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VILÁGOSSÁG 2010 tavasz Hart jogelmélete

Horkay Hörcher Ferenc

Hart és az oxfordi filozófia: eszmetörténeti 
kontextusok

BEVEZETÉS

Herbert Hart tekintélye a XX. századi jogfilozófiában megkérdőjelezhetetlen, még ha 
jelentőségének mibenlétéről meg is oszlanak a vélemények, és ha csillagzata időn-
ként magasabban, máskor alacsonyabban jár is, a csillagok épp aktuális állása szerint. 
Ráadásul a rendszerváltás környékén dicséretesen megélénkült magyar jogelmélet és 
jogfilozófia is mindent megtett a vele kapcsolatos esetleges mulasztások pótlására. Ha 
késve is, de kijött a nagy mű, A jog fogalma (HART 1995), és Hart rövidebb esszéi közül 
is több olvasható magyar nyelven (HART 1999). Fogadtatása – különösen azon fiata-
labb nemzedék körében, amely az analitikus jogfilozófia iránt érdeklődik – igen pozi-
tív. Elég csak olyan nevekre utalnom, mint Krokovay Zsolt, Bódig Mátyás vagy Győrfi 
Tamás, Takács Péter, ha Hart odaadó, de egyáltalán nem kritikátlan, és kritikai pozíci-
ójukat olykor változtató honi hívei közül szeretnék néhányat kiemelni.

Ám van egy sajátossága ennek a recepciónak. Azok a honi kollégák, akik Harttal 
foglalkoznak, legtöbbször külföldi egyetemeken szerezték Hart-élményüket, és írása-
ikkal elsősorban az angol–amerikai diskurzusba próbálnak bekapcsolódni. A magyar 
fogadtatás azonban mindaddig fél lábon áll, amíg nem tudunk magyar szemmel, tehát 
egy kicsit távolabbról is rátekinteni az adott szerző életművére, rákérdezve gondol-
kodás- és beszédmódja azon sajátosságaira, amelyeket vitapartnereik vagy elemző-
ik ismert, kész tényként fogadnak el, miközben azok igencsak megérdemelnek egy 
alaposabb, történeti irányultságú elemzést. Különösen fontos ez a távolságteremtés 
és perspektívaváltás akkor, ha nem akarjuk, hogy egy-egy életmű, gondolkodás- és 
beszédmód jelentésének nagy része elsikkadjon csak azért, mert nem értjük, mi a for-
rása az adott gondolatnak. Mivel a magyar diskurzus egészen más kontextusba ágya-
zódik, mint az angol–amerikai jogfilozófia nyelve, ezért a befogadásnak fontos része 
kell hogy legyen egy ilyen hermeneutikai előmunkálat elvégzése.1

E megfontolás alapján az alábbiakban arra teszek kísérletet, hogy egy Harttól sok 
tekintetben idegen, történeti érdekű szemléletmóddal közelítsem meg, nemcsak a mun-
kásságát nagymértékben meghatározó intellektuális kontextust, hanem az e hatások 
eredményeképp kialakult alkotói ént is, amely persze nem azonos az életrajzi énnel, de 
attól nem is választható el. Ha ilyen eszmetörténeti érdeklődéssel közelítünk Harthoz, 
akkor mindenekelőtt az analitikus hagyomány sajátos felbukkanását és jellegzetes-
ségeit érdemes számba vennünk. Az is érdekel, hogy a Cambridge–Oxford- tengely 
mennyiben alkot sajátos eszmetörténeti mikroklímát, amely adott esetben meglehető-
sen erőteljesen képes befolyásolni egy-egy szerző gondolkodásmódjának alakulását. 
Fontosnak tűnik számomra a meglehetősen izolált oxfordi miliőhöz fűződő harti viszony, 

 1  Dicséretes kivételként kell említenem Bódig Mátyás Harttal kapcsolatos egyes írásait. (Vö. BÓDIG 2001.)
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de nyilván ki kell térnem Hart félig természetesen adott, félig választott hagyományá-
ra, a Bentham és Austin nevével fémjelzett jogtudomány iránti, önmagában tekintve is 
ellentmondásos elkötelezettségére. Hartnak az oxfordi filozófiához fűződő kapcsola-
ta szempontjából döntőnek tűnik egyrészt saját mesteréhez, Austinhoz és kortársai-
hoz, másrészt pedig egyes, kiváló tanítványaihoz fűződő viszonya is.

Ám ha már Hart munkássága előzményeinél és örökségénél tartunk, akkor Oxford és 
az angol pozitivista jogi gondolkodás mellett nyilván érdemes számba vennünk azokat a 
sajátos, rá jellemző ideológiai forrásokat is, amelyek magyarázó erővel bírnak gondolko-
dása értelmezésekor. Ebből a szempontból elsősorban az a liberalizmuskoncepció válik 
fontossá, amely megalapozza politikai és morálfilozófiai gondolkodását, s amely tehát 
maga is magyarázó erővel bírhat Hart gondolkodásának értelmezése során – akár a bün-
tetőjogi, akár az állam szerepvállalásával kapcsolatos elképzeléseit vesszük számba.

Ezen túlmenően fontos szempontokat adhat számunkra az Oxfordból épített ameri-
kai kapcsolatrendszere is, melynek kialakulásában főként első, harvardi útja lesz meg-
határozó, s azon belül is Lon L. Fullerrel való együttműködése és persze vitája. Hart 
amerikai intellektuális közege nemcsak abban az értelemben meghatározó, hogy ez az 
élményegyüttes döntő lökést adott A jog fogalma megírásához, hanem azért is, mert a 
természetjog kérdésére, és azon belül a jog és morál viszonyának problémájára élete 
során többször is, újból és újból visszatért.

A jogfilozófiai kánonon belül elfoglalt helyét A jog fogalma adja, ki kell tehát térni a 
mű születési és fogadtatási körülményeire is. Ezt követően Hart néhány jellegzetes, 
nagy vitáját fogom felidézni, amelyek szintén döntő szerepet játszottak elismertetésé-
nek megalapozásában; így a Kelsennel, Devlinnel vívott, és végül a Dworkinnal csak 
indirekt módon, tehát nyilvánosan tulajdonképp le sem folytatott vitája lesz számunk-
ra érdekes. A tanulmány utolsó fejezetében a következő erős tézis igazolására teszek 
kísérletet: Hart személyének és művének jogfilozófiai jelentőségéhez mérhető a politi-
kai filozófiára gyakorolt hatása, ha figyelembe vesszük egyrészt John Rawlshoz fűző-
dő kapcsolatát, másrészt azt a public personát, aki Hart néven a hatvanas évek bal-
oldali mozgalmai számára is képes volt fontos igazodási pontként szolgálni. Itt tehát 
nem annyira a jogfilozófus Hartot, hanem az „alkalmazott” jogelmélettel foglalkozó – 
azaz a politika- és társadalomfilozófusként megjelenő, sőt a public intellectual alakjá-
ban elénk lépő – teoretikust fogom vizsgálni.

Mindezek a történeti-kontextuális vonatkozások természetesen nem helyettesíthe-
tik a Hart tételes jogelméleti nézeteivel való érdemi szembesülést. Ám meggyőződé-
sem, hogy csak egy ilyenfajta történeti-kontextuális érzékenység tárgyszerű figyelem-
bevételével reménykedhet az értelmező abban, hogy közel kerül a történeti szerzőhöz 
és annak „látképéhez”.

AZ ANALITIKUS FILOZÓFIA SZÜLETÉSE

Az analitikus filozófia születése nem Oxfordhoz, hanem sokkal inkább Cambridge-hez 
kötődik.2 Ez az állítás persze csak akkor meggyőző, ha elfogadjuk azt, hogy az irány-
zat alapítása Moore és Russell nevéhez kötődik. Az analitikus megközelítés eredeti-
leg a brit idealizmusra adott válaszreakció volt, s visszatérést hirdetett a brit empirista 
hagyományhoz, Hobbes, Locke, Mill gondolkodásmódjához. Az igazsághoz hozzátar-

 2  Az alábbi történeti áttekintésben a következő feldolgozásokra támaszkodom: HACKER 1996, valamint WRIGHT 
1993. Magyar nyelven Kelemen János kitűnő áttekintést ad a témáról. (Vö. KELEMEN 2002.)
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tozik azonban, hogy a brit T. H. Green és F. H. Bradley, majd a Glasgow-ból a Balliol 
College élére megérkező Edward Caird által képviselt idealizmus – amely nagyjából egy-
fajta poszthegeliánus gondolkodásmódnak nevezhető, és persze meglehetősen eltért a 
német változattól, ahol ekkorra a neokantianizmus látszott győzedelmeskedni a hegeliá-
nusok fölött – tipikusan oxfordi fejlemény volt. Az oxfordi idealizmus fontos jellemzője a 
vallás védelmezése az újfajta semleges tudományossággal szemben, illetve a vallás és 
az empirikus tudomány szintézisére irányuló kísérlet. Ami pedig e mozgalom társada-
lomfilozófiáját illeti, a brit idealisták egyfajta „evangelizáló liberalizmus” szellemében az 
általános értelmű keresztényszocializmus elkötelezettjeként határozták meg magukat. 
Az idealista mozgalom talán legjelentősebb műve, Bradley Appearance and Realityje 
(BRADLEY 1893) a common sense és a tudományos tények igazságtartalmát is legfeljebb 
csak részlegesen tartotta érvényesnek, s mindkettőt szembeállította a metafizikával.

Cambridge-ben az első filozófiai lázadó George Edward Moore volt, aki eleinte a 
Meinong és Brentano hatását is mutató pluralista platonizmus híveként jelent meg. Moore 
1903-as cikke, a The Refutation of Idealism (MOORE 1903b) tekinthető a jeladásnak, még 
ha a szerző nem is volt teljesen tudatában, hogy írásával valami új kezdődik. Ebben a 
nevezetes cikkében, valamint a Principia Ethica című alapművében (MOORE 1903a) kiállt 
az analízisnek nevezett filozófiai vizsgálati mód mellett, amelyet persze nem határozott 
meg elég pontosan. Az mindenesetre világos, hogy az általa ajánlott módszertan még 
nem nyelvi természetű, hanem a vizsgálat tárgyaira vonatkozó analízisre sarkall, vagy 
legfeljebb a vizsgált tárgyakról alkotott fogalmak (concepts) egymáshoz fűződő viszo-
nyának analízisét jelentette. Moore elképzelése szerint ugyanis egy fogalmat úgy is lehet 
vizsgálni, hogy nyelvi kifejezése iránt nem érdeklődünk. A fogalmi analízisről alkotott 
moore-i elképzelés megmaradt, ám a későbbiekben jelentősen átalakult a XX. száza-
di brit filozófiai hagyományban. A háború utáni Oxfordban a fogalmi analízisen például 
olyasmit értettek, mint „leírást adni meghatározott filozófiai szándékokkal egy nyelvi kife-
jezés használatáról és más kifejezésekkel való, szabály által meghatározott kapcsolata-
iról, a következtetés, kizárás, előfeltételezés és más egyebek révén” (HACKER 1996).

Ami Bertrand Russellt illeti, McTaggart tanítványaként ugyancsak az idealizmus csil-
lagjegye alatt indult el pályáján.3 Moore hatására azonban benne is feltámadt a lázadó 
kedv, amelyet aztán a matematikai logika és filozófia terén Weierstrass, Dedekind és 
Cantor olvasása révén mélyített el. Russell analízismegközelítése és -fogalma tehát a 
szigorú tudományok köréből jött, és matematikai-logikai alapokon állt. Eleinte azonban 
ő sem az empirizmus, hanem – mint sok generáció a matematika történetében – egy-
fajta platonizmus jegyében gondolkodott, s csak fokozatosan jutott el a logikai-nyelvi 
analízis fogalmához. Ebben a megközelítésben az analízis már a nyelvi forma mögött 
rejtőző filozófiai tartalom megjelenítésére szolgál, s e művelet megvalósítása érdeké-
ben már a nyelv alapos elemzésére van szükség, mivel a hétköznapi nyelvhasználat, 
az ordinary language olykor igencsak megtévesztő és félrevezető. A filozófiai elem-
zésnek tehát a nyelvi forma mögöttesére kell rámutatnia.

E belátások tényleges alkalmazása során egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az analí-
zis célkitűzése nem illeszthető bele egy szuper- (vagy meta-)fizikai vizsgálódásba, a 
valóság logikai szerkezetének elemzésébe, bárminemű filozófiai tisztázás csak a kife-
jezések nyelven belüli parafrázisa révén érhető el.

 3  Russell családja a legmagasabb arisztokrata körökhöz tartozott, s a filozófus ehhez képest csakugyan láza-
dónak bizonyult: ateista, feminista és egyéb radikális nézeteket vallott, és a házasság felbontásának szabad-
ságát nemcsak propagálta, hanem maga is gyakorolta. (Vö. RÉE 1995, 3–20.)
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Az újfajta analitikus gondolkodásmódnak volt egy másik összetevője is, amely 
Ludwig Wittgensteintől és az úgynevezett Bécsi Kör logikai pozitivistáitól eredeztet-
hető. Wittgenstein 1921-ben megjelent Logikai-filozófiai értekezése (WITTGENSTEIN 1989) 
szintén szembefordulást jelentett a korabeli akadémiai filozófiával, mivel sem az egy-
kori elmefilozófiai, sem az empirikus tudományokra épülő, sem a metafizikai speku-
lációkat képviselő irányzathoz nem kapcsolódott. Ehelyett a filozófia radikálisan nem 
kognitív fogalmából indult ki, s a filozófiai vizsgálódást a tudományban megjelenő mon-
datok, állítások vagy ítéletek (Satz, proposition) elemzésére korlátozta, hogy a meta-
fizika hamis homályát ki lehessen zárni.

A Bécsi Kör tagjainak figyelmét voltaképpen ez a metafilozófiai érdeklődés ragad-
ta meg, s ezért fordultak Wittgenstein felé. Moritz Schlick szerint például az Értekezés 
új korszakot jelent a filozófiában, amely ezáltal végre felnőtté válhat. Russell és Frege 
új utat nyitott, Wittgenstein pedig bátran el is indult ezen az úton, amelyet a következő 
tézisekkel határozott meg: a) a filozófia magyarázza a kijelentéseket, a tudomány iga-
zolja azokat; b) a filozófia a jelentésekkel foglalkozik, a tudomány az igazságokkal; c) 
a filozófiai viták egyszer és mindenkorra eldönthetők.

