolttá válhat, minthogy a forradalmi jogalkotásban az 
aktusok túlnyomó többsége elsődleges társadalmi-politikai jelentőségű tartalmat hordoz, 
ezek politikai súlya és jellege tehát közvetlenebb és fokozottabb módon kerül előtérbe.232 

A mai preambulumképzési gyakorlat mennyiségi elemzése viszont hullámzó jellege elle-
nére is ahhoz a következtetéshez vezet, hogy a jogszabályi bevezetések alkalmazása másfél 
évtizeddel korábbi helyzettel egybevetve lényeges vonásaiban hasonló képet mutat: e 
technikai megoldás felhasználásának mértékében jogalkotásunk visszatérni látszik a szo-
cialista jogképzés korábbi szakaszának gyakorlatához, jóllehet ezt sem konkrét feltéte-
lek, sem racionális, megalapozott és tudatos jogpolitikai vagy jogalkotástechnikai meg-
fontolások megfelelő módon nem indokolják.233 Így e sajátos, funkcionálisan nem meg-
határozott s társadalmi viszonyaink által sem feltételezett jellemvonás magyarázatát inkább 
másodlagos tényezők szerepében, egy bizonyos hagyománnyal rendelkező jogtechnikai 
szokás felélesztésében és kisugárzásában, szubjektív jogalkotói ízlés kialakulásában s 
ezzel összefüggő preferenciák hatásában látom, amelyben a jogi forma, a jogszabályi 
nyelvezet korábbi elidegenedettségének felszámolására irányuló törekvés is bizonyosan 
helyet kap, noha a jogi forma társadalmiságának problémája a bevezetési formák felhasz-
nálásával legfeljebb csak igen áttételes kapcsolatokat mutathat. 

Az eddig tárgyalt preambulum-típusok indokoltságának kérdéséhez bizonyára érté-
kes adalékokkal járulna egy olyan vizsgálat, amely megkísérelné kimutatni, hogy a jog-
szabályi bevezetések mennyiben és hogyan töltik be funkcióikat, mennyiben és milyen 

A forradalmi jogképzésnek a jogalkotási technika szemszögéből tekintett jellemzőire lásd jelen szerzőtől: 
'Lenin és a forradalmi jogalkotás' Állam- és Jogtudomány X I I I (1970) 1, 45-57. o. 
Lásd pl. az Alkotmányozó Gyűlés feloszlatásáról LENIN által készített rendelettervezetet, melyben beve-
zetésként 80 sornyi politikai értékelés-indokolás előzi meg a csaknem tőmondatnyi tömörségű rendel-
kezést: „Az Alkotmányozó Gyűlést fel kell oszlatni." V. I. Lenin Művei 26 |Budapest: 1962], 450-452. 
o. Ezt a tételt igazolja egyébként más módon a reformkorszaknak és a Tanácsköztársaságnak a megelőző 
jogalkotástechnikai tendenciákat felerősítő preambulumképzési gyakorlata, s ezzel hozható összefüg-
gésbe az ötvenes évek már említett gyakorlata is, amikor az osztályharc adott vagy feltételezett állapotá-
val összefüggésben a jogi aktusok közvetlen politikai szerepe fokozottabban és élesebb formában jelent-
kezett. 
Ezzel összefüggésben nem tűnik érdektelennek idéznünk egy amerikai szerző jellegzetes megjegyzését, 
miszerint a preambulumképzés túlburjánzásának eseteiben „nyilvánvaló, hogy a törvényhozó nemcsak 
azt célozza, hogy az állampolgároknak bizonyos módon való tevékenységét vagy e tevékenységtől tar-
tózkodását érintő kötelezettségekről rendelkezzék, hanem hogy az állampolgárok gondolkozásának 
irányát is megszabja - s ez egy olyan dolog, ami ösztönzési vagy menedzser-jellegű összefüggésekben 
jó szolgálatot tehet ugyan, egy jogokat és kötelezettségeket meghatározó jogrend részeként azonban 
bizonyos aggodalomra adhat okot." Fuller, 91. o. 
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módon fejtenek ki hatást. A jogalkalmazó személyét tekintve ugyanis ez a hatás feltehe-
tően gyakran igen csekélynek mutatkoznék, mert a preambulumok viszonylag ritkán tar-
talmaznak értékes, a jogalkalmazó tevékenység irányítására, befolyásolására vagy alakí-
tására alkalmas olyan információt, amely a jogszabály szövegösszefüggéséből egyébként 
is nyilvánvaló vagy más megbízható forrásból esetleg már korábban ismert ne lenne. A 
címzettek az állampolgár szemszögéből a kérdés másként vetődik fel. A jogszabályi be-
vezetések jelentős hányada, különösen az agitatív vagy propagatív hatást célzó pream-
bulumok kifejezetten az állampolgárok felé irányulnak, az állampolgárok jogismerete 
azonban többnyire nem normatív információn alapul. A jogszabályokat ismerő polgárok 
legalább kétharmada információját nem a hivatalos közlönyből, hanem a napilapokból 
és más tömegkommunikációs eszközökből nyeri,234 ezek a források azonban, amint álta-
lános tapasztalatok mutatják, többnyire nem informálnak a preambulumok tartalmáról, s 
az adott rendezés indokoltságának bizonyítását, agitatív vagy propagatív hatás kifejtését 
saját eszközeikkel érik el. Figyelembe véve ezeket a körülményeket és a miniszteri indo-
kolásoknak a Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye éves köteteiben publikálá-
sa kialakult rendszerét, felvetődik a kérdés, vajon a törvények indokolásainak a hivatalos 
közlönyben való esetleges közzététele nem vehetné-e legalább részben át a preambulumok 
argumentativ jellegű - a szabályozási tárgy, cél és/vagy ok meghatározására, az általá-
nos-elvi indoklás nyújtására, vagy agitatív-propagatív hatás kifejtésére irányuló - gya-
korlati funkcióját.235 

