
Jog
K onfucius, akinek állam- és társadalomfilozófiája 

egész Kelet-Ázsiát jelentősen befolyásolta, a 
következőket írta: ,Jia  a népet törvénnyel kormá

nyozzák és büntetéssel fegyelmezik, akkor a nép 
kerülőútra lép és elveszti szégyenérzetét. Ha viszont az 
erény erejével kormányozzák és erkölcsösséggel irá
nyítják, úgy megőrzi szégyenérzetét és a helyes úton 
marad. ”

Konfucius ezzel összefoglalta a jog és az erkölcs kö
zött fennálló alapvető kapcsolatot a kelet- ázsiai hagyo
mányban. Egyidejűleg arra is rámutatott, hogy a jog 
mint szabályozási eszköz -  a Nyugaton jellemző 
elsődlegességével szemben -  Keleten csak korlátozot
tan érvényesül. Az európai jogi kultúra, amely a nyuga
ti civilizáció fontos támasza, kizárólag az európai kultu
rális kontextusban értelmezhető. Eltérő kultúrákban 
eltérő szabályozási rendszerek, illetve konfliktusmegol
dó modellek léteznek.

A kulturális eltérések nemcsak a látható jelenségeket 
hatják át, mint például az étkezési szokásokat (rizs vagy 
kenyér), hanem mélyebb dimenzióik is vannak. Ilyenek 
például a gondolkodásmód, a boldogságkeresés, illetve 
a világnézet sajátosságai. Ahhoz, hogy egy kulturális 
közösségben stabil belső rend uralkodjon, szükség van 
egy szabályozási rendszerre. Konfliktusok -  amelyek 
ugyan kulturálisan eltérők lehetnek -  minden kultúrá
ban előfordulnak, ezért valamennyi kultúra kialakított 
egy konfliktusmegoldó stratégiát. Minden egyes szabá
lyozási rendszer a konfliktuskezelés eszköze. A szabá
lyozási rendszereket, mint például a jogot is, különböző 
nézőpontokból szemlélhetjük. Analizálható történeti 
szemlélettel, amikor is megfigyelhető, hogy a jogfelfo
gás és a jogi normák a történeti valóság átalakulásával 
párhuzamosan változnak, és kimutatható a pozitív jogi 
normák korlátozott érvényesülése. A jog azonban kul
turálisan összehasonlító szemlélettel is megközelíthető. 
Ily módon megállapítható egyrészt, hogy a jog jelen
tősége kultúránként eltérő, másrészt, hogy kialakulásá
ban és érvényesülésében az adott kultúrát sajátosan 
jellemző premisszákra támaszkodik. Előadásomban a 
koreai jogi tradíció példáján keresztül megkísérlem be
mutatni, miben áll a fő különbség az európai és a kelet
ázsiai jogi gondolkodás között. Az első részben (I.) ál
talánosságban vázolom fel a jog és az erkölcs eltérő vi
szonyát Nyugaton és Kelet- Ázsiában. A második rész 
(II.) egy rövid történeti áttekintést ad az európai jog 
bevezetéséről Koreában, végül a harmadik rész néhány 
példán keresztül megvilágítja az eltérő kulturális tradí
ciók összekeveredéséből adódó nehézségeket.

I. JO G  ÉS ERKÖLCS
Az európai kultúra -  ha megengedik nekem ezt az álta
lánosító kifejezést, hiszen számunkra egységként jele
nik meg -  egy alapvetően jogi normákra épülő rend
szerszerkezetet mutat. Fő jellemzője a különböző tartal
mú pozitív jogi normák általános előnyben részesítése. 
Ezek a jogi normák egyre növekvő mértékben alakítják 
a magán- és közélet különböző területeit. Mindez azt je-
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lenti, hogy az Európában létrejött szabályozási rendszer 
mindenkit engedelmességre kötelez és ezt az engedel
mességet büntetés, illetve kényszervégrehajtás útján 
biztosítja. A jogi normák az állam által alkotott kény- 
szemormák, amelyek betartásával lehetővé válik az em
berek szervezett együttélése. Kivételt képezhetnek az 
úgynevezett természetjogi normák, amelyek elnevezé
sük alapján ugyan szintén jogi normák, valójában azon
ban bizonyos fajta fölérendelt erkölcsi normákat jelení
tenek meg, és a pozitív jogi normák legitimálásához 
vagy megkérdőjelezéséhez is felhasználhatók. A jog te
hát az általános nyugati felfogás szerint a társadalom 
gerincét alkotja. Ezzel szemben az erkölcs és a szoká
sok egyre inkább a magánszféra területére szorultak 
vissza Európában. A társadalom alakításában nem bizo
nyultak sem kötelezőnek, sem hatékonynak.

Az európai jogi tradíció azonban az európai kultúra 
része, ezért olyan előfeltételeken alapul, amelyek ebben 
a formában kizárólag itt találhatók meg. Milyen 
előfeltételekről van szó? A kérdés tehát így hangzik: 
miért alakulhatott ki Európában éppen ez a jogi tradíció 
és Kelet- Ázsiában miért nem? Egy ilyen összetett kér
désre nem adható egyszerű válasz. Csak néhány aspek
tust említhetek itt, amelyek ebben az összefüggésben 
jelentősnek tűnnek. Szeretnék tehát megfogalmazni és 
vitára bocsátani néhány gondolatmenetet. A 
következőkben az európai kultúra három vonatkozását 
vetem majd fel, azután a kelet-ázsiai kultúráról beszé
lek, így Önök a két kultúrát közvetlenül is összehason
líthatják egymással. Az egyes kultúrák között ugyanis 
jelentős eltérések fedezhetők fel a természet-, a világ- 
és az emberszemlélet vonatkozásában.

