
Bevezetés

Közismert meghatározás szerint eredeti jelen
tésében a szimbólum  jel, amelyet az embe
rek egymás felismerésére őriztek maguknál, 

azért, hogy felismerhetővé tegyék hovatartozásukat. 
A szimbólum egyfajta közmegegyezéses jeltípus, 
amely a jelölthöz tartozik. Évezredeken keresztül a 
társadalmi állás, tisztség, közösségi megjelölés egy
értelmű eleme volt a nyelv mellett (főként az írás hi
ányában) a pajzs, a címer, a zászló, a jelvény, az öl
tözet. De legalább ilyen fontosságot tulajdonítottak 
a rituális eljárásoknak a névadástól a temetkezésig, 
a befogadástól a kiközösítésig. A szimbólumokra 
alapozott kommunikáció az emberi társadalom je l
legzetes tényezője.

Közhelyes megállapítás, de való, hogy a hétköz
napi élet jelképek sokaságával van tele. Ezek nél
kül a szimbólumok nélkül elképzelhetetlen lenne a 
kommunikáció.

A nem nyelvi szimbólumokra az írástudást társa
dalmi méretekben nélkülöző primitív társadalmak
ban legalább olyan nagy szükség van, mint korunk 
túlkommunikált, elszemélytelenedett, közösségke
reső modern társadalmában. A harsogó média- és 
reklámvilágban elmagányosodott, az egoista piac
versenyben helyét nem lelő szubjektum középkori 
őséhez képest alig leplezett hasonlósággal keresi 
társait a társadalomban, amelynek egyre eredmé
nyesebb módjaként kínálkozik a felemelt jelképek 
alá sorakozás. A rendszerváltozás utáni Magyaror
szág ugyan nem központi, de emocionális jelentés
ében annál tekintélyesebb élménye volt a kötelező 
„szocialista” jelképektől történő szabadulás. Az el
fojtott érzelmeket, a tradicionális kapcsolatokat, a 
szellemi kötődéseket újra felidéző, immáron nyilvá
nosan is kifejező, eszmei társakat kereső jelképtö
meg bukkant fel a társadalom valamennyi területén 
az ősmagyar rítusoktól a közelmúlt relikviáiig.

A szimbólumok egy része azonnal aktuális poli
tikai üzenettel töltődött föl, és a hétköznapok nél
külözhetetlen, élményszerű vagy kellemetlenül há
borgató elemévé, szakmai és társadalmi polémiák 
terepévé vált. Sok közülük a szovjet típusú beren
dezkedés által elfojtott nemzetállamiság újjáéledő 
jelképeként került a társadalom mindennapjaiba, de 
új üzenetként bukkantak fel a modern kor, a kapita
lista piac, a regionalizmus, a globalizáció szimboli
kus üzenetei is.

A szimbólumok más része ugyan nem vált köz
ponti kérdéssé vagy politikai viták tárgyává, de je l
legénél fogva a társadalmi élet legalább olyan fontos 
elemeként honosodtak meg. A szakmai szimbólu
mok elszaporodása is összefüggésben állt persze a 
politikai változásokkal. Jellegzetes jogi jelkép lett 
például a rendszerváltás után a bírói talár. Azon a

Magyarországon, ahol a bírák és bírói testületek év
századokig megakadályozták a talárviseletet, ahol 
a bírák a 20. század első felében még sztrájkolni 
is hajlandók lettek volna az „idegen öltözet” ellen, 
elegendő volt a politikai szélvihar forgatagában né
hány év, néhány rivalizáló testület ahhoz, hogy ma 
már valamennyi bíróságon magától értetődő vise
letként jelen legyen -  bíróra, ügyészre, ügyvédre 
egyaránt kötelezőként -  a talár.

