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A z olasz-német szerzőpáros könyve egy olyan 
gondolkodót mutat be, Gaetano Filangierit, akiről 
a hazai jogtudományi nyilvánosságban eddig saj

nos keveset olvashattunk. Érdemes tehát kézbevenni a 
könyvet.

Filangieri (1753-1788) annak dacára, hogy csak 35 
évet élt, terjedelmes és jelentős életművet alkotott. Már 
21 évesen publikációja jelent meg a politika és az igaz
ságügyi reform témájáról, és -  mint a könyv szerzői fo
galmaznak: „szenvedélyesen kiállt Tanucci miniszter 
célkitűzései mellett. Utóbbi ugyanis a bírói önkény kor
látozását célozta: előírta, hogy a bírák ítéleteiket a tör
vényből kiindulva indokolják” (10. p.). És ez a törekvés 
mindig is jellemezte Filangieri jogászi, politikusi, gon
dolkodói pályáját.

1780-ban jelent meg többkötetes főművének a Tör
vényhozás rendszerének első kötete, míg az utolsó, az 
ötödik kötet csak halála után látott napvilágot. Meg kell 
említenem, hogy fizikai értelemben nem 5 könyvről 
volt szó. hanem összességében 8 kötetről, mivel több 
könyv részkötetekre tagolódott.

Az 1780-as évek elején foglalkoztatta az amerikai ki
vándorlás gondolata. Benjámin Franklinnel levelezett, s 
talán úgy vélte Amerika „szűz" talaj egy új államrend fel
építése számára. Ám végül is ez irányú tervei zátonyra 
futottak, Nápolyban maradt és élete főművén dolgozott. 
Közben. 1783 nyarán megházasodott, egy magyar neme
si családból származó feleséget választva magának.

Két gondolkodóhoz fűződő kapcsolata jellemezte pá
lyáját. Giambattista Vico (1668-1744), az Új tudomány 
szerzője, aki Filangierit legfőképp inspirálta, s akiről 
könyvet szándékozott írni, és Charles de Montesquieu 
(1689-1755), akinek Tömények szelleme c. művével 
folytonosan összevetették Filangieri alkotását, akinek 
árnyéka mindig rávetült.

Az összehasonlítás persze nem nélkülöz minden ala
pot. hiszen Filengieri a felvilágosodás azon hagyomá
nyához kapcsolódott (Montesquieu-höz hasonlóan), 
ami szerint a szabadság és biztonság garanciája a tör
vény lehet, azaz a törvény nem szabadság korlátozó, ha
nem szabadság teremtő. Hitt az örök időkre szóló törvé
nyekben, az univerzális törvényhozás lehetőségében. 
Természetjogi látásmódja éppen ezért volt történetiet- 
len, noha -  miként a könyv szerzői érzékeltetik -  rész
legesen megjelent Filengierinél a történetiség szem
pontja is. Hasonlóképp ellentmondásos elméletének a 
viszonya a természeti állapot és a társadalmi szerződés 
gondolatához.

Törekvéséről így írt főművének bevezetőjében:
„Számos író szentelte idejét a törvények tanulmányo

zásának. Ám amíg egyikük pusztán jogtudósként kezel
te ezt a tárgyat, addig egy másik filológusként, egy har
madik pedig politikusként. Mindezt azonban oly módon, 
hogy ennek a felmérhetetlen építménynek csak egy-egy 
részét vizsgálták. Ismét másik Montesquieu-höz hason
lóan inkább csak azon elmélkedett, ami megtörtént -  
nem pedig azon. aminek meg kellett volna történnie. A 
törvényhozás teljes és átgondolt rendszerének bemutatá
sára azonban mindeddig nem került sor. Egyikük sem 
formálta ezt a tárgyat helyes és rendszerezett tudomány- 
nyá, amely összekapcsolta volna a szabályokkal az esz
közöket és az elmélettel a gyakorlatot. Ez az, amit jelen 
művemben. A törvényhozás rendszerében célként tűz
tem ki.” (13. p.) A célkitűzés ezen megfogalmazása nem 
igényel különösebb kommentárt, mint olvasható: 
Filangieri megközelítése a filozófiai, a jogtudományi és 
a politikai látásmód együttes alkalmazását jelentette.

Paolo Becclii és Kiirt Seelmann könyve részletesen 
kitekint Filangieri törvényhozás elméletének általános 
vonásaira, s e mellett bemutatja az olasz gondolkodó 
büntetőjogi elképzeléseit is. majd pedig a német recep
ciót tárgyalja. Az alábbiakban e három területet csak 
nagyon röviden érintem.