A közvetlen normatartalmat hordozó preambulumok esetében általában az előbbiek-
től eltérő helyzettel találkozunk. A jogszabályi bevezetésben való érdemi rendezés gya-
korlatilag mindig politikai kompromisszum eredményeként jelenik meg, s így a jogalko-
tás politikai közegére tekintettel indokoltsága jogpolitikai alapon kétségbe nem vonha-
tó, bár - mint mondottuk - az ilyen megoldás a vele élésre és visszaélésre, tényleges 
felhasználására és alkalmazása megtagadására egyaránt gyakran alkalmat nyújt. Az alap-
rendelkezés preambulumként megfogalmazása hasonlóképpen többnyire történelmi vagy 
politikai feltételek által sajátos módon indokoltan történik. Olyan esetekben azonban, 
amikor a jogszabályi bevezetés normatartalmát hasonló megoldást követelő társadalmi 
vagy politikai viszonyok nem motiválják, jogpolitikai szempontból kérdésesnek tekint-
jük, vajon egyszerűen a bevezetési forma indokolatlan felhasználásáról, helytelen szer-

Egy reprezentatív felmérés adatai szerint a megkérdezett személyek 25,4 %-a olvasott már törvényt a 
hivatalos lapból, 51,3%-a viszont újságból vagy más forrásból nyerte információját, 23,3%-a pedig még 
egyáltalán nem olvasott törvényt. Kulcsár Kálmán A jogismeret vizsgálata (Budapest 1967), 2/A. táblá-
zat, 
A jelzett megoldás a preambulumban foglalt normatív információtól eltérően nem normatív információt 
eredményezne. Ez azonban önmagában nem érv e megoldási lehetőség ellen, mert - mint mondottuk -
gyakorlatilag egyébként is viszonylag ritkán realizálódik az argumentativ jellegű preambulumok elvi 
normativitása. S ha a jogalkotó valamilyen tételt hangsúlyozottan normatív formában és megnyugtató 
módon kíván kifejezni, megteheti az érdemi rendelkezések körében is. 
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kesztési technika alkalmazásáról vagy egyenesen egy jogi formával való visszaélésről 
van-e szó.236 

