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BEVEZETÉS

§

Tudta Ön, kedves Olvasó, hogy a Hawaii-szigeteken 
senki nem dugdoshat érméket a fülébe? Hallott már ar-
ról, hogy az Amerikai Egyesült Államok Illinois szövet-
ségi államában, Chicago városában a legszigorúbban 
tilos kutyát whiskyvel itatni, vagy hogy Washington 
D.C.-ben januártól áprilisig tilos nyulakat fényképezni? 

No persze, mondja Ön mosolyogva. Amerika… Ki is 
cso   dálkozna, aki már olvasta Michael Moore felvilágo-
sító és rendkívül szórakoztató elemzéseit a New York 
és San Francisco között uralkodó állapotokról?

Csakhogy vigyázat! A jogászok a jó öreg Európában 
is kitesznek magukért! A brit jogászok furcsa fantáziái 
is igencsak veszélyesek lehetnek. Az Egyesült Király-
ságban például perbe foghatják azon vásott gyerme-
kek szüleit, akik kirakati babák ruházata alá kandikál-
nak be kíváncsian – aminél talán már az a szabály is 
érthetőbb, amely azt mondja ki, hogy Skóciában tehén-
tulajdonosoknak tilos kocsmában ittasan mutatkozni. 
Arról nem is beszélve, hogy Dániában a mai napig kö-
telező figyelmeztetni a lovaskocsikat a közeledő auto-
mobilokra...

§

„Ha nem szükséges törvényt alkotni, akkor szükséges 
nem alkotni.” Charles-Louis de Secondat, Baron de le 
Brède et de Montesquieu (1689-1755) francia író, az 
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államelmélet nagy tudora 1748-ból származó okos 
mon   datával kívánták valamikor – és próbálják ma is – 
észhez téríteni a törvényhozókat. Van benne igazság, 
nemde? A fekete taláros, fehér parókás urak cselveté-
sei mindenütt ott leselkednek a könnyelmű polgárokra, 
bárhol tartózkodjanak is az Új- vagy az Óvilágban. Akik 
rosszkor, rossz helyen fényképeznek nyuszikat, netán 
egy tehén társaságában akarnának inni egyet a kedvenc 
kocsmájukban, bizony könnyen bajba kerülhetnek.

Nem is hinnénk, de Amerika és Európa törvényköny-
vei tele vannak olyan bolond előírásokkal és tilalmakkal, 
amelyek nagyrészt elmúlt évszázadokból származnak, 
s amelyeket egész egyszerűen nem aktualizáltak. Vagy 
inkább arról lenne szó, hogy a jogászok céhe valójá-
ban nem is olyan száraz és nyárspolgári, mint a híre? 
Lehetséges lenne, hogy életünk erkölcsi és jogi alapja-
inak megalkotói voltaképpen vicces emberek, akiknek 
lélegzetelállítóan bizarr humora csak akkor tárul fel 
előttünk, amikor annak eredményeképpen lecsuknak, 
és a „svéd függöny” mögött senyvedünk, ahogyan a 
német népnyelv a börtön vasrácsát emlegeti…?

Léteznek azonban – mind az Új-, mind az Óvilágban – 
olyan törvények is, amelyek olvastán az embernek 
nagyon gyorsan elmegy a nevethetnékje. Az Egyesült 
Államokban hatályban vannak például olyan rendel-
kezések, amelyek meghatározott időben megengedik 
a feleségek ütlegelését, vagy bizonyos feltételek mel-
lett engedélyezik az amerikai őslakosok agyonlövését. 
Más szabályok általános érvényű állatvédelmi törvé-
nyeken lépnek át könnyedén. Ezek a szabályozások 
néha bizony meglehetősen keserűek. 

Természetesen hozzá kell tenni: az, hogy a törvény-
könyvekben ezek még mindig szerepelnek, nem jelenti 
feltétlenül, hogy alkalmazzák is őket, még ha hivatalo-
san hatályosak is. Van tehát még remény…
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§

Kedves Olvasóm! Alkossa meg Ön is a saját véleményét 
a világ bolond törvényeiről! Ha már e könyvvel megsze-
rezte magának a jókedv értékes kincsesládikóját, java-
soljuk, engedjen meg magának egy New York-i hétvé-
gét, üljön ki a Central Parkban kényelmesen egy padra 
és élvezze olvasmányát. De vigyázat! Csak a könyvecs-
kéjébe nézzen, s még véletlenül se emelje a tekintetét 
a másik nem képviselőire! Ezért ugyanis arra ítélhetik, 
hogy örök időkig lovaknak való szemellenzőt kelljen vi-
selnie, sőt, még 25 dollár pénzbüntetést is fizetnie kell!




