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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 

Károli Gáspár Ref. Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara

Budapest, 2004. 2 1 7  p. 
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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.



A mérleg mint az igazságszolgáltatás jelképe 
Homérosnál című tanulmány jogi szimbolikával foglal
kozik. Kiindulópontját az Ilias egy jól ismert, számos 
egyéb irodalmi és képzőművészeti úton feldolgozott he
lye képezi, a huszonkettedik ének. melyben Akhilleus 
és Hektór összecsapása következtében Hektór hősi ha
lált hal. Ebben a szöveghelyben említésre kerül Zeusz, 
aki aranymérleget tart a magasba, ezzel kívánva eldön
teni az ütközet kimenetelét. Ezzel kapcsolatosan elem
zésre kerül a végzet szerepe a homérosi gondolkodás
ban, továbbá a szerző azt is kiemeli, hogy a kerostasia 
mint a kéné  vált lelkek mérése bizonyos módosulások
kal és aspektusváltással a római irodalomba is átkerült, 
Vergilius Aeneise útján.

A Jog és bírói hatalom Hésiodosnál című tanulmány 
a szakirodalomban talán kissé mellőzött Munkák és na
pok című Hésiodos-műben kívánja Hésiodosnak a jog
ról és a jogérvényesítésről kialakított koncepcióját 
elemzés tárgyává tenni. A tanulmány részletesen foglal
kozik ugyanakkor a Munkák és napok mitológiai hátte
rével (Prométheus-mítosz, Pandóra-mítosz) is. Igen ala
pos elemzés olvasható a óiké kifejezés problematikájá
ról egyaránt. Nótári Tamás hangsúlyt fektet a szó eti
mológiai fejlődésének bemutatására, hivatkozik arra, 
hogy a diké szó elsősorban a deik (irány, út, szokás), il
letve a deiknymi (irányt mutat) szóból származik. Szó 
szerinti jelentése ekként nem csupán a szokást, döntést, 
határozatot, hanem a határt, illetve választóvonalat is 
magában foglalja. A szerző rámutat arra is. hogy a diké 
egyfelől döntési javaslatot, másfelől pedig az egész bí
rói kontradiktórius eljárást jelentette, továbbá, hogy az 
elemzett hésiodosi műben -  Homérossal szemben -  in
kább ezen utóbbi jelentéstartalom lelhető fel. Természe
tesen Diké mint az igazság istennője is megjelenik a 
szövegben. A szerző tárgyalja továbbá Hésiodosnak az 
igazságossággal foglalkozó, a Munkák és napok-bán 
megjelenő allegorikus történetét is, a sólyom és a csalo
gány meséjét, valamint a bírákról szóló elbeszélést.

A Jogtudomány és retorika -  Cicero Pro Murena, 
26. című tanulmány nyilvánvaló módon a szerző prefe
rált munkáját kell, hogy képezze, hiszen Nótári Tamás 
luridicophilologica Mureniana. Jog, vallás és retorika 
Cicero Pro Murenájában (26-27) címen készített PhD- 
értekezést, melynek sikeres nyilvános vitájára 2005. 
március 16-án került sor. A jelen tanulmány -  terjedel
mi okokból is következően -  csupán az értekezésnek 
egy szűkebb részével foglalkozhat. A tanulmány bemu
tatja a Pro Murena beszéd történeti hátterét, a hivatko
zott szövegrészlet egyes jogtörténeti vonatkozásait, 
Servius Sulpicius Rufus jogtudós munkásságát, továbbá 
elemzi a jogtudomány helyét a cicerói életműben. Eb
ben a vonatkozásban kiemelést érdemel, hogy Cicero -  
aki maga is igen elismert jogász volt -  értékrendjében 
az ékesszólás maga mögé utasítja a iurisprudentiál. A 
iuris consultus ugyanis működhet igen eredményesen 
az ars oratoria ismerete nélkül, az orator azonban nem 
lehet híjával bizonyos jogi ismereteknek. Ezekből adó
dik Cicero azon következtetése, mely szerint az ékes
szólás jóval összetettebb mesterség, mint a jogtudo-

mány. Említést érdemel, hogy szintén Nótári Tamás 
fordításában a jelen tanulmány tárgyát képező Ciceró- 
beszéd -  három további Ciceró-beszéddel egyetemben 
-  2004-ben jelent meg magyar nyelven.2

A Medea Palatina -  megjegyzések Cicero 
Caelianájához, különös tekintettel Clodia személyére 
című tanulmány Cicerónak Pro Caelio című, 56 áprili
sában elmondott beszédének egyes kérdéseit kívánja 
elemezni. A dolgozat rámutat a Cicero és P. Clodius, to
vábbá nővére, Clodia közötti ellenséges viszonyra is. 
Bemutatja továbbá a beszéd egyes retorikai fordulatait, 
többek között azt, hogy Cicero miként kíván előnyt ko
vácsolni abból, hogy a bíráknak még az ünnepnapon 
sem jut osztályrészül a pihenés, hiszen a kérdéses tár
gyalásra éppen ünnepnapon került sor. Cicero felhívja a 
bírák figyelmét a szónoki védőbeszédekben a humor, a 
nevettetés el nem hanyagolható szerepére is. Nótári Ta
más kiemeli, hogy a cikk tárgyát képező retorikai mű 
rendkívül szellemes, mely csillogó színjátékot és zseni
álisan felépített kompozíciót mutat be.