Megelőző fejtegetéseink során hangsúlyoztuk, hogy a jogpolitika tükrében preambu-
lumok alkalmazása csak kivételesen indokolt esetben lehet kívánatos. Az alkotmányok 
azonban mindig kivételes s egyszersmind alapvető jelentőségű jogi és politikai okmá-
nyokként jelennek meg, így preambulummal való bevezetésük indokoltsága nyilvánva-
lónak tűnik. Valóban, az alkotmányok bevezetése alkalmas jogi formának mutatkozik 
ahhoz, hogy az alkotmányozó a megtett útra visszatekintve, azt politikailag értékelve s a 
történelmi vívmányokat leszögezve az alkotmány (s ezzel a politikai, állami és jogi élet) 
eszmei alapját megfogalmazza, legáltalánosabb elveit meghatározza, a társadalom előtt 
álló célkitűzéseket lerögzítse, és a soron következő fejlődési szakasz politikai program-
ját kibontsa. Ennek az összetett tartalomnak összetett funkciók felelnek meg, ugyanis a 
jellegében ünnepélyes preambulum egyidejűleg indokol, agitál és propagál, s normatív 
értéktartalmán túlmenően gyakran normatartalmat is hordoz. Ez a normatartalom, amennyi-
ben eszmei megalapozással, általános elvek meghatározásával vagy politikai program-
mal kapcsolatos, feltétlenül indokoltnak tűnik, minthogy az alkotmány szabályozási 
körébe tartoznak a társadalmi-politikai élet olyan alapvető jelentőségű általános elvei és 
normái is, amelyek részletező jogi szabályozásra igényt nem tartanak, rögzítésük az al-
kotmányban azonban szükségesnek mutatkozik. A szocialista alkotmányokban egyéb-
ként nem találkozhatunk részletes szabályozást követő érdemi kérdéskör kizárólag pream-
bulumban való rendezésével, s az ettől tartózkodás gyakorlatát követendőnek tartjuk. 
Bizonyos értelemben ugyan a politikai program is hasonlójellegű érdemi kérdéskörnek 
tekinthető, ennek a bevezetésbe foglalása azonban jogpolitikai szempontból nem történ-
het azzal az igénnyel, hogy ez az alkotmány formális módosítását nem feltételező orga-
nikus továbbfejlesztésének,237 avagy a jogalkalmazási folyamatban jogoknak, kötele-
zettségeknek közvetlen alapjává váljék. A preambulum ban megfogalmazott politikai 
program funkciója ugyanis az, hogy normatív formában rögzítse az alkotmány realizálá-
sának eszmei kereteit és célrairányultságát, s ezáltal közvetítve törvényhozási programot 
adjon. 

Megjegyezzük, a szocialista államokban általános tendencia érvényesül a preambulumok normatartal-
mának visszaszorítására. Ez különösen erősnek mutatkozik a Szovjetunióban, ahol MIHAIL DMITRIEVICS 

GRISIN, a Szovjetúnió Minisztertanácsa mellett működő Jogi Bizottság osztályvezetőjének szíves közlése 
szerint a jogszabályelőkészítő szervek kötelesek gondot fordítani arra, hogy a bevezetésbe közvetlen 
normatív jelentőségű tétel lehetőleg véletlenül se kerüljön. 
Az 1963-as jugoszláv alkotmány esetében az alkotmányelőkészítő szervek ilyen irányú szándéka véle-
ményünk szerint alkotmányossági akadályokba ütközik. Egyfelől a Bevezető rész - Alapelvek általános 
tartalma nem szolgáltathat alapot az alkotmány érdemi részét képező részletrendelkezések mint lex spe-
cialis módosítására, másfelől pedig az értékelő tartalom a hierarchikusan alárendelt normatartalom ér-
vényesülését a tartalmi törvényesség nevében legfeljebb kizárhatja, azonban a tényleges normatartalom 
formális vagy tartalmi módosulását ez sem eredményezheti. így az alkotmány organikus továbbfejlesz-
tése alkotmányos úton, úgy tűnik, csak rendelkezései keretében, azok végrehajtása során mehet végbe. 
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A preambulumképzés indokoltságának kérdését tehát a kivételesség jogpolitikai kí-
vánalmán keresztül visszavezettük a preambulumok funkcióinak problémájára. A jogsza-
bályi bevezetések alkalmazása és hatása két oldalának kapcsolata pedig a jogalkotási 
technika egyik leginkább alapvető s általános elvére utal, mely a társadalmi tényezők 
meghatározó szerepére és a jogalkotási technika funkcionális alárendeltségére figyelem-
mel a technikai megoldások, kifejezési formák s az ezekben tükröződő tartalmak kívána-
tosságát és hasznát az irántuk ténylegesen jelentkező társadalmi igény és reális funkció-
megvalósításra alkalmasság összefüggésében szemléli. 
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- , rögzített / aktuális 42 
- besoroló általánossága 138 
-bizonytalansága 198 
-értelmezési direktívától függó'sége 42 
- kontextualitása 42,79,138 

j o g 
- /igazságosság 30-31 
-/politika 129 
-alapfunkciója 15 
-axiomatizmusának értelme 82-83 
- elvont általánossága 29 
-gyakorlatiassága 97,105 
- igazolhatósága 130 
- mint akarat 64-65 
— eszközcselekmény 84 
--fiat 129 
— folyamat 80,135 
- - formális standardizálás 135 
— hagyomány 7 
- - kontextualizálás / kiválasztás / döntés 7 
— kontinuitás 80,135 
— közvetítés 30, 113 
— manipuláció 135,136 