A jogi, államhatalmi, politikai szimbólumok 
megértése azonban nem csak szakmai szempontból 
lényeges. A jog az egyik legfontosabb konfliktus
feloldó és magatartásrendezö eszközünk, amelyből 
következendően kitüntetett jelképhordozó rendsze
rünk. A jog terrénumán belül a személyek, állatok, 
tárgyak jelennek meg szimbolikus üzenetközvetítő
ként, miként az emberi társadalom történetének leg
különfélébb más területein. A személyek, csoportok 
közötti ellentétek értelmezésének, rendezésének, 
eloszlatásának fő eszközei között kell számon tar
tani a jelképeket, a szimbolikus rituálékat. Katalo
gizálásuk, értelmezésük és tudatosításuk az egyik 
legfontosabb adalék lehet a társadalmi viszonyok 
rendezése felé. Mert nem csupán egymástól nagyon 
távoli kultúrákban tűnhetnek fel azonos szimbólu
mok hasonló jelentéstartalommal, de ugyanabban a 
kultúrában is szerepelhetnek eltérő értelmezéssel. 
Azonos szimbolikus személyek, állatok, tárgyak 
jelképtartalma is megsokszorozódhat, még az azo
nos kultúrában élők számára is más és más jelen
téstartalmat hordozhat. Amennyiben benne rejlik a 
megértés, a felismerés, ugyannyira a meg nem értés 
és a félreismerés veszélye. Ugyanaz a szimbolikus 
üzenet ugyanazon embercsoport egyes tagjai szá
mára felemelő, másoknak rémisztő lehet.

Miután a jelképek egész rendszereket alkotnak, 
kollektív üzeneteket tartalmaznak, s minthogy a 
kultúrákra fölöttébb jellemző szimbólumrendsze
rük használata, az egyes szimbólumok és a szim
bólumstruktúrák kutatása lényeges feladata a tudo
mánynak. A jogtudománynak általában (de sajátos 
történelmünk okán inkább a jogtörténet-tudomány
nak) nagy adóssága a magyar jogi szimbolika feltá
rása. Míg máshol könyvtárnyi szakirodalma van a 
jogi rituálék, jelképek és processzusok kutatásának, 
e téren a magyar irodalom hihetetlenül szegényes. 
Az elmúlt évtizedben meginduló jogi szimbólumku
tatások két jogtörténész műhelyre koncentrálódtak. 
A Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékén 
Kajtár István professzor figyelt fel a jogi kultúrtör
ténet jelentőségére, s publikált számos tanulmányt, 
sőt monográfiát a kérdéskörben.1 Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszékén Mezey Barna professzor vezetésével 
folyt az OTKA támogatásával egy félévtizedes 
kutatómunka, melynek eredményeként a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával az elmúlt esztendő
ben napvilágot látott egy konferenciakötet.2
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retében felhalmozott ismereteket is felhasználva rendez
te meg az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara második
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1 Kajtár István: Bevezetés a jo g i kultúrtörténetbe (Dialóg Cam- 
pus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004)

szimbólum-konferenciáját, amelynek előadásaiból kö
zöl most válogatást a Magyar Tudományos Akadémia 
jóvoltából a Jogtörténeti Szemle különszáma.

2 Jogi kultúra, processzusok, rituálék és szimbólumok. Szerk. 
Mezey Barna (Gondolat Kiadó, Budapest, 2006)

JOGI KULTÚRA -  
JOGI TRADÍCIÓK
Jany János

Szimbólumok a keleti 
jogi kultúrákban

Közismert tény, hogy a keleti kultúrák előny
ben részesítik a képes beszédet, a szimbólu
mok, allegóriák használatát, amely gyakorlat 

mögött egy igen jellemző gondolkodási forma és 
módszer, az analógia húzódik meg. Az analogikus 
gondolkodás hozzásegíti a beszélőt és a befogadót 
a közölni kívánt, esetleg összetettebb jelenségcso
port könnyebb bemutatásához és megértéséhez egy 
kölcsönösen felismert közös sajátosság alapján. A 
szimbólumok használata mögött azonban nem min
den esetben figyelhető meg az analógiára utalás, ha
nem olyan képzettársítások is megjelennek, amelyek 
az adott kultúra tagjai számára ugyan egyértelműek, 
mások számára azonban inkább talányosnak tűnnek. 
Ezzel együtt a keleti jogi kultúrák termékeny talajnak 
bizonyulnak a jogi szimbolika vizsgálata számára, s 
jelen alkalomra néhány jellemző esetet gyűjtöttem 
csokorba az általam ismert keleti jogi kultúrák vilá
gából.

