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Nem kívánom a nagytiszteletű hallgatóságot a magyar jogi nyelv, a 
jogtudományi műnyelv természetéről, jellegzetességeiről részletesen és tudo-
mányos alapossággal tájékoztatni. Nyitott kapukat döngetnék: eme nemes 
feladatnak a magyarországi jog- és nyelvtudósok, nagytudományú szakem-
berek, mindenekelőtt Móra Mihály1 és Karcsay Sándor2 maradéktalan kö-
rültekeintéssel eleget tettek. 

Arról töprenkedve, miképpen szolgálhatnék valami érdekességgel a té-
mával kapcsolatban, úgy határoztam, hogy a nyelvészek körében föltehetőleg 
túlnyomórészt ismeretlen, a régi jugoszláv, szerb és horvát jogi-társadalmi 
folyóiratokban megjelent szakmai vitákból nyújtok ízelítőt, s közben igyek-
szem levonni a mai, mindannyiunknak érdekes következtetéseket a jogi 
nyelvre, annak követendő művelési irányzataira vonatkozóan. 

Elöljáróban csak annyit bátorkodok megállapítani, hogy a magyar jogi 
nyelv, jóllehet a terminológiából, illetőleg a szűkebb szakmai jelentés-
tartalmakat jelölő szavak, kifejezések állagából: a nómenklatúrából táp-
lálkozik, ezekre alapul, mégsem tekinthető egyértelműen terminológia-köz-
pontúnak. Karcsay szavaival élve a magyar jogi nyelv nem terminológia-
központú szaknyelv, mert szókincse túlnyomóan köznyelvi. Emellett objek-
tív alapú, hisz a társadalmi valóságnak egy ágához, ismerethalmazához, 
szakmához, tudományhoz kötődik, ezekből serked. Indító soraimban emlí-
tettem e kifejezést: jogtudományi műnyelv, melynek összetevői azt árulják el 
nekünk, hogy a magyar jogi terminológia főként a neológia korában meg-
alkotott, mesterségesen előállított műszavak összessége. 

A mai jugoszláv szerzők, Radomir D. Lukié3, Miodrag JoviCié4 és mások, 
noha számára nem ismeretlen a műszavak alkotásának módszere sem, a 
fogalmak elsöprő többségében úgy képez szakkifejezéseket, hogy a már 
meglévő köznyelvi illetve népnyelvi szavaknak - a jogi közlés céljaira -
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újszerű, különlegesen szakmai jelentéseket kölcsönöz. Ha tehát rövid beve-
zetőmben gyorsan kívánnám párhuzamba állítani a magyar és a szerbhorvát 
jogi nyelvet, illetve különbségeiket fölvázolni, leszögezhetném: az alapvető 
eltérés a két szaknyelv között a műnyelvi jelleg a magyar jogi nyelv részéről, 
szemben a szerbhorvát jogi nyelv fokozottabb köznyelvi, illetve népnyelvi 
természetével. 

Jóllehet ez a tárgykör többszáz oldalas könyvek megírásával sem volna 
hiánytalanul kimeríthető, dolgozatomban most áttérnék hénány régebbi 
keletű, ám mai szemmel is érdekfeszítőnek mondható terminológiai -
szaknyelvi vita ismertetésére, mely epétől sem mentes szenvedéllyel lobbant 
föl a századfordulón, majd a XX. század első felének derekán, főként szerb 
(Crna Gora-i), illetve horvát szerzők tollából. 

Ha a magyar jogi nyelv nem terminológia-központúságát föltételesnek 
tekintjük, a szerb és Crna Gora-i szerzők fejtegetéseit pedig kiinduló-
pontként fogadjuk el, szembeszökő, hogy egyetlen jogi nyelv sem szeretné 
olyan állhatatosan követni az irodalmi, a közilletve a népnyelvvel be-
következendő egységesülés vonulatát, az általános nyelvi kifejezésmóddal 
való azonosulást, mint a szerb jogi nyelv. A nagy délszláv, Crna Gora-i 
jogtudor, Valtazar Bogiáié5 egy évszázaddal ezelőtt fogalmazta meg közis-
mert jogi nyelvi szentenciáját: a törvényeknek a nép nyelvén kell íródniuk. 
Bogisié, valamint a keleti szerb nyelvváltozat használói, voltaképpen tehát a 
szerb nemzetből kikerülő jogtudósok által a jogi nyelv irányában a leg-
fontosabbként számon tartott követelmény az, hogy a jogi terminológia és a 
nómenklatúra is minél jobban közelítsen az egyetemes nyelvhasználathoz. A 
jogi szaknyelv, a terminológia a kitűzött végcél eléréseként mintegy az 
irodalmi, illetve köznyelvbe olvadásban koronázódnék meg. 