- -múl t / j e l en 8-9 
- osztályozás 114 
- - parancs 129 
- - szabály / vitamegoldás 51 
- visszatükrözés 114 
- politika közvetlen eszköze 26, 129, 203 
- kettős kötöttsége 7-8, 19, 30, 31 
-ontológiája 134-135 
- sajátszerűsége 128-129 
-valóságmanipuláló szerepe 114 

jogalkalmazás mint kölcsönös vonatkoztatás 30 
- társadalmisága 27-29,50 
- , szocialista 53 

jogalkalmazási ideológiák 9 
-jogmeghatározás 47 
-szituáció 31, 41-42, 44, 45 

jogalkotás/jogalkalmazás 9, 15-27,53 
lásd még jogalkotás, klauzula, mechanikus, 
pártmeghatározás, politika 

jogalkotási technika 200-201 
jogátvétel 86 
jogdogmatika 84 
jogértelmezés 41-42,138-139 

-autentikus 141 
- , statikus / dinamikus 42, 84 
lásd még előkészítő, értelmezés, miniszteri in-
dokolás 

joggá transzformálás 65 
joghézag 39,47,48,92,103 

- pozitivisztikus / szociologisztikus értelemben 
104 

jogi / nem-jogi 198-199 
-/társadalmi 45 
- fogalom mint ideáltípus 43 

tcny / norma normatív összekapcsolása 
54 
- közvetítés mint hagyománykövetés 8 
-okfejtés 32-42 
- ontológia 8-9 
-teleológia 8 

jogismeret 204 
joglogika elégtelensége 44,46 

- mint lehetőségek logikája 53 
lásd még szillogisztikus, szubszumpció 

jogpolitika 55 
- , jogalkotási / jogalkalmazási 24-25, 200 

jogpolitikai irányelv 30 
jogpozitivizmus 9, 16-17 

- , szabályé / elvé 9 
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jogszerűség / igazságosság 46 
jogtechnika szerepe jog gyakorlati manipulálá-

sában 102 
lásd még jogalkotási 

jogtudat, bírói 29-30,41 
- , materiális 28 

judicium 33 
jugoszláv, lásd alkotmány, miniszteri 
juridicitás 199 

kanadai, lásd alkotmány 
kategoricitás jogban 90-91, 104 
kettősség jogi mozgásfolyamatban 26 
kétség / bizonyosság 110 
kétszintű igazolás jogban 52 
kiváltságlevelek 147 
kizáró norma feltételezése jogban 92., 104 
kívánatos lehetségessége jogban 40-41 
klauzulák 44 

-jogalkalmazása 48, 198 
kodifikáció 67,119 

- / esetjog 73 
kodifikálás axiomatikában 88-89 
komplexusokból álló komplexus 112 
konfliktusfeloldás 25 
konstrukció, lásd rekonstrukció 
kontinentális jogszemlélet 102, 104 
konzisztencia jogban 90, 104 
kódex mint forma 66-67 
közvetítés 113 

lásd még jog mint, jogi, különösség 
különállás / szembenállás 43 
különösség mint közvetítő közép 22 
különrend jogban 44, 103 
kvázi-rendezés 199 

lengyel, lásd miniszteri 
lex generalis / specialis 191, 196, 205 
lényeg/forma 63 
lételmélet / ismeretelmélet 8 

lásd még gyakorlat, ideológia, jog, jogi, kom-
plexusok 

létszerű működés 134 
létszerűség / ismeretelméleti helyesség 135 
logika, formális 32, 35-36, 40, 54 

- , - , ellenőrző / igazoló szerepe 41, 48-49, 
53 
- , következtetésé / meggyőzésé 32 

- , materiális / formális 35 
- , normatív 94-95 
-/ismeretelmélet 

logikai meghatározatlanság/társadalmi meghatá-
rozottság 44, 50 

magyar, lásd alkotmány, miniszteri, preambulum 
manipuláció, lásd jog mint, jog, jogtechnika 
matematizálás társadalomtudományban 72-73, 

