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Hogy a „mi az idő?” kérdésére választ leljünk, 
érdemes Szent Ágostonhoz fordulni, aki pon
tos és -  hozzátehetjük -  egyúttal homályos 

útmutatást adott számunkra. Ágostonnál ezt olvashat
juk: „Ha senki nem kérdezi tőlem, akkor tudom. Ha 
azonban kérdezőnek kell megmagyaráznom, akkor 
nem tudom”.1 Az időben tehát van valami megragad
hatatlan, legalábbis valami olyan, amire nem tudunk 
rámutatni, amit nem tudunk megérinteni. Szerencsére 
nemcsak kézzel, hanem az értelemmel is megragad
hatunk valamit -  és az idő efféle természetű. Az idő 
mint szimbolikus kifejezőeszköz hasonlatos azokhoz 
a szimbólumokhoz, amelyekről a mai konferencián 
hallani fogunk (mint pl. a zászló, a címer, vagy éppen 
egy börtönépület), azaz jelentéstartománya kapcso
lódik a fizikai létezők világához. Azt könnyű belát
nunk, hogy pl. egy meghatározott címer, ha fizikai 
mivoltában nem létezne, vagy ha nem is létezik, de 
egykori fizikai létezéséről ne lenne leírásunk, akkor a 
hozzátapadó szimbolikus jelentésvilága sem létezne. 
Az idő esetében nehéz egy-egy konkrét létezőt meg
jelölni, amihez a szimbólum tapad, inkább az idő mé
réséhez kapcsolható fizikai létezőkről beszélhetünk, 
pl. óra, naptár. Ezek által már közvetlenül érzékelhe
tő hatása van az időfogalmaknak a társadalmi világ
ban. Ezzel, gondolom, egyetértene az az adóbevalló, 
aki elhallgatott egy adóköteles jövedelmet, ám öt év 
eltelte után -  mivel büntethetősége elévült -  felléle
gezhet.

Karácsony András

Az idő problémája a 
jogi szimbólumkutatás 
összefüggésében

Miként kapcsolódik az idő kérdése a szimbólu
mokhoz és persze a joghoz? Hogy mit is nevezhetünk 
szimbólumnak, szimbolikusnak -  erről nagyon kü
lönböző elméleteket alakítottak ki. Én ebből az esz
mekincsből arra a meglátásra támaszkodnék, hogy a 
szimbólumok tartós, stabil értelmi képződmények, 
amelyek a világ sokféleségében valamilyen rendet 
teremtenek, amelyek a cselekvő ember számára egy
értelmű orientációt adnak. Értelmünk világa ugyanis 
nagyon sokféle jelentést adhat a dolgoknak, és ebben 
a jelentésgazdagságban szükségesek a világos, egy
értelmű orientációk. Egy-egy államot sokféleképp 
jellemezhetünk, és ezeket a leírásokat vitathatjuk, 
de pl. a zászló vagy a címer mint szimbólum egyér
telműen, mindenki számára világosan (tartósan) ki
fejezi, hogy mely államról akarunk éppen beszélni. 
A szimbólumok felerősítik a kommunikált tartalmak
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követésének, elfogadásának a lehetőségét, a cselek
véseket kiszámíthatóbbá teszik.

Ha a jogra, mint a társadalom „immunrendsze
rére” tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a jog 
szimbolizálja a változásban a változatlanságot, hi
szen legyenek mégoly hatalmas társadalmi-politikai 
változások, mint pl. az 1989/90-es rendszerváltozás, 
az élet bizonyos területei, legfőképp a magánjog által 
szabályozott területek, mentesek maradtak a gyors 
átalakulástól. Azt persze nehéz lenne állítani, hogy a 
jog az időbeli változásban az időtlenség szigete, hi
szen a jog is változik, csak éppen nem tetszés szerint, 
hanem meghatározott rendben változik. Úgy is fogal
mazhatunk, hogy más a jog változásának tempója, 
mint a társadalmi-politikai változásoké. Az önkény
uralmi rendszerek e tekintetben összetettebb problé
mát mutatnak, már csak azért is, mert a cselekvések 
társadalmi koordinációját nem elsősorban a jog vég
zi, hanem közvetlen politikai döntések.2

A jog és az idő kapcsolata két irányból közelíthető 
meg:
a) Egyfelől a jogra, mint az adott társadalom és kultú
ra idöfelfogásába ágyazódottra tekinthetünk. Ebben 
az esetben az idő mint egy külső keret jelenik meg.
b) De vizsgálhatjuk azt is, hogy maga a jog milyen 
saját (sajátos) időfogalmakkal operál. Az időiség ek
kor nem csupán külső keret, hanem áthatja a jogrend
szert (belső).

