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A  jog sajátos szabályokkal, 
cselekvés- és viselkedés- 
módokkal jellemezhető ré

sze a társadalomnak. Ez az elkülö
nültség azonban nem jelenti, hogy 
idegen test lenne a társadalomban.
Ellenkezőleg! Ezer szállal tapad, 
kapcsolódik a társadalmi élet egé
széhez. És ebben a kapcsolódás
ban a kultúra alapvető szerepet ját
szik. A jog a kultúrába ágyazódik, 
és egyúttal létrehozta-létrehozza a 
saját kultúráját is. És ez különös
képp igaz a pereskedés világára.

Kengyel Miklós professzor 
több évtizede kutatja a bíráskodás 
és a kultúra összeszövődését. Leg
újabb könyve, a Perkultúra. A bí
róságok világa -  a világ bíróságai 
is ennek a kutatásnak az eredmé
nye. Azzal a nem lényegtelen kü
lönbséggel, hogy ez a munka a tárgyiasult kultúra, a testet 
öltött szimbolika irányába fordítja az Olvasó figyelmét. 
Nemcsak leírja, elemzi és összehasonlítja e sajátos tárgyi 
kultúrát, hanem több mint hatszáz fénykép, rajz segítsé
gével be is mutatja a bírósági épületeket, a tárgyalóterem 
elmaradhatatlan kellékeit, a hivatali ruhaviselettöl a paró
kák lenyűgöző gazdagságáig. A szöveg és a kép egymást 
erősítve teszi érzékletessé, hogy az igazságszolgáltatás 
milyen sikeresen valósította meg az előbbiekben említett 
kettősséget:

-  szervesen illeszkedik a mindennapi élet világához, 
ugyanakkor

-  nagyon határozottan kifejezi a saját (külön) világát is. 
A kötethez írt előszavában Mezey Barna konstatálja 

azt a szomorú tényt, hogy a magyar jogi-jogtörténeti gon
dolkodásban a jogi szimbolika, a jogi kultúra vizsgálata 
évtizedeken át eltűnt. Ám ez a helyzet az elmúlt években 
szerencsére megváltozott. Ennek a kutatási témának két 
centruma is kialakult, az ELTE és a PTE Jogi Karának ok
tatói-kutatói között nem kevesen vannak, akik fontosnak 
tartják a jogi kultúra, szimbolika vizsgálatát. E témakör
ben nemcsak forditásköteteket adtak ki, hanem már disz- 
szertációk. tanulmánykötetek, monográfiák is születtek. 
Az utóbbira jó példa Kengyel Miklós munkája.

Michael Foucault a Felüg\’elet és büntetésben arról írt, 
hogy a modem és a régebbi korok igazságszolgáltatása

abban különbözik, hogy régebben csak a testre irányult a 
büntetés, a büntetés-végrehajtás, míg a modem korban 
a testet a lelken keresztül veszi birtokba a büntetés.

Kengyel professzor könyve nagyon jól mutatja, hogy 
a lélekre, a szellemre gyakorolt hatás nemcsak a modem 
kor sajátja. Sőt azt is mondhatjuk, hogy végigkíséri az 
igazságszolgáltatást.

A bíráskodás nem csupán a bíróság mögött álló erő- 
szakintézményre támaszkodik, hanem hitekre is. Olyan 
hitekre, melyekben megalapozódott a bíróság elé járulás 
szükségessége és az ítélet elfogadásának kötelezettsége 

-  ha nem is mindenkinél, de azért 
sokakban. Ezek a hitek a tisztelet
ből, a tekintély elfogadásából és 
persze a félelemből is táplálkoz
tak. A Ilitek kialakításában jelentős 
szerepet játszott a bíráskodás tere. 
Ami a görögöknél, a rómaiaknál 
és a középkori Európában még na
gyon más volt, mint napjaink igaz
ságügyi palotáiban.

