
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-
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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-



Jog
kus uralom), a palást (a védelmező gyámkodás) a ha
talmat szimbolizálta. A pajzs (a védelem és megme
nekülés, a család, a személy, a követők körének meg
határozója), a címer (magánszemélyek; testületek 
öröklött, jogokat kifejező képlete) a közösség és 
egyén viszonyát; a színek, fonnák, a ruhák, a viselt 
és/vagy hordott tárgyak szinte mindent elárultak vi
selőjükről. S erre a középkori társadalomban, ahol az 
egymástól elszigetelt közösségek, jogokkal rendel
kező szabadságok halmaza el volt zárva az informá
ciók többségétől, rendkívül nagy szükség volt. Ez a 
kor fejlesztette ki az európai jogi szimbolikát, a ha
talmi jelképek kontinentális rendszerét, melynek 
összefoglalására vállalkozott most értő szemmel 
Kajtár István. Tágabbra vonva munkája határait: ál
talában a jogi kultúrtörténet elemire koncentrálva. 
Igaz persze, hogy az írásbeliség jogi formulázásai, 
oklevéltípusai, szövegváltozatai vagy jogi procesz- 
szusok rituális képletei legalább olyan szimbolikus 
erővel bírnak, mint a színben, tárgyban, képben, szó
ban kifejezett egyszerű jelkép-üzenetek.

A szerző egy olyan munkára vállalkozott, mely 
mindezidáig hiányzott a magyar jogtudomány palet
tájáról. Igaz. a jogi kultúrtörténet egyes zónáiban is
mert névként emlegetik Vájná Károlyi, Tagányi Ká
rolyt, Bónis Györgyöt vagy Tárkány Szűcs Ernőt. ők 
azonban munkásságuk választott jellegénél fogva a 
jogi kultúrtörténet, a hatalmi szimbolika zárt mezs
gyéin mozogtak csak. De. ahogyan a szerkezet fel
építéséhez fogott. Kajtár Istvánnak szembesülnie 
kell a magyar jogi kultúrtörténet-kutatás korlátáival, 
a végtelenül szegényes feldolgozottsággal. Nem vé
letlen, hogy kénytelen volt számos kérdés elemzésé
nél külhoni kutatók munkáihoz folyamodni a teljes
ség illúziójának elérése kedvéért: Hans Felír, Percy

Ernst Schramm, Gernot Kocher és mások eredmé
nyeit applikálni a kötetbe.

A könyve világos szerkezetét a jog és a hatalom 
racionalitása biztosítja: a szerző jó érzékkel válasz
totta a kompozíció pilléreiül a jogágak konstrukció
ját. A szűk értelemben vett közjog (alkotmányjog; 
királyi hatalom és parlamentek; nemzeti jelképek, 
ünnepek és alattvalók; törvényhozás és végrehajtás; 
önkormányzat és államszolgálat) mellett az izgalmas 
büntetőjog (bűn, bűnhődés, igazságosság, büntető 
processus, hóhér és vesztőhely) képei sorakoznak. A 
magánjog és az üzleti élet kultúrtörténete (házasság, 
család, személyállapot, oklevelek, kontraktuális stí
lus. testamentum, a pénzügyek világa) a mindennap
ok társadalmi életét idézi fel. Az igazságszolgáltatás 
jogi kultúrtörténete keretében szól az igazságszolgál
tatás jelképeiről, színhelyeiről, tárgyi kultúrájáról, az 
eskükről és a jogászrendről a szerző. Mintegy kiegé
szítésképpen, a háborúk, a követségek és a békeköté
sek kultúrtörténeti elemeit, mint államok egymás kö
zötti aktusait, szokásait és rituáléit vetheti össze az 
olvasó az állam, a közösség és alattvalója közötti 
processzusok és jelkép rendszerével.

A kötetben az olvasó (ki. nyugodtan állíthatjuk, kö
szönhetően a szerző szövegkezelésének és élvezetes 
formanyelvének, lehet nem jogon iskolázott érdeklő
dő is), izgalmas tablóját találja a képi. a tárgyi, az épí
tészeti, a processzuális és szóbeli (szöveges) jelképek 
históriájának, fejlődésének, máig tartó hatásának.

Amit Kajtár István professzor közzétett: nagysze
rű ötlet, különleges és izgalmas kísérlet, egyedülálló 
munka: kiindulópontja egy majdan hatalmas tudo
mányos vizsgálódásnak, a magyar jogi szimbólum- 
kutatásnak.

Mezey Barna

luridicophilologica
T ÍZ  TANULMÁNY

Nótán Tamás: 
luridicophilologica -  T íz  tanulmány 
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2004-ben látott napvilágot a Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadásában 
Nótári Tamás egyetemi adjunktus luridicophilologica. 
Tíz tanulmány című kötete. A könyv tíz, a szerző tollá
ból származó tanulmányt tartalmaz, melyek kivétel nél
kül az utóbbi hét évben keletkeztek, és témájuk szoro
san kötődik a római joghoz, az ókori és középkori jog
történethez, az antikvitáshoz, illetve a klasszika-filoló
giához.

Mindezt a könyv címe maga is alátámasztja. A 
iuridicus szó melléknévként ugyanis törvénykezőt, 
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igazságszolgáltatót, főnévként pedig bírót jelent, erede
te pedig a iusdico, iusdicere (jogot szolgáltat) igére ve
zethető vissza. A philologica szóban úgy a görög erede
tű philologia, mint a logica szót felfedezni vagyunk ké
pesek. A könyv sokrétűségét a címválasztás tehát meg
felelő módon illusztrálja.

A könyvhöz Szádeczky-Kardoss Samu professzor írt 
előszót. Kiemelendő, hogy szomorú sajátossága ennek 
az előszónak, hogy ez tekinthető a 2004. november 10- 
én elhunyt, nemzetközi hírű klasszika-filológia pro
fesszor utolsó megjelent publikációjának.1 A profesz- 
szor mint Nótári Tamás mestere megnyugvással jelenti 
ki, hogy olyan tanulmánykötetet bocsát útjára, melynek 
szerzőjére mint tanítványra méltán lehet büszke. A kö
tetben szereplő tanulmányokat -  melyek a római jo
gász-klasszika filológus szerző tudományos érdeklődé
si körét igen jól mutatják be -  tömören az alábbiak sze
rint ismertetjük. Figyelemmel arra, hogy a kötetben sze
replő számos tanulmány másodközlés, a szerző ilyen 
esetekben pontosan feltünteti az elsődleges közlés bib
liográfiai adatait.