86, 92 
mechanikus jogalkalmazás eszméje 18 
meghatározhatatlan meghatározása 44 
meghatározás, lásd differentia 
meghatározottság, társadalmi /jogi 24, 29 
meghatározottság megkettőződése 24 
meghatározottsága magatartásnak / normának 23 

lásd még logikai 
megismerés, tudományos 21 

lásd még deduktivitás, rekonstrukció, szöveg, 
valóságtükrözés 

megítélés / nyílt vita modellje 52 
megnevezés 62 
mesterséges emberi konstrukció 81,119 
méltányosság 46, 48 
miniszteri indokolás 140-141 

— , intézményes 123 
— , nem-intézményes 122-123 
--Angliában 123-127 
— általános / különös része 131 
— Belgiumban 124 
— Bulgáriában 126 
— címzetti köre 131 
— Csehszlovákiában 126-127 
— - Egyesült Államokban 122-123 
- - f o g a l m a 110-111 
— Franciaországban 124 
— Izraelben 124 
— Jugoszláviában 127 
— Lengyelországban 125 
— Magyarországon 125-126 
— meggyőző szerepe 120-121 
— Németországban 124 
— publikálása 132-133 
— racionalizáló szerepe 130 
— Romániában 127 
— - S védországban 125, 13 3-134 
— szocialista funkciói 128 
— Szovjetunióban 122 
— társadalmi-politikai/jogi része 131-132 
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miniszteri indokolás története 110 
- - történeti jogértelmezésben 139-140 

minősítés 81-82,97-98,115,121 
- alternatív kizárólagossága 54, 98 
- mint alárendelés 38 

mos geometricus 18 

naiv realizmus 9 
nemzetiszocializmus joga 9-10,45 
német, lásd még alkotmány, miniszteri, pream-

bulum 
norma 190-191,192 

- a j á n l ó 190,195,202 
- , elemi / elvont 56-57 
-fe ladat- 202 
- érvényesíthetősége 191 
-normatartalma 190-191 
-normativitása 190 
lásd még értékelés, jogi fogalom, meghatá-
rozottság 

normastruktúrák születése jogban 111-112 
normatartalmú/esztimációs információ 134,185, 

187, 189, 192, 196, 197-198 
normativizmus 27 

-szocialista 10 
normatív / értelmezési érték 187 

- / nem-normatív információ 134, 189, 204 
-jelleg/jelentőség 193 

normative közömbös 92,104 
nullum crimen sine lege 92, 10-

nyelv, tárgy- / meta- 37,56-57, 77,97, 115-116 

objektiváció 61,68 
lásd még objektiváció 

objektum / szubjektum 62 
ordonnances 148 
osztályozás, lásd jog mint 
osztrák, lásd alkotmány 

örökérvényű záradék 146 
összefüggések tartalmiságajogban 99-100 

parafrázis eretneksége 63 
pártmeghatározás jogalkalmazásban 30,46, 122 
politika, lásd jog, jog mint 
pozitivisztikus / szociologisztikus 66 

lásd még érvényesség joghézag 

praefatio 148 
preambulum 47,48, 102, 142-143, 178-182, 

206 
-/deklaráció 182 
- , egyszerű / összetett 153-154, 184 
- , formális / tartalmi értelemben 180 
- , kettős 181 
- , indokló 154 
- , normatív szabályozó 149, 155, 156-157, 
204-205 
- , ünnepélyes 154-155, 201, 202 
-amerikai jogban 159 
- angol jogban 162-163 
-belga jogban 159 
- francia jogban 159 
-funkciói 184-185,186 
- hatályon kívül helyezése 179 
- indiai jogban 163 
- j ogi korlátozása 179 
- kivételességének szüksége 201 
- leíró / előíró tételei 146-147 
-magyar jogfejlődésben 144-152 
--szocialista jogban 152-155 
- minősítése jogban 187-188 
- mint bevezető formula 147 
- formuláris feltétel 148 
- inter- és poss/ambulum 181 
- - kodi fikációs program 146 
- - propaganda-forma 150, 151-152, 154, 
202-203, 204 
- - szentesítő záradék 151, 180, 182, 188 
- német jogban 155, 158 
-normativitása 187-191,192-193 
- ősi korban 142 
- redundanciájának veszélyessége 201-202 
- szabályozás tárgy- / cél- / okmeghatározása 
153-154 
- szocialista jogban 158 
- tartalmi gazdagsága 182-184 
lásd még alkotmányi 

precedensjog természete 7 
premisszák meghatározandóságajogban 97 
preskripció, lásd deskripció 
prológus / epilógus jogban 142 

quis custodiet custodes? 188 
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racionalitásjogban 105 
-vélelmezésejogban 90, 105 

racionalizmus 70-71,72 
- j o g i 17-18 
-irracionalitása 101 

realizmus,jogi 28 
- , - , skandináv 19,26,28,119 
lásd még naiv 

reciprok implikáció 197 
rekonstrukció / konstrukció megismerésben 77 
relevancia jogban 55 
rendeltetésszerű joggyakorlás 103 
rendszer 68-69 