Természetesen nem választanunk kell e két irány 
között, hanem mindkettőre figyelmet kell fordítanunk. 
Hiszen a jog mindig kapcsolódik az öt körülvevő tár
sadalom kulturális idejéhez, és ugyanakkor speciális, 
a csak rá jellemző idöelképzelést és az ehhez társuló 
időfogalmakat is kialakítja. Ám a jog és az idő viszo
nyának kérdését hosszú ideig nem vizsgálták. És ez 
érthető is, ha az európai jogi gondolkodás „hosszú 
évezredére” tekintünk, ami a középkortól kezdve az 
újkor korai szakaszát is átfogta. A természetjogi gon
dolkodás -  legyen szó akár a hagyományos, akár az 
újkori észjogi változatáról -  a jog időtlenségét val
lotta.

A hagyományos formában a kinyilatkoztatáson 
alapuló örök renden alapuló jogról volt szó, míg az 
észjog esetében az Ész változatlan természetéből fa
kadó jogról. Hogy a történelem egy változó közege 
az emberi életnek -  ennek első nagyhatású filozó
fiai megfogalmazója a 18. század első harmadában 
Giambattista Vico volt. És ezzel megjelent az elmé
leti gondoskodásban a történetiség (azaz az időiség) 
szempontja, mely a 19-20. századi historizmusban 
érte el csúcspontját. Ez a fordulat a jogi gondolko
dásra is komoly hatást gyakorolt. A jogra is történeti 
képződményként tekintettek, amely az időben vál
tozik, miként a társadalom, illetve a társadalom más 
részterületei (tudomány, vallás, művészet stb.).

Az idő probléma tehát a jog vonatkozásában elő
ször mint a jog történetiségének vizsgálata jelent 
meg. Ez azonban csak a korábbiakban említett két 
irány (külső -  belső) egyikét mutatta. Hogy a jog vi

lágán belül is kutatásra érdemes az időiség aspektusa, 
nos, erre a felismerésre sokat kellett várni.

Pedig már Kelsen az Allgemeine Staatslehreben 
(1925) megjegyezte: „az uralkodó tanítás az állam 
elemei közé a teret felvette, az időt pedig nem, jó l
lehet az idő nem csekély joggal az államhoz tartozó. 
Különösen akkor, ha -  miként a naturalista-empiri
kus államtan teszi -  az államot egészében mint ter
mészeti realitást, mint testi-lelki lényeget fogja fel, 
aminek mind a térben, mind pedig az időben benne 
kell állnia. Figyelemreméltó, hogy az államnak az 
időhöz való viszonyát nem kutatják, míg az állam 
tér viszonylatainak részletes vizsgálódásokat áldoz
nak.”3

Ez a hiány a kilencvenes évekig megfigyelhető, 
egyetlen érdemleges kivételt említhetünk, Gerhart 
Husserl Recht und Zeit című, 1955-ben megjelent 
könyvét.4 Husserl szerint a jognak megvan a saját 
idöisége, ami nem egyszerűen a természeti idővel 
azonos. A jognak ez az idöisége a hatalmi ágak meg
osztásánál a legszembetűnőbb. A hatalmi ágak elkü
lönülése ugyanis Husserl szerint az idő dimenzióinak 
különbözőségéhez kapcsolódik, s ennek megfelelően 
a m últ-jelen-jövő különbözőségét is szimbolizálja. 
S ennek alapja az, hogy az időhöz való viszonylat
ban háromféle embertípust különíthetünk el: a múltra 
tekintő embert, a jelenre tekintő embert és a jövőre 
tekintő embert. (Ezt az antropológiai feltevést Hus
serl a weberi értelemben vett ideáltípusokként fogal
mazta meg.)