Rudolf Carnap is hasonlóképpen, de nem teljesen ugyanúgy vélekedett. Szerinte 
minden tényállítás a tudomány kutatási témája, a filozófia nem állításokkal és elmélet-
tel foglalkozik, hanem a módszerrel, mégpedig a logikai analízis módszerével. Az új 
filozófia kizárja a metafizikai konstrukciókat, és megvilágítja a jelentéssel bíró fogalma-
kat és kijelentéseket, feladata a tudomány és a matematika logikai alapjainak lefekte-
tése. Mindent egybevetve Carnap a filozófiában a tudományos nyelv logikai szintaxi-
sának vizsgálatát kívánja elvégezni. A Bécsi Kör Nyilatkozata szerint: „A tudományos 
világfelfogás nem ismer megoldhatatlan rejtvényt. A hagyományos filozófiai problémák 
megvilágítása elvezet bennünket oda, hogy részben álproblémákként leplezhetjük le 
ezeket, részben empirikus problémákká változtathatjuk őket, és így a kísérleti tudo-
mány ítéletének vethetjük alá őket.”4 Ezzel összefüggésben szükséges még megemlí-
teni, hogy a Bécsi Kör tapasztalat iránti elkötelezettségének fontos előzménye a XIX. 
századi empirizmus, Mach és Avenarius felfogása. Ezért aztán nem idegen számuk-
ra a brit empirikus hagyomány és persze Hume sem, s az sem véletlen, hogy a logikai 
analízis így hamarosan reduktív empiricizmussá válik kezükben.

Amikor a Bécsi Kör és Wittgenstein a Russell által hangsúlyozott logikai analízis 
helyére kifejezetten a nyelvi analízist állítja, ezzel lényegében végbemegy a modern 
filozófia első, logikailag reflektált nyelvi fordulata. A Értekezés szerint a filozófia célja a 
kijelentések megvilágítása, a gondolatok logikai megtisztítása. A Bécsi Kör úgy vélte, 
a logikai analízis különböztette meg az általuk vallott empiricizmust és pozitivizmust a 
XIX. századi pozitivizmustól, ám a valóságban a látványos logikai csatározások ered-
ményeképp visszatértek az empirikus alapokhoz.

Az általuk képviselt „tudományos világkép” lényegében olyan módszer volt, amely 
meghatározta a problémákhoz való viszonyulásukat, a célja pedig egyfajta negatív 
kampány, amelyet a felvilágosodás filozófiai örököseiként, jóllehet más eszközökkel, 
eltökélten vívtak folyóiratuk, az Erkenntnis hasábjain. Az első világháború utáni légüres 
teret próbálják kihasználni szellemi térnyerésre, s ezzel együtt, szintén a felvilágosodás 
örökségének megfelelően, a filozófia gyakorlati hasznosításaként a társadalom átala-
kítását tűzik ki célul. A tudomány a racionalitáson alapul, és a progresszió eszköze a 
maradi erőkkel – értsd: a metafizikával és a vallással – szemben. „Ma egyre erősebb 

 4 A Nyilatkozatot idézi HACKER 1996, 43, innen idézi: RUSSELL 1986, 65.
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a felvilágosodás szelleme és a metafizika-ellenes tényszerű kutatás, amely létezésé-
nek és feladatának tudatára ébred” – írják a Kiáltványban (HACKER 1996, 40). Carnap 
a Der logische Aufbau der Welt című művének (CARNAP 1928) Bevezetésében filozó-
fiájukat azokhoz az új mozgalmakhoz kapcsolja, amelyek a művészetben, például az 
építészetben jelentek meg. Egyben utal rá, hogy szemléletük egyén és közösség újfaj-
ta viszonyát előlegezi meg, s az egyén szabadságának kiteljesedését vizionálja. A filo-
zófus munkáját az a hit vezérli, hogy ez a szemléletmód a jövőben uralkodóvá válik.

E hit megváltója Wittgenstein volt, akit Schlick minden idők legnagyobb logikai zse-
nijének tart, aki követőinek, Schlicknek és Waismann-nak számol be rendszeresen 
újabb eredményeiről. Egyébként Waismann és az 1932–33-ban Bécsbe látogató Ayer 
lesz az, aki Wittgenstein és a Bécsi Kör tanait, mint az istenektől elcsent tüzet, Oxford-
ba el fogja hozni.

HART CSALÁDI HÁTTERE ÉS OXFORDI NEVELTETÉSE

Ez a pillanat azonban még várat magára. Most még csak a húszas években járunk, 
és a helyszín Oxford.5 Olyan világ ez, ahol megállt az élet, vagy legalábbis, ahol a bol-
dog békeidők hangulatát még próbálják meg átmenteni. Az eperízű Oxford ez, amiről 
Evelyn Waugh halhatatlan regénye, Az utolsó látogatás szól. Ide érkezik meg Herbert 
Lionel Adolphus Hart, a New College elsőévese 1926 októberében, hogy a Literae 
Humaniores diplomát megszerezze. Ez a stúdium antik filológiából, ókori történelemből 
és filozófiából áll, és tipikusan oxfordi tárgy. Fiúkollégiumról van szó, ráadásul olyanról, 
amely igencsak ad eliteszményére, tehát a birodalom fenntartásának fontos talpköve 
– ne feledjük, hogy a brit birodalom egy jó része érintetlenül maradt az első világhábo-
rút követően. Hart évfolyamtársai között leendő miniszterek, főbírák és professzorok 
találhatók; itt megy végbe intellektuális szocializációja, ebbe a környezetbe nő bele, 
ezen a szűrőn keresztül ismeri meg a tudomány világát. 

Persze nem teljesen beavatatlanul érkezik Oxfordba. Jómódú zsidó szülők gyerme-
keként ugyanis meglehetősen hamar ízelítőt kapott az európai kultúrából – elsősor-
ban olvasmányai, másodsorban utazásai és csak harmadsorban tanulmányai révén. 
S ugyanígy, viszonylag hamar megismerkedhetett a zsidó vallás és kultúra örökségé-
vel, nemcsak a családjában – amely ha nem is minden elemében, mindennapi részle-
tében, de őrizte ősei hitét –, hanem abban az elit, izraelita kollégiummal is rendelkező 
bentlakásos középiskolában, amelybe szülei íratták. Hart szülei úgy vélték, fiuk kivé-
teles tehetséggel van megáldva, és ezért kivételes neveltetést kell kapnia. Hart visz-
szaemlékezése szerint ez a public school „nagyon, nagyon angol, majdnem katonai 
magániskola” volt, amely ugyanakkor a zsidó tanulók szegregációjával a kirekesztett-
ség érzésével is megismertette az érzékeny fiút. Az iskola morálja elrémisztette Hartot, 
és szenvedéssé tette ottléte minden pillanatát. A faji megkülönböztetés napi gyakor-
lata, amely társainak és a tanári kar egy részének a viselkedését is jellemezte, csak 
tovább nehezítette helyzetét, és szaporította megaláztatásai számát. Ilyen szempont-
ból szerencsés véletlen volt, hogy a háború közeledtével apja üzlete rosszabbul ment, 
és el kellett hagynia az iskolát, s így középiskolai tanulmányait egy hagyományos gim-
náziumban fejezte be.

 5  Életrajzi adatok tekintetében elsődleges forrásként Nicola Lacey Hart-monográfiáját használom. (Vö. LACEY 
2004.) A könyvből a kitűnő és részletes pályakép mellett sok minden kiderül Hart jogi és politikai gondolkodá-
sáról is, aminek az a magyarázata, hogy a szerző a jogelmélettel szintén hivatásszerűen foglalkozik.
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Oxfordban azonban már nem adta fel a társadalmi beilleszkedésért vívott harcát, s 
nem hagyta ott az egyetemet. Erős elhatározása lehetett a betagozódás, mely a jelek 
szerint itt sokkal jobban sikerült; valószínűleg ekkor már kevesebb hátrányt jelentett testi 
adottságainak hiánya, és több előnyt szellemi képességeinek gazdagsága. Az oxfordi 
diákéletre jellemző, hogy a diákok a maguk szervezte akadémiai, kulturális, sport- és 
közéleti klubokban, társaságokban élik közösségi életüket. Hart a filozófiai kérdések 
tárgyalására alakult Jowett Societynek lett a tagja, s a társaság később elnökévé is 
választotta. S hogy ez mit jelenthetett szakmai fejlődése szempontjából, az csak sejt-
hető. Ám azt is látnunk kell, hogy az ilyen fórumok az egész életen át tartó személyes 
barátságoknak és a szakmai közéletbe való belenövésének is biztos hátteret jelen-
tettek. Hart a Jowett Societyben ismerkedett meg az orosz birodalom részét képező 
Rigából menekült zsidó származású társával, az eszmetörténész Isaiah Berlinnel, aki-
hez élete egyik legszorosabb, bár nem felhőtlen barátsága fűzte.

Ami a college-beli közvetlen filozófiai-szellemi hatásokat illeti, tanárai közül elsősor-
ban az erőteljes platonista irányultságot mutató filozófus, H. W. B. Joseph és a törté-
nész Christopher Cox nevét idézi fel monográfusa. Mind a ketten megátalkodottan sokat 
követelő tanárok voltak, bár Cox ugyanakkor közvetlenebb viszonyt ápolt diákjaival, mint 
Joseph, aki szintén odaadó figyelemmel kísérte tanítványai szellemi fejlődését, sőt min-
dennapi életét is, de megvolt benne a távolságtartás igénye is. Egy harmadik tanár, a 
szintén filozófus A. H. Smith pedig azért vált fontossá Hart számára, mert 1944-ben ő lett 
a New College Wardenje – mely tisztség körülbelül az igazgatónak felel meg –, és ő volt 
az, aki e tisztség birtokosaként rá tudta beszélni egykori kiváló tanítványát az Oxfordba 
való visszatérésre. Smith hatására Hart a háborút követően otthagyta sikeres ügyvédi 
pályáját, és hátralévő életét az oktatásnak és kutatásnak szentelte.

Az oxfordi New College azonban már diákkorában a társadalmi beilleszkedés kivé-
telesen fontos terepévé vált Hart számára. Wardenje H. A. L. Fisher volt, aki koráb-
ban Lloyd George kabinetjében miniszteri posztot is betöltött, és nagyvilági életet élt 
Oxfordban is, amelybe természetes módon kapcsolta be kiváló diákjait is. Így Fisher 
vasárnap délutáni teapartijain olyan figurákkal találkozhatott az ifjú Hart, mint Virgi-
nia Woolf vagy maga Lloyd George.

Ami Hart beilleszkedési vágyát és annak hatékonyságát illeti, sikerének ellenpróbája 
talán az a Julius Stone lehet, aki Harttal egy időben tanult Oxfordban, és később szin-
tén neves jogteoretikussá vált. A korabeli Oxfordban több mint 4000 diák közül mind-
össze körülbelül 40-en voltak zsidó származásúak, ezek közé tartozott Hart és Stone 
is. Stone azonban egészen más szociális háttérrel rendelkezett, s ennek megfelelően 
a beilleszkedés akkor is és később is sokkal nehezebbnek bizonyult a számára. Sze-
gény diákként közvetlenebbül tapasztalta meg a kiszolgáltatottságot és megalázottsá-
got, amely e társadalmi elitképző intézményben mintegy következménye volt osztály- 
és faji hovatartozásának. Nem véletlen, hogy zsidósága hamarabb vált identitásképző 
elemmé számára, amit szinte automatikusan kapcsolt össze erőteljes kapitalizmus- 
és osztálytársadalom-kritikájával. Stone nem vett részt az oxfordi zsidó diákok által 
alapított Adler Társaságban, diákként inkább az Egyetemközi Zsidó Szövetség mun-
kájába kapcsolódott be. Ám Hartnak a társadalmi beilleszkedés kérdésében elfog-
lalt eltérő hozzáállását nemcsak az indokolja, hogy számára könnyebb volt az elitbe 
való betagozódás családja kedvező anyagi helyzetéből következően. Ezen túlmenő-
en egy nézőpontbeli különbség is hozzájárult eltérő attitűdjéhez: számára a közössé-
gi hovatartozás kevésbé volt identitást megalapozó tényező, mint Stone számára. Hart 
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elsősorban az egyéni szabadság eszméjének volt elkötelezett híve, s e gondolatot a 
klasszikus liberalizmus, például Mill tanítása szellemében vallotta magáénak: minden 
embernek szabadon kell meghatároznia önmagát, függetlenül mindenfajta külső kötött-
ségtől, előítélettől, elkötelezettségtől. A társadalomnak az egyént a saját teljesítmé-
nye alapján kell megítélnie, nem aszerint, melyik csoport tagja. Ez a liberális felfogás 
jellemző volt a korabeli oxfordi szemléletre is, annak életmód-konzervatív kiegészítő 
elemeivel együtt. Mint látni fogjuk, Hart ilyen értelmű liberális felfogása nagyjából éle-
te végéig megmaradt, eltekintve attól, hogy identitásértelmezésében érzékelhető vál-
tozás állt be, egyfelől épp a zsidósághoz fűződő viszonyában, elsősorban izraeli láto-
gatását követően, másfelől a társadalmi igazságossággal kapcsolatos nézeteiben, a 
polgárjogi mozgalmak áttörésével párhuzamosan.

E fordulatig azonban még sok minden történik. Most még csak ott tartunk, hogy 1929-
ben megszerzi diplomáját, s európai útra indul. Ennek során Magyarországra is ellátogat. 
Az alábbi sorokat a Gellért Szállóból küldte kedves tanárának, a már említett Coxnak: 
„Kedves Cox! Ezt a levelet úszóruhában írom, a palotaszerű városi hotel szabadtéri 
uszodájából. Mesterséges hullámfürdője is van, és mélyen alámerülünk... a luxusba a 
Calais-től idáig vezető, viharos utazásunk öt napja után” (LACEY 2004, 37). Ez a kivé-
telezett élethelyzet azonban a diploma megszerzésével hamarosan véget ér. Bár Hart 
egy ideig még Oxfordban maradt, mivel az volt a terve, hogy egy éven belül megszer-
zi a jogi alapdiplomát is, és eközben megpróbálja elnyerni az All Souls College kuta-
tási ösztöndíját is. Azonban mindkét törekvése kudarcot vallott. Az angol jogászkép-
zés céhes jellege miatt mindez mit sem akadályozta abban, ami hosszú távú célja volt: 
jogásznak készült, amibe nyilván belejátszott a családi indíttatás is, hiszen édesapja 
sokkal inkább szánta fiának az ügyvédi pályát, mint a professzori hivatást. Ugyanakkor 
Hart büszkesége is tetten érhető a jogászi pálya melletti döntésében: kétszer próbál-
ta meg letenni az All Souls versenyvizsgáját, mindkétszer sikertelenül, s harmadszor-
ra már nem kívánt versenyezni. Különösen érzékenyen érinthette az egyébként önma-
gában mindig is bizonytalan Hartot, hogy legjobb barátai közül Douglas Jay, Richard 
Wilberforce és Isaiah Berlin is sikerrel pályázott, s a későbbiekben leginkább becsült 
filozófustársai, így J. L. Austin és Stuart Hampshire is elnyerték korábban a díjat.

Oxford helyett Hart Londonba került, ahol hamar megszerezte az ügyvédi pályához 
szükséges mestervizsgát, és nemsokára munkába is állt; a harmincas évek Oxfordjá-
ban így a szellemi élet egyelőre még nélküle zajlott.