A Summum ius summa iniuria -  megjegyzések egy 
jogértelmezési maxima történeti hátteréhez című tanul
mány -  mely azóta már angol nyelven is napvilágot 
látott3 -  az ismert jogelv kérdésével foglalkozik. A ta
nulmány bemutatja az interpretatio kifejezés kialakulá
sát és jelentését, valamint igen tág teret szentel a sum
mum ius elv jelentésének az ars boni et aequi fogalmá
nak tükrében; ebben a vonatkozásban Rotterdami 
Erasmus munkásságára is figyelemmel van. A szerző 
ismerteti a nevezetes cicerói szöveghelyet, mely Cicero 
De officiis című művében lelhető fel: „Existunt saepe 
iniuriae calunmia quadam et nimis callida, séd mali- 
tiosa iuris interpretatione. Ex quis Hiúd 'summum ius 
summa iniuria' factum est iám tritum sennone prover- 
bimn. Ebben a tekintetben igen lényeges, hogy Cicero 
gondolatmenetében nem a jogi és morális (ius és mos) 
normák ütköznek, hanem a kollízió a jogrenden belül 
következik be, azaz azon elvárás fogalmazódik meg, 
hogy a jogot helyesen és igazságosan kell alkalmazni. 
Habár Cicero expressis verbis nem is hangsúlyozza, de 
az aequitas mint az interpretatio elve felmerül a substi- 
tutio pupillaris vonatkozásában irányadó causa 
Curiana jogeset kapcsán is.4 Nótári Tamás felhívja a fi
gyelmet a summum ius elv „helyzetfüggő” voltára, kül
földi szerzőkre (Stroux, Bürge) hivatkozik, akik ki
emelték, hogy Shakespeare A velencei kalmár című mű
vében szereplő nevezetes jogeset megoldásához is alap
vető segítséget nyújt e jogelv.

A De iure vitae necisque exponendi című tanulmány 
a római személyi és családi jog terrénumába vezeti el az 
olvasót, a római pateifamiliasmk a hatalomalattiak fe
lett gyakorolt jogait kívánja bemutatni. A dolgozat fi
gyelemmel van a jogintézmények kialakulására, eljárá
si szabályaira, valamint a kitett gyermek jogállásának 
szabályozására. A ius vitae necisque — vagyis a gyer
mek élete feletti rendelkezési jog -  vonatkozásában 
részletes elemzés olvasható a iudicium domesticum, va
lamint a consilium necessari(or)um szabályairól. A 
szerző kiemeli, Cicerónál olvasható, hogy a torzszülött
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gyermek expositióját, vagyis kitételét a XII táblás tör
vény nem csupán lehetővé teszi, hanem voltaképpen 
meg is követeli. A kitett gyermek jogállásával Plautus 
és Terentius egyes darabjai is foglalkoznak, valamint fi
gyelemre méltó Iustinianus császárnak 529-ből szárma
zó rendelkezése, mely szerint a kitett gyermek származ
zék akármilyen statusból, nem süllyeszthető sem 
colonus-, sem rabszolgasorba.

A Numen és numinozitás -  a római tekintélyfogalom 
vallási aspektusai című tanulmány római jogi és vallás- 
történeti tárgyú kérdéseket dolgoz fel. Bemutatásra ke
rül a numen szó etimológiája, továbbá jelentéstartalmai. 
Elemzésre kerül a triumphus, valamint a fiamén Dialis 
funkciója. Hangsúlyozandó a szerző által is támogatott 
azon álláspont, mely szerint a római vallási és állami 
élet a triumphus pontos jelentésének és funkciójának is
merete nélkül vélhetőleg meg sem érthető. A szerző ki
emeli, hogy a numen Augusti az istenséget sajátosan 
megjelenítő, karizmatikus vezetőt jelenti, mely -  állás
pontom szerint -  bizonyos vonatkozásban a weberi ka
rizmatikus legitim uralmi forma egy korai megjelenése
ként is felfogható.

A Conversio Bagoariorum et Carantanorum című 
mű a hivatkozott forrás jegyzetekkel ellátott fordítása, 
melyet a könyv előszavát író Szádeczky-Kardoss Samu 
professzor útmutatásaival segített. A fordítás tárgyát ké
pező mű 870 -  871 körül keletkezett, és a művel 
Adalwinus érsek igazolni, illetve igazoltatni kívánta 
Salzburgnak a Karantániában és Pannónia Inferiorban 
folytatott missziós munkájának és ebből eredő iurisclic- 
tiójának jogos voltát.