A bíró a múlt embere. A múlt embere nem érzi ott
hon magát a jelenben. Noha ítéletét a jelenben hozza, 
és az a jövőre is vonatkozik, ám mind a megtörtént 
cselekmény, mind pedig az adott esetben hivatkozott 
norma a múlt terméke. A bíró idöképe egy ciklikus 
időkép, amelyben a jelen és jövő ismétli a múltat, 
és ennyiben tevékenysége tagadhatatlanul a stabili
tást fejezi ki. Ettől eltérően a végrehajtó hatalom (az 
igazgatás) embere a jelenben  él. O a jelenre tekintően 
cselekvő emberként tevékenykedik, amikor az aktu
ális problémák megoldását tartja feladatának -  noha 
ezek a problémák a múltban gyökereznek, és meg
oldásai kihatnak a jövőre. A törvényhozó a jö vő  em
bere. Az ő közege a tervezés, a kívánatos változtatás 
keresése a felmerülő alternatívák közül. Áthatja a hit, 
hogy a jövő a jelenben alakítható.

Husserl szerint tehát a jog idöisége mindhárom 
idődimenziót átfogja. Sőt, ezt a tipológiát történeti 
jellegűvé bővítette. Eszerint nyugodt időkben a bíró 
jelentősége fokozott. Forradalmi időkben, amikor 
meghatározott tartalommal bíró eszmék fogalmazód
nak meg, jön el a törvényhozó órája. Tartalmi, újító 
eszmék nélküli időszakban pedig az igazgatás embe
re nyer jelentőséget.

Csak közbevetve jegyzem meg, hogy a husserli 
tipológia módosított változatát fogalmazta meg Luh- 
mann, amikor arról írt, hogy a jog kettős funkcióval 
rendelkezik. Egyfelől a meglévő (azaz a múltból fa
kadó) elvárások biztosítása a feladata, amire a jog-
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alkalmazói tevékenység specializálódott, másfelől 
pedig a jövőbeli magatartás irányítása, ami inkább a 
törvényhozót jellemzi.5

Mint említettem, a jogfilozófusok az időiség kérdé
sével hosszú ideig nem foglalkoztak, vagy ha egyál
talán felmerült, akkor csupán a jogi (és társadalmi) 
változás, azaz a történetiség összefüggésében. Ugyan 
a jogdogmatika területén vizsgálták a terminusok (a 
határidők) és speciálisan az elévülés kérdését, ám ez 
nem inspirálta különösképp a jogfilozófiát.

A kilencvenes években azonban ez a helyzet meg
változott. 1994-ben Koppenhágában (Time, Law and  
Society), 1995-ben Montreálban (Le Temps eí le Dro- 
il) rendeztek a jog és az idő kérdésköréről nagysza
bású konferenciát, illetve monográfiák jelentek meg 
e témakörben. A monográfiák közül csak kettőt ki
emelve: Günther Winkler: Zeit und Recht (1995) és 
Stephan Kirste: Die Zeitlichkeit des Rechts und die 
Geschichtlichkeit des Rechtsbewusstseins (1998). Az 
előbbi -  egyébként igencsak vaskos könyv -  encik
lopédikus alapossággal és némiképp kantiánus mó
don dolgozta fel a téma jogelméleti-jogdogmatikai 
vonatkozásait, a hatályos (osztrák) jogból kiindulva, 
ami jogfilozófiai szempontból egy igencsak jelentős 
korlátozottságot eredményezett. Míg az utóbbi na
gyobbrészt, a könyv kétharmadában eszmetörténeti 
vizsgálódás, ahol is a szerző a görög gondolkodóktól 
a 20. századig áttekintette a filozófusok jog- és/vagy 
idöelképzeléseit. Ám azt hangsúlyoznom kell, hogy a 
,jog  és az idő” ezen összekapcsolása a filozófiatörté
netben a szerző vizsgálati szempontjából fakadt, azaz 
maguk a múltbéli filozófusok ilyenformában általá
ban nem tematizálták a .jog  és idő” kérdését.