A HARMINCAS ÉVEK OXFORDJA: AUSTIN ÉS AYER VETÉLKEDÉSE

Az oxfordi filozófiai élet persze nem állt meg, sőt inkább felgyorsult ez idő tájt, mint 
arról Isaiah Berlin élvezetes visszaemlékezése tudósít (BERLIN 1973). Ekkoriban 
ugyanis valóságos kis forradalom tört ki, amelynek egyik kulcsszereplője az a J. L. 
Austin volt,6 aki meghatározó befolyást gyakorol majd Hart életére és gondolkodás-
módjára is. Egyelőre azonban még ő is csak frissen végzett filozófus, aki 1933 szep-
temberében kezdi meg ösztöndíjas kutatását az All Soulsban. Akkoriban még maga 
sem döntötte el, hogy filozófus lesz-e vagy valami más, amihez csupán hasznos a 
filozófus előképzettség. 

 6  Austint megérintette a tényleges politikai forradalom is. Berlin beszámolója szerint a harmincas években turis-
taként ellátogatott a Szovjetunióba, és az utazás pozitív élményének hatása alá kerülve csodálattal emleget-
te például Lenint és Marxot is. (Vö. BERLIN 1973, 6.)

Hart jogelmélete

Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   21Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   21 2011.07.14.   12:24:372011.07.14.   12:24:37



22

Az előző generáció meghatározó tekintélyei közül Russell és Prichard hatását érzi 
fontosnak: az első a lázadók egyik visszatérő hivatkozási pontja, a másik a lázadók 
egyik fő vitapartnere. Berlin részletesen elbeszéli, hogyan teltek ifjú filozófus-kutatók-
ként napjaik a harmincas évek közepén: amikor más dolguk nem akadt, reggelitől ebé-
dig filozófiai kérdéseket vitattak meg kettesben, a kollégium klubjában. Vitáik során 
nem csupán az elvi filozófiai problémákat tárgyalták meg, hanem a filozófiai közélettel 
kapcsolatos dilemmákat is. Beszélgetéseik egyik fő témája az establishment kihívójá-
nak, A. J. Ayernek a fellépése volt. Oxfordban Ayer vált azzá az ifjú titánná, aki az istenek 
ellen lázadva ellopta a tüzüket, miután 1932 tavaszán elolvasta Wittgenstein Értekezését. 
Addigra már, kis képzavarral élve, az első lövések is eldördültek az új filozófia irányá-
ból, John Wisdom tollából. Hogy kire is lőtt Wisdom? Természetesen arra az idealis-
ta metafizikára, amely Oxfordot még ekkor is uralta. Gondolkodásmódjának motiváló 
ereje a metafizika-ellenesség, a támadás fő orgánuma pedig az Analysis nevű szak-
folyóirat volt, de az új irányzat hívei szép lassan beszivárogtak a legfontosabb filozófiai 
kiadvány, a Mind lapjaira is. Ellenfeleik, akik közül kiemelkedett Prichard, eleinte nem 
is vették komolyan a támadást, pedig hamarosan elég élesre fordult a helyzet.

Az új erők, a veszélyessé váló empiristák legmarkánsabb alakjai Austin és Ayer, akik-
ről Berlin visszaemlékezésében a következő jellemzést adja. A harmincas évek fiatal 
Austinjének nem volt kialakult filozófiai doktrínája, ám kiváló vitapartner, igen világos 
és gyors gondolkodású elme, aki az egyes problémákat külön-külön vizsgálta, részekre 
bontva elemezte. E felfokozott vitakészségnek persze volt egy pszichológiai-habituális 
alapja is: domináns szerepre vágyott, a vitákban mindig győzni akart, különösen, ha 
nyilvános vitáról, előadásról vagy megbeszélésről volt szó. Filozófiai gondolkodásá-
nak meghatározó eleme, s ez nem állt messze Wittgenstein felfogásától, a kételkedés 
a filozófia rendeltetésében és önálló értékében. Ennek ellenére világos volt, hogy a filo-
zófia a legmélyebb értelemben egzisztenciális ügyet jelentett a számára. Berlin szerint 
nemcsak őt bombázta unos-untalan filozófiai problémákkal, hanem ez volt egyetlen 
visszatérő témája a társasági életben is. Ám az a szokása csak lassan és fokozatosan 
alakult ki, hogy mindenkit megpróbált a saját filozófiaképére megtéríteni.

Austin harmincas évekbeli vitapartnere Ayer volt, akinek korszakos jelentőségű köte-
te, a Language, Truth and Logic 1936-ban jelent meg (AYER 1936).7 A mű alapját az egy-
éves, bécsi tanulmányút jelentette, amelyre Ayer tutora, Ryle tanácsára vállalkozott. 
Ezzel Ayer a bécsi logikai pozitivizmus első számú brit importőrévé vált. E jól megírt és 
konfrontatív könyvet Austin eleinte igen lelkesen fogadta, aztán lépésről lépésre elkezd-
te kritizálni: a maga szisztematikus-sziszifuszi módján, aprólékos gonddal, mondat-
ról mondatra haladva boncolta szét. Erre az a filozófiai beszélgető kör adott alkalmat, 
amelyet Berlinnel együtt szerveztek, s amely 1936–37-ben kezdte meg működését, s 
legalább a háború kitöréséig kiváló nevelőotthona volt az új gondolkodásnak. A meg-
beszélések informálisak voltak, s Austinon és Berlinen kívül olyan később jelentőssé 
vált filozófusok vettek benne részt, mint Ayer vagy Stuart Hampshire. Ez a lista is mutat-
ja, hogy a csütörtök délutánonként Berlin All Souls-beli szobáiban zajló beszélgetések 
nem voltak érdektelenek, különös tekintettel az állandósuló Austin–Ayer-párbajra.

Berlin szerint ennek a körnek vált kimondatlanul is elfogadott filozófiai vizsgálódási 
módszerévé az „oxfordi analízis”, vagyis a mindennapi nyelvhasználatra módszerta-
ni alapként történő hivatkozás. Véleménye szerint ez a módszertani beállítódás nem a 

 7  Ayer művét egy baloldali kiadó, a Gollancz adta ki olyan sikerrel, amely felülmúlta minden más, előtte vagy 
utána megjelent XX. századi szakfilozófiai munka kasszasikerét. (Vö. RÉE 1995, 6.)
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kései Wittgenstein hatásának tudható be, noha a Blue Book (vö. WITTGENSTEIN 1958)8 
kézirata már 1937 táján ismert volt Oxfordban is. A fordulatban inkább Ayer Bécsből 
hozott újfajta szemlélete, elsősorban pedig Austin aprólékos módszere tekinthető meg-
határozónak. „Már ekkor elkezdte mondogatni, hogy nem tudja belátni, miben lenne 
olyan nagyon hibáztatható a köznyelv, amikor a külső világra vonatkozólag használ-
juk” (BERLIN 1973, 10). Austin szerint a filozófiai problémák abból fakadnak, hogy a filo-
zófusok helytelenül értelmezik a nyelv kétértelműségeit.

Ezzel szemben Ayer természetesen védelmébe vette az érzetadat-elméletet, amely 
szerinte biztos logikai-episztemológiai alapként szolgál az egész új filozófia számára, 
már csak azért is, mert úgy gondolta, hogy Moore és Russell, valamint Price gondol-
kodása is ezen nyugszik. Az érzetadat-elmélet elfogadása jelzi, hogy a filozófia még-
iscsak több és más, mint egyszerű ráhagyatkozás a köznyelvre; a filozófia eszerint 
inkább olyan metanyelvként működik, amely a köznyelvet egy realista észleléselmélet 
és terminológia tesztjének veti alá.

Berlin szerint az egész vitakör legfontosabb teoretikus eredménye az volt, hogy Austin 
– folyamatos vitában Ayer és támogatóinak felfogásával – itt alakította ki saját elméleti 
megközelítését. Azonban ennek a diskurzus fizette meg az árát. Austin meglehetősen 
destruktív vitastratégiájával kapcsolatban egy adott ponton Ayer például a következő-
ket jegyezte meg: „Olyan vagy, mint egy agár, amelyik maga nem szeretne futni, hanem 
csak azért harapdálja a többi társát, hogy azok se tudjanak futni” (BERLIN 1973, 10).

Valójában a harmincas években, sőt a későbbiekben is, Austin mindvégig mentes 
maradt a szubsztanciális filozófiai elköteleződéstől. Nyelvelméletét inkább sajátos gon-
dolkodásmódja körvonalazta, mintsem mondandójának tartalmi elemei. Egyesek sze-
rint, ahogy erre Berlin is utal, „ez a filozófiai spontaneitás és az előre kigondolt doktrínák-
tól való látható függetlenség és szabadság... kifinomult szókratészi módszereire épül(t)”, 
amelyek „egy részletesen kimunkált pozitív tanítást rejtenek magukban” (BERLIN 1973, 
13). Berlin nem osztja ezt a vélekedést, de azt ő is megerősíti, hogy később Austin filozó-
fiai pozícióját és beszédmódját bizonyos fokig a tekintélyelvűség jellemezte, s ez minde-
nekelőtt a más filozófiai módszerekkel szembeni türelmetlenségben nyilvánult meg. Ami 
viszont egyúttal arra is utalt, hogy a későbbiekben is a diskurzus uralásának, a győzni 
akarásnak a vágya határozza meg Austin filozófiai munkálkodását. Az általa megjelen-
tetett publikációk csekély száma, valamint az ezekben kínált teoretikus támpontok mini-
malizálása feltehetőleg a támadási felület csökkentésének eszközeként is szolgált.

Az ennél pozitívabb beállítottságú olvasat pedig azt sugallja, hogy Austint végső 
soron a karteziánus kétely inspirálta, és csupán biztos támpontokat keresett a filozófi-
ában, s megvetette a hagyományos filozófiai terminológia által előállított álproblémá-
kat, amelyeket szerinte egyértelműen vissza lehet vezetni a helytelen vagy pontatlan 
nyelvhasználatra. A köznyelvet olyan kiindulópontnak tekintette, amely számos fogó-
dzót nyújt álproblémák leleplezésére, azonban egyáltalán nem tekintett rá valamifaj-
ta végső bástyaként, amely megdönthetetlen igazságokkal tud szolgálni. Ugyanakkor 
meggyőződése volt, hogy a nyelvi tények gyűjtésével és nagyszámú példa rendszere-
zésével a pozitív tudományokra jellemző tényszerű elem vihető bele a filozófiai gondol-
kodásba. Austin érdeme, hogy a köznyelv iránti filozófiai-tudományos tisztelet felkel-
tésével a nyelvelemzésnek ez a formája, mint a hatástörténet egyértelműen mutatja, 
valóban képes volt meghatározóvá válni Oxfordban és azon túl is.

 8  Ezek a harmincas évek közepéről való előadásjegyzetek A filozófiai vizsgálódások egyik előtanulmányának 
tekinthetők, bár csak később, posztumusz kerültek kiadásra.
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Berlin az ellenállhatatlan rakéta (Ayer) és a mozdíthatatlan védelem (Austin) csa-
tájaként írja le Ayer és Austin filozófiai összeütközését – nyilván a common sense és 
a filozófia mint mesterséges nyelv és logika közötti küzdelemre utalva, kicsit megté-
vesztően, hiszen valójában vitáik során Ayer rendelkezett határozott, Austin által mód-
szeresen támadott állásponttal –, amelyből végül is Austin fog győztesként kikerül-
ni. Ez biztosította számára az oxfordi filozófia új mozgalmán belül a vezető szerepet, 
még ha kettejük filozófiatörténeti jelentőségének megítélése máig vitatott is, mivel az 
elsőbbség tárgyszerű megítéléséhez még nyilván nincs meg a kellő rálátásunk. Ám az 
Austin ihlette új mozgalom ereje a második világháború után világossá vált.

OXFORD A HÁBORÚ UTÁN: HART RYLE ÉS AUSTIN KÖRÉBEN

Hart a háború idején, mint annyi oxfordi vagy Oxfordban végzett entellektüel, a titkos-
szolgálat kötelékében teljesített hadiszolgálatot. A híres MI5 nemcsak arra adott számá-
ra lehetőséget, hogy Anglia oldalán személyesen is bekapcsolódjon a nácizmus elleni 
világméretű küzdelembe, hanem nagyszerű intellektuális közegként is szolgált szá-
mára, ahol a kollégákkal a napi teendőkön túl akár filozófiai kérdéseket is meg lehetett 
vitatni. Lényegében ez az élmény, valamint az ügyvédkedéssel kapcsolatban elhatal-
masodó ellenszenve készteti pályamódosításra. Amikor a háború utáni tanárszűkében 
A. H. Smith – aki már 1937-ben is meghívta Oxfordba, a New College-ba – újból taní-
tási lehetőséget ajánl a számára, hosszas töprengés után bár, de elfogadja a pálya-
módosítás lehetőségét.

Igaz, tele van kétségekkel. Pedig Oxfordból való távozása után is megmaradt szá-
mos baráti kapcsolata. Így például Berlinnel és Stuart Hampshire-rel is kitartóan ápol-
ta a barátságot, s rajtuk keresztül voltaképpen baráti közelségben élt az oxfordi filozó-
fiával akkor is, amikor egyébként Londonban lakott és dolgozott. A tényleges filozófiai 
élettől azonban elszakadt – pontosabban: nem volt módja végzett filozófusként bekap-
csolódni a kutatásba –, így több mint 10 éves késést kellett most behoznia. Ráadásul 
a filozófia közben alapvető fordulaton esett át. Mint láttuk, a harmincas években elkez-
dődött Oxfordban is egy olyan pezsgés, amely a cambridge-i, bécsi és wittgensteini 
mozdulatokkal analóg, itt-ott azokkal érintkezik is, ám azoktól megkülönböztethető és 
megkülönböztetendő. Sajátosan oxfordi belterjes fejlődésről van szó, de ennek szü-
letését Hart nem tudta közeli szemtanúként figyelemmel kísérni. Ezért nem pusztán 
arról van szó, hogy a szakmai közéletbe késve kapcsolódott be, hanem arról, hogy 
az új nyelvet, az új filozófiai látásmódot is el kellett sajátítania, ha nem akart kilógni az 
oxfordi filozófia közegéből. És nem akart, mivel, mint láttuk, Hart életstratégiája alap-
vetően a beilleszkedésre irányul.

Az új filozófiai szemlélettel az MI5-nál szolgálatot teljesítő kollégákkal, Stuart 
Hampshire-rel és Gilbert Ryle-lal folytatott beszélgetések során szembesült először. 
Ekkor döbbent rá, hogy az új oxfordi filozófia nem pusztán firtatja a hagyományos filo-
zófia metafizikai alapjait, hanem egyszerűen elveti a megszokott elvont kérdéseket, és 
egyértelműen a nyelvhasználat problémáira irányítja a teoretikus figyelmet. Ennek olyan 
újdonságereje volt számára, ami egyáltalán nem segítette elő magabiztosságát. Ennek 
tudható be, hogy saját szűkebb szakterületén is kezdettől fogva olyan problémák felé for-
dult, amelyek a jog és a filozófia közötti mezsgyén találhatók: az etika, a politika, az álta-
lános jogtudomány (jurisprudence) és az alkotmányjog filozófiai és tudományos kontex-
tusban történő oktatását tartotta a maga számára reálisan megvalósítható célnak.