Már ezen a ponton meg kell állnunk egy pillanatra, mert a fönti tétel 
olyan szélsőségesen van kimondva, hogy szinte conditio sine qua no/i-ként 
követeli az ellenkező álláspont megjelenítését is, amely pedig a jogi termi-
nológiának a magas szakmai, illetőleg tudományos szint iránti kívánalmát 
hirdeti, tehát azon külön szavak és kifejezések föltétlen szükségességét, 
amelyek a legmagasabb intellektuális minőségű, szigorúan tudományos fo-
galmakat jelölik. 

Rátérve a beharangozott tudományos viták közvetlen bemutatására, most 
Valtazar Bogiáiénak egy filológushoz intézett levelét6 ismertetem kivo-
natosan és azabad fordításban. 

A szerző nem tagadja, hogy az egyetemen, a Jogtudományi Karon, a 
jogról szóló tudományos könyvekben szükséges és elengedhetetlen a termi-
nológia, azaz a szakmai szavak halmaza, azonban levelének már a kezdetén 
fölteszi a drámai kérdést, vajon a törvényekről ugyanez elmondható-e, 
hiszen azok természetüknél fogva elsősorban a néphez szólnak. 

Bogiáié fölöslegesnek tartja bizonyítani: a törvényekben használatos szak-
szókincs rossz és a nép számára érthetetlen, hozzáférhetetlen, noha a 
törvényeket állítólag a nép nyelvén fogalmazták meg. Néhány sorral lentebb 
igen egyértelműen hozza az "elisztikus" beállítottságú másképp gondol-
kodók tudomására: azokat, kik úgy tartják, az egyszerű nép elméje nem oly 
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hatalmas, hogy az össz jogászi finomság felfogására képesnek mutatkozzék, 
meg kellene kérdeznünk, miképpen lehetséges: az európai államok túl-
nyomó többségének alkotmánya a legegyszerűbb ember számára is lehetővé 
teszi, hogy a nemzetgyűjtés, a törvényhozás, a szkustina vagy a szábor tagja 
legyen?... Mert ha valakiről úgy tartjuk, hogy nem tudja fölfogni a minden-
napi életen, az ügyletek legegyszerűbbjein túlnövő viszonyok összességét, 
nevetségesnek tetszik az a gondolat, hogy az államigazgatástan, a pénz-
ügytan, a közgazdaságtan szövevényes, végsőkig kifinomult és mélységes 
kérdésköreit megoldani képes! A törvényeket az egyszerű nép értésére kell 
megfogalmazni, s nem oly módon, hogy csak a jogász számára legyenek azok 
fölfoghatók. 

Habár a megszólított filológus-szaktárs nem minden kétséget kizáróan 
Franjo Spevec, az ismert királyi egyetemi jogtanár volt, aki egyébiránt 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a horvát jogi terminológia megalkotása, 
egységesítése és megtisztítása terén tett kísérleteivel, mégis úgy gondolom, 
hogy a jogi nyelv és a jogi terminológia természetéről folytatott jogászi viták 
megvilágításához a legalkalmatosabb éppen Spevec professzor beadványa7 

lesz, hiszen a megszövegezés pillanatát tekintve ez az átirat áll legközelebb 
BogiSié leveléhez. Sorait Spevec a Jogász Társaság Igazgató Bizottságához 
intézi, s azok olyan indítványokat és megállapításokat tartalmaznak, melyek 
végcélja a jogi terminológia kialakítása. BogiSié nézetével szemben a horvát 
tudós az alábbiakat állítja: a jogtudományt égövünk alatt és másutt is az a 
kifogás éri, hogy érthetetlen nyelven fejeződik ki. Ha azok, akik ekképpen 
gondolkodnak, és úgy hiszik, hogy a jogtudományban lehetséges a mindenki 
számára érthető kifejezésmód; s az úgynevezett köznapi józan ész minden 
megerőltetés nélkül képes a befogadására, azok keserűen csalatkoznak. A 
jogtudomány ugyanis olyan fogalmakkal operál, melyeket el kell sajátítani, 
megtanulni, megismerni; aki ezt az előtudást nem szerzi meg, annak számára 
a tudománynak ezen ága a sötétség homályába veszend. 

