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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 
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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



történeti sze m le '1— 7
nemzetközi sportversenyek saját ikonográfiája, a multi
nacionális tanácskozások forgatókönyvekbe rögzített me
tafora-szisztémája, a közúti közlekedés határokat átlépő 
táblarengetege.

Az informatika világméretűvé formálódása, a világhá
ló kialakulása azt követelte meg a számítógépgyártóktól, 
a médiaeszközök tervezőitől, a hordozható telefonok és a 
szórakoztató elektronika előállítóitól, hogy a világ minden 
pontján értelmezhető ikonokat alkalmazzanak. Ez a folya
mat a jelképek reneszánszát hozta, s egyben bizonyította, 
hogy a szimbólumvilág átmeneti meggyengülése koránt
sem jelentette a jelképek kiiktatását.

A társadalomnak mindig is szüksége volt, és ma is szük
sége van a jelképekre. A mindennapi élet szerves részei 
azok az üzenetek, amelyek közmegállapodáson nyugvó 
tartalmi mondanivalót juttatnak el gyorsan és közvetlenül 
az érintettekhez, akik ennek alapján azonnali értelmezés
sel képesek megfelelő cselekvésre vagy meghatározott 
magatartásra. Legalább ilyen fontos szerepet játszanak a 
szimbólumok a felismerésben, az azonosításban, a cso
portképzésben és az identitás alakításában.

*

Az ősi közösségek természetes konfliktuskezelő mecha
nizmusának felbomlásával és a politikai konstrukciók 
létrejöttével, az állam kialakulásával meghasadt a szim
bolikus közlés szociális egysége, s a társadalmat rétege
ző hatalom különválasztotta saját legitimációjának és 
uralmi szempontjainak üzenetrendszerét a hétköznapok 
természetes jelképkonstrukcióitól. A hatalom (az erő, a 
méltóság, a tekintély, a gazdagság) szimbólumai segítet
tek eligazodni a szociális különbségek új szerkezetében, a 
hatalmi viszonyok hierarchikus rendjében és egyértelmű
vé tették az alávetettség helyzeteit. Az állam nagyszabá
sú építkezései a despoták isteni eredetét, mindenki fölötti 
rendelkezési jogát voltak hivatva deklarálni. A paloták, 
erődítmények, hivatali épületek, a szövetséges papság to
ronytemplomai a fáraók, császárok, királyok megkérdője
lezhetetlen tekintélyét sugározták.

A monarchák a bírói hatalom letéteményesei, az állam 
legfőbb bírái voltak. A hatalom első önkifejeződése az ál
lamapparátus működésében a bíráskodás. Kitűnő bizonyí
téka ennek a magyar „bíró” szó, melynek eredeti jelentése 
„hatalommal rendelkező”. A törvényhozás maga is az igaz
ságszolgáltatásból nőtt ki, sőt évszázadokig alig lehetett el
választani őket egymástól. A decretumok ítéleti formában 
születtek, törvénykezési válaszokként jelentek meg a jogi 
konfliktusok kezelésekor, s nem valamifajta elméleti meg
fontolások termékei voltak. Az idők folyamán az uralkodók 
delegálták bírói jogosultságukat, végül csupán a kegyelme- 
zési jog formájában tartották meg a végső beleszólás jogát, 
de mindvégig fenntartották a törvénykezési jog eredetének 
mítoszát. A bíráskodási joghatóság forrása a monarcha, en
nek megfelelően a bírák az ö képében jelentek meg a társa
dalom előtt, tekintélyük az uralkodói méltóságon alapult, 
eljárásuk külsőségeiben is igazodtak a magas eredethez.

A polgári forradalmak és rendszerváltások korában az 
évezredes monarchikus szuverenitásra épülő tételt egy

nem kevésbé jelentős teoretikus alapozás váltotta fel. 
A bírák jogosultsága a népszuverenitásra építkezett, le
gyen az új hatalom akár királyság, akár köztársasági be
rendezkedés. Ez a törvénykezési szuverenitás megalapo
zásában megnyilvánuló folytonosság kitüntetett szerepet 
biztosított a bírói karnak, és segítette a hatalmi jelképtár 
fenntartását is. Montesquieu legendás teóriája a hatalmi 
ágak szétválasztásáról pedig kitűnő elméleti hátteret nyúj
tott a iurisdictio jelentős pozíciójának konzerválásához.