Horkay Hörcher Ferenc � Hart és az oxfordi filozófia: eszmetörténeti kontextusok
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Korabeli aggodalmait, melyek időnként pánikká és kétségbeeséssé fokozódtak, jól 
érzékelteti a következő levélrészlet: „Legnagyobb kételyem (a sok közül) a logika egész 
nyelvészeti megközelítésére vonatkozik, jelentés... szemantika, metanyelvek, tárgynyel-
vek... Fő félelmem az, hogy ennek a nyelvészeti megközelítésnek épp a finomságát és 
pontosságát nem tudom megragadni durva és konvencionális módon, és hogy esetleg 
nagyon is nehéz lesz 37 éven túl teleszkópomat a megfelelő módon fókuszálni.”9

Ám, mint köztudott, végül rászánta magát a pályamódosításra és az oxfordi vissza-
térésre. Döntését nyilván megkönnyítette az ismerős közeg, a háború után szükség-
szerűen kialakuló tanárhiány, meg a barátok. Ám régi támogatóinak, így a New Coll-
ege vezetőjeként szolgáló Smithnek és Josephnek is csalódnia kellett, ha azt hitték, 
Hart szövetségesük lesz az új filozófiai divattal szemben. Minden valószínűség sze-
rint Hart integrálódási törekvése is közrejátszott abban, hogy a háború után nyilvánva-
lóan győzelemre álló új oxfordi filozófia mellett kötelezte el magát, s ezzel, a régiekkel 
szemben, beállt Ryle és Austin táborába. Berlin jó előre figyelmeztette az irányvona-
lak csatájára, felhívva figyelmét az Ayer és Austin által a régiek ellen indított „fárad-
hatatlan támadássorozatra”. Berlinhez fűződő korabeli viszonyát persze árnyalta az, 
hogy régi barátja – némi joggal – riválist vélt felfedezni Hartban, és ezért például a róla 
adott félhivatalos jellemzése is meglehetősen kétesre sikerült. Berlin ugyanis, vissza-
élve azzal, hogy magánlevelezésükben Hart a régebbi generációhoz fűződő viszonyá-
ról ír, azt vélelmezi a róla írt ajánlásában, hogy semmi újat és izgalmasat nem lehet 
remélni Harttól a megbízható szakszerűségen túl. Ehhez képest csak hab a tortán, 
hogy Berlin, akivel College-társak is lettek, az általa nem kedvelt órákat egytől egyig 
Hart nyakába varrta.10

Hart tehát 38 éves korában indult neki annak az útnak, amelyen szerencsésebb pálya-
társai akár tizenöt évvel is megelőzhették. Ám előnyére szolgált, hogy a diplomaszer-
zése óta eltelt időt nem pazarolta el, hisz jogászi tevékenységének döntő része lesz 
abban, hogy eredeti módon fordulhat a jogelmélet felé. Ez utóbbi döntésében kulcssze-
repe lesz azonban a háború utáni oxfordi filozófiai életet – sokak szerint már-már zsar-
noki módon – meghatározó Austinnak is. Részben Austin hatásának tudható be az is, 
hogy Hart beleveti magát az új diskurzusba, átrágja magát Russell, Whitehead, Moore, 
Wisdom, Urmson, Ryle, Austin, Price, Wittgenstein és Waismann életművén. Minden-
esetre az első három évét fölemésztette, hogy a lemaradások jó részét behozza, hogy a 
tanításba belejöjjön, s hogy ismét otthon tudja érezni magát Oxfordban. Az ország filo-
zófiai élete itt koncentrálódott,11 s Hartnak ebben a kemény közegben kellett megtalálnia 
a helyét. Ráadásul egy olyan átalakulás közegében, amelyben a régiek elmerültek, míg 
Austin és Ryle szellemi vezetésével egy új generáció került hatalomra. 

A Collingwood helyét elfoglaló Ryle az új hadsereg szervezésével és vezénylésével 
volt elfoglalva,12 ő a rangidős, már 1924 óta tanított Oxfordban (RYLE 1970, 3), és ő volt 
Ayer tanára is. A mozgalomban talán Ryle rendelkezik a legszélesebb európai hori-

 9  Hart levelét idézi LACEY 2004, 115.
10  Berlin a következőket írta Hartnak: „Különösen utálom Platónt, Arisztotelészt, az etikát, a politikát (még Kantot 

is)... következésképp leszel szíves átvenni őket tőlem legalább a magad birodalmába” (LACEY 2004, 119).
11  Abban az Oxfordban, amely a háború után döntő szerepet játszott Anglia filozófiai életében. Az 1952-es ada-

tok szerint az Angliában tevékenykedő 200 filozófus közül 50 Oxfordban dolgozott.
12  R. G. Collingwood, a Waynflete professzori cím előző birtokosa 1943-ban halt meg. Collingwood értékét az új 

generáció nem ismerte fel, amit utólag már ők is bántak. E meg nem értés alapját Collingwood történelemfilo-
zófiájának „metafizikai idealizmusként” való értelmezése jelentette, vagyis az „idealista” bélyeg használatá-
ban nyilvánult meg. Ezzel kapcsolatban tanulságos idézni Ryle önkritikus megjegyzését: „Azt hiszem, az én 
generációm hibázott, hogy nem próbálta kultiválni távoli elődjét” (RYLE 1970, 13).
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zonttal: Husserlt, Meinongot, Brentanót, Bolzanót, persze Fregét is olvas, Heidegger 
Lét és időjéről ír recenziót (RYLE 1970, 8). 1947-ben átvette Moore-tól a Mind, a veze-
tő filozófiai folyóirat szerkesztését, és 1949-ben kiadott, Az elme fogalma című mun-
kájával letette az asztalra a generáció meghatározó munkáját. Ebben a máig befolyá-
sos művében Ryle egy antikarteziánus elmefilozófia kidolgozásának feladatát tűzte 
célul maga elé. Ez egyértelmű szakítást jelent a modernitást meghatározó megisme-
rési modellel, amelynek lényege a „szellem a gépben” elképzelés a test és a szellem 
viszonyáról. Ryle tagadja az elme működésének fizikalista, mechanikus magyarázatát, 
és egy olyan fogalmi térképet akar felvázolni, amely köznyelvi kifejezéseinkből indul ki, 
s ezekből általánosítva kísérli megragadni az emberi gondolkodás sajátosságait. 

Hartra azonban igazán nagy hatást nem Ryle, hanem a mozgalom ideológusa, Aus-
tin gyakorolt,13 aki bár életében alig publikált valamit, mégis az oxfordi filozófia meg-
kerülhetetlen központi figurájává vált.14 Austin őrnagy, ahogy Berlin emlegette ironiku-
san egy Harthoz írt levelében, csakugyan figyelemre méltó személyiség volt: „Érvelni 
kész a lehető leghasznosabb és leginkább őrjítő értelemben si, de jobban csodálom 
őt szakmabeli kortársaim bármelyikénél” (LACEY 2004, 133). Nem véletlen, hogy von 
Wright összefoglaló történeti-kritikai elemzésében Austint az új skolasztika doctor 
subtilisének nevezi (WRIGHT 1993, 39).

Austinnal és nevezetes szombat délelőtti vitafórumával kapcsolatban mindmáig meg-
oszlanak a vélemények, s az Oxfordra egyaránt jellemző legendagyártás és mítosz-
rombolás is méltó hősére lelt benne. Rosszakarói szerint a szombati kör alkalmai arra 
szolgáltak, hogy Austin ily módon próbálja ránevelni a fiatalabb generációt az általa 
képviselt filozófiai gondolkodásmódra. Ezért a megbeszéléseken nem vehettek részt 
professzorok, csak alacsonyabb beosztású, általában a college-ok filozófiaoktatásá-
ért felelős fiatalabb kollégák. E társaságba egymástól egyébként sok tekintetben elté-
rő, mégis egy idő után csakugyan közös nyelvet beszélő filozófusok tartoztak, mint 
Paul Grice, Peter Frederick Strawson, Stuart Hampshire, H. L. A. Hart, Richard Hare, 
David Pears, Geoffrey Warnock, James Opie Urmson, Patrick Nowell-Smith (HACKER 
1996, 151). A csoportot továbbra is Austin – viszonylag fiatal kora ellenére meghatáro-
zó, a visszaemlékezések szerint: „osztályfőnöki”15 – tekintélye tartotta össze. Az Austin 
modorára vonatkozó visszaemlékezések ugyancsak megosztottak, hiszen voltak olya-
nok, akiknek sehogy sem volt ínyére a belőle kiérezhető, már-már tipikusnak mondha-
tó módon arrogáns, oxfordi kiváltságtudat. Hivatalos visszaemlékezésében Warnock a 
következőket írja: „Nem tudnék felidézni egyetlen hasonló esetet sem arra, hogy valaki 
személyes autoritását ennyire erőfeszítés nélkül gyakorolja” (WARNOCK 1973, 32). Más-
hol azonban ennél erőteljesebben fogalmazott, azt állítva, hogy „sokan közülük éjjel 
arra ébredtek, hogy a szálkás, szívós Austin úgy áll párnájuk felett, mint egy ragado-
zó madár”. Majd hozzáfűzte: „Néhányukat annyira feszélyezte puszta léte, hogy kép-
telenek voltak egyetlen cikket is közölni, amíg élt” (MEHTA 1963, 53–54).16 Az újságíró 
Mehta, aki kötetében a korszak filozófusait faggatta, ellátogatott Austin előadására, 
ahol a hallgatók Austin előadásmódját így jellemezték: szokása, hogy „gúnyolódik, csú-
folódik, utánoz, túloz, soha nem fárad bele pusztító munkájába, a szkeptikusabb hall-

13  Austin és Ryle viszonyára vonatkozólag jellemző Ryle megjegyzése: „Kétlem, hogy sok átfedés lett volna az 
ő gondolatai és az enyéim között – vagy hogy sok konfliktus lett volna köztük” (RYLE 1970, 14).

14  Haláláig három előadás- és négy szümpozionszövege volt olvasható, ha leszámítjuk Frege-fordítását és 
néhány szemléjét.

15  Ez Warnock kifejezése. (Vö. WARNOCK 1973, 33.)
16 A Ved Mehta könyvéből származó szövegrészeket Rée tanulmányából idézem (vö. RÉE 1995, 8).
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gatók szórakozva vagy zavartan nézték, mert a látszat, a legenda mögött egy letisz-
tult intelligencia rejtőzött” (RÉE 1995, 8).

Nos, ez a letisztult intelligencia fogta meg Hartot is, és állította arra a pályára, ame-
lyen kortársainál jóval messzebb jutott. Ehhez persze Hartnak megint egy döntő lépés-
re kellett elszánnia magát. Arra, hogy – kiszállva a filozófia főáramából – egy mellékág 
önálló bejárására vállalkozzon. Nagyjából párhuzamosan azzal, hogy Berlin az eszme-
történet felé fordult, Hart az általános filozófiától a jogfilozófia felé indult el, és ebben 
Austinnak kulcsszerepe volt. Ráadásul, utólag visszatekintve,17 maga Hart is érzett bizo-
nyos fokú megfutamodást újabb fordulatában; sokan vádolták akkoriban és később is 
azzal, hogy a filozófia mélyebb, metafizikai dimenzióiba való alászállástól visszariad-
va, a könnyebben járható útként választotta a jogfilozófiát. Ennél is érdekesebb azon-
ban, hogy utólag azt a teoretikus döntését is túlzónak tartotta, mely arra vonatkozott, 
hogy a jogfilozófia művelését kizárólag a nyelvi analízis módszertanára kell alapozni, 
mondván, akkoriban túlságosan is bízott a nyelvfilozófia megvilágosító erejében. 

De nézzük meg egy kicsit közelebbről is, mi volt számára olyan megragadó Austin 
filozófiájában, azon túl, hogy szerette volna elfogadtatni magát abban a körben, amely-
hez Ryle, Austin, Hampshire, Strawson is tartozott. Valójában Austin módszere azt a 
fajta alapos, nyelvileg reflektív gondolkodási módot jelentette, amely egyébként is közel 
állt – már csak filozófiai neveltetésénél fogva is – Harthoz. Ne legyen kétségünk: Aus-
tin filozófiai „forradalma” nagyon is fortélyos forradalom volt. A háború után kialakult 
politikai és intellektuális helyzet Angliában elkerülhetetlenné tette a balra sodródást, s 
erre az irányultságra Austinék forradalma már a harmincas évek hevületében ráérzett. 
S amikor kegyetlenül leszámoltak az előző generáció filozófiai szemléletével, tulajdon-
képpen a szellemi balratolódásnak erre a hullámára ültek föl, hasonlóan a Bécsi Kör 
tagjaihoz, akik Közép-Európában ugyanezt a szabadságharcot vívták meg. Austin for-
radalmának azonban volt egy második hulláma is. Ez a megőrzés forradalma volt, vagy 
– ha játszani akarunk a szavakkal – forradalmi megőrzés. Nem csak abban a jól beha-
tárolható értelemben, hogy Oxford elitképző volt korábban, és maradt Austinék forra-
dalmát követően is sokáig. Elég csak arra az összefüggésre utalnunk ezzel kapcsolat-
ban, amit Rée mutatott ki. Az oxfordi filozófia eredeti képviselői – akik közül az elemző 
húsz reprezentatív alakot vizsgált – egy kivétellel jól menő nagypolgári vagy még elő-
kelőbb családi háttérrel rendelkeztek, és Oxford előtt hagyományos, public school-
nevelést kaptak (RÉE 1995, 20). Rée szerint e tekintetben ráadásul „társadalmi kivá-
lasztottságukat illetően szégyentelenek is voltak” (RÉE 1995, 3). Ezért nem véletlen, 
hogy Gellner vagy Rée olyan vehemensen támadja a fennálló oxfordi akadémiai rendet 
(lásd GELLNER 1979).18 (Rée szerint például az Oxfordból elmenekülő Gellner valósággal 
gyűlölte Austint, és módszerét tiszta agymosásnak nevezte).19 Az persze megint csak 
más kérdés, hogy a családi származás, osztálybesorolás és a nézetek között közvet-

17  Erre a megfutamodásra utal később Hart az Essays on Bentham című könyvében. (Vö. HART 1982.)
18  Gellner könyvéhez Bertrand Russell írt Előszót. Gellner támadásának irányáról Russell támogatásán túl 

sokat elárul a következő részlet az Ajánlásból: „Szeretném köszönetemet kifejezni az LSE (London School 
of Economics and Political Science) Társadalomantropológiai Tanszéke tagjainak is, akik megtanítottak arra, 
hogyan kell – az érvényességre vonatkozó előítélettől mentesen – az egymással kapcsolatban álló eszmék és 
gyakorlatok sorát úgy tekinteni, mint amelyek egyazon rendszer egymást kölcsönösen támogató és néha egy-
mással is konfliktusban álló részei, s hogyan kell úgy interpretálni mindezt, hogy arra figyelünk, milyen szol-
gálatokra alkalmasak, és milyen feltételeket támasztanak abban a társadalmi kontextusban, amelynek részei” 
(Ernest Gellner: Acknowledgements.). A szerző mindössze egy helyen említi név szerint is Hartot, amikor beis-
meri, hogy nem értett meg egy olyan kristálytiszta szerzőt, mint Russell. (Vö. GELLNER 1979, 84.)