Hogy a bírónak ki kell hirdetni az ítéletet, és indokol
ni is köteles azt. mégpedig a törvényekre támaszkodva 
-  ezt manapság magátólértetődőnek gondoljuk, ám 
hosszú ideig egyáltalán nem így volt. csali a 18. század
tól fogalmazódtak meg az erre kötelező törvények. Mi
ért tartotta ezt oly fontosnak Filangieri? Elsősorban 
nem jogi. hanem politikai szempontból. Ugyanis az íté
let által érintett telek szemszögéből elegendő maga a 
döntés, ám az ítélet kihirdetése és a törvény(ek)re ala
pozott indoklása már a közvéleménynek, a nyilvános
ságnak szól. És Filangieri úgy látta. íiogy mindez elen
gedhetetlen követelmény az igazságszolgáltatás megfe
lelő működése szempontjából, mivel a nyilvánosság el
lenőrző funkciója csak így valósulhat meg.

Tanucci törvényei a jogtudósok hatalom vesztéséről ta
núskodnak, célja ugyanis az volt, hogy a törvényen kívül 
más tekintélyre a bíró az ítélet indoklásában ne hivatkoz
zon. A bíró nem teremti a törvényt, hanem alkalmazza. 
Miként Montesquieu is fogalmazott: a bíró a „törvény 
szája." Éppen ezek a bírói hatalmat korlátozó törekvések 
mutatják, hogy ekkoriban igencsak önálló hatalomként 
létezett a bírói hatalom, s az igazságügyi reformok 
(Tanucci a gyakorlatban, Filangieri az elméleti írások
ban) ezt akarták korlátozni. S ha így van (volt), akkor 
halkan feltehető a kérdés: vajon helyes-e Montesquieu 
nevéhez kötni, vagy általánosabban fogalmazva: a hata
lommegosztásnak a modem kori politikai-jogi követel
ményeiből levezetni az önálló bírói hatalom megteremtő- 
dését? Nem arról van-e inkább szó, hogy a modern kort 
éppen az önálló bírói hatalom szabályozása jellemzi?

Mint említettem a szerzők Filangieri büntetőjogi el
gondolásait is tárgyalják, aki a természetjogilag meg
alapozott pozitív törvény gondolatát állította közép
pontba. Filangieri ezt írja: „A bűncselekmény nem más



mint szerződésszegés. Amennyire a megsértett szerző
dés értékes a társadalom számára, oly mértékben a bün
tetésnek is nagyobbnak kell lennie.” Mit is jelent ez a 
szerződésszegés? Filengieri szerint a törvény az a for
ma, amin keresztül valamely társadalmi szerződés meg
nyilvánul. Aki törvényt sért, az tehát szerződést szeg 
meg. Hangsúlyozni kell, hogy itt nem a (azaz az egyet
len, s például Rousseaunál is olvasható) társadalmi 
szerződésről van szó, hanem sokféle társadalmi szerző
désről, amik Filengieri elgondolása szerint a pozitív tör
vényekben jelennek meg. Valójában tehát e tekintetben 
nem a társadalmi szerződés egyik elméleti változatával 
találkozhatunk, hanem egy a jogpozitivizmus felé hajló 
elképzeléssel.

Végezetül meg kell említeni, hogy a könyv részlete
sen foglalkozik Filangieri hatástörténetével is. Miként a 
szerzők megjegyzik, a rövid életű 1799-es nápolyi köz
társaság képviselői voltak azok, akik Filengieri emlékét 
ápolták, gondolatait magukévá tették. A köztársaság le
verése nemcsak azt eredményezte, hogy elfelejtődtek 
Filangieri eszméi, hanem kéziratainak jelentős része is 
megsemmisült ekkoriban. Noha Filengieri főművét, de 
legalábbis fontosabb részeit már a megjelenést követő
en francia, spanyol és német nyelvre lefordították, ám 
komoly recepciója csak német nyelvterületen volt. Pél

dául Herder és Goethe magasfokú elismeréssel nyilat
kozott róla. (Egyébként a könyv részletesen tárgyalja 
Goethe és Filangieri kapcsolatát.) Érdekes módon a 19. 
századi német jogi gondolkodók körében Filangieri 
nem a törvényhozás elméletének általános gondolatai
val hatott, hanem a büntetőjogászok foglalkoztak bün
tetőjogi elméletével.