Az európai kultúra egyik aspektusa a jogi gondolko
dás kialakulásában és kibontakozásában fontos szerepet 
tölt be. Ez az aspektus a hatalom fejlődése, valamint an
nak korlátozására való törekvés. Nem lehet véletlen, 
hogy a jogi gondolkodás a római birodalomban alakult 
ki. Ahhoz ugyanis, hogy egy heterogén részekből 
felépülő hatalmas birodalom ilyen hosszú időn keresz
tül fennmaradjon, a hatalom megosztására és az egyes 
hatalmi szférák biztosítására van szükség. A birodalom 
különböző részei nem rendelkeztek közös kulturális bá
zissal, ezért azokat kizárólag kikényszeríthető jogi nor
mák segítségével lehetett összetartani. A középkorban 
az egyházi és a világi hatalom között hosszan elhúzódó 
harc szintén a hatalmi szférák korlátozásának kölcsönös 
elismeréséhez vezetett, hiszen mindkét oldal teljhatalmi 
igénnyel lépett fel. Ehhez társul az államhatárok állan
dó változása, a territoriális államok létrejötte, a vallási 
csatározások, amelyek végül a reformációban csúcso
sodtak ki. A hatalmi viszonyok egyensúlyát kifelé és
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befelé jogi normákkal igyekeztek visszaállítani. A 
szerződéselméletek fontossá váltak, hiszen az egyen
súly biztosításához szerződésekre volt szükség. Még az 
államot is szerződésen nyugvó képződménynek tekin
tették (Rousseau). Ez a tradíció, amely a hatalmi egyen
súly fenntartását célozza, fennmaradt egészen a demok
rácia kialakulásáig, amelyben a legfőbb kérdés a hata
lom megosztása és a hatalmi szférák biztosítása. A ha
talom kérdése olyan alapvető kapcsolatokban is köz
ponti szerepet játszhat, mint Isten és ember, illetve em
ber és természet kapcsolata. A monoteista isten ugyan
is hatalom. Ezt a hatalmat átruházta az emberre, hogy az 
a természetet (amely teremtett dolog) tárgyként uralja.

Hogy a jogi gondolkodás milyen mélyen gyökerezik 
az európai kultúrában, az több jelenségen is észlelhető, 
így például Európában a boszorkányperek kapcsán azt 
hangoztatták, hogy a boszorkányok az Ördöggel léptek 
szövetségre. A Jó és a Rossz az európai gondolkodás
ban feloldhatatlan ellentétet képez, amelyet kizárólag 
szerződéssel lehet kordában tartani. Kelet- Ázsiában 
nem létezik sem Ördög, sem boszorkányok, ezért bo
szorkányperek sem voltak. Az utolsó ítélet európai fel
fogása is azt mutatja, hogy még az élet legvégén is egy 
bíróság, azaz egy jogi fórum ítéli meg az embereket és 
cselekedeteiket. Egy mindent átfogó megbékélés tehát 
nem része a tervnek. A hatalomért való versengés -  
amelyet a harc metaforájával lehet szemléletessé tenni -  
az egész európai kultúrán átível. Ezt világosan felismer
hetjük, amint valamelyik európai múzeumba belépve 
elsősorban a korábbi korszakokból származó képeket, 
valamint szobrokat szemléljük. Az ázsiaiakra gyakran 
sokkoló hatást gyakorol, amikor először szembesülnek 
ilyen típusú képekkel. Az ember előtt kibontakozik a 
művészeti alkotások kavalkádja, amelyben az erőszakot 
esztétikával fokozva mutatják be. Itt említhető a szám
talan mennyiségű Szent György-ábrázolás, az Utolsó 
ítélet vagy a mártírjelenetek bemutatása. Úgy tűnik, az 
európai civilizáció egy jogi normák által kordában tar
tott életközösség.

A következő aspektus, hogy az európai kultúrában az 
egyén szerepe kiemelkedő. A görögöknél elterjedt 
olyan kijelentések, mint például: „Minden dolog mérté
ke az ember”, illetve „Ismerd meg önmagad!”, tükrözik 
azt a fejlődést, amelynek során a mai európai indivi
duum kialakult. Ezzel elkezdődött egy folyamat, amely 
az ember mindaddig példátlan önmegfigyelését váltotta 
ki. E folyamat végére az ember akarattal felruházott, 
szabad és autonóm lénnyé vált. Az egyén szabadságát 
és autonómiáját azonban csak úgy hozhatjuk létre, ha 
azokat olyan dolgokból vezetjük le, amelyek magát az 
egyént alkotják. Egy ilyen individuum kénytelen meg
védeni szabadságát és autonómiáját másokkal szemben, 
és ehhez jogi normákra van szükség. A személy fogal
ma, amely megtestesíti a jogalanyt, éppen ezt az elvont 
kategóriát fejezi ki. Kelet-Ázsiában nincs olyan kifeje
zés, amely megfelelne a személy fogalmának. Ez nagy 
problémát jelent a fordítások során.

Ebben az összefüggésben a harmadik aspektus az eu
rópai hagyományban uralkodó gondolkodásmód. A

nyugati kultúra alapvető vonása a dualista gondolko
dásmód, amely a következő logikus kifejezésben csú
csosodik ki: „Tertium non datur.” Következésképpen 
egy sor dichotómiát fedezhetünk fel, amelyek hagyo
mányosan uralják az európai gondolkodást. így például: 
alany/tárgy, test/lélek, természet/kultúra, jó/rossz. A 
dualista gondolkodás arra ösztönzi az embert, hogy sza
kadatlanul arra törekedjen, hogy világos határt húzzon. 
A definíció az európai gondolkodás egyik kulcsszava. 
Kelet-Ázsiában nem találunk ilyen kifejezést. Az euró
pai kulturális környezetben szükségszerűen előtérbe ke
rült az analitikus és következtető gondolkodásmód. Ez 
a gondolkodásmód tette lehetővé az európai jogi hagyo- 

'  mányt, illetve a Nyugat tudományos és műszaki 
fejlődését is.

Eddig Európáról volt szó. Most áttérek Kelet- Ázsiá
ra, és a három aspektussal párhuzamosan megvilágítom 
a kelet- ázsiai kultúra néhány jellemző vonását.