- , nyitott / zárt 73,92 
-jogban 78 

rendszerelmélet, általános 75-76 
rendszerjelleg, kódexé 68-69, 70-71 
rendszerszemlélet 98-99 

-jogban 100-102 
rendszerszerűség fokozatai 69 

lásd még geometrikus 
report 123 
référé législatif 17 
rész/egész 93,112 
román, lásd miniszteri 

stare decisis 187,196 
statikus / dinamikus, lásd jogértelmezés 
svéd, lásd előkészítő', miniszteri, realizmus 

társadalmi szerződés 71 
- viszonyok / jogi normák 20-21 

társadalmiság, jogé 112 
- , közvetett / közvetlen 48 
- , objektivációké 67 
- , történelmi / aktuális 48 
lásd még jogalkalmazás, jogi, logikai, meghatá-
rozottság, miniszteri indokolás 

társadalomra veszélyesség 103 
társadalomszervezés jog elsődleges funkciójaként 

27 
teleológia, lásd jog 
teleologikus jogalkalmazás 40 
teljesség jogban 91-92, 104 
természeti állapot 71 
természetjogiság 9, 45, 46, 71, 117 
tény / norma egymásravetítése jogalkalmazásban 

36, 48 
lásd még jogi fogalom 

tipikus / atipikus jogban 103 
törvény racionalizmusa vélelmének megdöntése 

52 
törvényelőkészítés 120 
törvényhozás / végrehajtás 118-119 

- kifejlődése 116-117 
- mint munkamegosztás eredménye 117-118 
lásd még bíró 

törvényi forma lényegisége 64 
lásd még lex 

szabad mérlegelés 48 
Szentkorona 146, 147 
szépség funkcionalitása 202 
szillogisztikus következtetés jogalkalmazásban 

36-37 
szocialista jogfelfogás 19-20 
szociologisztikus, lásd pozitivisztikus 
szokás/törvény 7 
szovjet, lásd bolsevizmus, miniszteri 
szöveg valóságmegismerésben 76-77 
szubszidiaritás, lásd alapelvek 
szubszumpció / szubordináció 38 
szükségszerűség, lásd igazság 

tartalom / forma 61, 62-63, 66, 67, 77 
- / - j o g i 63,64 

uniform codes 123 
utópia jogban 18 

újkritika, irodalmi 61, 63, 67, 68 

valóságtükrözés gyakorlatiassága jogban 114 
vietnami, lásd alkotmány 
visszacsatolás jogi mozgásfolyamatban 24 
visszaható hatály 127 
visszatükrözés, lásd jog mint 

zártság / nyitottság kompromisszuma jogban 102 
-ideologikus szemlélete jogban 101-102, 
103-104 
lásd még rendszer 



JOGFORRASMUTATÓ 

ALBÁNIA 
alkotmány (1946) 171 

ALGÉRIA 
alkotmány (1963. IX. 10.), preambulum 

161, 162, 166 
159, 

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Biblia 101 
Declaration of Independence ( 1776. VII. 4.) 182 
Constitution- tervezetek 162 
Constitution ( 1787. IX. 17.), 160. 161, 162 

- , preambulum 164 
Un iform Commercial Code tervezete ( 1951 ) 123 

-Sec t ion 1-102 (3) f 139 
Chisholm v. Georgia ( 1793) 2 Dall. 419 163 
Jacobson v. Massachusetts (1905), 197 U.S. 11 

164 
Lochner v. New York ( 1905), 198 U.S. 78 38 
Guy v. Donald ( 1906), 203 U.S. 399 44 
Perez v. Sharp ( 1948), 32 Cal. 2d 711 44 
Dennis v. U.S. (1951) 341 U.S. 494 164 

ANGLIA 
5 Geo. Ill, c. 26 (VIII. század vége) 142§ 143 
Magna Carta (1215. VI. 12.) 160 
Habeas Corpus Act ( 1640) 160 
Economical Reform Bill ( 1782) 118 
British North America Act 164 
Currency Bill (1872) 118 
Statute Law Revision Act ( 1890) 179 
Sta tute of Westminster (1931) 164 
Hey don's Case ( 1584) 3 Co. Rep. 7a. 137 
Mills v. Milkins [ 1704] 6. mod. 62 163 
Salked v. Johnson, 2 Exch. 256 162 
Brett v. Brett [ 1820] Adams 210 163 
Sussex Peerage Case [ 1844] 11 CI. and F. 85 163 
Salamon v. Duncombe [1886] 11 App. Cas. 634 

163 

Salomon v. Salomon [ 1897] A. C. 22 163 
Powell v. Kempton Park Racecourse Co. [18991 

A.C. 143 163 
Murphy v. N. Ireland Transport Board ( 1937) N. 