Előadásom záró részében az említett konferencia
kötetek és egyéb szakirodalmi munkák alapján né
hány konkrét kérdésre tekintek ki.6 A problémakörök 
jelzésével inspirálva a jövőbeli kutatásokat.

a) Különbségek és összehangolások: Az 1994. évi 
konferencián Neil MacCormick a jog vonatkozásá
ban a narratív és a normatív időiség koherenciájának 
különbségét hangsúlyozta.7 Egyfelől ugyanis csak 
azok az elbeszélések hihetöek a jogalkalmazás során 
felállított tényállás szempontjából, amelyek narratív 
módon koherensek (ellentmondásmentesek), azaz a 
megvalósult cselekményeket ellentmondásmentes 
egymásutániságba kell rendezni, itt tehát a diakro- 
nitásban kell megvalósulnia a koherenciának. A nor
matív koherencia viszont az egyidejűségben fennálló 
koherenciát („at-one-time-coherence”) jelenti. Ezál
tal teremtődik meg egy hierarchikusan rendezett ér
vényességi kritérium, amely az előnyben részesítés 
szabálya és tartalmi összefüggések alapján egy szin
kronizált rendösszefüggést alkot a jog jelenidejében; 
ez tehát a szinkronitásban megvalósuló koherencia. 
E két koherencia-követelmény, ugyan egymástól kü
lönbözik, de a jognak rendezni kell ezek viszonyát 
egymáshoz, azaz a különbözőségeket össze kell han
golni.

Vagy nézzünk egy másik példát. A jog két külön
böző módon tágítja ki a jelent. Az egyik kitágítás a 
jövő irányába mutat, a norma érvényességének ha
táridejéig. Ám egyúttal a nyitott jövő horizontját kor
látozza, mivel a normák meghatározzák, hogy mi az, 
ami tilos, hiszen nem minden jövőbeli cselekvés jog
szerű. A másik kitágítás a múltra vonatkozik. Még
pedig azáltal, hogy a múlt megjelenik a jelen idejű 
emlékezetben. E különböző idők feszültsége között 
a jelenben egyensúlyt kell teremteni. Sőt arról sem 
feledkezhetünk meg, hogy a jognak a saját ritmusát 
a társadalomban fennálló időelképzelésekkel is össze 
kell hangolnia. Talán éppen e nem könnyű feladatra 
tekintettel hasonlította Jean-Louis Bergel az 1995. 
évi montreáli jog és idő konferencián a jogot a zenei 
kompozícióhoz.

b) Az igazságosság időisége. Hogy különböző el
vek alapján valósíthatók meg az igazságosság szem
pontjai, azt a vonatkozó szakirodalomból jól ismer
jük. Ám, hogy ezek a különböző igazságossági elvek 
különböző idöösszefűggéseket feltételeznek -  ez már 
kevésbé vizsgált. Bruce Ackerman egyik tanulmánya 
éppen ezt vizsgálta, s megállapításai a következő
képp összegezhetők:8

-  a korrektív (helyreállító) igazságosság egy szűk, 
azaz konkrét szituációhoz kötött időhorizont alapján 
működik, mivel egy konkrét hátrányt akar a jelenben 
kiküszöbölni;

-  a relácionista igazságosság ennél tágabb időho
rizontot kíván, hiszen különböző -  a múltból eredő 
és a jövőre is kiható -  viszonylatok összehasonlítását 
feltételezi;

-  az osztó igazságosság viszont csak abban az eset
ben valósítható meg, ha az élethosszanti időszakaszra 
vagyunk tekintettel, mert csak az egyéni életek teljes
ségének ismeretében dönthetünk a javak igazságos 
elosztásáról.

c) A jo g  időtlenségének kérdése. Mint már említet
tem, a természetjogi felfogás a jog időtlenségét val
lotta. Ez az elgondolás manapság az emberi jogi dok
trínában tűnik fel. Ugyanis eszerint (mint pl. Alexynél 
is olvashatjuk) az alapvető emberi jogoknak van egy 
örökkévaló érvényességű (időtlen) magva, ami min
den ember számára tértől és időtől függetlenül érvé
nyes.9 Szintén a jog időtlenségének eszméjével talál
kozunk, amikor a II. világháború után a jogi-politikai 
gondolkodásban megjelent, hogy bizonyos bűncse
lekmények (az emberiség elleni bűncselekményekről 
van szó) az idő múlása ellenére nem évülnek el.

