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VILÁGOSSÁG 2010 tavasz

Cs. Kiss Lajos – Fábri György

Herbert L. A. Hart és a Világosság1

A XX. század jelentős politikafilozófiai gondolkodójaként is számon tartott angol jogfi-
lozófus, Herbert L. A.  Hart életművének magyar recepciójában a Világosság, különö-
sen a folyóirat rendszerváltozás utáni történetében, fontos közvetítő szerepet játszott. 
Magyar nyelven először éppen a Világosságban volt olvasható Hart, A természetjogról 
címmel közölte a  lap 1970/5-ös számában tanulmányát, Nyíri Kristóf fordításában. Nem 
volt előzmények nélküli tehát, amikor a folyóirat 2002-ben célzottan egy Hart-összeállí-
tással folytatta átfogalmazott profillal működését, a bölcsészeti kutatások fórumaként. 
A Politikafilozófia című rovatban, két egymást követő számban közölte az ELTE Állam- 
és Jogtudományi Karán Mérték és egyensúly címmel (vö. CS. KISS–TAKÁCS 2001) ren-
dezett konferencia anyagát. (CS. KISS–FÁBRI 2002, 82–111, 2003a, 75–114.)

A Világosság e szerkesztői döntéssel egyértelműen jelezte, hogy a hazai jogtudo-
mánynak, elsősorban a jogfilozófia, a jogelmélet, valamint az államelmélet közvetí-
tésével helye van a magyar társadalom- és bölcsészettudományi diskurzusban. Ez 
a szakterület ugyanis rendelkezik olyan mondanivalóval, amely közlésre és megvita-
tásra méltó más társadalomtudományi diszciplínák képviselői számára is. A Hart-szá-
mokat követően a Világosság ennek a megfontolásnak a szellemében közölte tema-
tikus módon a Carl Schmitt és Hans Kelsen munkásságát átfogóan és reprezentatív 
módon tárgyaló jogtudományi konferenciák előadásaiból született tanulmányokat 
(CS. KISS–FÁBRI 2003b, 21–118, 2005a, 2–123, 2005b, 3–96), új és ösztönző megnyil-
vánulási lehetőséget teremtve ezzel a hazai jogtudomány számára.

A politikafilozófiai besorolás a 2002-es lapszámokban arra utalt, hogy Hart jogfilo-
zófiája két vonatkozásban is szoros összefüggésben van a politikai problematikával. 
Egyfelől a szabályalapú szociológiai jogelméletének teoretikus konstrukciójából kiin-
dulva Hart az angolszász politikafilozófia egyik markáns megközelítését dolgozta ki, 
illetve képviselte. Másfelől a magyar recepció egyik meghatározó irányzata2 csak az 
átfogó politikafilozófiai kritika kontextusában tartotta és tartja ma is elképzelhetőnek a 
harti jogelmélet hazai befogadását. Hart életművének ily módon történő meghonosítá-
sa ugyanakkor azzal a következménnyel járt, hogy a befogadással egyidejűleg, a kriti-
ka választott politikafilozófiai nézőpontjából, már meghaladottá is vált, függetlenül attól, 
hogy továbbra is választóvonalnak és kiindulópontnak tekintik a XX. századi modern 
jogelmélet fejlődésében (BÓDIG–GYŐRFI–SZABÓ 2004). A Hart utáni jogelmélet alap-
problémái című antológiához írott Előszóban Szabó Miklós, a kötet egyik szerkesztő-
je, a következőképpen indokolja a cím, és ezzel a paradigma megválasztását: 

 1  A jelen lapszámunkban közölt Hart-tanulmányok összeállítása és szerkesztése az OTKA K 76117 számú kuta-
tási programjának keretében készült.

2  Összeállításunkban a magyar Hart-recepcióban betöltött referenciális jelentősége okán helyet kap Bódig 
Mátyás tanulmányának eredeti, teljes szövege, amely terjedelmi okokból két önálló részre tagolva kerül köz-
lésre (BÓDIG 2010a, 2010b). 
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„A cím elárulja, hogy a jelenkort jogelméleti szempontból Herbert Harttal látjuk 
megkezdődni, mérföldkőként a második világháborút követő újrakezdésben. E döntés 
természetesen az angol–amerikai irodalmat helyezi a középpontba, ami, mint minden 
döntés, vitatható… A háború […] a Kontinenst roppantotta meg jogostul, kultúrástul, 
tudományostul. A főbb elméleti irányok (neokantianizmus, szociológiai jogelmélet, 
jogpozitivizmus, természetjogtan) kifulladtak, átalakultak, diszkreditálódtak. 
A megújulásra az önértékelési és önbecsülési zavarokkal nem küzdő angolszászok 
mutatkoztak különösen alkalmasnak, mivel nem húzta őket a tudományosságnak és 
diszciplináris tagoltságnak az a ballasztja, ami európai társaikat. Érvényesíteni tudták 
azt a – klasszikus görögöket és rómaiakat eleve jellemző – szemléletet, hogy a jog 
mélyen az emberi gyakorlatba ágyazódó intézmény; a helyes viselkedés, cselekvés 
problémájaként az etikával és politikával együtt a gyakorlati filozófiai vizsgálódás 
tárgya. Ezt a nézőpontot jelölte ki Hart, s innen szemlélik tárgyukat mindazok a 
jogelméleti szerzők és irányzatok, amelyek meghatározzák napjaink jogelméleti 
diskurzusát” (BÓDIG–GYŐRFI–SZABÓ 2004, 5–6).