Koreában a természet elnevezése „Ja-Yon”, ami 
annyit tesz, „önmagától ilyen”. Ez a kifejezés egész 
Kelet-Ázsiában azonos. Reinhard May „Erkölcs és tör
vény a nyugati és a kelet-ázsiai gondolkodásban” című 
írásában a következőképpen értelmezte ezt a termé
szetfogalmat: „Ez a felfogás alapozza meg minden, 
egymással összefüggő életfolyamat egységének és tel
jességének törvényszerűségét, éspedig az anyag és a 
szellem elválaszthatatlan egységén keresztül. Az „ön
magától ilyen” meghatározza a számára elegendő 
spontaneitás végső határát. Ugyanilyen felfogás hatja 
át az egyén, az ember természetét is. Képes arra, hogy 
a sokféle elrendezési mintát, illetve az azoktól való el
téréseket „önmaguktól ilyennek”, tehát nem teremtett
nek tekintse, és ezekből az emberi viselkedéshez útmu
tatást olvasson ki." Mivel nálunk nincs monoteizmus, a 
gondolkodás határát a természet alkotja. A természetet 
nem lehet kívülről szemlélni. Ebből kifolyólag lehetet
len bármit is mondani a természet kezdetéről és végéről 
(másként, mint Európában, ahol a természetnek -  mint 
teremtett dolognak -  van kezdete és vége is). A kelet
ázsiaiak felfogásában ez a természet önmagában har
monikus és állandó, ritmikus mozgásban van. Ez a 
mozgás a természet szorosan hozzátartozó része. A ter
mészetet élőnek, belülről lüktetőnek tekintik. Az em
ber része ennek a mindent átfogó természetnek, és kö
rülveszi az Egész harmóniája. Az egyes embernek gon
dolkodásában és cselekvésében a „tao” és a „yin” és 
„yang” elveit kell követnie ahhoz, hogy a harmonikus 
Egészbe olvadjon. Ez a világnézet világosan kimutat
ható a kelet- ázsiai festészetben. A képeken látható em
berek kicsinységük tudatában a természeti folyamatok
hoz alkalmazkodnak, vagy elmélyülten szemlélik a ter
mészetet (pl. Michelangelo Özönvíz című képe és egy 
kelet-ázsiai kép összehasonlítása). A „yin”, a „yang” és 
a „tao” fogalmak időközben a világnak ezen a felén is 
elterjedtek és Európa ezoterikus színpadán elfoglalták 
igencsak kérdéses helyüket. Az ember feladata a kelet
ázsiai felfogás szerint tehát az, hogy az Egész ütemét 
átvegye és megtalálja benne az egyensúlyt. Kelet-Ázsi
ában ezért fel sem merülhet egy Európával rokonítható
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gondolat, amely a természetet ellenséges hatalomnak 
tekinti. Éppen ellenkezőleg: a természet önmagában 
harmonikus és az embert magába foglalja. Bár az 
egyensúly újra és újra megbomlik, a harmónia mindig 
visszatér. Ez a természetfelfogás meghatározott rende
zési kategóriákat hív életre, amelyek figyelembe veszik 
a harmóniát helyreállító ritmikát. így a „yin” és a 
„yang” a két véglet kiegyensúlyozását kifejező kategó
riák. Ebből következően ezek a kategóriák alapvetően 
eltérnek a természeti törvényektől, amelyek kauzális 
vonatkozásokra utalnak. A kauzalitás a kelet-ázsiai ter
mészetszemléletben csak alárendelt szerepet játszott, 
mivel nem az volt a döntő tényező. A „yin” és a „yang” 
ezen kívül kifejezi az egymással funkcionális (vagy 
eredményességi) kapcsolatban álló dolgok kölcsönös 
függését is, amelyek között az egyensúlyt újra és újra 
helyre kell állítani. Ezért beszélhetünk a kelet-ázsiai 
kultúra vonatkozásában hólizmusról, vagyis egy egysé
ges kultúráról.

Meggyőződésem szerint ez a holisztikus világnézet 
nem teszi lehetővé az analitikus gondolkodást, hiszen 
az analitika elhatárolást és definiálást jelent. Követke
zésképpen Kelet-Ázsiában nem jöhetett létre európai 
mintájú tudomány vagy technikai forradalom.

A kelet-ázsiai emberfogalom két összetevőből áll: 
ember és térbeli közép. Kelet-Ázsiában az ember nem 
autonóm egyén, hanem olyan lény, amelyet kezdetektől 
fogva térbeli kapcsolat fűz a dolgokhoz és a többi em
berhez. Az ember fogalma Kelet-Ázsiában nemcsak az 
interszubjektivitás dimenzióját jelenti, hanem átfogóbb 
jelentéssel is bír: az ember „mindig is a világban létezé
sét” fejezi ki. A kelet-ázsiaiak emberképében alapvető 
elem a világgal és a többi emberrel való szoros összefo
nódás. Ezért nem alakulhattak ki olyan fogalmak, mint 
individuum, személy, autonómia vagy szabadság. A 
mai Kelet-Ázsiában természetesen már léteznek olyan 
kifejezések, mint autonómia, személyes szabadság és 
individuum, ezek azonban -  a XIX. század végén meg
jelenő nyugati befolyás hatására -  mesterségesen kiala
kított fogalmak. Kelet-Ázsiában az életvitel és a cselek
vés maximája a -  természettel összhangban álló -  har
móniára való törekvés.

Kelet-Ázsiában az erkölcsi normák a jogi normákkal 
szemben mindig is előnyt élveztek, ez az eddigi fejtege
tések alapján kézenfekvő. Kelet-Ázsiában ugyanis hiá
nyoznak azok a feltételek, amelyek egy jogrendszer lét
rehozását egyáltalán lehetővé tennék. Áz emberi közös
ségen belüli egyensúly fenntartására a kelet-ázsiaiak a 
jogi normákkal szemben az erkölcsi normákat részesí
tették előnyben, ahogy azt a bevezetőben említett Kon- 
fucius-idézet is kifejezi. Ezért emberi dolgokban 
életközeli erkölcsi gyakorlat uralkodott a tiszta, életide
gen, elvont teóriákkal szemben. Mivel a konfuciánus fi
lozófia vezérgondolata szerint az ember alapvetően jó 
(Konfucius és Mencius), erősen hittek abban, hogy az 
ember a morál segítségével képes a közösséget önálló
an szabályozni. A nevelés feladata az volt, hogy ezt az 
alapvetően jó emberi természetet a maga teljes valójá
ban kibontakoztassa.