19 A kifejezést Gellner a Ved Mechtával folytatott beszélgetésben használta. (Vö. RÉE 1995, 15.)
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len kapcsolatot feltételező gondolkodási mód hajlamos az olyasfajta csőlátásra, mint 
ami például a marxizmus szociális determinizmusára volt jellemző.

De abban a további értelemben is forradalmi megőrzés volt Austin műve, hogy nem 
mutatott fel semmilyen újszerű vagy drámai programot,20 s hogy tulajdonképpen a min-
denkori angol tutoriális nevelés pedagógiai eszményét mentette át a kortárs filozófiába. 
A mindig az alapokig visszamenő, lényegre törő kérdés és a pontos, a kérdésre vála-
szoló, elemző, distinkciókkal dolgozó, elegáns és ökonomikus fogalmazásra törekvő 
válasz csakugyan „oxfordi filozófia”, még ha nem is sok benne a szubsztantív filozófi-
ai doktrína.21 A filozofálásnak ez a módja sokkal inkább egyfajta stílus, s azon keresz-
tül persze egy meghatározott ideál, végső soron a hagyományos gentlemaneszmény 
kifejeződése és átörökítése volt. Nem csoda, hogy a hatvanas évek oktatási reform-
jaként a tömegoktatás céljára létrehozott, úgynevezett vöröstéglás egyetemek eleinte 
nem is nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a „filozófiával”. Ilyen értelemben a hagyomány 
félreértéseként válhatott az analitikus filozófia módszerré és programmá a későbbiek-
ben, főként Amerikában.

Végül Austin nyelvfilozófiájának sokadik, ám talán az egyik legfontosabb vetülete 
a nyelv bölcsességének gondolata, amely már Burke-nél és a német romantikában 
is megjelenik, s fontossá válik Wittgenstein elméletében is. Austin a nyelvben őrzött 
szellemi értékekkel kapcsolatos felfogását a következőképpen foglalja össze: „Közös 
szókincsünk mindazon megkülönböztetéseket megtestesíti, amelyeket az emberek 
érdemesnek találtak felállítani, és mindazon kapcsolatokat is, amelyeket érdemesnek 
találtak jelölni, sok nemzedék életideje során: ezek nyilván számosabbak és alaposab-
bak – hiszen kiállták a legalkalmasabb és a legkifinomultabb túlélését biztosító hosszú 
próbát, legalábbis ami a hétköznapi és racionális gyakorlati dolgokat illeti –, mint bár-
mi, amit te vagy én ki tudunk találni karosszékünkben egy délután – ami pedig a legin-
kább népszerű alternatív megoldás” (AUSTIN 1961; vö. RÉE 1995, 10).

Austinnak a nyelvre, mint létező gyakorlatra, mint generációknak a trial and error mód-
szerével szerzett tapasztalatára való hivatkozása sok tekintetben hasonló Wittgenstein 
felfogásához, amely felértékeli a nyelv szerepét és a filozófia hagyományos kérdései-
nek a helyére a (köz)nyelv analízisét állítja. Ezért itt röviden érintenünk kell az oxfordi-
ak, s kiemelten Austinnak és Hartnak a viszonyát a wittgensteini hagyományhoz.

Bár az újabb szakirodalom kétségeket támasztott ez iránt, A jog fogalmának kora-
beli olvasói egyértelműen felismerni vélték Wittgenstein Hart jogelméletére gyakorolt 
hatását. Azonban az oxfordiak Wittgensteinnel kapcsolatos fenntartásai, idegenkedé-
se, amire sokan utalnak,22 nem jelenti azt, hogy el tudták kerülni Wittgenstein befolyá-
sát. Azonban a Wittgenstein-hatás XX. századi történetét megíró Hacker utal rá, hogy 
ez a fogadtatás nem a Filozófiai vizsgálódásoknak, hanem inkább a Kék és a Barna 
Könyvnek volt köszönhető, s még ezeknek sem közvetlenül. Ennek az oka szerinte 
abban rejlett, hogy „1953-ra a filozófia Oxfordban úgy virult, mint soha annak előtte, 
ezt a filozófiát természetesen nagymértékben színezték wittgensteiniánus eszmék, de 

20  Rée valószínűleg rátapintott a lényegre, amikor azt írta: „Soha nem sikerült tisztán megfogalmazniuk, miben 
is állt forradalmuk” (RÉE 1995, 15).

21  Itt tehát doktrínafüggetlen módszerről, gondolkodás-, beszéd- és viselkedésformáról van inkább szó, amire jó 
példa Paton, aki Ryle tutora volt Oxfordban, és Croce filozófiáját követte, de egyáltalán nem fanatikus módon, 
így nem is igen nevezhető a lázadók képviselőjének. Egykori tanítványa visszaemlékezése szerint Paton maga 
is a következőképp szokta faggatni diákját: „Na most, Ryle, pontosan mit is ért azon, hogy...” (RYLE 1970, 2). 
Hartot is hasonló szellemben oktatták régi vágású tutorai a Magdalen College-ban.

22  Az averzió kölcsönös volt. Wittgenstein Oxfordot „influenzás területnek” nevezte, ahol csak egyszer adott elő 
a háború után, 1947-ben, a Jowett Társaság ülésén. (Vö. HACKER 1996, 148.)
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saját profillal rendelkezett” (HACKER 1996, 162). Austin mindenesetre rá jellemző éles-
séggel fogalmazott Wittgensteinnel kapcsolatban: „Néhányan szeretik [...], de az én 
emberem Moore” (HACKER 1996, 172).

Ami Hart Wittgenstein-olvasatát illeti, ugyancsak Hacker említi, hogy 1956-ban Hart 
a Filozófiai vizsgálódásokról a következő lelkesült megjegyzést tette: „Ez a mi Bibli-
ánk.”23 Azonban Hartra sokkal közvetlenebbül hat az Oxfordban is feltűnő Waismann, 
aki Wittgenstein tanítványaként fontos közvetítőjévé vált a középső alkotói korszakban 
született elméleteknek. Waismann 1956-ban publikált How I See Philosophy? című 
cikkéről Hart így áradozott: „Mintha felnyitotta volna a szememet.”24 Bár bizonyosan 
sokat jelentett számára ez a Wittgenstein–Waismann-hatás, valójában inkább csak 
bizonyos terminusok szabad felhasználásáról lehetett szó. Ilyennek tekinthető példá-
ul A jog fogalmában megjelenő „nyitott szövedék” Waismanntól kölcsönzött, ám ala-
posan átértelmezett fogalma, vagy „a családi hasonlóság” wittgensteini kifejezése. Az 
ilyenfajta alkotó kölcsönzés nem jelent valamifajta szoros filozófiai kötődést, és Lacey 
helyesen mutat rá, hogy Hart tulajdonképpen nagy lehetőséget szalasztott el, amikor 
nem próbálta tesztelni a wittgensteiniánus életforma- és nyelvjáték-analízis társada-
lomelméleti-módszertani alkalmazhatóságát a jogfilozófiában is: „Érdekes azon elgon-
dolkodnunk, miben lenne más Hart későbbi munkája, és különösen A jog fogalma, ha 
egy szélesebb, wittgensteiniánus megközelítést alkalmaz. Mivel Wittgenstein hangsú-
lyozta a nyelvjátékoknak a társadalmi gyakorlatokba és életformákba való beágyazott-
ságát, valószínű, hogy ennek pozitív hatása lehetett volna a jog egy valóban társadal-
mi és intézményi értelmezésének kifejlődésére” (LACEY 2004, 218).25

Az oxfordi Wittgenstein-recepcióval kapcsolatos kitérő után térjünk vissza Austin és 
Hart viszonyára. Hart számára Austin támogatása azt a lehetőséget biztosította, hogy 
elinduljon egy olyan úton, amelyen a XX. századi Angliában előtte nem is nagyon jártak. 
Ennek köszönhető, hogy a mai jogfilozófiának angolszász kontextusban Hart válhatott az 
alapítóatyjává.26 Más kérdés, hogy vajon ez a hagyomány mennyiben marad hű az ala-
pító eszméihez – ám erről majd Hart vitái kapcsán lesz érdemes még gondolkodnunk. 
A jogfilozófus mindenesetre a következőképp jellemzi az austini inspirációt: „Ahogyan 
Austin a nyelvet megértette és finoman elemezte, borzasztóan érdekelt engem... Példá-
ul abban volt jó, ahogy a nyelv különböző, egyszerre létező, ám egymástól eltérő hasz-
nálati módjait jellemezte.” Ezzel összefüggésben két teljesítményt tartott döntő fontos-
ságúnak. Az egyik, amit Austin „performatív kijelentéseknek (performative utterances) 
nevezett el. Ezen a ponton a jog végre magára találhatott. Ha ugyanis azt mondom: „Én 
ezennel odaadom neked az aranytollamat, akkor nem leírom azt, amit csinálok, hanem 
valóban meg is teszem... A másik dolog pedig a különböző szabályok és viselkedési mér-
cék iránti általános érdeklődése volt” (LACEY 2004, 144).27

Az odaadó és kölcsönös érdeklődés egymás munkája iránt és a szombati körben 
végzett közös munka hamarosan meghozta teoretikus gyümölcseit. 1948-ban Hart és 
Austin együtt tartanak egy szemináriumot Legal and Moral Responsibility címen. Hart 

23  Hacker e kijelentést Summers szóbeli közlése alapján idézi fel (HACKER 1996, 163).
24  Hart személyes közlése Hackernek (HACKER 1996, 163).
25  Hasonló irányba mutat Hacker megállapítása is, mely szerint az austini terminus, még ha előfordul is, „a 

beszédaktus-elemzésekre helyezett hangsúly majdnem teljesen eltűnt A jog fogalmából, s helyére a »belső 
nézőpontból alkotott kijelentések« kerülnek” (HACKER 1977, 7). Hacker a belső nézőpont alkalmazását egy-
fajta hermeneutikai érzékenység megjelenésének nevezi az angolszász filozófiai hagyományon belül, amely 
szerinte eltávolítja Hart felfogását a pozitivizmus klasszikus szerzőitől.

26  Hart szerepe e tekintetben hasonló Rawlséhoz, aki a politikai filozófiában töltött be hasonló alapító szerepet.
27 A közlés forrása egy publikálatlan interjú David Sugarmannel 1988-ból.
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sajátos profilja ekkor kezd körvonalazódni. 1949-től rendszeresen tanítja Locke-ot, és 
1951–52-től a jogi és morális érvelés sajátosságait is egy önálló kurzus keretében tár-
gyalja, valamint előadásokat tart Platón jog- és politikai filozófiájáról. De a hatás nem 
csak egy irányban működik. Feltehető, hogy a Harttal olvasott jogesetek megbeszé-
lése Austint is előre vitte beszédaktus-elméletének kibontásában. Összességében el 
lehet mondani, hogy Hart saját gondolkodói profilja, mely a jogfilozófia és a büntető-
jog elmélete mellett a politikai és morálfilozófia bizonyos kérdéseit is érinti majd, Austin 
erőteljes hatására egyre határozottabban ölt alakot az ötvenes évek első felében.

Minden bizonnyal belejátszott Hart alkotói érlelődésének folyamatába az a megelő-
legezett intézményi bizalom, amely a viszonylag kisszámú publikáció ellenére ráruház-
ta a jogtudományi professzori széket (Chair of Jurisprudence). Az igazsághoz hozzá-
tartozik azonban, hogy Oxfordban a módszeres jogtudományi oktatás akkoriban még 
nem volt különösebben kiterjedt, mivel a jogászokat Londonban hagyományosan még 
ekkor is céhes keretek közt képezték, ráadásul Hartot egyetemi pozíciója a jogtudomá-
nyon belül mostohán kezelt, eléggé parciális, elméleti diszciplína művelésére és okta-
tására hatalmazta fel. Az már Hart saját érdeme, hogy az 1952-ben, minden bizony-
nyal Austinék közbenjárására megkapott intézményes felhatalmazással élve új életre 
keltette az angolszász analitikus jogfilozófiát. Ha mással nem, ezzel bizonyára beír-
ta nevét a jogfilozófia történetének nagykönyvébe, még akkor is, ha maga soha nem 
volt egészen biztos döntésének helyességében, s jogfilozófusi tevékenységét valaho-
gyan mindig kényszermegoldásnak, a tényleges feladat előli megfutamodásnak, de 
legalábbis kitérésnek tartotta.

TANSZÉKÉPÍTÉS ÉS A HARVARD: HART ÉS FULLER VITÁJA

Hart jogfilozófiai áttörésének személyes motivációján, kiterjedt műveltségén és jogi szak-
tudásán túlmenően természetesen egyéb okai is voltak, így például az a képessége, hogy 
jól tudta megválogatni munkatársait, s hogy oktatóként-kutatóként jelentős hatást tudott 
kifejteni tanítványaira, majd tanítványain keresztül a tudományos közéletre is.

Ami a kollegiális munkamegosztást illeti, az Austinnal folytatott együttműködés után 
Hart most szabad kezet kapott a tanszéképítésre, s maga is elkezdte egy kör kialakí-
tását fiatalabb oktatókból. Ezek közül különösen megragadta egy fiatalabb kolléga, a 
Dél-Afrikából Oxfordba érkező Tony Honoré tehetsége, akivel külön is gyümölcsöző 
kutatói kapcsolatot épített ki. Hart csakugyan nagyra becsülte és támogatta pályakez-
désében Tony Honorét, aki szerinte „természetes (értsd született, HHF) filozófus” volt, 
és ebbéli tehetségét közös munkájukban is tudta kamatoztatni.