A görögök pl. a gyilkosságok 
elkövetőit mindig a szabad ég alatt 
ítélték el, nehogy „egy fedél alatt” 
tartózkodjon a bíró és a gyilkos. 
A római korból kiemelhető a fe
dett csarnok (bazilika) építménye, 
ami az ítélkezés és egyúttal a ke
reskedés színtere is volt. Két olyan 
területe a társadalmi életnek, ahol 
a viták, a konfliktusok hatották át 
a mindennapi életet. Amikor a kö
zépkorra tekintünk, akkor viszont, 

legalábbis a német területen kialakult bíráskodás vonatko
zásában, azt látjuk, hogy eltűnt az épület, s helyét a hársfa 
vette át. A német bíróságok ugyanis évszázadokig hársfa 
alatt ítélkeztek. A hársfához való ragaszkodás elsősorban 
azt jelentette, hogy nyílt, azaz mások által látható térben 
folyjék az ítélkezés. A középkor végén azonban alapvető 
-  és máig ható -  változás történt. A bíráskodás egy zárt 
térbe vonult be. Természetesen volt egy átmeneti idő
szak, amikor árkádos épületekben ítélkeztek, ami részben 
megvalósította a térbeli elkülönültséget, ugyanakkor nem 
zárta ki teljes mértékben a külső szemlélődőt, érdeklődőt. 
Az évszázadok folyamán ez a zárt tér egyre több sajátos 
elemmel, berendezéssel gyarapodott. S ez végül is elve
zetett a 19. század monumentális igazságügyi palotáihoz, 
amelyek -  ahogy a brüsszeliről mondták -  a jogállam ka
tedrái isai". Ez a kifejezés nagyon pontosan jelzi azokat az 
érzéseket (áhítat, tisztelet, az egyes ember kicsinysége a 
hatalmas térben), amelyek a bíráskodás nem vallási érte
lemben vett „szent” jellegét alapozták meg.

A kötet szerzője részletesen bemutatja a honi igazság
ügyi paloták, főként a kiegyezést követő fél évszázadban 
megvalósult sajátos építészeti kultúrát -  a tárgyalótermek 
díszleteit, s magát a bírósági tárgyalást mint „kosztümös 
darabot".

A kiegyezést követő éveket az új bírósági székhelyek 
kijelölését illetően -  miként Kengyel Miklós írja -  az óva-
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tosság jellemezte. Az 1871:32. törvénycikk alapján szer
vezett bíróságok közül az első másfél évtizedben egyet
len törvénykezési palota készült el, Szegeden, amelyet 
1883-ban adtak át. Persze történtek más építkezések is, de 
azok csak épületbővítések, kiigazítások voltak. Sőt némi 
zavarodottság is tapasztalható volt. Pl. Csáktornyán 1872- 
ben megkezdte működését a törvényszék, majd 1875- 
ben megszüntették és járásbíróságként a nagykanizsai 
törvényszék alá rendelték. A furcsaságok fokozásaként 
az is megemlíthető, hogy a nagykanizsai törvényszék a 
pécsi, a zalaegerszegi pedig a győri ítélőtábla alá rende
lődött. Amennyiben olyan érzésünk van, hogy a jelenlegi 
igazságszolgáltatás szervezeti felépítésében irracionális 
elemek találhatók -  megnyugtatóig mondhatjuk: ennek 
történelmi hagyománya van.

Ha már aktualizáló megjegyzést tettem, akkor azt is 
megemlíthetem, hogy a politikusok akkoriban is fontos
nak tartották a jeles évfordulók méltó megünneplését. 
A millennium évében, az „óvatos kezdést” követően 23 (!) 
igazságügyi beruházás folyt, s ezek eredménye a század- 
fordulón már tapasztalható volt. Ugyanakkor a megren
delést elnyert építészek névsora igencsak szűkös. Ennek 
persze ésszerű magyarázatát is adhatjuk: az igazságügyi 
paloták tervezése-építése olyan speciális feladat, aminek 
csak kevesek felelhettek meg. Egy másféle ésszerűség 
alapján, amit napjaink fogalmiságában kapcsolati tőkének 
nevezünk, úgy is vélekedhetünk, hogy ezek a kevesek, 
akik egyébként tagadhatatlanul nívós épületeket emeltek, 
azon körből kerültek ki, akik a megbízó (azaz a kormány
zat) számára különösképp kedvezményezettek voltak.

Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ekkoriban a ha
zai igazságügyi kormányzat nem volt könnyű helyzet
ben, mert a városok versengtek azért, hogy náluk épülje
nek „igazságügyi paloták”, „törvényszékek”. Mivel ezek 
az épületek nemcsak a városközpontok terét határozták 
meg -  egyébként ez is mutatja, hogy a térből egy darab 
kimetszése és méltósággal felruházása mily jelentőség
gel bírt hanem magát a várost mint egészet. A bíró
ságok építése túlmutatott az igazságszolgáltatáson, egy 
várost emelhetett fel vagy süllyeszthetett a jelentéktelen
ségbe.

De lépjünk a honi világból -  miként a szerző is teszi -  a 
világ bíróságait áttekintő fejezetbe. Elsősorban a bemuta
tott képanyagra hívnám fel a figyelmet. A képek az Olvasó 
számára érzékletesen dokumentálják, hogy a szembetűnő 
változatosság ellenére (ugyanis változatos térben; francia, 
kanadai, indiai, japán stb. bírósági épületek, belső bíró
sági terek sorát vonultatja fel, és időben: a 19. századi 
klasszicista palotáktól a szecesszión át a modem 20-21. 
századi építészeti megoldásokig áttekintve) az állandóság 
figyelhető meg. Állandóság abban, hogy a bíróság a jog 
méltóságának, tekintélyének kifejeződése.

De nemcsak az épület külső képe, hanem belső ki
alakítása is sugározza ezt a méltóságot. Ha belépünk a 
tárgyalóterembe, akkor egy erősen szabályozott térben 
találjuk magunkat. És ez a szabályozottság a perbevont 
fél mellett, akiről elmarasztaló ítélet születhet, a többi 
jelenlévőt is érinti. Hangoskodás, rendzavarás vagy akár 
egy fényképezőgép elővétele Angliában -  figyelmeztetést, 
sőt büntetést vonhat maga után. Ez a tér persze nemcsak 
a fegyelmezés tere, hanem egyúttal megvalósítja az igaz
ságszolgáltatás nyilvánosságát is. Egy tárgyalóteremben 
ugyanis nemcsak az adott per közvetlen érintettjei tartóz
kodhatnak, hanem újságírók, érdeklődök is. Az igazság
szolgáltatás nyilvánossága, beleértve az ott testet öltött 
szimbolika erejét, hatását is, annak a generális prevenció
nak alapvető eszköze, ami nélkül a jogról nem sok értelme 
lenne beszélnünk.

Végezetül meg kell említenem, hogy a könyv gazdag 
képanyaga és olvasmányos stílusa a nem szakmabeli ol
vasó számára is élvezetet nyújt. Elsősorban ajánlom a 
potenciális peres feleknek, hogy felkészüljenek arra az 
esztétikai élvezetre, amit egy eljárás nyújthat. A másféle 
élvezetek már kevésbé prognosztizálhatók.

Karácsony András

Jegyzet____________________________________

1 Karácsony András méltatása Kengyel Miklós professzor könyvének 
bemutatóján, 2011. november 17-én. a Budapesti Ügyvédi Kamara 
Protokoll-tcrmében hangzott el.

Szimbólumok, hatalmi 
jelképek, igazságügyi 
épületek -  Bevezetés 
Kengyel Miklós 
könyvéhez1

A z írástudás világában a szimbólumok használata 
hosszú ideig háttérbe szorult. Az írástudók dia
dalmasan triumfáltak a jelképi közlésmódok fö

lött, jóllehet azokat helyettesíteni soha nem tudták. Amíg

szerte a világban az analfabetizmus elleni harc látványos 
eredményei elhomályosították a vizuális kommunikáció 
jelentőségét, tartósnak tűnt a tendencia. Ám korunk két 
meghatározó jelensége újrafogalmazta a jelképek szerepét 
a társadalomban. Egyikük a globalizáció, a másik az in
formatikai forradalom.

A világra ráboruló gazdasági határtalanság, az egysé
ges világgazdaság, a nemzetek fölött szerveződő szuve
renitások, az eszmék és ismeretek, az emberek szabad 
áramlása relativizálta a nemzeti nyelveken nyugvó irásos- 
ságot, és előzékenyen támogatta a világ minden pontján 
azonosképpen értelmezett (vagy értelmezhető) szimbo
likus üzeneteket. Kialakult a nemzetközi utasforgalom 
világméretű szimbólumrendszere, az olimpiák és nagy