Ebben az összefüggésben felmerül a kérdés: honnan 
származik a Rossz, ha az emberek alapvetően jók? A 
konfuciánus filozófiában számtalan vita folyt erről a té
máról. A Rossz eredetének megvilágítása azért fontos, 
mert zavarja az emberi együttélést. A Kelet-Ázsiában 
uralkodó nézet szerint az ember természete alapvetően 
jó, de a körülmények erkölcsileg elítélendő cselekede
tekre vezethetik. A Rossz nem az ember megváltoztatha
tatlan része (mint az eredendő bűn), hanem a körülmé
nyek bonyolódásából adódik, amelyek hatására az em
ber cselekszik. Az ember azonban bármikor változtathat 
a felfogásán és visszatérhet az erkölcsös cselekvéshez. 
Mivel a kelet-ázsiai gondolkodásban nem érvényesül a 
Jó és a Rossz dualitása, nem létezik semmi, ami a Rosz- 
szat mint olyat (mint például az Ördög) megtestesítené. 
A Jó és a Rossz relatív kategóriák, bármikor elmozdítha
tok, megváltoztathatók. A Rossz a kelet-ázsiai kulturális 
kontextusban erkölcsileg elítélendőt jelent, amelyet a 
felfogás és a cselekvés megváltoztatásán keresztül újra a 
Jó válthat fel. A koreai büntetőjogban az önfeljelentés, 
az önkéntes jóvátétel és a mély megbánás máig büntetést 
enyhítő körülménynek vagy eljárást megszüntető oknak 
minősül. A régi hagyomány tehát tovább él.

Az erkölcsi normák mellett csak kevés jogi norma lé
tezett. Azoknak azonban mindegyike büntetőjogi ter
mészetű volt, hiszen magánjogi viták rendezésére nem
igen akadt bírói fórum. E néhány büntetőjogi norma ki
zárólag arra szolgált, hogy az emberek erkölcsét és eré
nyességét fejlessze, mindezt annak érdekében, hogy ily 
módon a közösség erkölcsössége fennmaradjon. Az 
ilyen értelemben vett erkölcsi normákat objektivista 
módon kell felfogni, hiszen azok mind a különböző val
lások, mind az egyének fölött állnak. Az emberek köte
lesek betartani őket, de nem rendelkezhetnek velük. A 
büntetőtörvények korrektívaként működnek olyan ese
tekben, amelyekben az erkölcs és a szokások útján való 
önszabályozás nem működik. A törvényeket mindezek 
felett kultúrálatlan találmánynak is tartották, amely nem 
kínai, vagyis barbár eredetre vezethető vissza. Ezért 
nem létezik a kelet-ázsiai hagyományban olyan elkép
zelés, amely szerint a jog az egyén személyes szabadsá
gának védelmére hivatott. Az, hogy a szubjektív jogtu
dat alig-alig fejlődött ki, ezek után nem lehet meglepő. 
Ugyanilyen kevéssé létezik a „harc a jogért” mint a cse
lekvés maximája. A jogi normákat tehát csak a morál 
kisegítő eszközeinek tekintették. Ez a hozzáállás Kore
ában a mai napig megfigyelhető: mindmáig érvényes, 
hogy ami nem ellenkezik a szokásokkal, az jogilag is 
megengedett. Az ősi Koreában a bűncselekmény az er
kölcs alapelveinek megsértését jelentette, nem pedig az 
állam által alkotott jogi normák megsértését. így példá
ul a menynek a férj szüleivel szemben tanúsított illetlen 
viselkedését vagy a fiúi kötelezettségek elhanyagolását 
nagy szigorral büntették. Az állam még ma is törekszik 
rá, hogy a polgárok erkölcsét befolyásolja. Kínából is
mert példa, hogy a polgárokat átnevelőtáborokba kül
dik, vagy barátságossági kampányt indítanak. Koreában 
ugyanígy: a polgárokat újra és újra az erkölcsös viselke
désre hívják fel, legyenek figyelemmel az idősekre stb.



Ebből a szempontból ma is él a hit, hogy a társadalmi 
rend megőrzésében az erkölcs fontosabb a jognál. Euró
pában egy ilyen jellegű felhívás a magánszférába és az 
autonómiába való beavatkozásnak minősülne. Az állam 
ne avatkozzon be, hiszen az erkölcs minden ember ma
gánügye.

A kelet-ázsiaiak felfogása szerint az ideális társada
lom feltétele, hogy az emberek kölcsönösen eleget te
gyenek a kötelezettségeiknek. Ahogy a természetben, 
ahol minden önmagától harmonikus, ugyanígy az em
beri ügyekben is maguktól adódnak szabályozási mó
dok. Ez sokkal inkább baráti-, egyeztető szabályozással 
történik, szemben a peres, bírósági úton folytatott viták
kal, amelyek eredménye a jogos vagy jogtalan szigorú 
alternatívája, és amelyeket ezért igen kevéssé becsül
nek. Koreában a mai napig arra törekszenek, hogy a 
konfliktusokat a jogi szférán kívül, megegyezéssel old
ják meg. Ha valaki bírói döntésre hagyatkozik, azt el
lenségeskedésnek, úgyszólván hadüzenetnek tekintik. 
A jogért való harc térnyerése csak fokozatosan mehet 
végbe.

II. AZ EURÓPAI JO G  BEVEZETÉSE 
KOREÁBAN

Miután 1856-ban Amerika kényszer alkalmazásával rá
vette Japánt, hogy nyissa meg kikötőit a kereskedelem 
számára, 1876-ban Japán ugyanezt a módszert használ
ta fel Koreával szemben. Japán tehát alaposan megta
nulta a leckét az imperialista törekvésű amerikai és eu
rópai országoktól, és Koreában alkalmazta a tanultakat. 
Japán az ország megnyitásával -  amely „Meiji-restau- 
ráció” néven vonult be a történelembe -  az európai, de 
leginkább a német jogrendszert vezette be. A korabeli 
koreai királyság ily módon került először kapcsolatba 
egy európai jogrendszerrel, amellyel szemben azonban 
teljesen kiszolgáltatott volt. Mivel Korea névleg csak 
1910-ben lett japán gyarmat, az országban a japán jogot 
csak ettől az évtől kezdve alkalmazták teljes körben. 
Mindaddig a „Kyongkuk Daejon” törvénykönyv (Nagy 
kódex az állam irányításáról) volt érvényben, amelyet 
1485-ben, a kínai „Nagy Ming Büntetőkódex’’ recepci
ója után alkottak meg. Emellett léteztek íratlan törvé
nyek is: bírósági és büntetés-végrehajtási döntések, bí
rói jogi szakvélemények és kommentárok. Megfelelően 
képzett jogász szakmai réteg azonban nem létezett. 
Minden magasabb beosztású hivatalnok saját körzeté
ben gyakorolta a bírói tisztséget. A bírói hivatal betöl
téséhez elegendőnek tartották a konfuciánus klassziku
sok nyomán szerzett általános műveltséget. Néhány ta
nult hivatalnok azonban bíróként is hírnevet szerzett 
magának, mivel a jogeseteket bölcsessége, éleselméjű
sége és személye erkölcsi feddhetetlensége segítségével 
oldotta meg, ezáltal képes volt fenntartani a közösség 
békéjét. A jogalkalmazásról és a törvények 
értelmezéséről folytak ugyan viták, de egy szisztemati
kus rendszer kiépítésére nem került sor. A koreai jogi 
kultúrában nem léteztek logikai kategóriák vagy jogtí
pusok, inkább a konkrét esetek rugalmas megoldására 
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törekedtek. Ez a tendencia ma is erőteljesen érvényesül. 
A büntetőtörvények értelmezése máig sem szigorú és 
formális, hanem meglehetősen szituációfüggő és for
málható. Az esetek pragmatikus megoldása a cél.