Szinte fölöslegesnek látszik annak bizonyítása, hogy a törvénytudományi 
nyelv érmének két ellentétes oldala van. A mi feladatunk a szaknyelvi illetve 
köznyelvi, vagy népnyelvi kölcsönhatás fennállásának a hirdetése lesz, ez 
pedig számunkra végső soron az óhajtott eredményt fogja szolgáltatni, a 
terminológiai-nómenklatúrai műelemeket tartalmazó jogi nyelvet egyfelől, 
másfelől pedig a köznyelv állandó jelenlétét a jog nyelvi kifejezésében. E 
nyelvalakulatok szüntelenül kiegészítik egymást. Szétválasztva - a jogi nyelv 
egyik kialakítója a másik nélkül - nem szolgáltathatják azt az egyöntetű 
effektust, melyet a jogi rendeltetés társadalmi hatályosulásának is nevez-
hetnénk. 

Teret és figyelmet kívánok szentelni továbbá még egy igen szemléletes 
jogi nyelvi disputa példájának is, mely kb. fél évszázaddal későbbről ere-
dezik. Egy vitatribünről van szó, mely különféle folyóiratokban több foly-
tatásban látott nypvilágot, a szenvedélyes polémia két főszereplője pedig a 
horvát Ivan Maurovié, valamint a szerb Dragutin Jankovié volt. A Branié 
nevű belgrádi folyóiratban elsőként Jankovié8 egyéb igen fontos tudományos 
tétele mellett az alábbiakat is megfogalmazta: lényegbevágó, hogy a 
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törvények megfeleljenek a kor szellemének, valamint a nemzeti hagyo-
mányoknak, továbbá az adott államban fennálló valóságos társadalmi viszo-
nyoknak és az egyetemes állampolitika céljainak. Mindezeken túlmenően a 
törvények egy nemzeti összetételét tekintve egynemű államban a nemzeti 
élet bélyegét kell hogy magunkon viseljék és a nép nyelvén ildomossan 
fogalmazódniuk. A törvények egyrészt szintetizálják azon nemzetnek és 
társadalomnak a szokásait, szükségleteit és nézeteit, melyek belső viszonyait 
rendezik, s ezáltal az államban valóságosan fennálló állapotoknak a tükreivé 
válnak. Másrészt viszont a törvények kiváló és elsőrendű fontásságú esz-
közök annak az új ideológiának a megalkotásában és terjesztésében, mely-
nek célja az adott társadalomnak és közrendnek a legjobb értelemben 
felfogott és irányban végbevitt transzformációja. Cikkének további részében 
Jankovié egyes törvények érthetetlenségét és terminológiai elidegenedett-
ségét hangsúlyozza, bírálóan elemezve a tükörfordításokat, az osztrák tör-
vénykezési koncepcióból átszajkózott rendelkezéseket, ezek szerinte megter-
helik a jogi nyelvet és a szerb népi jogoslétet, mert anakronisztikusak, nyelvi 
köntösük elmosódott, homályos. 

A kivonatosan ismertetett tanulmányra a vitázó kedvű horvát Maurovié 
Ivan9 tollából polemikus válasz érkezik. Számunkra e helyütt nem is az a 
nagyon jelentős, hogy ez a szerző szakfordításokat oltalmazó ellenérveket 
sorakoztat föl az osztrák törvényszövegek horvátszerbre ültetőinek oldalán, 
hangoztatva, hogy nem az osztrák eredeti vak követőinek nyelvi és törvényi 
megnyilvánulásai forognak szóban, hanem önnálló és kreatív törvényhozói 
szellemekkel állunk szemben, akik az eredetit értőn és bírálón idomították a 
követelményekhez, s megfelelő helyeken fontos beavatkozásokkal is éltek. 
Sokkal jelentősebbnek tetszik az az érv-fölsorakoztatás, melyből kiderül: a 
jogi pontosságnak és szabatosságnak előnyt kell élveznie a nyelvi szépséggel 
szemben, illetőleg hiú és elérhetetlen az az ábránd, hogy valamennyi törvény 
könnyen fölfogható legyen mindenki számára. Maurovié doktor - ismerjük el 
igen logikus - álláspontja értelmében tehát a törvény "nehézsége" az általa 
rendszabályozott jogi tartalom összetettségétől, a kodifikációra váró anyag 
minőségétől függ, mindez pedig a szakember számára nem bonyolult, még 
kevésbé fölfoghatatlan. 

Maurovié nézetéhez csatlakozva hadd jegyezzem meg, hogy jogászok és 
laikusok egyaránt gyakran hajlamosak vagyunk egy kissé fetisizálni a jogi 
nyelv közérhetőségére, illetve "népnyelvi" megfogalmazódására vonatkozó, 
egyébiránt igen logikus követelményt. Mert: kéz a szívre, a közönséges 
halandó, a mindennapi ember jogi kérdéssel, gonddal, esettel egyszer, vagy 
csak nagyon kevés alkalommal találkozik az életben, a jogászok ugyanakkor 
nap mint nap szembesülnek szakmai feladatokkal. Érzésem szerint szük-
ségszerű, tehát mindenképpen elsődleges célként kell elkönyvelnünk, hogy a 
jog nyelvezete, mindaz, amit a törvény- és jogtan kifejez, elsősorban a 
tudományos és a szakmai kívánalmaknak tegyen eleget. 