Nehéz helyzetbe kerül a recenzens, ha a magyar ha
tástörténettel szeretné kiegészíteni Becchi és Seelmann 
vizsgálódását. Annyi kideríthető volt számomra, hogy a 
Bécsben élő Teleki Sámuel gróf a mű német fordítását 
azon nyomban beszerezte és ez a későbbiekben a ma
rosvásárhelyi Teleki Tékában került elhelyezésre, ám a 
szellemi hatástörténet nyomai különösképp nem fellel
hetők. Hogy az alkotmányjogi, alkotmánytörténeti ok
tatásban jelen van, erre mindenképp következtethetünk 
abból, hogy az interneten az említett tantárgyakkal fog
lalkozó különböző 'puska'-oldalakon olvasható 
Filengieri neve. De csak a neve, esetleg egy-két monda
tos jellemzés. Részletes ismertetés, elemzés azonban 
nem található. Remélhetjük, hogy a szerzőpáros könyve 
kedvet ébreszt a hazai kutatókban, oktatókban ahhoz, 
hogy Filengieri életműve komolyabb helyet kapjon a 
jogi és politikatudományi munkákban.

Karácsony András

A szimbolika a jelenséget eszmévé, az eszmét 
képpé változtatja, méghozzá úgy. hogy az 
eszme a képben mindig végtelenül hatékony 

és elérhetetlen marad, valamint ha minden nyelven 
kimondják is. kimondhatatlan” -  idézi Goethét 
Kajtár István a jogtörténet pécsi professzora beveze
tés gyanánt a jogi kultúrtörténet vázlatának szánt 
könyvében.

Minden korszaknak megvannak a maga szimbólu
mai. szimbólumkészletei, s a társadalmak időről idő
re egész jelképrendszereket alkotnak. Vannak törté
neti korok, melyek ridegek, cinikusak és számítónk 
(ahol megcsappan a jelképek száma vagy azok fa
gyossá, nyerssé válnak), megint mások érzelemmel 
tellek, moralizálok (szimbólumokban gazdagok). 
Van. amikor a primiti vitás szül ragaszkodást a jelké
pekhez, máskor az emelkedett technokrácia tehetet
lensége fordul ismét a fagyos jelképtelenségből a 
szimbólumok felé. A jelképek kifejezőkészsége hű 
tükre a mindenkori világ összetettségének, de egy 
dolog mindig azonos: az ember vonzódása a metafo
rák és allegóriák világához. „A tárgy jelent gondola
tot, a kép történetet, a gondolat mindkettőt, s viszont, 
mindenféle cserében. Éz a cserélgetés, ez a változtat- 
gatás tündéri játékot állít elő. Jő, megy a képzelődés, 
mint a szövő csónakjai egymás mellett, egymás el
len, s nyomain végre, mint egy keleti szőnyegen, ki 
vannak írva ég és föld, nap és éj, nyár és tél, ki az if
júság és aggkor, az élet és halál.” Erdélyi János sza
vait fűzhetjük tovább: a hatalom is megüzeni a maga 
akaratát a jelképeken át: az erőhatalom és az aláve
tettség, az igazságosság és hamisság, a kemény meg-

Szimbolika, jelenség, 
eszme, kép
Kajtár István:
Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe 
Institutiones lu ris

Dialóg Campus Kiadó Budapest - Pécs 
2004, 156 0. ISB N  9 6 3  9 5 4 2  3 0  X

toriás és a méltányos kegyelem, a bűn és a bűnhődés. 
a legitim bírói hatalom és a szabályokat semmibe ve
vő durva erőszak, az executiva és a legislativa szim
bólumai rajzolják meg egyén és közösség, alattvaló 
és hatalom viszonyát is. „Az embernek szimbólu
mokra van szüksége, hogy képes legyen a megfogha- 
tóság körébe vonni és célravezetőén elemezni a más
ként elképzelhetetlen dolgokat. A jegygyűrű, a ke
reszt, a nemzeti lobogó, a közlekedési lámpa, a piros 
rózsa, a fekete gyászszalag, az ünnepi asztalra helye
zett gyertya -számtalan tárgy, gesztus, képi fogalom 
és szófordulat létezik, mely gondolatokat kapcsol 
egy-egy jelentéshordozóhoz.” (Hcins Biedermann) 
Ezek között a tárgyak, üzenetek között a társadalmi 
eligazodás legfőbbike a jog szimbólumrendszere.

A szimbólum ugyanis nem csak érzelmi igény, ha
nem fontos, tudatosan kijelölt tájékozódási pont. Az 
információval alig, vagy csak töredékesen rendelke
ző társadalom számára orientáló pontokként tűnnek 
föl a jelképek. A korona (az Istentől származó kirá
lyi hatalom), a kard (az élet és halál feletti szimboli-