1910 és 1945 között Korea függő jogi helyzetben 
volt, hiszen „kölcsönzött jogként” Korea egész terüle
tén hivatalosan az európai jog által befolyásolt japán jo 
got alkalmazták (bár nem teljes terjedelmében). Korea 
ugyanis Japán gyarmataként jogilag alacsonyabb stá
tusszal bírt, és egy széles körű felhatalmazással ren
delkező főkormányzó irányítása alatt állt. Amikor 
1945-ben Korea felszabadult a gyarmati uralom alól, 
felmerült a kérdés, mi történjen a jogrendszerrel, amely 
a gyarmati időkben többé-kevésbé elfogadottá vált és a 
mindennapi élet alkotórésze lett Koreában. Természete
sen nem lehetett máról holnapra egyszerűen kiiktatni az 
egyetlen érvényes jogrendszert. Egy jogi vákuum na
gyon veszélyes lett volna abban a politikailag bizonyta
lan szituációban. A helyzetet tovább bonyolította, hogy 
Koreát az amerikaiak 1945 szeptemberében kettéosztot
ták, és a déli részt 1945 és 1948 között egy amerikai ka
tonai kormány irányította. Jogi zűrzavar uralkodott. 
Nem sokkal később, 1950-ben kitört a koreai háború, 
amely 1953-ig tartott. Korea csak a háború után szánta 
el magát a zavaros állapotba jutott jogrendszer helyreál
lítására. A régi konfuciánus jogrendszerhez való vissza
térést elutasították, hiszen egy modern Korea felépíté
sén fáradoztak, amelyhez feltétlenül egy új, Európa fe
lé orientált jogrendszerre volt szükség. így a japán jog 
maradt hatályban, amely alapvető vonásaiban máig 
megtalálható a koreai jogrendszerben, amelyet 1953- 
ban, azaz a koreai háború befejezése után kodifikáltak. 
Az európai jog tehát kerülő úton, Japánon keresztül ér
te el Koreát. Az európai imperializmus egyfajta ajándé
kának tekinthetjük, amelyre azonban maguk a koreaiak 
sohasem vágytak.

Ha szemügyre vesszük a Korea és Európa között 
fennálló nagy kulturális különbségeket, a felmerülő ne
hézségek nem hagyhatók figyelmen kívül. Az európai 
jogrendszer egy meghatározott, fent bemutatott kulturá
lis háttérrel rendelkezik, amely azonban Koreában telje
sen hiányzik. A koreai kulturális környezetben „a jog” 
mint importáru kénytelen alkalmazkodni és asszimilá
lódni, amennyiben érvényt és hatályt akar szerezni ma
gának. Mert nem elég, hogy az emberekben nem alakult 
ki érzelmi kötődés az új jogrendszer iránt, de még an
nak szükségességét sem látták be. A szakadék áthidalá
sára irányuló tántoríthatatlan törekvés ellenére ma is 
egy „kettős jogi kultúráról” beszélhetünk. A 
következőkben az asszimilálódási folyamatot bemutató 
néhány pontról esik szó.

Ahhoz, hogy az importált jog és a való élet között hú
zódó mély szakadékot áthidalják, például a büntetőjog
ban, a törvények szövegezése általános és tömör. Ez a 
sajátosság nagyobb flexibilitást tesz lehetővé a jogal
kalmazásban. Ily módon az igazságszolgáltatás szervei 
sokkal nagyobb mérlegelési jogkörrel bírnak, mint pél
dául Németországban. A jogi normák kiterjesztő értel
mezése útján azok az esetek is besorolhatók, amelyekre



történeti szemle

az európai jogalkotó nem gondolt. Ebben az összefüg
gésben a következő pont: a koreai büntetőjogban létezik 
egy generálklauzula, amelyet az igazságszolgáltatás 
szervei mérlegelési jogkörük gyakorlása során messze
menően alkalmaznak. Ez így hangzik (koreai Btk. 
20.§): „Az a cselekedet, amelyet törvény vagy rendelet 
alapján, illetőleg foglalkozással kapcsolatos tevékeny
ség gyakorlása során fejtenek ki, vagy egyébként a tár
sadalmi szokásokkal nem ellentétes, nem büntetendő.” 
Ebben a szakaszban felcsillan a konfuciánus hagyo
mány, amelyben a bűncselekmény elsősorban az erköl
csi normák, nem pedig az állami törvények megsértését 
jelentette. A társadalmi szokások fogalmát a jogalkal
mazásban az értelmezés zsinórmértékének tekintik. 
Ami a koreai szokásoknak megfelel, az dogmatikai ér
vek ellenére sem büntethető. A koreai alkotmánybíró
ság ezek alapján érintetlenül hagyta a „házasságtörés” 
büntetőjogi tényállását. Azzal érvelt, hogy ez minden
képen szükséges az erkölcsösség, a házastársi hűség és 
a monogámia fenntartása céljából. Tény az is, hogy a 
90-es évek elején a lakosság 70%-a a házasságtörés 
büntetőjogi tényállásának fenntartása mellett foglalt ál
lást. Egy ilyen generálklauzulával tehát lehetséges hidat 
emelni a koreai szokások és az importált jogi normák 
között.