Aligha kérdéses, hogy a bírói hatalom történeti gyö
kerei a bíróságok által alkalmazott szimbólumokat az 
uralkodói jelképrendszerre vezetik vissza. Miután a bíró 
az uralkodó hatalmának személyes megtestesítője volt az 
ítélkezésben, a törvénykezés külsőségeiben is szimbolizál
nia kellett ezt a helyzetet. A bírói öltözet (a palást, a sapka, 
a paróka) a trónusról mintázott, pulpitusra helyezett bírói 
szék, a bíró használta eszközök (jogar, pálca) úgyszintén 
a „helyettesítésre" utalt. S később, amikor a bírói hatalom 
már szétforgácsolódott a feudális-rendi társadalom külön
féle szintjein, a praxisban kisebb-nagyobb mértékben, de 
általános érvénnyel terjedtek el ezek a jelképi üzenetek. 
Igaz, már kevésbé az eredetre, mint az immáron társadal
milag elfogadott bírói tekintélyre utalva. A feudális-rendi 
mellett kiépülő polgári közösségek, a birodalmi és szabad 
királyi városok magisztratuális igazgatásai (igazítva per
sze a polgári városi lét puritánabb külsőségeihez) úgyszin
tén meghonosították a törvénykezés tradicionális jelkép- 
rendszerét. Az nem lehetett kérdéses, hogy bírói hatalom 
függetlenségét hangoztató és tekintélyét a végrehajtó ha
talommal szemben tovább emelő polgári alkotmányossági 
felfogás nem kívánja ezeket az ősi üzeneteket lerombolni, 
hanem éppen segítségükkel építette tovább a bírói mél
tóság reputációját, átmentve napjaink gyakorlatába a tör
vénykezési szimbólumrendszer számos elemét.

*

A konfliktusfeloldások ősi technikáiból kibontakozó 
törvénykezési eljárás történeti konstrukcióitól függően 
megkövetelt bizonyos tárgyi környezetet, amely a pro- 
cessus aktuálisan meghatározott fűnkcióinak teljesítését 
biztosította. A vérségi-nemzetségi társadalom kollektív 
problémamegoldó szituációjában a közösség valamennyi 
tagja részt vett, így annak lebonyolításához olyan térre 
volt szükség, amely mindenki részvételét garantálhatta, 
kifejezhette a közösség tagjainak egyenlőségét, beleértve 
a konfliktus szereplőit és a jogmegállapításra indítványt 
tevő vezetőket is. Ez pedig aligha volt szervezhető zárt 
helyen. így jellemzően a közösségi események és/vagy 
szakrális rituálék színhelye szolgált megoldásul.

Az államilag szervezett társadalom törvénykező alkal
mai számos elemet hasznosítottak az ősi jog szervezési 
formáiból. A processzus, az ítélkező pozíció elfoglalása 
fokozatosan ment végbe. Az uralkodói hatalom expanzi
ója során a vitázó felek fölé a monarcha bírákat rendelt, 
kiknek jogkörét saját törvénytevő funkciójából vezette le. 
megbecsültségét saját tekintélyének részeként értelmezte 
és védelmezte. Az állam a bírói intézmény segítségével 
tartalmilag is be tudott avatkozni az eljárásba, miközben
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a formák hosszú ideig fönnmaradtak. A formák konzervá
lódását segítették a jog magán-igazságszolgáltató jellegé
nek csökkentésére tett ajánlások is, amelyek évszázadok 
alatt kikényszerített, természetes és állandó részévé lettek 
a peres eljárásoknak. Ezen új indítványok a tradicionális 
nemzetségi igazságszolgáltatási gyakorlat olyan átalakítá
sát eredményezték, amelynek következtében az évezredes 
vérségi intézményeket kevésbé társadalomromboló, job
ban kezelhető, hatékonyabb megoldásokkal váltották fel. 
Például a nemzetségek feltétlen szolidaritására támaszko
dó kollektív helytállás helyébe léptették az eskütársi rend
szert, amely az összetartás szülte közös kiállást szimboli
zálta. A korlátozhatatlan magánháborúskodás, a bosszún 
alapuló magánharc helyébe a felek személyesre szorított 
közvetlen fegyveres harcát, a párviadalt állították. A jel
képes formák megóvták a pusztulástól a nyilvánosságot, 
amely magától értetődően hozta magával a szóbeliség és 
közvetlenség alapelveinek rögzülését, az ezzel együtt járó 
környezetet, a szabad ég alatti ítélkezést, a „törvényfát”. S 
természetesen a megváltozott helyzethez igazodó új inst
rumentumokat: a bíró székét, az asztalt, a bírói hatalom 
jelképeit, a hatalom, a felsőség kifejezését, a közönség 
szerepébe szorított közösség valamiféle fizikai elválasztá
sát a lényegi eljárástól.