K. 22 137 

AUSZTRÁLIA 
alkotmány (1900. VIL 9.) 160 
The Uniform Tyx Case S. Australia v. Common-

wealth ( 1942), 65 c. L. R. 373 137 

AUSZTRIA 
felsőházi ügyrend ( 1867), 26. § 124 
alkotmány (1934) 160 

BELGIUM 
nemzetgyűlési rendelet ( 1792. VIII. 10-1 1.) 179 
Code civil () 96 
képviselőházi házszabály ( 1962), 50. § (3) 124 

BULGÁRIA 
alkotmány (1947) 171 
nemzetgyűlés belső rendjének szabályzata ( 1966), 

52. § 126 
törvény a normatív aktusokról (1973), 28. és 32. 

§ 126 
a normatív aktusokról szóló törvény végrehajtási 

rendelete (1974), 14. § (l) 126 

CSEHSZLOVÁKIA 
alkotmány (1948. V. 9.), preambulum 172, 173, 

175 
- , 171. § 175,188 

alkotmány (1960. VII. 11.), preambulum 172, 
173, 174, 175-176 

szövetségi gyűlés ügyrendje ( 1969), 38. és 41. § 
127 
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DAHOMEY 
alkotmány ( 1960. XI. 25.) 160, 161 

DÉL-AFRIKAI UNIÓ 
alkotmány ( 1909. IX. 20.) 160 

EGYESÜLT ARAB KÖZTÁRSASÁG 
alkotmány (1946. ÜL 23.) 160 

EGYESÜLT NEMZETEK 
Alapokmány 160 

- preambuluma 143 
- , l . é s 2. § 179 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 160 

EGYIPTOM 
II. Ramszesz és Sheta herceg nemzetközi szerző-

dése (Kr. e. 13. század) 142 
alkotmány ( 1956. XL 16.) 160, 161 

ld. még Egyesült Arab Köztársaság 

ETIÓPIA 
alkotmány (1955. IX. 4.) 160 

FINNORSZÁG 
alkotmány (1919. VII. 17.) 160 

alkotmánytervezet (1946. IV. 19.), preambulum 
166 

alkotmány (1946. X. 27.), preambulum 159,166— 
167,168-169, 187 

alkotmány (1958. IX. 4.), preambulum 160,166— 
167, 168-171, 187 

Tribunal de la Seine 1947.1. 22-i döntése 169-
170 

Conseil d 'Etat 1947. IV. 23-i döntése 169 
Chavaneau-ügy (Conseil d'Etat, 1949. IX. 1.) 

170 
Dehaene-ügy (Conseild'Etat, 1950. VII. 7.) 169, 

170 
Ministre de l'Agriculture c. Dame Lamotte ( 1950. 

n . 17.) 170 
Barel-\\gy (Conseil d'Etat, 1954. V. 28.) 170 
Garrigou-\igy (1956. III. 16.) 170 
Amicale des Annamites de Paris ( 1956. VII. 11.) 

170 
Syndicat Fédéral des fonctionnaires malgaches 

et assimilés ( 1957.1. 25.) 170 
Eepouse-ügy (Conseil d'Etat, 1958. XI. 28.) 170 
Syndicat des propriétaires des forêts de Chênes-

lièges d'Algérie ( 1958. II. 7.) 170 
Fédération des Syndicats chrétiens de Cheminots 

(Conseil d'Etat, 1964. X. 23.) 170 

KÖZEL-KELET 
Bilalama törvénykönyve (Kr. e. 2260) 142 
Codex Hammurabi (Kr. e. 694 körül) 142 

FRANCIAORSZÁG 
ordonnance (a référé législatif intézmériyesitésé-

ről) (1667) 17,101 
rendelkezés (1790) 17 
alkotmány (1791. IX. 3.) 162 
alkotmány (1793. VI. 24.), preambulum 160, 166 
Déclaration sur les droits de l'homme et du ci-

toyen (1789. VIII. 26.) 160, 166, 167-168, 
182 

Code civil ( 1804) 8,96,136 
alkotmány (1852) 166 
Senatus-consulte ( 1870), 1. szakasz 166 
alkotmány (1875) 166,168 
Code civil reformtervezete (II. világháború után) 