Amikor a jog és az idő kérdéskörét vizsgáljuk, ak
kor nem feltétlenül és mindig új témákról van szó, 
hanem gyakorta jól ismertekről, csak egy kicsit más
ként. És ez a másként látás, azaz az időiség összefüg
gésében való szemügyre vétel segíthet minket ahhoz, 
hogy gyarapodjon ismeretünk azon jogi stabil kép
ződményekről (azaz szimbólumokról), amelyek ren
dezik életünket, s meglássuk a stabilitásban rejtőző 
törékenysége.
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Nagy Janka Teodóra

Jogi néprajzi, jogi 
kultúrtörténeti adatok az

áldomáshoz

A jogi kultúra, a jogi tradíciók változatos vilá
gát a jogi néprajz a maga sajátos eszközeivel 
igyekszik megközelíteni. Ezek egyike, hogy 
kitágítja, a jogtörténet által alkalmazottnál szélesebb

re vonja vizsgálati körét.
A jogi jelenségek rendszerezésének egyik szem

pontja lehet változásuk, alakulásuk folyamatában az 
egyes létszakaszok alapján történő csoportosítás. Be
szélhetünk szokásnormáról, jogszokásról, a jog által 
szabályozott intézményről (ideértve a szokásjogot 
is), jogi népszokásról és jogi néphagyományról.1 Míg 
az egyes jogi jelenségek vizsgálata során a jogtörté
net alapvetően (nemritkán kizárólag) a jogintézményi 
szakaszra tekint, a jogi néprajz eltérő hangsúlyokkal 
ugyan, de mind az öt létszakasz vizsgálatát célul tűzi 
ki. A szokásnorma szakasz különösen fontos kérdé
se a közösségi eredetű szerkezeti és funkcionális (a 
társadalmi-gazdasági alapszerkezettel összefüggő) 
elemek vizsgálata, a jogi jelenségnek a hagyományos 
népi kultúrához való viszonya (elhelyezése tájegy
ségben, csoporthoz kötése) és a jogi jelenség, mint 
tevékenység vizsgálata. A jogszokás szakaszban a 
jogi néprajz a fentieken túl a közösség hagyomány- 
szerűként elismert szokásszerü gyakorlatának megis
merését is fontosnak tartja.2 A jogintézmény szakasz 
esetében természetesen a jogi néprajz csupán a jog- 
intézmény releváns vonatkozásainak vizsgálatát vál
lalhatja, ideértve az előzőeken túl a szokásnorma és

jogszokás továbbélését a jogintézmény szakaszban, a 
jogkövetés elemzésével kiegészítve a jogintézmény 
gyakorlatban való érvényesülését (jogtudat, jogis
meret, ez utóbbiban a tradíció szerepére fokozottan 
figyelve). A jogi néprajz meghatározó vizsgálati te
rülete a jo g i népszokás szakasz, amikor a jogi vonat
kozású jelenség az állami és jogi szervezés kiegészí
tőjeként, színezőjeként vagy csupán jelképes tarta
lommal él,3 a jo g i néphagyomány szakaszban pedig a 
jogi vonatkozású jelenségek folklórban -  mese, dal, 
monda, rege, anekdota, igaz történet illetve tárgyi 
emlékekben történő hagyományozását kutatja.4 A to
vábbiakban egy gazdag jogi kultúrtörténeti tartalmat 
hordozó, a jogi néprajz figyelmére is méltán számot 
tartó jogi jelenség, az áldomás vizsgálata során te
szek kísérletet a fentiek bemutatására.

Az 'áldomást' az 'áldás', 'áldozat' szavakkal 
együtt az 'áld' igéből származtatják (latin benedic- 
tio).5 Első említése 1150-böl, Anonymus krónikájából 
származik: „magnum aldamas fecerunt”, illetve „fe- 
cerunt aldamas” formában.6 A Jókai Kódex, amely
nek keletkezése az 1372-1448 közötti időszakra te
hető, már a ma is használt ’aldom af' alakban említi.7 
Eredetileg az igei alapszóban kifejezett cselekvés fo
lyamatára utalt, később pedig az alapszó jó t kíván ' 
értelmében a különféle alkalmakkor szokásos (harc 
vége, munka befejezése, szerződés megkötése, adás
vétel stb.) áldozati, majd áldozat nélküli lakoma, ké
sőbb evés és ivás, vagy ivás jelentésben élt tovább.8 
Jogi terminusként a kereskedelmi kapcsolatok révén 
a szomszédos népek (szlávok, románok, szászok) 
nyelvébe is átkerült.9

1. Az áldomás, mint szokásnorma

Egyes tudósok azon kijelentésére, hogy az 'áldo
más ' tősgyökeres germán szokás, amely német hatás-
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