Az új importált jog nemcsak formális-jogi síkon kap
csolódik a hagyományhoz, hanem tartalmi síkon is. Egy 
sor olyan tényállás létezik Koreában, amelyeket az eu
rópai büntető törvénykönyvekben nem találhatunk meg. 
Ilyenek például azok a paragrafusok, amelyek a fel
menők sérelmére elkövetett emberölést, illetve halált 
okozó testi sértést szankcionálják. Ezek az esetek a bün
tetés szigorítását vonják maguk után. A szélesebb érte
lemben vett család a konfuciánus Koreában az állam 
csíráját jelentette, ahogy magát az államot is egy nagy 
családnak tekintették, amelynek feje a király volt. A 
család életkor és rokonsági fok szerint meghatározott, 
szigorú hierarchia szerint épült fel. A hierarchiában ala
csonyabban álló személy fölfelé engedelmességgel és 
tisztelettel tartozik. Emiatt a felmenők sérelmére elkö
vetett bűncselekményeket kiváltképp jó  erkölcsbe 
ütközőnek tartották. Ilyen példákon keresztül láthatjuk 
tehát, hogy az alapelv, amely szerint minden ember 
egyenlő, nem érvényesül teljes terjedelmében.

III. KETTŐS JOGI KULTÚRA -  KÉT PÉLDA
Koreának együtt kell élnie a kettős jogi kultúrával, és 
időközben meg is tanulta, hogy ez mi módon lehetsé
ges. Ennek kapcsán nagyon fontos, hogy a jogászok 
tisztában legyenek a kettős kultúra teljes terjedelmével. 
Hiba lenne vakon követni a német dogmatikát. Ezt a hi
bát azonban a korai években jó néhány jogász elkövet
te. Haladást célzó igyekezetükben nem látták a nagy 
szakadékot, amely az idegen paragrafusok és a koreai 
társadalmi valóság között húzódott. A régi koreai ha
gyomány túlhangsúlyozása azonban ugyanilyen téves 
lenne, hiszen Korea mind kulturális, mind politikai 
szempontból megváltozott. Ezeket a változásokat a jo

gászoknak figyelembe kell venniük, amikor a jogi prob
lémák megoldása érdekében a törvényeket újrafogal
mazzák. A demokratikus alapelvek és az emberi jogok 
immár általánosan elismertté váltak, ezért a társadalmi 
valóság részét képezik. Az emberek gondolkodásában 
és cselekvésében a régi kulturális hagyomány ennek el
lenére tovább él, hiszen a hagyomány nagyon lassan 
változik. A jogászok és a politikusok feladata tehát az, 
hogy csak olyan törvényeket alkossanak, amelyek egy
részt alapvető helyzetekre vonatkoznak, másrészt vi
szont megfelelnek a kulturális környezetnek -  annak ér
dekében, hogy hatékonnyá válhassanak. A következők
ben két, aktuális jelentőségű témát említek röviden: 
szervátültetés és női kriminalitás.

A modern orvostudomány fejlődésével a szervátülte
tés mára már rutin- beavatkozássá vált. Időközben az 
agy kivételével szinte valamennyi szervet át lehet ültet
ni. Koreában -  a kettős jogi kultúrához hasonlóan -  két 
különböző orvoslási hagyomány létezik: a Kína által 
befolyásolt régi koreai, illetve a nyugati orvostudo
mány. A régi koreai orvostudomány, amely szoros ösz- 
szefüggésben áll a régi világnézettel, a kiterjedt 
betegségmegelőzési ismeretek mellett alkalmazza az * 
akupunktúrát, a gyógyfüves kezelést és a masszázst is. 
Azonban beavatkozással járó módszereket, tehát opera
tív kezelést nem ismer. A régi koreai gyógyítás fő gon
dolata szerint az életenergia, azaz a „Ki” áramlását kell 
elősegíteni ahhoz, hogy az egyensúly fennmaradjon, és 
így a test saját ellenállóerejének erősítésével képes lesz 
egyedül legyőzni a betegséget. Koreában a nyugati or
vostudomány befolyása a japán gyarmati időszak óta 
érvényesül, mára már az ország egész területén találha
tók kórházak és orvosi rendelők. Ezzel párhuzamosan 
természetesen dolgoznak olyan orvosok is, akik betege
iket tradicionális módszerekkel kezelik. Léteznek olyan 
orvosi fakultások, amelyeken kizárólag ilyen hagyo
mányőrző orvosokat képeznek.

Koreában már évek óta végeznek szervátültetéseket.
A leggyakrabban átültetett szerv a vese. Az orvosok so
káig konkrét törvényi szabályozás nélkül dolgoztak. 
Csak 2000-ben adták ki a koreai szervátültetési tör
vényt. A törvény célja, hogy mind a szerv adományozó
jának, mind a szerv fogadójának biztonságot nyújtson. 
Az első akadályt a halál definíciója jelentette. A kérdés 
így hangzott: agyhalál vagy szívhalál? A koreai kultú
rában a legfontosabb kultusz az ősök tiszteletének kul
tusza volt, és ezzel összefüggésben létezett néhány fon
tos hagyomány. Ennek kapcsán az első pont, hogy a 
testnek sértetlennek kellett lennie, amikor az elhunyt az 
ősökhöz tért. A testet az ősök ajándékának tekintették, 
amit nem lehetett szándékosan megsérteni vagy meg
semmisíteni. Ezért nem viselhettek a nők fülbevalót (át
lyukasztott fülben). Érthető, hogy az emberek komoly 
fenntartásokkal fogadják a szervadományozást és -fo
gadást. Ez mindenekelőtt a szív esetében érzékelhető. A 
második pont, hogy az agyhalál koncepcióját a lakosság 
nem fogadja el. Nincs semleges definíció arra, hogy mi 
a halál, hiszen ez mindig az adott kultúra felfogásától 
függ. A régi koreai hagyomány szerint a halál egy na



gyón hosszú folyamat. Általában véve a szívhalál any- 
nyiban jelentett választóvonalat, hogy az elhunytat elte
mették, de a halál ezzel még nem zárult le. A halál min
den kultúrában leginkább az élők és a társadalom ügye 
(és nem az elhunyté), ahogy azt a gyász feldolgozására 
szolgáló nagyszabású rituálék is mutatják. A koreai el
képzelés szerint az elhunyt nem lép azonnal a túlvilág
ba vezető útra, hanem egy ideig az emberek közelében 
marad, és csak fokozatosan megy át a másvilágra. Az 
ősök azonban -  a kapcsolat fenntartása érdekében -  a 
harmadik generációig visszamenően eljönnek minden 
egyes, a tiszteletükre rendezett szertartásra. Ebben a 
kulturális környezetben nem könnyű keresztülvinni az 
agyhalál koncepcióját. De ez mindenképpen szükséges 
ahhoz, hogy szervátültetéseket végezhessenek. A tör
vényhozók ezért egymással párhuzamosan mindkét ha
lálkoncepciót fenntartották.