A Megjegyzések a Conversio Bagoariorum et 
Carantanorum avar vonatkozású fejezeteihez című írás 
nagyon szorosan kapcsolódik az előbbiekben ismerte
tett fordításhoz. A munka a Conversio keletkezéséről, 
szerzőjéről és koráról szól, majd részletesen elemzi az 
avar vonatkozású fejezeteket a rendelkezésre álló forrá

sok alapján, nagy hangsúlyt fektetve Nagy Károlynak 
az avarok elleni hadjáratainak motivációira.

Az Aeneas Sylvius Piccolomini szónoki művészete cí
mű tanulmány Aeneas Sylvius Piccolomininek 1454- 
ben, a frankfurti fejedelmi gyűlésen elmondott, Kons
tantinápoly pusztulásáról és a törökök ellen indítandó 
háborúról szóló beszédéhez fűz filológiai megjegyzése
ket. A mű elemzi az oratio szerkezetét, áttekinti a be
széd bizonyos szöveghelyeit a trópusok és a figurák te
kintetében. A szerző figyelmet fordít arra is, hogy a be
szédben a török uralkodó, továbbá Mohamed próféta 
milyen módon kerül jellemzésre.

Bár jelen ismertetés egyáltalán nem törekedhetett a 
teljességre, de talán érzékeltetni tudta a tanulmánykö
tetben szereplő témák sokrétűségét, mely a szerző tág 
érdeklődési körén kívül alapos felkészültségét és nyelvi 
tájékozottságát is alátámasztja. A szakmai ismeret- 
anyagnak az olvasó által történő feldolgozását a szerző 
olvasmányos stílusa jelentős mértékben megkönnyíti. 
Nótári Tamás tanulmánykötetét haszonnal tudják for
gatni a római jog, illetve az egyetemes jogtörténet kuta
tói, de bizonnyal tarthat számot a történészek, a klasszi
ka-filológusok, valamint az antikvitás iránt érdeklődő 
szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is.

Boóc Ádám

1 Ezen icnyi hangsúlyozza Nótári Tamás is. Lásd: Nótári T.: Emlé
kezés Szádeczky-Kareloss Samu profeszorru. Jogtörténeti Szemle 
2005. évi I. szám. 45. p.

- Lásd: Cicero: Négy védőbeszéd, (fordította, jegyzetekkel ellátta és 
a bevezetést írta: Nótári T.) Szeged. 2004. A munkáról szóló is
mertetést lásd: Boóc Á.: Cicero: Négy védőbeszéd. Jogtörténeti 
Szemle. 2005. évi I. szám. 70-71. pp.
Lásd: T. Nótári: Siimmum ius summa iniuria -  Comments 011 Ilié 

Hislorical Background o fa  Maxim o f Inlerprelation. Acla luridica 
Hungarica. 2004. 3-4. 301-321. pp.

‘ A causa Curianá\a\ összefüggésben lásd: Boóc Á.: Az utóöröklés 
a római jogban, javaslattal a jövőbeni magyar szabályozásra. 
Közjegyzők Közlönye. 2002. évi 4. szám 9-11. pp.

A Magyar 
Országos Levéltár 
kiadványpolitikája 
az utóbbi években

A  Magyar Országos Levéltár a korábban kialakult 
hagyományainak megfelelően évek óta magas 
színvonalon folytatja az őrizetében lévő pótolha

tatlan történeti források, a levéltári anyag megismerését 
vagy használatát elősegítő különböző forráskiadvány
ok, segédletek, oktatási kézikönyvek színvonalas össze
állítását és kiadását. Az intézmény mint az ország első 
számú, nemzeti levéltára ezzel voltaképpen egyik na
gyon fontos, ám keveset méltatott alapfeladatának tesz 
eleget. Az őrzött iratanyag ismerete nélkül ugyanis gya- 
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korlatilag lehetetlen Magyarország történetének bár
mely szakaszával kapcsolatos komoly történeti munka 
megírása. Ezt igazolja egyebek mellett a MOL-ban 
évente -  visszatérően -  megforduló kutató és elemző 
történészek, egyetemi oktatók magas száma is. A forrá
sok között azonban számos olyan található, amellyel 
kapcsolatban jóval szélesebb a tudományos kutatói 
igény, semhogy minden érdeklődő kézbe vehesse az 
eredeti dokumentumokat. Az ilyen, szélesebb körű ér
deklődést kiváltó forráscsoportokat a MÓL -  az anyagi 
lehetőségek függvényében -  hosszabb ideje forráskiad
ványok formájában igyekszik közzétenni. Ezt a jól kita
posott ösvényt jelzik azok a kiadványsorozatok, ame
lyekről -  részben, az utóbbi évekre összpontosítva -  
alább részletesen is szót ejtünk. Emellett a kor kihívása
inak megfelelően, a Magyar Országos Levéltár az utób
bi években új utak keresésével is igyekezett színesíteni 
kiadványai listáját, követve a modem kor szabta igé
nyek és elvárások által felállított követelményeket. Ez