A politikafilozófiai-jogfilozófiai megközelítés érvényességét és tágabb kontextusát 
mutatják a Világosság bölcsészeti témaválasztásaiban politikai, teológiai közléseink 
is. A filozófiatörténeti aspektusok jelzik, hogy törekvéseink a bölcsészet integratív fel-
fogására a politika tárgyában is érdemi, nem pedig erőltetett, külsődleges  interdiszcip-
lináris reflexiót eredményeznek. Ez azonban a tudomány belső logikáján túl tárgyunk-
ban, a Zeitgeist formálódásában is meglévő folyamatokban megfigyelhető sajátosság. 
A jogállami érzékenység és a társadalomszerveződés jogi szemléletű interpretációi 
egyre inkább részévé váltak a magyar értelmiségi gondolkodásnak, több évtizedes 
ideologikus, literátus és/vagy historikus egyoldalúságokat feloldva. Azonban éppen 
az európai és ezen belül a magyar politikai közösség újradefiniálódásának időszaká-
ban nem nélkülözhető, hogy a jognak és a filozófiának hagyományosan természetes 
összekapcsolódása újra domináns legyen a politika szemléletében, recepciójában és 
alakításában egyaránt.

A jogtudománnyal való együttműködés hagyományát követve ismét egy szisztema-
tikus Hart-számmal jelentkezünk. Ennek szakmai alapját az elmúlt évek magyar Hart-
kutatásának eredményei alkotják. Amint összeállításunk tematikája mutatja, az elmúlt 
évek recepciójában a hangsúly eltolódni látszik a megalapozási problematikáról a harti 
elmélet konkrét jogtudományi, etikai, jogpolitikai alkalmazásának irányába,3 ami nem 
lebecsülendő tanulságokkal szolgálhat a jelenleg folyó alkotmányozással kapcsola-
tos viták számára. A kutatókat ugyanis már nemcsak az a kérdés izgatja, hogy a sza-
bályalapú jogelmélet a jogfogalom konstrukciójában a társadalomelméleti (szociológi-
ai) vagy a politikafilozófiai megközelítés számára teremtett-e teoretikus kiindulópontot, 
hanem az is, hogy alkalmazható-e, és miként a bírói jogértelmezés, az alkotmányjo-
gi érvelés konkrét problémáira, a nemzetközi jog „jogi” természetének vagy a büntető-
jogban az erkölcsi és jogi elem viszonyának a tisztázására, valamint jogpolitikai szán-
dékok, célok igazolására. A szabályalapú jogelmélet alkalmazásának kontextusaiban, 
mint látni fogjuk, a jogfogalom konstrukciójának, a jogérvényesség megalapozásának 
és igazolásának mindkét paradigmatikus megközelítése szerepet játszik, amely többek 

 3  Itt természetesen a korábban már megjelent tanulmányokra, illetve a folyamatban levő büntetőjogi, alkotmány-
jogi alkalmazásokra is utalnunk kell.

Cs. Kiss Lajos – Fábri György � Herbert L. A. Hart és a Világosság

Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   4Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   4 2011.07.14.   12:24:282011.07.14.   12:24:28



5

VILÁGOSSÁG 2010 tavasz

között arra is utal, hogy a jog társadalmi jelenségként, intézményesült rendszerként 
történő harti értelmezése elkerülhetetlenül érintkezik a politikai problémával.

A jogtudomány által szorgalmazott és a Világosság által támogatott Hart-recepció-
nak azonban tág, a diszciplináris kereteken túllépő aktualitása is van. Erre a politika-
filozófiai értelmezési változat indokoltsága mellett felhozott érvek közvetlenül is utal-
nak. A politikafilozófia angolszász típusú értelmezése melletti elköteleződés eszerint 
egyértelmű döntés a magyar jogfilozófia és jogtudomány angol–amerikai orientáció-
ja mellett. Idézett írásában Szabó Miklós hangsúlyozza, hogy ez a teoretikus döntés, 
„mint minden döntés vitatható. Vitatható különösen, ha a jogelméleti tematikát is az 
amerikanizálódó-globalizálódó világban fenyegetett identitásunk megóvásának kon-
textusába helyezzük. Ekkor ugyanis »mi« a Kontinens vagyunk, elsősorban a német–
osztrák kultúra részesei, akik »történelmileg« szembenállnak mind a franciákkal, mind 
az angolszászokkal – feledve talán, hogy ezt korántsem mindig láttuk így. Ha a fran-
cia vagy német tudományosság (némely képviselője) választhatja is az elzárkózást, 
hiszen kultúrájuk kellőképpen nagy az autarkiához, számunkra bizonyosan a poros 
provincializmust hozná el” (BÓDIG–GYŐRFI–SZABÓ 2004, 5–6).

Ily módon a Hart-recepció, bár a jogtudomány különös nézőpontjából, de mégis álta-
lános érvénnyel veti fel a magyar tudományos kultúra identitásának, önértelmezésének 
és önértékelésének az európai integráció folyamatában kiéleződő problémáját a töb-
bi társadalomtudományi, bölcsészeti diszciplína számára is. Tekintve a magyar társa-
dalomtudomány jelenlegi helyzetét, ez mindenképpen megfontolást érdemel, így meg-
ítélésünk szerint minden ezzel kapcsolatos vita, végső soron Herbert L. A. Hartnak 
köszönhetően, fontos tanulságokkal járhat a diskurzus minden résztvevője számára. 
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