Amennyiben valaki írásos nyilatkozatban engedélyt 
ad rá, az agyhalál megállapítása után az orvosok eltávo
líthatják a szerveit. Ahhoz azonban, hogy ezeket az or
vosokat ne tekintsék gyilkosoknak (ez lenne ugyanis a 
következménye annak, ha az agyhalál állapotában lévő 
valójában nem lenne halott), a következő megoldást ta
lálták ki. A halál okaként nem a szervkivétel szerepel, 
hanem az a betegség, amely miatt az agyhalál bekövet
kezett. A halál okára nézve tehát egy másik kauzalitást 
választottak, hogy ezen keresztül mentesítsék az orvo
sokat. így Koreában valójában egymással párhuzamo
san két halálkoncepció létezik, mert nem akartak az 
egyik alternatíva mellett dönteni. Túl nagy lett volna a 
lakosság ellenállása.

A következő pont ebben az összefüggésben szintén 
a koreai kultúra sajátossága. A szervadományozással 
kapcsolatban a család rendkívül kiterjedt együttdönté
si jogosultsággal rendelkezik. Annak ellenére, hogy 
valaki életében írásban rögzítette hozzájárulását, a 
család ezt a hozzájárulást post mortem visszavonhat
ja. A koreai kulturális hagyományban az egyén nem 
individuumként, hanem a család egyik tagjaként jele
nik meg. Nagyon ritkán mondjuk, hogy „én”, általá
ban inkább a „mi” kifejezést használjuk, ami azt tük
rözi, hogy ugyanazon család egyes tagjai között nem 
húzódik éles határ. Ez az erős mi-tudat a különleges 
természetű gyermek-anya kapcsolatból ered, amely 
fizikai és érzelmi szempontból is sokkal intenzívebb. 
Az autonóm döntést, amelyet a nyugati kultúrkörben 
szuverén aktusként tiszteletben kell tartani, Koreában 
részben a család kezébe adják. A család különleges 
jelentősége ma is nagyon fontos szerepet játszik. An
nak ellenére így van ez, hogy az utóbbi három évtized 
tömérdek változása új arculatot kölcsönzött a koreai 
társadalomnak. A mai napig a család képezi az egyén 
stabil támaszát, amelyre minden körülmények között 
hagyatkozhat. Emiatt az új koreai törvénymodellt 
akár „családi modellnek” is nevezhetjük. A törvény
hozó a lakosság hagyománytisztelő érzelmi beállított
ságának figyelembevételével próbál olyan megoldást 
találni, amely megfelel a modern orvostudomány ki
hívásainak.

A következő példa, amit itt említek, a női kriminali
tással kapcsolatos. Érdekes megfigyelni a női krimina
litás alakulását egy olyan országban, mint Korea, ahol a 
nők több évszázadon át különleges, jelentősen korláto
zó erkölcsi normáknak voltak alávetve. A szigorúan 
patriarchális konfuciánus társadalmi rend a nők számá
ra a belső teret, azaz a családot, a férfiak számára pedig 
a külső teret jelölte meg tevékenységi területként. Ezért 
nevezi a férj a feleségét a mai napig „belső személy
nek”, és fordítva: a feleség a férjére a „külső személy” 
kifejezést használja. A nők azonban igen nagy szabad
ságot élveztek a belső ügyekben, tehát a háztartás terü
letén, és a család pénzügyeit is ők felügyelték. A társa
dalmi szerepvállalás térben megosztott volt, így azt tér
beli kategóriákkal fejezték ki. A nők szerepe a régi Ko
reában alapvető vonásait tekintve nem sokban tért el az 
európai helyzettől, bár néhány sajátosságot e téren is 
felfedezhetünk. Itt említhető például, hogy amíg a nők
től szigorúan megkövetelték a házastársi hűség megtar
tását, addig a férfiakkal szemben nem volt ilyen elvárás. 
A felső társadalmi rétegbe tartozó férfiak több mellék
feleséget is tarthattak, azonban a főfeleség jogilag és er
kölcsileg magasabb rendűnek számított. 1485 és 1894 
között a megözvegyült nők nem köthettek újabb házas
ságot. A házastársi hűség ugyanis a férj halála után is 
sérthetetlen maradt. Fordítva viszont más volt a helyzet: 
a megözvegyült férfi a lehető legrövidebb időn belül új
ra megnősülhetett. A nők kiemelkedő szerepet játszot
tak az erkölcs védelmezésében, amit az erkölcsi rend 
egészének fenntartása tekintetében irányadónak tekin
tettek. Ezért széles körben alkalmaztak szigorú társadal
mi szabályokat. A férfiakat és a nőket szigorúan elkülö
nítették egymástól. Alig-alig akadt alkalom, amikor a 
férfiak és a nők a társadalom által jóváhagyott keretek 
között találkozhattak és megismerkedhettek egymással. 
Régen a házasságokat kizárólag közvetítés útján kötöt
ték, hiszen a házasságkötés két család összekapcsolódá
sát, egyesülését jelentette. Még napjainkban is -  amikor 
pedig a szerelmi házasság már megengedett és a gya
korlatban is előforduló jelenség -  a házasságoknak több 
mint felét közvetítés útján kötik. Koreában a férfiak és 
a nők találkozása a mai napig meghatározott rituálék 
szerint zajlik. Annak ellenére, hogy az európai jog be
vezetésével Koreában is a monogámia lett a házasság 
alaptétele, sokáig elhúzódott az a folyamat, amelynek 
során ez a jogi rendelkezés rögzült az emberek, kivált
képp a férfiak tudatában. Még a hetvenes években is 
gyakran előfordult, hogy egy férfi a felesége mellett egy 
vagy több mellékfeleséget is tartott. Utóbbiakat „kis fe
leségeknek” nevezték. Ma már Koreában ez nem lehet
séges minden további nélkül, hiszen a nők egyre gyak
rabban keresnek és kapnak jogvédelmet.

Az Alkotmány garantálja a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget. Koreában azonban hosszú ideig tartott, 
amíg ezt az egyenlőséget a férfiak és a nők ténylege
sen realizálták. A hagyományos felfogás szerint 
ugyanis a férfiak fontosabbak és értékesebbek a 
nőknél, ennélfogva a nők kötelesek alávetni magukat a 
férfiak akaratának.