124 
képviselőházi szabályzat ( 1876), 31. és 34. § 124 
Conseil d'Etat 1945. október 26-i döntése 46 
alkotmánytervezet (1945. X. 21.), preambulum 

166 

FÜLÖP-SZIGETEK 
alkotmány (1935. II. 8.) 160 

GHANA 

alkotmány (1960. VI. 29.) 161 

GUATEMALA 

alkotmány ( 1956. VIII. 10.) 160, 162 

GUINEA 

alkotmány (1958. XI. 10.) 161 

HAITI 

alkotmány (1950. XI. 25.) 161 

HOLLANDIA 

parlamenti szabályzat ( 1888), 50. és 85. § 124 

INDIA 
Manu törvénykönyve [Manava Dharma Castra] 

(Kr. e. m. század) 142 
Constitution (1949. XI. 26.) 161, 162, 164 
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Secretary of State v. Maharaja of Bobbili [ 1920] 
43 Mad. 529 163 

Bhola Prasad v. King-Emperor [ 1942] 46 C.W.N. 
[F.B.] 32 163 

Gopalan v. State of Madras [1950] S:C.R. 88 C. 
C. 74 163,164 

A:-G. v. Prince Augustus [1957] 1 All. E. R. 49 
163 

INDONÉZIA 

alkotmány (1949. VII: 1.) 159, 161 

IRAK 

alkotmány (1924. VII. 10.) 159,161 

IRÁN 

alkotmány (1906. XII. 30.) 160, 161 

ÍRORSZÁG 

alkotmány (1937. XII. 29.) 160, 161 

JAPÁN alkotmány (1946. XI. 3.) 161 
- , preambulum 165 

Hakai-katsudo-boshu törvény ( 1952. VII. 21.) 
186 

JUGOSZLÁVIA 
alkotmány (1946) 171,193 
alkotmány (1953.1. 13.) 172, 173, 188 
alkotmány (1963. IV. 7.) 172, 173, 176-178, 

180, 181,205 
bosznia-hercegovinai alkotmánytervezet (1963) 

177 
macedóniai alkotmány előtervezet ( 1963) 177 
szlovéniai alkotmánytervezet (1963) 177 
szövetségi szkupstina ügyrendje ( 1970), 290-291, 

316. és 322. § 127 
KAMBODZSA 
alkotmány (1956.1. 14.) 160 
KANADA 
alkotmány (1867. III. 29.) 160, 161, 162 
Att. -Gen. of Ontario v. Att. -Gen. of Canada ( 1947) 

A.C. 503 164 

KÍNAI KÖZTÁRSASÁG 
alkotmány (1947. XII. 25.) 162 

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG 
alkotmány ( 1954. IX. 20.) 172, 173, 201 

KOLUMBIA 

alkotmány (1945.11. 16.) 160 

KOREA 

alkotmány (1948. VII. 12.) 161, 171 

KUBA 

alkotmány (1959. II. 7.) 172, 173 

LAOSZ alkotmány (1947. V. 11.) 161 
LENGYELORSZÁG 
alkotmány (1921. III. 7.) 160 
alkotmány (1947) 171 
alkotmány ( 1952. VII. 22.) 172, 173 
szejm ügyrendje (1967), 50. § (2) 125 
LIBÉRIA 

alkotmány (1847. VE. 26.) 161 

LÍBIA alkotmány (1951.X. 7.) 160 

LICHTENSTEIN 
alkotmány (1921.X. 5.) 160 

MAGYARORSZÁG 
I. István dekrétumainak első könyve, praefatio 

144,145 
I. István dekrétumainak második könyve, elöljá-

ró beszéd 144§145 
I. Endre parancsolatja 145 
László dekrétumai első könyve, bevezetés 145 
Kálmán dekrétumai első könyve, bevezetés 145 
Aranybulla, bevezetés és záradék 145 

- , 4. cikk 146 
Béla dekrétuma (1267) 145 
András dekrétuma ( 1290) 145 
1298. évi országgyűlési dekrétum 145§ 146 
Nagy Lajos dekrétuma (1351) 146 

- 1 1 . § 146 
Zsigmond 1405. évi második dekrétuma 146 
Zsigmond 1435. évi második dekrétuma, örökér-

vényű záradék 146 
Albert dekrétuma ( 1439) 146 
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