Az ún. accussatorius modell számos folyamat eredő
jeként szerte Európában a 13. században elveszítette po
zícióit, s szerepét egy új processzuális képlet váltotta fel. 
Miután 1205-ben a vádéivü pert uraló fő bizonyító esz
közt, az istenítéletet az egyházjog megtagadta, a világi 
jogban is elveszítette támogatottságát. A helyébe léptetett 
beismerő vallomás magától értetődően intézményesítette 
a kinyerését valószínűsítő kínvallatást is. Az új eszközök 
meghasították a pert. Immáron külön tárgyalták a krimi
nális ügyeket. Jellegében is önállósodott a büntető per, 
határozottabbá vált a bűnhődésre méltó delikvens és a 
büntető hatalom találkozása. A polgári viták processusai 
szelídebb keretek között más fejlődési útra kanyarodtak, 
jóllehet közös vonások utóbb is jelentkeztek. így példának 
okáért a nyilvánosság látóköréből kivont vallatás, a bizo
nyítékok gyűjtése a büntető pert „titkossá” tették. A polgá
ri per a nyilvánosság számára értékelhetetlen és érdektelen 
írásbelisége okán húzódott vissza a pertárak homályába, s 
vált prókátorok replikáinak pertesteket hizlaló tevékeny
ségévé. Az érdemi bizonyítás térnyerése is a mind nehe
zebben szervezhető nyilvános eljárás ellen hatott, mert a 
szakmai követelmények, a sokfelé ágazó adat- és bizonyí- 
tékgyüjtés is megnehezítették a szervezést. Egyszerűen 
összefoglalva: a per (a rövid, alsó néposztályok számára 
fenntartott ún. sommás eljárások kivételével) nagyrészt 
eltűnt a társadalom szeme elöl. Az igazságszolgáltatásnak 
azonban teljesítenie kellett egyik leglényegesebb felada
tát, közvetíteni a törvényes és mindre figyelő hatalom 
jogi üzeneteit a bűn és a büntetés szerves kapcsolatáról, 
a felsöség megtámadott tekintélyének helyreállításáról, a 
megsértett hatalom példás és feltétel nélküli eljárásáról a 
bűnözök ellen, a mások példájára szolgáló büntetésekről, 
egyáltalán: a törvénykező állam igazságosságáról. Ez pe
dig megkövetelte a nyilvánosság egy, a korábbiaktól alap
vetően különböző formájának megszervezését. Az egész

eljárás helyett annak csak egy aktusa, az ítélet kihirdetése 
és a büntetés végrehajtása lett a nép szervezett részvétele 
mellett pubiikus. Teljesen átalakult a szimbolikus üzenet- 
rendszer is, felerősödtek a bírói tekintélyt hangsúlyozó, 
üzenetértékü formák. A nyomozás, a bizonyítékok érté
kelése és a döntéshozatal idejére zárt tanácskozóterembe 
húzódó bíróságok látványos és emlékezetes körülmények 
között tették közzé ítéleteiket. Az igényelt nagy közönség, 
az előadás dekorativitása nyílt teret igényelt megfelelő 
tárgyi instrumentumokkal, amelyek kezelése szinte valódi 
szakmává váltak.