Közös kutatási területük az analitikus filozófia nagy problémája, az okság volt. Ahhoz, 
hogy az okság filozófiai és jogtudományi jelentőségét belássuk, elegendő utalnunk rá, 
hogy a kérdés nevezetes módon kerül elő Hume Értekezésében, s hogy Hume pro-
vokatív és szkeptikus tétele milyen jelentős visszhangot váltott és vált ki a mai napig 
filozófusok és jogfilozófusok körében egyaránt. A kérdés jogelméleti jelentősége is 
könnyen belátható: ha az okság köznapi jelentését kétségbe vonjuk, a jogi felelősség 
dogmatikai megállapíthatóságával kapcsolatban súlyos elméleti nehézségekbe ütkö-
zünk. 1953–1954-ben a témáról közösen tartottak kurzusokat, s tudományos együtt-
működésüknek, hosszas előkészítés után, egy könyv lett az eredménye, amely 1958-
ban Causation in Law címmel jelent meg (HART–HONORÉ 1959). Hart munkásságának 
alakulásában tehát Honoré igencsak fontos szerepet játszott, hisz ráirányította figyel-
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mét a jogesetek elemzésének fontosságára, és ösztönözte a jogi érvelés megkülön-
böztető jegyeinek vizsgálatára. Ezzel a Hart életében és gondolkodásában korábban 
meglévő kettősséget – amely abból következett, hogy egyfelől jogászi identitása foly-
tán a jogot közvetlen, működő, gyakorlatias valóságában ismerte, s hogy másfelől 
filozófusnak szegődött Oxfordba – legalábbis elindította valamifajta szintézis felé. Ezt 
az összeolvadást jogászi és filozófusi énje között elősegítette mindaz, ami az oxfordi 
nyelvfilozófiában a fogalmi tisztaságra és a finom distinkciók megtételére vonatkozóan 
eleve hasonlított a common law jogi gondolkodásmódjára. Eredetileg Austin jog irán-
ti figyelmét is ez a párhuzam keltette fel, és voltaképpen épp e hasonlóság miatt „állí-
totta rá” Hartot a jogfilozófiai pályára. Jól érzékelte ugyanis, hogy az oxfordi filozófia 
is csak akkor tudna igazán maradandót alkotni, ha a filozófia egyes rész-, sőt határte-
rületein is képes lenne megvetni a lábát, s mintegy alkalmazott filozófiaként elő tudná 
segíteni az adott diszciplínák megújítását. A jogfilozófia, főleg Hart kettős identitása 
miatt, különösképp alkalmas felvonulási terepnek ígérkezett, s mint látni fogjuk, e tekin-
tetben Harttal kapcsolatban Austin nem tévedett.

Az oxfordi filozófia egy másik sajátossága azonban nehezebbé tette Hart jogászi és 
filozófusi énjének elegyedését. A nyelvfilozófiai megközelítés és alapozás miatt ugyan-
is Hart jogelmélete bizonyos értelemben sajátos „meta”-jogfilozófia maradt, amely nem 
kívánt a szakjogtudományi dilemmákig leásni, s nem tudta – bár jól látta ennek szük-
ségességét, sőt egy ideig azt hitte, hogy ilyen irányba is tudott lépni – a jog társadal-
mi-politikai kontextusát sem kellőképpen, és főleg szociológiailag is érvényes módon 
tudományos vizsgálat tárgyává tenni. A főmű koncepciójában ez a kontextus nem 
kapott megfelelő helyet abban a jól meghatározott értelemben, ahogy a társadalom-
tudományok önmagukat értelmezik. Hart csak pályafutása későbbi szakaszában for-
dul egy ilyesfajta interdiszciplinaritás irányába, s valljuk be őszintén, soha nem tudott 
meggyőzővé válni ezen a téren. Bár a hatvanas évekre a szociológia általános értel-
miségi hívószóvá vált, a filozófia és a szociológia szintézisét épp az oxfordi filozófia 
nyelvi analízisre és klasszifikációra való irányultsága akadályozta.

A tanszéképítés egy másik fontos eleme a posztgraduális képzésbe bevont hallga-
tókkal végzett közös munka volt. Hart számukra is meghirdetett egy állandó szeminá-
riumot, ahol a visszaemlékezések szerint – nyilván még Austin személyes stílusának 
hatása alatt – maga is meglehetősen autoriter módon szerzett érvényt felfogásának, 
legalábbis más tekintetben vallott liberális eszményéhez viszonyítva. Ám a hallgatók 
utólag mind nagyon hasznosnak találták a Harttól tanultakat, és a Hart-tanítványok 
egy része sokáig szembeötlő és ezért jól megkülönböztethető identitással bírt. Ebben 
nyilván szerepet játszott közös Oxford-élményük is, de maga a tanítványi kör már nem 
az oxfordi filozófia, hanem a harti jogfilozófia alapján határozódott meg. Ebbe a kör-
be tartozott többek között Herbert Morris, Brian Barry, John Finnis, Vernon Bogdanor, 
Peter Hacker, Joseph Raz és Wil Waluchow (LACEY 2004, 158). Hart jogtudományra 
gyakorolt hatását többek közt ennek a kivételesen magas színvonalú tanítványi kör-
nek a legitimációja biztosította, s ez egy időre azt is lehetővé tette, hogy kisajátítsák 
az angolszász jogfilozófiai diskurzus nyelvezetét, és meghatározzák azt, mi tekinthe-
tő ebben releváns problémának.

Amerikából azonban már a kezdet kezdetén erőteljes kihívás fogalmazódott meg az 
oxfordi jogfilozófiával szemben. Ennek a kihívásnak a megnyilvánulása volt 1956-ban 
Hart harvardi meghívása, ami közvetlenül Austin egy évvel korábbi kinntartózkodására 
vezethető vissza. Hart számára meghatározó élményt jelentett az a Law School-kultú-
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ra, amelyet a Harvardon töltött egy év alatt igen alaposan kitanulmányozott. Nemcsak a 
kollégákkal kialakított kapcsolata volt döntő jelentőségű nemzetközi szakmai tekintélye 
megalapozása szempontjából, hanem fontos volt látnia, hogy a Harvardon az egyete-
mi szintű jogi oktatás sokkal nagyobb presztízst biztosít a tanár számára, mint a filozó-
fiai tanszéken folytatott oktatás – ez érthetően új élmény volt számára azok után, hogy 
Oxfordban a filozófiához képest lenézett jogelméleti kényszerpályára került. Hart való-
színűleg itt ismerte fel az előtte megnyílt mozgásteret, és nem is habozott élni ezzel a 
lehetőséggel. Ugyancsak újdonság volt a számára, hogy az oxfordi tutoriális oktatási 
formával szemben a Law School-beli képzés kis- és nagycsoportos, versengő elitokta-
tás, s az is, hogy a tanárnak ebben az eltömegesedő felsőoktatási közegben új módon 
kell magát elfogadtatnia.

Hart harvardi jelenlétét az a tény tette hangsúlyossá, hogy meghívója, Fuller profesz-
szor igen komoly tekintélynek számított a Harvard Law Schoolon belül, annak ellené-
re, hogy elméleti oktató volt. Fuller feléje irányuló figyelme biztosította a korábban csak 
hírből ismert oxfordi professzor kellő reputációját az egyébként meglehetősen büszke 
cambridge-i közegben. Márpedig Fuller professzor igencsak érdeklődött Hart erőtel-
jesen hangsúlyozott pozitivizmusa iránt, ami hamarosan a – nemcsak a diákok között 
érvényesülő – tudományos versenyszellem megnyilvánulásaként a Hart–Fuller-vita 
színpadra állítását eredményezte. Erre az adott alkalmat, hogy a Law School dékán-
ja felkérte Hartot a nagy presztízsnek örvendő Oliver Wendell Holmes-előadás meg-
tartására. Az előadás tekintélyét nemcsak az érte járó csinos summa adta, az akkori 
1000 dolláros díj ma hozzávetőleg 6500 dollárnak felelne meg, hanem az is, hogy álta-
la az előadó személyére irányult az érdeklődés. Hart – utólag úgy tűnik, helyesen – úgy 
döntött, hogy provokatív témát választ: az analitikus jogtudomány (jurisprudence) és 
a jogpozitivizmus védelmének feladatára vállalkozott. A dolog tétje abban rejlett, hogy 
mind általában az amerikai jogszemlélet, mind pedig speciálisan meghívójának, Lon 
Fullernek a jogfilozófiája – egy szabadabban érvelő, kevésbé doktriner jogtudomány 
híveként – meglehetős idegenkedéssel fogadta az oxfordi nyelvi analízis és a jogpozi-
tivizmus szcientista megnyilvánulásait. Fuller számára még egy procedurális értelem-
ben használt természetjog-fogalom is vállalható volt, így nem csoda, hogy az előadást 
saját pozíciója elleni támadásként érzékelte. Előadásában ugyanis Hart két teoretikus 
pozícióval szemben vívta küzdelmét, s – mily véletlen! – mind a kettő amerikai fogan-
tatású volt: az egyik a század első felének jogi realista irányzata, a másik pedig a szá-
zad második felében, részben épp a nácizmus jogfilozófiai tanulságai miatt népszerű-
vé váló természetjogi szemlélet.

Joel Feinberg visszaemlékezése szerint Fuller igencsak szívére vette Hart kritiká-
ját. Ez abban nyilvánult meg, hogy oxfordi kollégája előadása alatt a házigazda idege-
sen járt fel s alá a terem hátsó felében, majd jóval a kérdések befejezése előtt távozott 
(LACEY 2004, 197),28 a Harvard Law Review szerkesztőit pedig arra kérte, hogy vála-
szolhasson az előadásban megfogalmazott kritikára. A megjelent két szöveg alapján 
Hart joggal érezte úgy, hogy győzött: a korabeli percepció is ez volt az összecsapás-
ról, bár a vita mind a mai napig tananyag. Hart korabeli értékelését jól foglalja össze a 
következő levélrészlet, amelyet Morton White-nak, a Harvard Filozófia Tanszékén dol-
gozó kollégának írt: „Lon Fuller borzasztó hosszan, és úgy vélem, homályosan válaszolt 
Holmes-előadásomra. Ez a tipikus szófacsarás fog hamarosan megjelenni a Harvard 

28  Lacey a történetet Joel Feinberg 1991 júliusában Harthoz írt levelének kézirata alapján mondja el.
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Law Review-ban” (LACEY 2004, 198). Figyelemre méltó azonban, hogy a feszültség 
későbbi csökkenésével helyreállt közöttük a barátság, mi több, a konkrét vitában ara-
tott győzelme ellenére Hart a későbbiekben sok tekintetben felülvizsgálni kényszerült 
– feltehetőleg főként saját nézőpontjának differenciáltabbá válása miatt – korábbi pozí-
cióját, s a természetjogot, bár korlátozott módon, de integrálta jogelméletébe.

A JOG FOGALMÁNAK FORRÁSA ÉS FOGADTATÁSA

A Harvardon töltött év megerősítette Hartot szakmai célkitűzéseiben, és Oxfordba visz-
szatérve a korábbinál is agilisabban fogott munkához. Először a korábban már felhal-
mozódott tennivalókkal kellett végeznie, s ezek közül a legfontosabb a Causation in Law 
befejezése volt. Ez a feladat azonban korántsem tűnt egyszerűnek, mivel Hart arra a 
belátásra jutott, hogy részben nyilván épp amerikai tapasztalatai okán is, de újra kell 
írnia a saját fejezeteit a könyvben, s erre biztatta Honorét is. Ráadásul az évek során 
egyre világosabbá vált a kettejük közötti szakmai nézetkülönbség is. Ám a részlete-
ző aprólékossággal lefolytatott viták hosszú sorát követő intenzív írási és szerkesztési 
műveletek eredményeként végül is megszületett a könyv, amelynek legfőbb hozadé-
ka, természetesen a pozitív fogadtatáson túl az volt, hogy Hart számára nagy segítsé-
get jelentett A jog fogalma felé vezető úton.

Amerikából történt hazajövetelét követően ugyanis legfontosabbnak azt tartotta, hogy 
egy olyan tankönyvet írjon, amely saját jogfelfogásának részletező, alapos bemutatá-
sát adja, és kitér a jogtudomány (jurisprudence) hagyományos kérdéseire. Ezen a pon-
ton kell kitérnünk arra, hogy Hart jogfelfogásának formálódására az oxfordi analitikán 
kívül döntő hatással volt az utilitarista Jeremy Bentham és John Austin által képviselt 
pozitivista angol jogelméleti hagyomány is. Azt, hogy Hart miért vállalta fel teljes mell-
szélességgel a Bentham–Austin-hagyományt, csak találgatni lehet, különösen mert e 
hagyomány olyan fontos részeit, mint Austin parancselméletét, nem tudta elfogadni. 
Ennek az egyik valószínűsíthető teoretikus oka a common sense-orientáció lehetett, 
amely egyaránt jellemezte a Bentham–Austin-vonalat és az oxfordi filozófusok felfogá-
sát, s ami lényegében Hart filozófiai anyanyelvének tekinthető.29 Ez a common sense-
orientáció természetesen visszavezethető Moore A józan ész védelmében című, nagy 
port kavaró századfordulós írására (WRIGHT 1993, 29), és mellékágon ugyancsak ehhez 
a szemléleti hagyományhoz kapcsolódik Wittgenstein is. A Hart–Austin-hagyomány 
harti felvállalásának másik oka ennél talán ideologikusabb, amennyiben a jogelméleti 
hagyomány érvényes konstrukciójának igazolásával kapcsolatos. Hart azzal, hogy fel-
vállalta Bentham és Austin pozitivista örökségét, egyúttal megalkotta a kortárs szak-
irodalom számára az angol jogpozitivizmus érvényes, a Bentham–Austin–Hart hár-
masra épülő, új kánonját. Az ilyesfajta kánonalkotási törekvésre ösztönzőleg hatott az 
oxfordiak példája, akik saját legitimációjukra utólagosan megalkották a „brit empiriz-
mus” fogalmát, függetlenül attól, hogy a brit filozófiai hagyományban természetesen 
számos más, elfogadottá és otthonossá vált gondolkodási sémát is kidolgoztak. Ám 
azáltal, hogy az oxfordiak a Hobbes–Locke–Hume hatástörténeti sorozat végkifejle-
teként értelmezték saját teoretikus teljesítményüket, nem pusztán sugalltak, hanem 

29  Kevésbé egyértelmű az oxfordiak viszonya a pozitivizmus gondolatához. Rée szerint Austinék egyenesen elle-
nezték a pozitivizmust (vö. RÉE 1995, 9). Ám nyilvánvaló, hogy a jogpozitivizmus fogalmával Hart egy a jogel-
méleten belüli hagyományra utal, amely tehát mind a logikai pozitivizmustól, mind a comte-i eredeti értelemben 
vett „tudományos” pozitivizmustól megkülönböztetendő, és leginkább a pozitív jog elsődlegességére utal.
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meg is konstruáltak egy olyan eszmetörténeti hagyományt, amelyből kézzelfogható 
módon levezethették megjelenésüket, s amellyel mintegy történetileg megalapozták 
szemlélet- és gondolkodásmódjuk érvényességét.30