Szándékosan nem a nagyon elvont, vallástörténe
ti és filozófiai ismereteket is megkövetelő, összetett 
szimbolikákat emeltem ki, hanem azokat a minden
napi joggyakorlatban is megjelenő mozzanatokat, 
amelyek nem pusztán a jogi szimbolika, hanem az 
emberek tényleges mindennapjainak világába is el
vezetnek bennünket. E szimbolika főszereplői a min
dennapi élet apró-cseprő személyes tárgyai, melyek 
önmagukban állva ugyan nem képviselnek sem anya
gi, sem eszmei értéket, egy sajátos összefüggésrend
szerbe állítva azonban mégis önmagukon túlnyúló 
értelmet hordoznak; s a szimbolikának éppen ez a 
tulajdonsága a központi eleme. E személyes tárgyak,

amelyeket a most következő előadás során át fogunk 
tekinteni: a saru, a bot és a fátyol.

A  saru

A saru a zsidó jogban rendelkezett jogilag is re
leváns szimbolikus tartalommal, ahogy arról a Deu- 
teronomium minden kétséget kizáróan tájékoztat 
bennünket (5 Móz 25: 5-10). Ennek értelmében egy 
magtalanul meghalt férfi özvegye valamely sógorá
hoz megy feleségül, s e sógorsági házasságból szár
mazó elsöszülött gyermek a meghalt testvér nevét 
kapja, hogy „annak neve ki ne töröltessék Izraelből”. 
Ha azonban e sógornak bármely oknál fogva nincsen 
kedve az özvegyet feleségül venni, akkor az asszony 
társadalmi nyomásgyakorlás útján, az érintettet nyil
vános megszégyenítéssel fenyegetve, kikényszerít
heti a frigyet. Ennek módja ugyanazon szöveghely 
szerint az, hogy az asszony elmegy a kapuba a vé
nekhez, és elpanaszolja nekik a tényállást. Tudjuk, 
hogy az ókori Izraelben a kapuban a bíróság műkö
dött, ahol az adott település legfőbb emberei és vénei 
mondtak ítéletet, s azt is tudjuk, hogy e szöveghely 
az özvegy bírósághoz fordulásának jogát fogalmazza 
meg, ami bizony kivételszámba megy nemcsak Izra
elben, hanem az egész ókori Keleten. Ekkor a vének, 
vagyis a bíróság megidézi a vonakodó alperest, és 
nyilatkoztatja, hogy fenntartja-e elutasító szándékát. 
Amennyiben igen, ekkor az özvegy a bírák (és város
kapuról lévén szó, feltehetően hatalmas bámészkodó 
tömeg) szeme láttára lehúzza a saruját, majd'szem
beköpi a sógorát, mondván, hogy így kell cselekedni 
azzal a férfival, aki nem építi az ő testvérének házát. 
Ettől kezdve „lehúzott sarujú háznép”-nek nevezték 
az így megszégyenített embert. Világos tehát, hogy a 
saru lehúzása és az ezzel összekötött szembeköpés a 
nyilvános megszégyenítés módszere volt, amely tár
sadalmi, és nem jogi kényszerrel kívánta a sógorhá
zasságok gyakorlatát fenntartani.

A saru nem teljesen rendeltetésszerű használata 
hasonló nyilvános megszégyenítéshez vezet a roma 
szokásjogban. A romák felfogásában -  hasonló
an más, indoiráni népek és vallások (mint pl. a zo- 
roasztriánizmus) értékítéletéhez -  kiemelkedő jelen
tősége van a rituális tisztaság, illetve tisztátalanság 
állapotának (marimé). A marimé nagyon súlyos kö-
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