A jogi nyelv és a közérthetőség, a jogi nyelv és a köznyelv meg a 
népnyelvi viszonya meglátásának teljesebb bemutatásához adós maradtam 
Maurovié és Jankovié álláspontjainak még egyszeri szembesítésével. Viszon-
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válaszát Jankovié10 az Arhiv jogtudományi szaklapban teszi közzé és kijelen-
ti, hogy Maurovié úr váratlanul megkerülve a lényeget "áldozatokat" akar 
hozni a nemzeti egység érdekeinek oltárán. Tudniillik pontos terminusokat 
kíván meghonosítani és a köztudatban elterjeszteni még akkor is, ha a 
szóban forgó szakszó idegen. Jankovié hangsúlyozza: az újabb keletű dél-
szláv törvényhozás kevés kivételtől eltekintve hemzseg az idegen szavaktól, a 
sületlen szókovácsolásoktól. Annak az érdekes felfogásnak kell létjogo-
sultságot kivívni, mely szerint a szerbhorvát vagy horvátszerb nyelvet beszé-
lők számára nincsenek érthetetlen anyanyelvi kifejezések. "Ha megsza-
badulunk rossz szokásainktól, már csak egy karnyújtásnyira leszünk a köz-
érthetőségtől, hiszen egy és ugyanazon nemzet nyelvének kincstárából me-
rítettük. Tarthatatlan viszont azon okok mellett érvelni, melyek igazolni 
tudnák különös német szakszavaknak nyelvünkbe hozatalát. Ezek ugyanis 
népünk számára, függetlenül attól, hogy az országnak mely tájékán él, oly 
érthetetlenek, akár egy kínai közmondás." 

Véleményem szerint az egymással szembeszegülő érvek további föl-
sorakoztatása már csak hely- és időpazarlás lenne. Mint mindig, az igazság 
most is valahol a dialektikus aranyközépen kutatandó. A jogszabályok 
népszerű megfogalmazása, a közérthetőség, a fölösleges idegen, német és 
latin, valamint újabban angol és francia internacionalizmusok kerülése és az 
átlagemberhez szóló érthető közlésmód egyéb lehetőségeinek a felkutatása 
jelentik az egyik jogi nyelvi követelménycsoportot; másrészt viszont a jogi 
nómenklatúrái szabatosság és egyértelműség, mely néha az egyszerű jog-
követő számára való világosság rovására megy, mindig egymással szemben 
fognak állni, mégis vállvetve szolgálják majd egyazon jog, tudomány, törvény 
és államrend egészét. 

Az eszményi állapot a hiánytalan jogi nyelvi közérthetőség volna. Ebben 
az esetben azonban kiegyelnlítenénk a jogi és a köznyelvet, ez még a 
szerbhorvát népnyelvhez közelítő szaknyelvi törekvést ismerve is halálra ítélt 
vállalkozásnak minősülne, hogy a hangsúlyozottan műnyelvi magyar jogi 
kifejezésmód beállítottságáról ne is szóljak. Tudományos zugírászat volna 
annak megkísérlése és megkísértése, hogy egynlőségjelet tegyünk a jogtu-
domány és a köz nyelve közé, mindez persze kétségbe is vonná egész 
szakmai elhivatottságunk létjogosultságát, hisz abban a pillanatban minden 
jogász - a hivatali bükkfanyelv bürokrata művelője, no meg a nyelvi szépség 
önérzetes hirdetője egyaránt - egy csapásra fölöslegessé válna. A jogi nyelv, 
legyen az szerb vagy magyar, sohasem azonosulhat a köznyelvvel, a jogalkotó 
és a jogalkalmazó által használt, a köznyelvtől eltérő szókincsből merített 
pontos, különös tartalmat takaró szakkifejezésekre ugyanis szükség van, s 
ezek maradéktalan, precíz szakmai vonatkozását nem mindenki, nem min-
den jogkövető ismeri, nem is ismerheti. 

Végül mondjuk ki ama tételünket, mely szerint a jogi kultúra ma már 
jelentős mértékben az alapműveltség részévé vált. Az ellentét egységét hozza 
tehát az a megállapítás, hogy a jog nyelve élénken befolyásolja az egyetemes 
nyelvhasználatot, eszerint a jogi nyelv és a terminológia fölmérhetetlen 
jelentőségű az adott nép szókincsében. 
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