Újabb jelentős fordulat következett be a peijogok tör
ténetében, s így a bíráskodás kereteinek históriájában is a 
polgári átalakulás 18-19. századi követelményeinek reali
zálásakor. A titkos perek, a brutális végrehajtási gyakorlat, 
a társadalmi rétegekre szabdalt processzusok helyett egy
séges és humánus, jogegyenlőségen nyugvó és valódi biz
tosítékokat meghonosító új gyakorlat részben visszahozta 
a vádelvű eljárás külsőségeit, garanciális alapelvekké tette 
az ott magától értetődő nyilvánosságot, közvetlenséget, 
szóbeliséget. A súlypontokat ismét áthelyezte a tárgyalási 
szakra, a végrehajtást (különösen a büntetés végrehajtását) 
pedig lehetőleg elrejtette a társadalom elöl. A változások 
nagy kihívások elé állították az építészeket csakúgy, mint 
a belsőépítészeket. Meg kellett teremteni ugyanis a nyil
vánosságot megfelelően szolgáló épületeket a társadalmi 
publicitás igényeit kielégítő tárgyalótermek rendszerével 
együtt. Az ősi jogban, az accusatorius korban a szabadban 
meghonosodott, később a nyilvános executiók keretében 
rögzült szimbolikus üzeneteket belsővé kellett formálni. 
Meg kellett találni az igazságügyi épületek belső tereibe 
illeszthető berendezések optimális hatásmechanizmusát, 
ki kellet dolgozni annak konstrukcióját. Ezenközben az új 
elvárásoknak is érvényesülniük kellett. Ki kellett fejezni 
a perbeli résztvevők pozícióinak új vonásait, a jogegyen
lőséget, a bíró meghatározó szerepét. El kellett helyezni 
a közönséget, optimális módon szolgálva a nyilvánosság 
tanító, ismeretközlő, tanulságközvetítő szereposztását.

*

Az építészet kezdettől fogva magán viseli a politika 
gyarmatosító szándékának jegyeit. Ennek kézenfekvő 
tényezője az állami (egyházi) finanszírozási képesség és 
szándék, amely elsődlegesen a szakrális és hatalmi célú 
építkezéseket preferálta. Nem szétvált, hanem eleve kü
lön utakon fejlődött a hétköznapok földhözragadt kuny
hókból, viskókból, földbevájt házakból kibontakozó 
építészete és a szárnyaló, óriási erőfeszítésekkel és ha
talmas gazdasági invesztálással megalapozott uralmi ar
chitektúra. Az egyiptomi vallásos művészet remekeiként 
nyilvántartott piramisok, az Úr városában Nanna isten 
kultuszhelyeként ismert Etemenanki zikkuratja (torony
temploma), a Deir-el Behriben Hatsepszut királyné által 
emeltetett teraszos templom, a minószi kultúra knósszoszi 
palotája, a Peloponnészoszon stratégiai célokat szolgáló, 
900 méteres várfallal kerített mükénéi erődítmény, mind 
az uralkodók nagyságát dicsérték. A monumentális épü
letek évszázadokon keresztül a hatalom mércéi voltak.



Egyfelől létesítésük horribilis költségeinek és társadalmi 
erőfeszítéseinek dokumentációi, másfelől a köznép (s 
nem kevésbé a kordában tartandó előkelők) tanulságára és 
folyamatos figyelmeztetésére szolgáló politikai deklaráci
ók voltak. A hellén és a római architektúra némi átmeneti 
demokratizálódása után ismét a barbár európai középkor 
következett, a hatalmasabbnál hatalmasabb katedrálisok 
és a királyi (fejedelmi, hercegi, grófi) paloták és erődítmé
nyek korszaka.

A középkori Európában a harminc-ötven méter magas 
katedrálisok felsöbbséget és tekintélyt sugárzó monu
mentalitása, a hasonlóan gigantikussá növekedő várak és 
kastélyok árnyékában meghúzódó kis falvak kalyibái és a 
kezdetleges városkák faházikói között létező kézzelfogható 
távolság a hübérurak, kiskirályok, földesurak uralmát és a 
jobbágyvilág, a polgári társadalom alávetettségét demonst
rálták. Nem mindenkor s mindenhol, de megfigyelhető 
tendenciaként jelent meg az európai jogtörténetben a bírói 
hatalom találkozása a politikai építészettel. Az a fentebb 
már említett tény, hogy a kor felfogása szerint a bírók ha
talma direkt formában vagy áttételesen a monarchák Dei 
Gratia uralmi jogaiból eredt, szorosra fűzte a hatalom jelké
pes építészeti struktúráinak és a törvénykezési praxisnak a 
kapcsolatait is. Egyfelől a bírák a hatalmi forrás környeze
tébe törekedtek, s annak deklaratív, oltalmazó kereteiben 
rendezték be ítélkező székeiket, másfelől, amikor az önál
lósodás magasabb fokát érték el, maguk is hasonló archi
tektúrái is megoldásokat alkalmaztak, palotákat építettek, 
létrehozták az igazságszolgáltatás „katedráiisait”.