Alapos vizsgálat után megállapítható, hogy a koreai 
családi jog számos szakasza eltért az európai jogtól, így 
ellentétes volt az Alkotmánnyal. Kiváltképp a válásra 
vonatkozó rendelkezésekben, illetve a családfő helyze
tének szabályozásánál jelentkezett kirívó egyenlőtlen
ség a két nem között. Korea csak számos revízió árán 
tudott olyan családi jogot alkotni, amelyben a nők és a 
férfiak azonos jogokat élveznek. Erre a változásra csak 
akkor kerülhetett sor, amikor a régi tradíció meggyen
gült és helyet adott valami újnak. Az a tény azonban, 
hogy a házasságtörés még mindig büntetőjogi tényállást 
képez, jelzi, hogy a hagyományos erkölcsfelfogás to
vábbra is érvényesül.

A régi Koreában a nők által elkövetett bűncselekmé
nyek többsége emberölés, halált okozó testi sértés, illet
ve súlyos és könnyű testi sértés volt. A deliktumok szá
ma nem volt kiemelkedően magas, és azokat általában a 
közvetlen környezetben követték el. Az első helyen a 
családon belüli emberölés szerepelt. Ezzel szemben alig 
akadt házon kívüli területen elkövetett bűncselekmény. 
A nőknek ugyanis ritkán volt lehetőségük arra, hogy eb
ben a környezetben kövessenek el bűncselekményt. A 
szituáció mára alapvetően megváltozott. Az összesített 
statisztika szerint az élet és testi épség ellen elkövetett 
bűncselekmények a női deliktumoknak mindössze 7%- 
át teszik ki.

Úgy tűnik, a kriminalitás globálisan férfias jelenség, 
így van ez Koreában is. 1998-ban a nők részvétele a tel
jes kriminalitásban 15% volt. Ugyanakkor el kell ismer
ni, hogy az 1989-es évhez viszonyítva, amikor ez a mu
tató 8,7% volt, a női részvétel folyamatosan emelkedett. 
Ez különböző okokra vezethető vissza. Az emancipáció 
erősödése, a nők társadalmi részvételének növekedése 
és a számukra biztosított, egyre szélesebb körű jogi 
lehetőségek egyaránt szerepet játszhattak ebben a folya
matban. A női kriminalitás hirtelen emelkedésében 
azonban a legfontosabb tényező valószínűleg az a radi
kális társadalmi változás volt, amely az elmúlt három 
évtizedben ment végbe. Itt említendő többek között az 
iparosodás, a városiasodás, a család struktúrájának 
megváltozása és a fogyasztói társadalom. Különösen ez 
utóbbival függ össze a bolti lopások számának markáns 
emelkedése. Ehhez társul még a szegénység is, amely 
egy államilag kiépített szociális háló hiányában fenye
geti a nőket. A kriminalitásban tapasztalt női részvételt 
tekintve Korea statisztikailag megelőzi például Svájcot, 
ahol ez az arány körülbelül 14%, de jelentősen elmarad 
Japán mögött, ahol ez az érték 22%. Koreában a nők ál

tal elkövetett deliktumok legnagyobb része vagyon elle
ni bűncselekmény, így például lopás, sikkasztás és csa
lás. 1998-ban a nők statisztikájának 75,5%-át ezek a 
bűncselekmények tették ki. Japánban hasonló a helyzet 
(67,7%). A kábítószertörvénnyel kapcsolatban elköve
tett deliktumok -  amelyek sok európai országban jelen
tős hányadot képeznek -  Koreában csekély szerepet ját
szanak.

Mivel igen kevés az elítélt női elkövetők száma, ezért 
csak egyetlen önállóan vezetett női börtön található Ko
reában, Chongju városban. Ezen kívül elszórtan létez
nek női részlegek a férfibörtönökön belül is. A női bör
tönben az elítéltek legtöbbje emberölés bűntette miatt 
tölti büntetését. Felmérések azt mutatják, hogy a nők 
többsége az alsó szociális rétegből származik és ala
csony iskolai képzettséggel rendelkezik. Életkörülmé
nyeiket egy többtényezős konfliktuspotenciál jellemzi, 
amely ilyen jellegű bűncselekményekhez vezet. Az in
tézményben a férfi börtönökéhez képest enyhébb légkör 
uralkodik, és a nők szabadon mozoghatnak az épületen 
belül. Számos továbbképzési lehetőséget biztosítanak 
számukra, amelyekkel a nők élnek is. Európával ellen
tétben sokkal nagyobb figyelmet fordítanak rá, hogy az 
elítéltek saját lelki megtisztulásukon munkálkodjanak. 
Ha ez sikeresen végbemegy, nagyobb az esélye annak, 
hogy elnyerik a társadalom bocsánatát. Sokat tesznek 
azért is, hogy a családi kapcsolatok fennmaradjanak, hi
szen ez a reszocializáció érdekében elengedhetetlenül 
szükséges.

IV. ZÁRÓ MEGJEGYZÉS
Remélem, előadásomban kellően meg tudtam világítani 
azt a kölcsönhatást, amely a kultúra jellegzetességei és 
az alkalmazott szabályozási rendszer között fennáll. 
Amíg a nyugati kultúra -  meghatározott tényezők hatá
sára -  szabályozási rendszerként szükségszerűen a jog
rendszert helyezte előtérbe, addig a régi Koreában, 
ahogy egész Kelet-Ázsiában is, egy erkölcsi normáktól 
uralt szabályozási rendszer érvényesült. Az európai jog
rendszer bevezetése nyomán Koreában egy „kettős jogi 
kultúrát” találunk, amely különleges képességeket kö
vetel meg a jogászoktól, a törvényhozóktól, illetve a 
jogalkalmazó szervektől is.

Fordíto tta U tassy Viktória

Készült a T043731 OTKA kutatás keretében 
1 Elhangzott 2002. november 21-én, az Eötvös Loránd Tudomány- 

egyetem Magyar Állam-és Jogtörténeti tanszéke által szervezett 
előadói program keretében.

JOGÁSZ-VICCEK
Ügyvédi honorárium...
Ügyvéd: -  És mikor fizeti meg már a honoráriumomat, amiért olyan kitűnően megvédtem a hitelezőitől?
A kliens: -  Soha egyetlen krajcárt sem kap. Hiszen éppen az ügyvéd úr és a bíróság ítélete is bebizonyította, 

hogy semmit sem kell fizetnem azoknak akiknek tartozom.
(Üstökös, 1906. 5. sz.)
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