Az Austin által képviselt hagyományban sok olyan elem található, amely Hart számára 
teoretikusan is fontosnak bizonyult. a) Mindenekelőtt ilyen „fontos” elem az a tény, hogy 
szemben a korábban divatos történeti vagy a később divatossá váló szociologikus meg-
közelítéssel, Austin logikai alapokon álló, ebben az értelemben „analitikus” jogelméletet 
művelt az analitikus filozófia intézményesült megjelenése előtt, s így a kortársi közegben 
joggal pályázhatott a preanalitikus filozófus megtisztelő babérjára. b) Ugyancsak fontos 
Hart számára, hogy Austin módszertani eljárásának célja a jogi fogalmak tisztázása, e 
fogalmak viszonyrendszerének egzakt meghatározása, az egyes tételek tiszta elkülöní-
tése volt, s ebben a vonatkozásban szinte nyelvfilozófiát művelt. c) Döntő kapcsolódá-
si pont az is, hogy Austin a jogi és erkölcsfilozófiai beszédmódokat elkülönítve tárgyalja, 
vagyis a jog és a morál elválasztásának előfeltételezéséből indul ki. d) Hatástörténetileg 
fontos Austinnál a common law gondolkodásban meglévő „common” elem elutasítása, 
vagyis hogy a jogot nem elsősorban közösségi teljesítményként, hanem állam és polgára 
parancs-engedelmesség kötelezettségben megnyilvánuló hatalmi relációjaként értelme-
zi. S bár e gondolatnak is vannak brit előzményei, például Hobbes művében, itt elsősor-
ban azt kell látni, hogy Austinra miként hatott a kontinentális, szűkebben német jogfilozó-
fiai gondolkodás, mint ahogy tagadhatatlan Max Weber és Hans Kelsen Hartra gyakorolt 
hatása is. Másfelől viszont az is igaz, hogy amikor Hart a szabályokhoz való alkalmazko-
dást a belső nézőpont elemzésével próbálja magyarázni, s ezt Hackerrel hermeneutikai 
módszerként értjük, akkor szintén újkori történetében német gyökerű hagyományhoz kap-
csolódik. A tiszta párhuzam ott sántít, hogy másfelől a szabályok belső szemlélete szem-
beállítja Hartot mind Kelsennel, mind pedig az utilitariánusokkal, viszont Weber megértő 
szociológiájának módszertanához sok tekintetben hasonlónak mutatja.31

Mindezen elemek és kapcsolódások, s persze más szempontok is közrejátszhattak 
abban, hogy Hart fő műve csakugyan méltó folytatása lett a Bentham és Austin által 
elkezdett útnak. Ugyanakkor be kell látnunk, hogy Hart teljesítménye sok tekintetben leve-
zethetetlen marad ezekből a forrásokból, különösen, ha figyelembe vesszük a terminoló-
gia rá jellemző alakítását és újításait. E fogalomalkotó képesség önálló gondolkodásmód-
ról és bátor kezdeményezőkészségről tanúskodik. S talán ez az önálló alkotói készség 
is magyarázza A jog fogalmának kortárs sikerét, egyértelmű pozitív fogadtatását; ennek 
hatására válik Hart egy csapásra a kor legjelentősebb angol nyelvű jogteoretikusainak 
egyikévé, paradigmaalkotó gondolkodóvá, akinek műve megkerülhetetlen, akihez – füg-
getlenül attól, hogy mellette vagy ellene kívánunk érvelni – alkalmazkodni kell.

Másfelől azonban ez az erőteljes nyelvi-fogalmi újítókészség a hartiánus jogfilozó-
fia bezárkózását is jelenti, hiszen aki nem fogadja el az általa alkotott fogalmi-struktu-
rális rendet vagy másfelől az oxfordi filozófusoktól eltanult analitikus beszédmódot, az 
bizony nehezen tud kapcsolódni hagyományához. Ezért – csakúgy, mint Wittgenstein 
esetében Cambridge-ben – Hart körül is kialakul és jól körülrajzolható egy oxfordi tanít-
ványi kör. E társaság sokáig hűségesen őrzi, ápolja és fejleszti a mester tanítását. Az 
örökség talán legproblémátlanabb követője Joseph Raz, de persze – csakúgy, mint 
az oxfordi filozófusok esetében – vannak lázadók is a tanítványok között, például John 

30  Locke, Berkeley, Hume, Reid és Mill műveiből Ayer, társszerzőségben Raymond Winchcsel, szerkesztette 
a British Empirical Philosophers című kötetet. (Vö. AYER–WINCH 1952.)

31 Arról, hogy Hart a belső nézőpont révén miként távolodik el pozitivista elődjeitől, lásd HACKER 1977, 18.
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Finnis vagy Ronald Dworkin, akik nem fogadják el ezt a bizonyos fokig autoriter nyelvi 
prést, amelyet az iskola rájuk kényszerít, vagy más szellemi alapállást vallanak magu-
kénak, és megpróbálnak más irányba tájékozódni.

A Hart-jelenség teljes kontextusának bemutatása és megértése érdekében röviden 
ki kell még térnünk legfontosabb vitáira is, amelyek nemcsak jól szemléltetik teoreti-
kus pozíciójának természetét és alakulását, hanem egyúttal rámutatnak a mű utóéle-
tének sajátos kettősségére is.

HART TOVÁBBI LEGFONTOSABB VITÁI

Minden valószínűség szerint az oxfordi forradalmár filozófusok példáját követte Hart 
abbéli meggyőződésében, hogy a szakmai ellenfél álláspontjának gyengeségeit éles 
konfrontációban kell felmutatni. Az új létrehozása során ugyanis törvényszerű, hogy 
az újító beleütközik abba az akadályba, amit a régiek jelentenek. Hasonló problémával 
szembesültek Russellék Cambridge-ben a századfordulón, a logikai pozitivisták Bécs-
ben a húszas években, Wittgenstein folyamatosan, és persze Austinék is a harmincas 
és negyvenes évek Oxfordjában. S mindnyájan a tudományos forradalmakra jellemző 
alapállást választották, vagyis a saját álláspontjuk mások támadása általi védelmezését. 
Egyébként ez a forradalmi beállítódás és hevület jól illett a tudományosság új eszményé-
hez, amely a teljes újrakezdést hirdette, s ahhoz a baloldali felfogáshoz, amely mellett e 
filozófiai mozgalmak tagjai, talán Wittgenstein kivételével, politikailag elköteleződtek.32

A tudományos forradalmak elsődlegesen nyilvános viták formájában játszódnak le, 
és Hart igazán alaposan kivette a részét ebből, hiszen életében jó néhány fontos szak-
mai vita főszereplőjévé vált. Azonban e fontos viták közül is kiemelkedik Hans Kelsennel 
való egyszeri találkozása, a Lord Patrick Devlinnel hosszabb időn át folytatott küzdel-
me és az a virtuális konfrontáció, amelyet önmagában, monológ formájában folytatott 
Ronald Dworkinnal, de amelynek nyilvános megfogalmazására már nem futotta ere-
jéből. Vessünk egy-egy pillantást e három vitára, s azokra a szellemi-politikai kontex-
tusokra, amelyeket ezek implikáltak.

1. Kelsen és Hart. Kétségtelen, hogy a XX. századi jogi gondolkodás egyik legizgalma-
sabb pillanata volt Kelsen és Hart találkozója, mivel a kontinentális és az angolszász 
analitikus hagyományban ők ketten rendelkeztek, s rendelkeznek mind a mai napig a 
legnagyobb tekintéllyel. A Berkeley Egyetemen 1961-ben tartott, két órán keresztül zaj-
ló vita bizonyára emlékezetes maradt a 250 fős közönség számára, beleértve Dworkint 
is, aki szerencséjére éppen arra járt, és éppen azon gondolkodott, hogy feladva jogászi 
karrierjét ezentúl maga is jogfilozófiát fog művelni. Hartot sokan vádolják azzal, hogy 
tulajdonképpen a kelseni elképzelést ültette át az angolszász kontextusba. Nos, ehhez 
képest igen élénk vitát folytattak három, Hart által előzetesen javasolt témáról. Ezek a 
következők voltak: „I. Kelsen kifejezése: Jogszabályok leíró értelemben. II. A deliktum 
meghatározása. III. A pozitív jog és a moralitás viszonya” (HART 1963, 709).

Noha szerencsére fennmaradt Hart igencsak friss visszaemlékezése az esemény-
ről, sajnálatos, hogy Kelsen nem írta le a maga benyomásait, mert ez érdekes össze-
hasonlítási alapot jelentene. Mindenesetre a vita tétjéről és hangulatáról sokat elmond 
az a két epizód, amelyet Hart a tételes kifejtés előtt idéz fel. Az egyik arra vonatkozik, 
hogy a vita eleve egyoldalú volt: ő nem értett egyet Kelsennel az adott kérdésekben, 

32  Az oxfordiak elitista konzervativizmusát persze érdekesen egészítette ki demokratikus baloldaliságuk.
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ám Kelsen – az idős filozófus bevallása szerint – egyetértett Hart vonatkozó pozíció-
jával. A másik pedig az a jelenet, amelyet Hart a következőképpen írt le: „Vitánk vége 
felé, amikor Kelsen sztentori hangon hangsúlyozta – s e tónus igen figyelemreméltó egy 
nyolcvanas éveiben járó előadónál (vagy bárki másnál) –, hogy »a norma az norma«, és 
nem valami más, annyira meglepődtem, hogy (szó szerint) hanyatt estem a székemmel 
együtt” (HART 1963, 709–710). Úgy tűnik, Kelsen nem érezte magát megszólítva Hart 
elmélete által, Hart viszont szerette volna tisztára mosni magát azon vádak alól, melyek 
szerint az ő felfogása csak egy desztillált és más nyelvi-fogalmi kontextusba helyezett 
kelsenizmus.33 Ahogy az lenni szokott, Kelsen – akinek ez a találkozó nem volt tétmér-
kőzés – a közönség többségének megítélése szerint nyert a vitában, míg Hart számára 
a további életútja szempontjából főként a harmadik kérdés bizonyult különösen hasznos-
nak. Kelsen ugyanis jog és morál elválasztásában odáig merészkedett, hogy kijelen-
tette: logikailag kizárt, hogy a két szféra között konfliktus támadjon. Ezzel olyan távolra 
merészkedett, ameddig Hart nem akart elmenni – ezért ő azt a pozíciót választotta, hogy 
mégsem különítette el élesen a jogászt és a moralistát, miközben a két szférát önálló-
nak tételezte, ami a Devlin-vita szempontjából lesz kulcsfontosságú.

2. Devlin és Hart. Lord Patrick Devlin konzervatív bíróként a homoszexuális viszony-
nyal kapcsolatos jogi szabályozás kapcsán olyan társadalomfilozófiai fejtegetésekbe 
bocsátkozott, amelyek jó alapot adtak Hartnak arra, hogy kifejtse a problémával kap-
csolatos saját álláspontját. Ez az elhúzódó polémia viszont már túlmutatott az egy-
szerű elméleti-metaelméleti problémán, hisz társadalom- és politikai filozófiai kérdé-
seket is érintett.

Devlin és Hart vitája tulajdonképp egy XIX. századi intellektuális vita XX. száza-
di újrajátszása volt, ahogy Hartnak Bentham és Austin pozitivista hagyományához 
való kötődése is hasonló előzményekre tekintett vissza. A különbség csupán az, 
hogy ebben az esetben Hart John Stuart Millhez fordult, míg konzervatív ellenfele 
Mill nagy vitapartneréhez, James Fitzjames Stephenhez kapcsolódott. Mill és Hart 
érvelése szerint a magánszférában, felnőtt korúak közt kibontakozó homoszexuá-
lis kapcsolat nem okoz kárt senkinek, ezért a törvény számára közömbös kell hogy 
legyen. Ezzel szemben Devlin a Hart által „jogi moralizmusnak” titulált álláspont mel-
lett érvelt, amelynek lényege, hogy a jog a társadalom megőrzésére használt esz-
köz, ezért szankcióinak minden olyan magatartásra ki kell terjednie, amely a társa-
dalom fennmaradását veszélyezteti, vagy ilyen veszélyeztetéssel fenyeget. Így a vita 
lényegében a következő ténykérdés körül forgott: a homoszexuális gyakorlat vajon 
ténylegesen veszélyezteti-e a társadalom fennmaradását?

A vitának van egy általános tanulsága a konzervativizmus szempontjából, és van 
egy olyan vonatkozása, amely Hart gondolkodásának irányultságára vet fényt. Devlint 
a legtöbben „a” konzervatív álláspont képviselőjeként mutatják be e vita kapcsán. 
Valójában azonban – mint ahogy arra Hartról szóló monográfiájában Michael Mar-
tin nagyon helyesen rámutat – a Fitzjames Stephen által képviselt álláspont egyálta-
lán nem nevezhető egyeduralkodónak a konzervatív táboron belül sem. Így például 
Burke egyáltalán nem támogatta az olyan jogi aktivizmust, amely a társadalmi kohé-

33  Állítólag Kelsen úgy nyilatkozott, hogy mindaz, ami helyes A jog fogalmában, tőle származik, s mindazt, ami 
téves, Hartnak kell tulajdonítanunk. Ez az információ az Itzak Englaarddal 2000 júniusában készített inter-
júból származik. Kelsen ezt a dehonesztáló kijelentést állítólag John Flemminggel beszélgetve fogalmazta 
meg, aki továbbadta Englaardnak (LACEY 2004, 252).
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ziót ilyen módon kívánná kikényszeríteni. Burke-nek azonban nemcsak jogtechnikai 
kételyei vannak; szerinte a társadalom intézményei azért olyan megbízhatóak, mert 
lassan és fokozatosan alakulnak, és mindig igazodnak a fennálló helyzethez. Ám ha 
erre az igazodási folyamatra voluntarista módon rákényszerítjük jogi vagy morális aka-
ratunkat, úgy ez több kárt fog okozni a társadalom szövetében, mint amennyi haszon-
nal jár (MARTIN 1987, 258).

A konzervatív álláspont körüljárása kapcsán azt is érdemes felidéznünk, hogy 
Fitzjames Stephen egyáltalán nem tekinthető tipikus konzervatív gondolkodónak, 
inkább ahhoz a XIX. századi jogásztípushoz tartozik, amely már hivatástudata révén 
is a társadalmi reformerség gondolatát hozza magával. Devlinhez hasonlóan Stephen 
is bíró volt, a szülei pedig egy keresztényszociális elveket valló evangélikus szektá-
hoz tartoztak. Stephen, e jogásztípus más képviselőihez hasonlóan, például India 
kormányzása során a gyakorlatban is tanulmányozhatta a társadalomszervezés raci-
onalista elveinek intézményesítését, s ennek alapján többek között a common law 
kodifikálásának gondolatát próbálta a gyakorlatba átültetni, a konzervatívnak éppen-
séggel nem mondható Bentham elveinek felhasználásával. Stephen bíró Mill-lel foly-
tatott vitájában arra az álláspontra helyezkedett, hogy a jog a magánéletbe is jobban 
beleavatkozhat – ami tehát egyáltalán nem szükségszerűen konzervatív elv. Hisz az 
angol hagyományban a magánélet szent és sérthetetlen, s a jog épp a magánélet 
védelmét szolgálja a kormány beavatkozásával szemben, s nem fordítva, az állam 
behatolását legitimálja a polgári társadalomba.