Az abszolút monarchiák korában az uralkodók még 
maguk adtak otthont a hatalmukat szorosan alátámasztó 
bíráknak. A forradalmi folyamatok a végrehajtó és a tör
vénykező hatalom egységét megtörték, s így a különváló 
törvénykezés önálló hajlékot keresett, s ha nem talált, 
hát építtetett magának. Az igazságügyi paloták semmi
ben sem különböztek a királyi, fejedelmi kastélyoktól, 
s még kevésbé a köztársaság állami tisztviselőinek vagy 
szerveinek épületeitől. A környezet demokratizálódott, 
a jurisdictio azonban élvezte függetlenségét, s a társa
dalom felé tekintélyt sugárzó, monumentális, gazdag és 
jelentős épületekben maradt (vagy költözött), megőriz
ve azoknak belső arisztokratikus építészeti eredetét is. 
Hivatkozhatott eközben sajátos funkcióira is, amelyek 
jellegzetes tereket követeltek, a nyilvánosság elöl visz- 
szahúzódó börtönépületektől a biztonsági szempontok 
alá vetett büntetőbírósági tárgyalótermekigv a nagy for
galmú polgári törvényszékek elhelyezésétől a különféle 
szolgáltató hivatalokig. Ezek a feladatok sajátos, külön 
építészeti sajátosságokkal bíró épületeket követeltek, 
amelyek az igazságügyi architektúra jellegzetes intéz
ményeivel növekedtek.

Nem változott meg ez a törekvés a 19-20. században 
sem. A bíróságok székhelyeinek otthont adó igazságügyi 
rezidenciák meghatározó elemeivé váltak a városépíté
szetnek, s főként a kisebb és középméretű városok köz
ponti alkotórészévé is avanzsáltak. A főterek nélkülöz
hetetlen bírósági épületei többnyire magukba fogadták 
az Európa-szerte elterjedő ügyészséget, a telekkönyvi 

_  hivatalokat, anyakönyvi központokat, s persze valami
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módon a fogvatartottak őrzéséről gondoskodó büntetés
végrehajtási intézetet. Ez az épületegyüttes pótolhatatlan 
alkateleme lett a várostervezésnek.

*

Az olvasó előtt fekvő, Kengyel Miklós egyetemi tanár, a 
Pécsi Tudományegyetemen dolgozó neves eljárásjogász 
értő kezelésében készült munka ennek a hatalmas fejlő
désnek tükre kíván lenni. Hiszen a 19-20. század igazság
ügyi építészete mindezeknek az évtízezredes tapasztala
toknak a sommázata. Minden egyes törvényezési épület és 
annak belső terei hordozzák és deklarálják a performák, a 
processzuális fejlődés üzeneteit, a bírói hatalom formáló
dásának folyamatát. Kengyel Miklós professzor munkája 
annak bizonyítéka, hogy még a jogi írásbeliség legfonto
sabb évszázadában, a 19. században sem igaz maradék
talanul az állítás, hogy az írás győzött volna a jelképek 
fölött. A politikai kommunikáció egyik legfontosabb ak
tuális terepén, a népszuverenitást megtestesítő és az új al
kotmányosságot demonstráló törvényhozás és törvényke
zés világában hatalmas új szimbólum intézményesült: az 
igazságügyi hatalom üzeneteit közvetítő jelképrendszer. 
Épületeivel, belső tereivel, instrumentális szimbólumai
val, jellegzetes ruházatával, tárgyi jelképeivel.