Ehhez tegyük még hozzá, hogy Hart Millhez és a klasszikus liberalizmushoz fűződő 
viszonya maga sem egyértelmű.34 A hatvanas évek folyamán ugyanis Hart is kifejezet-
ten társadalmi reformerként gondol a maga liberalizmusára, s e tekintetben álláspontja 
legfeljebb a kései Milléhez hasonlítható, akit felesége lelkesedése közel vitt a szociális 
mozgalmakhoz is. Érdekes párhuzam, hogy egy időben Hart felesége egészen a kom-
munizmusig merészkedett, ezért életük végén nagy csapásként érte őket, hogy Jennifer 
Hartot kémkedéssel is megvádolták. Szemben Mill érett korszakának klasszikus libe-
ralizmusával, Hart egy olyan liberalizmus híveként jelenik meg a hatvanas években, 
amelyik a társadalmi egyenlőtlenség leküzdéséért harcol, s jogpolitikai szempontból 
e progresszivista gondolat jegyében tekint a jogalkotásra vagy a jogalkotás megaka-
dályozására is. Hart empirikus-utilitarista beállítódása lehetővé tette, hogy a filozófus 
a társadalom számára hasznosnak ítélt jogi reformok érdekében lépjen fel – csakúgy, 
mint azt Bentham vagy a kései Mill is tette, szembefordulva az állami és a magánszfé-
ra éles megkülönböztetésének szigorú elvére épülő klasszikus liberalizmussal. Ennek 
a témának a politikai-filozófiai vetületét az utolsó fejezetben vizsgáljuk.

3. Dworkin és Hart. Ronald Dworkin sok tekintetben Hart legfontosabb és mindenképp  
legnagyobb hatású tanítványa, s egyben professzori székében utódja is volt. Mindez 
az ő esetében nem zárta ki, hanem mintegy szükségszerűvé tette, hogy egyúttal a 
legélesebb kritikusává is váljon. Ezek a szerepek Dworkin esetében nem választha-
tók el egymástól, különösen azért nem, mert azt a fegyvert vetette be Hart ellen, ame-
lyet mestere is szívesen alkalmazott: e szerint a lehető legélesebben kell szembefor-
dulni azzal az állásponttal, amelytől magunkat meg akarjuk különböztetni. Dworkin a 
következő hipotézisre építette saját álláspontját: amennyiben Hart a kor legelismer-

34  Az úgynevezett „klasszikus liberalizmus” és a modern konzervativizmus közötti átjárás szép példája Hayek 
„old Whig” önmeghatározása. (Vö. HAYEK 1993.)
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tebb jogfilozófusa, akkor vele szemben kell elfoglalnia egy olyan pozíciót, amelynek 
a segítségével jól definiálhatóvá válik saját álláspontja. Ha tehát Hart a brit utilitarista 
pozitivizmus és az oxfordi nyelvfilozófia örökösének vallja magát, akkor épp e pozí-
ciókkal szemben kell Dworkinnak meghatároznia magát. Ezért a tanítvány és utód 
elveti Hart fogalomelemző, institucionalista jogszemléletét, és a jog problémáját a 
bírói döntéshozatal perspektívájából kísérli meg újragondolni. E tekintetben neki is 
nagy segítséget jelent, hogy pályája elején, csakúgy, mint Hart, jogászként dolgoz-
hatott, ráadásul egy kiváló bíró asszisztenseként a bíró jogi gondolkodásáról közvet-
lenül szerezhetett saját tapasztalatokat. Más szempontból Dworkin a Hart ellen foly-
tatott „keresztes hadjáratában” a Fuller–Hart-vitát is meghatározó amerikai–angol 
konfliktust, amely részben visszavezethető a Harvard és Oxford közötti versengés-
re, az angol és az amerikai jogszemlélet különbségei révén még inkább kiélezi.

Amikor például Dworkin a jogelvek különös jelentőségére hívja fel a figyelmet, akkor 
többek között az amerikai jogra jellemző nyitottabb érvelési módból indul ki, szemben 
a procedurális és érveléstechnikai szempontból is kötöttebbnek tekinthető angol jogi 
argumentációval. Fontos továbbá, hogy míg Hart pozíciójának meghatározó eleme a 
kontinentális jogi gondolkodás metafizikájával való leszámolás, Dworkin az amerikai 
hagyománynak megfelelően nem lát semmi veszélyt ebben, és ezért sokkal bátrabb, 
merészebb és nagyobb ívű filozófiai technikával dolgozik, mint amit az aprólékosan 
részletező, mindent formállogikailag letisztázni igyekvő oxfordi filozófiai hagyomány 
Hart számára lehetővé tett. Többek közt a vitára való felkészülés sziszifuszi erőfe-
szítése is oka lehet annak, hogy Hart már nem vállalja a Dworkinnal való nyilvános 
erőpróbát, hanem kivonja magát a jogelméleti vitából, és inkább a jog politikai-tár-
sadalmi vonatkozásainak filozófiai értelmezése felé fordul.

POLITIKAI FILOZÓFIA ÉS IDENTITÁS

Végezetül egy olyan összefüggést szeretnék megemlíteni, amit kevésbé szoktak hang-
súlyozni a szakirodalomban.35 Ez pedig Hart hozzájárulása a kortárs analitikus politi-
kai filozófia fejlődéséhez. E területen közhelynek számít, hogy John Rawls eredetileg 
1971-ben megjelent és azonnal a figyelem középpontjába kerülő, Az igazságosság 
elmélete című munkája áttörést hozott. Arra viszont csak Hart újabb életrajzírója, a 
már említett, szintén jogteoretikus Nicola Lacey hívta fel a figyelmet, hogy Rawls gon-
dolkodásának formálódásában feltehetőleg döntő szerepet játszott Hart. Másfelől azt 
is fontos látni, hogy Hart élete utolsó szakaszában sokat foglalkozott a politikával és 
a politikai filozófiával, így ezen a területen munkássága értelmezésében megkerülhe-
tetlen a Rawlshoz fűződő kapcsolatának felderítése és értelmezése.

Lacey a kötelességek és jogok viszonyának Hart általi tárgyalása kapcsán hozza 
szóba Rawlst, illetve kettejük kapcsolatát, egy 1955-ben publikált tanulmányra hivat-
kozva, amely a következő kérdésre keresi a választ: „Vannak-e természetes jogok?” 
Bár a kérdés ma nem tűnik túl forradalminak, az ötvenes évek közepén igen fontos 
fejlemény volt: a tét ugyanis a liberális politikai filozófia elvi alapjainak tisztázása volt. 
Hart a jogokat az emberi szabadságból származtatta, s a jogok különböző típusait 

35  Hart értelmezőinek többségével szemben például Hacker meg van győződve arról, hogy Hart „nagymérték-
ben hozzájárult a politikai filozófia újjászületéséhez”. (Vö. HACKER 1996, 156.)

Horkay Hörcher Ferenc � Hart és az oxfordi filozófia: eszmetörténeti kontextusok

Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   38Vilagossag_tavasz_2010_2.indd   38 2011.07.14.   12:24:452011.07.14.   12:24:45



39

VILÁGOSSÁG 2010 tavasz

és válfajait különböztette meg. A kötelességek is a szabadság biztosítékaiként jön-
nek szóba e kontextusban.36

Hogy mi köze ehhez Rawlsnak? Az, hogy a csendes princetoni vendégdiák 1952–
53-ban Oxfordban tanult, s ekkoriban két professzor, Berlin és Hart gyakorolt rá erős 
hatást. Úgy tűnik, mindhármuk ötvenes évekbeli munkája ugyanazzal a témával, az 
egyéni szabadság védelmével, ugyanakkor valamifajta társadalmi igazságosság bizto-
sításának lehetőségével volt kapcsolatos. Hart már 1953-ban publikált egy rövid írást 
Justice címmel, amelyben G. Del Vecchio Igazságosság című, angolra akkor lefordí-
tott kötetét mutatta be. Aztán fent említett esszéje 1955-ben jelent meg, ugyanabban 
az évben, mint Rawls Two Concepts of Rules című dolgozata, amely szorosan kötő-
dik Hart szabálykövetéssel kapcsolatos elképzeléseihez. Hart 1959-es Prolegomenon 
to the Principles of Punishment című írásában hivatkozik is Rawls 1955-ös írására. 
Amikor 1956-ban és 1962-ben Hart Amerikába utazik, továbbra is tartja a kapcsolatot 
Rawlsszal, aki 1965-ben ismét Oxfordba látogat, ami újabb esélyt ad az együttgon-
dolkodásra. Rawls 1958-as nevezetes Justice as Fairness című írása pedig egy idő-
ben jelenik meg Berlin Two Concepts of Libertyjével.

Az bizonyos, hogy mind a hárman egyértelműen túllépnek a tisztán utilitarista társa-
dalomszervezési elveken. Rawls gondolkodásának geneziséhez érdemes felidézni azt 
az újabban hangsúlyt kapott tényt is, hogy princetoni hallgatói időszakának utolsó két 
évében, 1941–42-ben érdeklődése teljesen a vallás felé fordult. Ahogy a hagyatékból 
előkerült On My Religion szövegében visszaemlékezik, „mélyen foglalkoztatni kezdett a 
teológia a maga tanításaival”, olyannyira, hogy az is felmerült benne, episzkopális pap-
nak tanulna egy szemináriumban. Ám háború lévén, inkább katonának állt, és megjárta 
Hirosimát is. Valószínű, hogy a második világháború és a holokauszt együttes tapasz-
talatának hatása is közrejátszott abban, hogy figyelme először a morál, majd a politi-
kai filozófia felé fordult (RAWLS 2009).37 S bár utóbb eltávolodott a teológiától, Rawls 
morál- és politikai filozófiája igen mély vallási gyökerekkel rendelkezik, s ez minden-
képp eltávolítja álláspontját egy tisztán utilitarista felfogástól.

Fontosnak látszik egy másik, közvetett hatástörténeti vonatkozás is Rawls Hart 
iránti érdeklődésének alakulásában. A Princetonon készült PhD-disszertációja írá-
sakor erősen hatott rá a Wittgenstein-tanítvány Norman Malcolm, aki lényegében az 
oxfordi nyelvfilozófiát jellemző metafizika-ellenességet közvetítette számára. Ez a 
wittgensteiniánus hatás szintén nem túl hangsúlyos a Rawls-recepcióban, pedig a 
Harthoz vezető út egy közvetett kapcsolóeleme lehetett.

Ami Hartot illeti, mint láttuk, megvolt benne a késztetés, hogy a társadalmi valóság 
irányában túllépjen a tisztán nyelvfilozófiai megfontolásokon. Másfelől azonban – csak-
úgy, mint Rawls és a már tárgyalt Dworkin – elkötelezettje volt a társadalmi haladás-
nak, amelyet az igazságosság és egyenlőség irányába tartó folyamatként értelmezett. 
Hart Law, Liberty, and Morality című kötete nyilvánvaló jele a Rawlséval megegyező 
érdeklődési iránynak, sőt akár a közös gondolkodásnak is. Ennek alapján akár azt is 
megkockáztathatjuk, hogy Hart hatásának szerepe lehetett abban, hogy Rawls kor-
szakos műve megszületett. Nem csoda, hogy Az igazságosság elméletének megje-
lenése után, 1972-ben Hart Dworkinnal és Hampshire-rel közös szeminárium keretei 

36  Hacker is a jogokkal kapcsolatos Hart-tanulmányokat emeli ki, s a természetes jogokról szóló tanulmányon 
túlmenően megemlíti az 1973-ban megjelent Legal Rights, valamint a Between Utility and Rights című íráso-
kat is (HACKER 1996, 157).

37 Erről a kérdésről rövidebben lásd COHEN–NAGEL 2009.
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között dolgozta fel a nagy mű tételeit. S noha a könyvről adott olvasata nem mentes 
a kritikától – amelyet a Rawls on Liberty and Its Priority című 1973-as írásában (HART 
1973)38 fejtett ki –, a hozzá fűződő kapcsolata, ellentétben Dworkinhoz való viszonyá-
val, lényegében problémamentes.39

Miközben Hart elveti a rawlsi normativitáskoncepciót, a Rawlsra jellemző morális elkö-
telezettség, amely a korai vallási tájékozódással is összefüggésbe hozható, érdekesen 
kapcsolódik Hart kései identitáskereséséhez, amely a zsidó hagyomány felé fordította. 
Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy akárcsak Rawlsnál, Hart szakmunkáiban sem 
találjuk az identitáskeresésnek az életrajzi nyomait, viszont annál inkább jellemző, hogy 
Hart kiáll olyan, elsősorban a kisebbségek jogfosztásával kapcsolatos ügyek mellett, 
amelyeket a társadalmi progresszió szempontjából fontosnak vél; így nemcsak a homo-
szexuálisok egyenlő jogaiért harcol, hanem elköteleződik a társadalom más kiszolgál-
tatott csoportjainak az ügyében is. Például, már csak saját kései, beteg gyermeke okán 
is, komolyan foglalkozik a fogyatékkal élők társadalmi problémáival.

Ez a fejlemény nyilván összefügg azzal a ténnyel, hogy lemondva professzori állásá-
ról, az érett Hart már szabadabban vett részt a köz érdeklődését felkeltő aktuálpolitikai 
vitákban. E közéleti csatározásokban egy olyan Hart-alak rajzolódik ki, amely megfe-
lel a közéleti értelmiségi szerepvállalás hatvanas években elfogadott, balos szemlé-
letű paneljeinek. Hart kétségtelenül nagy morális tőkével tudta belevetni magát e küz-
delmekbe, egészen a feleségével kapcsolatos kémkedési vád megjelenéséig. Ez az 
eset viszont nemcsak a közéleti szerepvállalásainak a végét jelentette, de Hart szá-
mára olyan súlyos pszichés problémát okozott, amely idegösszeomláshoz és pszichi-
átriai kezeléshez vezetett.

Mégis, Hartnak a kor küzdelmeiben való tevékeny és a progresszió melletti elkö-
telezettségét morális pátosszal is bizonyító részvétele hozzájárulhatott mind a poli-
tikai gondolkodás radikális megváltozásához, mind pedig Hart fogadtatástörténeté-
nek alakulásához.

38  A tanulmány újabb kiadását lásd DANIELS 1975.
39  A Hart–Rawls-vitáról lásd DOMONKOS 2001. A vitára vonatkozóan indirekt elemzést ad Hacker, amikor arról 

beszél, hogy Hart elveti a „tiszta elméletet”, és a jogot valójában nem az elvont norma érvényesíti (Grundrecht, 
rule of recognition), hanem az emberi közösség gyakorlata. Ez a vita persze direkt módon Kelsen álláspont-
ja ellen irányul, ugyanakkor Kelsen kantianizmusa révén hasonló filozófiai háttérre támaszkodik, mint Rawls 
normatív rendje. Itt az angolszász Kant-értelmezési hagyományt kell összevetni azokkal a megnyilatkozá-
sokkal, amelyek a német filozófus vallási elkötelezettségét hangsúlyozzák; erre vállalkozik például ROSSI–
WREEN 1991.
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