*

Aligha állíthatnánk, hogy az igazságszolgáltatás történe
tének honi szakirodalma szegényes volna. Úgy a peres 
eljárás szerkezetének históriájával, mint a törvénykezé
si szervezet fejlődésével szisztematikusan foglalkozott 
tudósok sora, könyvtárainkban tucatnyi monografikus 
feldolgozást forgathatnak az érdeklődök. A bíróságok tör
ténete tankönyvek lapjaira került, látványos mennyiségű 
kisebb-nagyobb tanulmány foglalkozik a témával. Ezzel 
szemben az ítélkezés kultúrtörténetéről alig olvashatunk 
valamit. Jó évtizede e sorok írója kénytelen volt leszö
gezni egy pályázati anyag indoklásában, hogy a magyar 
jogtörténet-tudományi kutatásokból szinte teljesen hi
ányzik a jogi szimbólumok és ítélkezési szokások vizs
gálata.2 Amennyire alaposan és mindenre kiteijedően 
dolgoztak a címertan, a nemzeti jelképek kutatói, a val
lás és a néprajz jelképrendszerének feltárói, a politikai 
hatalom szimbolikus aktusait és a magyar szent korona 
történetét feldolgozó hozzáértők, olyannyira elhanyagol
ták jogtörténészek és történészek egyaránt a jogi jelké
pek vizsgálatát. Alig akadt tanulmány a törvénykezési 
szokásokról, az ítélkező helyekről, berendezésekről, tör
vényfáról vagy a büntetés végrehajtásának szimbolikus 
instrumentumairól, mint például a szégyenfáról. Néhány 
értekezés szólt csak a jogismeret-szélesítés, a jogi propa
ganda területéről, ami pedig (különösen a 19. századig) 
fő terrénumának tekintette a bírósági tárgyalást, majd 
az azt követő egzekúciót. A jogtudat és jogismeret ösz- 
szefüggéseit vizsgáló írások nélkülözik azt a nagy ívű 
megközelítést, amely dokumentálni képes a jog megis
mertetésének technikáit, a bűn és büntetés szerves össze
függésének hivatalos szemléltetését, az igazságosság és



a jogtalanság évezredes harcának színtereit, s a politikai 
hatalom ebben játszott konfliktuskezelő szerepét.

Azóta a helyzet némiképpen megváltozott. Két jog- 
történész műhely is vállalta a jogi szimbólum- és kultúr
történeti kutatások koordinálását. Ennek keretében több 
országos és nemzetközi konferenciára is sor került. S 
ahogyan az lenni szokott: az eszmecsere jótékony hatással 
volt a publikációs tevékenységre is. Nem csak a pécsi és 
a budapesti tanszékek munkatársai, de szinte valamennyi 
joghistórikus részt vett a munkában, amely bizonyította, 
hogy mennyi a megválaszolatlan kérdés, mily sok a fel
táratlan terület. Pécsett a korábbi eredmények értékelését 
és a kutatási feladatok régóta esedékes összefoglalását1 2 3 
Kajtár István professzor végezte el.4 Erre figyelemmel 
került sor Budapesten, az Eötvös Loránd tudományegye
temen két tanácskozásra 2005-ben és 2007-ben, közel 
hatvan jogtörténész, történész és levéltáros közreműkö
désével. A szakmai viták eredményeképpen jelent meg 
2006-ban a magyar jogtörténészek színe-javát felvonulta
tó tanulmánykötet,5 amit 2007-ben a Jogtörténeti Szemle 
különszáma követett.6 S elkészült egy harmadik, minden 
eddiginél szélesebb kutatási eredményekre támaszkodó 
összegzés is a jogtörténész szakma valamennyi kutatómű
helyének összefogásával.7 A Pécsi Tudományegyetem -  
30 éves évfordulóját ünneplő -  Illyés Gyula Főiskolai Ka
rának kezdeményezésére 2008 áprilisában Szekszárdon, 
több kutatóhely együttműködésében8 zajlott a jogi néprajz 
és a jogi kultúrtörténet kérdéseivel foglalkozó interdisz
ciplináris nemzetközi tanácskozás. Utóbb a konferencia 
előadásai bővített teljedelemben, tanulmányformában is

napvilágot láttak.9 Pécsért a nemzetközi együttműködés 
bizonyítékaként magyar nyelven publikálták Gemot Ko- 
cher grazi professzor 1992-ben, Münchenben megjelent, 
Zeichen und Symbole des Rechts. Eine historische Ikono- 
graphie című kötetét.10

Jóllehet ezekben a kötetekben akad néhány tanulmány, 
amely a törvénykezési kultúra alakulásáról szól, azok 
azonban részterületeken érintik a bíráskodás kultúrtörté
netét. Béli Gábor,11 Bódiné Beliznai Kinga,12 Frey Dóra,13 
Pap András László,1,1 P. Szabó Béla,15 Schweitzer Gábor16 
foglalkoztak csupán idevágó kérdésekkel. Joggal állíthat
juk tehát, hogy Kengyel Miklós professzor jelen könyvét 
tekintve jelentős fordulatról van szó a jogi kultúrtörténet
ben. A könyv monografikus igényű tablóként fogja át a 
bíróságok világát. Kengyel professzor vállalkozásának 
korábban is érzékelhettük jeleit. Részben a tárgyalási kul
túra és annak gyökerei foglalkoztatták,17 részben pedig 
a tárgyalásokat körülvevő, illetve azokban felbukkanó 
szimbólumok rendszere.18 Némi előzménye volt a magyar 
igazságügyi épületek feldolgozásának is. Nem tekintve az 
egyes törvényszékek, bíróságok, ügyészségek évfordulós 
emlékkiadványait. Pusztai László, Kállay István és Stip- 
ta István tanulmányokkal kiegészített albuma,19 illetve 
Pusztai László összefoglalója20 jelentik az előzményeket, 
írt e kérdésben Kajtár István21 is, s némi adalékul szol
gáltak a börtönarchitektúra témakörében megjelent tanul
mányok.22 Mindezek azonban csupán cizellálták a témát, 
annak meritumát Kengyel Miklósnak kellett az olvasó elé 
tennie. S ez most megtörtént.

Mezey Barna
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A  börtönügy elkötelezett kuta
tójának, az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kara tanszék

vezető professzorának és a Magyar 
Börtönügyi Társaság elnökének 
könyve nem csak a tudományos igé
nyesség, hanem az oktatás és az is- 
meretteijesztés szándékával is íródott.

A hét fejezetre tagolódó kötet a 
büntetések, valamint a börtön mint 
büntetés-végrehajtási intézmény ki
alakulásának és fejlődésének stációit' 
követi nyomon egészen a modem bör
tönök előfutárának tekinthető 16-17. 
századi fenyitöházak létrehozásáig.

Az 1. fejezet a börtönügy szemszö
géből némiképp prehistorikus bünteté
sek fejlődését tálja az olvasó elé. Ebben a korban a bünte
tések középpontjában az emberi test állt, nem kis részben 
annak is betudhatóan, hogy a (személyi) szabadságjogok 
csak a társadalom szükebb rétege számára jelentettek va
lódi értéket a szolgaságban vagy szegénységben élőkre ki
rótt szabadságfosztó büntetés hatékonysága -  e jogok valós 

_ hiányában -  kétséges eredményt hozott volna. Ennek nyo- 
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mán az ókori és középkori büntetés-végrehajtás elsősorban 
a testi szenvedésre fókuszált, s alakította ki sajátságos esz
köz- és intézményrendszerét. E szisztéma nem nélkülözte 
a mai ember számára kegyetlen, megalázó, hovatovább 
morbid instrumentumok és processzusok tárházát. A könyv 
lapjain olyan igazságszolgáltatás képe rajzolódik elénk, 
amelynek egyes elemeivel irodalmi, történelmi ismere
teink gyarapítása során már -  helyenként akár borzongva 
is -  találkozhattunk, itt azonban a hozzáértő tolmácsolás 
segíti eligazodni az olvasót. E fejezetből megtudjuk azt is, 

hogy a bezárás gyökerei -  paradoxnak 
tűnőén -  a kiközösítésben is keresen
dők, mert például a görög poliszokban 
kedvelt büntetés volt a száműzetés, a 
középkorban pedig a penitenciaként 
kirótt zarándoklat vagy katonai szolgá
lat szolgálta e célt; ám ekkor a közös
ség a kitaszított munkaerejét is elve
szítette, ezért célravezetőbbnek tűnt a 
jogfosztott személyt helyben elzárni és 
szolgasággal (is) büntetni. Mindez per
sze nem jelentette azt, hogy a korabeli 
tömlöc a büntetés egyfajta humanizált 
végrehajtási módja lett volna, sőt, az 
elzárás körülményei olykor csak a -  
valójában ki nem szabott -  halálbünte
tés hatályosulásának időpontját tették 
bizonytalanná.

A n . fejezetben a szerző a börtön fogalmának kiala
kulásával foglalkozik. A nyelvemlékek kutatásának ered
ményei nyomán az olvasó számára talán váratlan is lehet, 
hogy a nyelvtudomány szerint a börtön szó az -  ítéleteket 
is -  „kikiáltó, kihirdető” jelentésű bordó, bördö szóból 
ered, szemben az esetleges laikus vélekedéssel, amely a 
szó eredetét inkább az elzárás céljára szolgáló épület je


