
történél s z e m l e '^ - ' '
7 A jogi fikciók jelentőségéhez vő. már Maine, H. S.: Az ősi jog. Ford. 

Sárkány Mihály (Budapest, 1997, 18. p. skk.); Maine három olyan 
eszközt említ, amelyek révén a jog összhangba kerül az emberi társa
dalommal, történetesen a fikciót, a méltányosságot és a törvényhozást. 
Maine (i. m„ 20. p.) hangsúlyozza, hogy a fikciók „különösen kedve
zőek a társadalom csecsemőkorában... Kielégítik a jobbítási vágyat... 
ugyanakkor nem sértik a változástól való babonás irtózást, ami mindig 
jelen van". Mindez világosan tükröződik az itt elemzett lulianus-frag- 
mentum esetében is. -  A jogi fikciók kérdésköréhez római jogi és 
jog-összehasonlító szemszögből lásd: Dekkers, R.: La fiction juridi- 
que. Élűdé de  droit romain cl de droit comparé (Paris, 1935).

8 Kaser, M. -  Knütel, R.: Römisches Privatrecht (München, 2005'8, 
279. p.). Vö. ezt a forrásszöveget a D. 4 6 ,1 ,3 6  alatt fölvett, Paulus- 
tól származó -  itt most csak kivonatosan idézett -  forrásszövegben 
foglalt tényállással, amelyben a hitelező, akinek az adóssal szembe
ni követeléséért több fideiussor vállalt kezességet, miután az egyik 
kezestől elfogadta a pénztcljesítést, az adóssal és a többi kezessel 
szemben őt megillető kereseteit a fizető kezesre engedményezi 
(„ Cum is qui el reum e l fideiussores habens ab  unó ex fideiussoribus 
accepta pecunia praestat actiones... "). Ez a forrásszöveg szintén a 
beneficium cedendarum actionum klasszikus jogi előzményének te
kinthető. A szakirodalomban sok fejtörést okozó forrásszöveg mély
reható és kiváló elemzéséhez, a releváns szakirodalom összefogla
lásával lásd az újabb hazai szakirodalomból: Újvári E.: A hitelező 
kereseteinek engedményezése a teljesítőfideiussorra (Miskolci Jogi 
Szemle, 5, 2010. 1., 123 p. skk.); összefoglalóan: Zimmermann, R.: 
The law  o f  obligations. Román foundalions o f  the civilian tradition 
(Oxford, 1996', 134. p. sk.)

9 Az egész kérdéskör részletes elemzéséhez lásd az újabb hazai szak- 
irodalomból: Újvári: i. m., 116. p. skk.

10 A szakirodalomban igen régóta vitatott a dolus és a culpa lala mércéje 
azonosításának klasszicitása (Binding pl. elismeri, interpolációkritiku
sok egész sora viszont tagadja az azonosítás klasszicitását, lásd ekként 
pl.: De Mcdio, A.: Studisulla 'culpa tata' (B1DR 17 [1905]); Aran- 
gio-Ruiz, V.: Responsabilitá contrattuale in diritto romano (Napolj, 
19332, 251. p.; az irodalom összefoglalásával). A „culpa lala dolo ae- 
quiparatur " elvének klasszikus kori megfogalmazására nézve lásd pl. 
a depositum vonatkozásában Cels. D. 16, 3, 32, ahol Celsus Nervát 
idézi: „latiorem culpam dolum esse", ami Celsus számára is igen he
lyesnek tűnik („verissimum videtur"). Az a tény, hogy a szövegben a 
jogtudós culpáról beszél, a régebbi irodalomban már önmagában véve 
intcrpolációgyanút kellett (így pl. Arangio-Ruiz: Responsabilitá [id.], 
260. p. sk.); az újabb irodalom azonban nem vitatja a szöveg klasszi

citását; ehhez a kérdéshez, valamint általában a Celsustól származó 
forrásszöveghez lásd legújabban Völkl, A.: Zűr „diligentia quam in 
suis " des Verwahrers. In: Festschrift ju r Herbert Hausmaninger zwn 
70. Geburtstag (Wien. 2006,294. p. skk.)

11 A condictio indebitihez a hazai szakirodalomból lásd: Benedek Fe
renc: Tartozatlan fizetés a  római jogban  (Dolgozatok az állam- és 
jogtudományok köréből, XVIII, 1987,40-68. p.)

12 Vö. Bessenyő A.: Római magánjog (Bp.-Pécs, 2010,* 349. p. sk.)
13 „Si quis igitur crediderit etfideiussorem aut mandatorem aut spon- 

sorem acceperit, is non primum mox adversus mandatorem autfidei
ussorem aut sponsorem accedat. neque neglegens debitoris interces- 
soribus molestus sit, séd veniat primum ad  eum, qui aurum accepit 
debitumque contraxit. Et si quidem inde receperit, ab aliis abstineat 
(quid enim ei in extraneis érit a debitore completo?); s i  verő non 
valuerit a debitore recipere aut in partém aut in totum, secundum 
quod ab eo non potuerit accipere. secundum hoc a d  fideiussorem 
aut sponsorem aut mandatorem veniat e t ab illő, quod reliquum est, 
sumat. El si quidem praesentes e i consistant ambo, e t principális et 
intercessor, Itaec omni serventur modo; si vem fideiussor aut man- 
dator aut qui sponsioni se  subiecil adsit, principalem vem abesse 
contigerit, acerbum est creditorem mittere alicubi, cum possit mox 

fideiussorem aut mandatorem aut sponsorem exigere. Séd e t hoc 
quidem curandum a nobis possibili modo. Non enim eral quoddam 
hic antiquae légi dátum p m  sanatione remedium, cum utique Pa- 
pinianus maximus fuerit qui haec primitus intmduxit. Pm bel igitur 
fideiussorem aut sponsorem aut mandatoivm, et causae residens 
iudex det tempus fideiussori, idem est dicere sponsori et mandatori, 
volentibus principalem deducere. quatenus ille prius sustineat con- 
ventionem, et sic ipsi in ultimum subsidium reserventur: sitque sola- 
cio intercessori in hoc quoque iudex fideiussoribus enim et talibus 
pm desse sanctum est), ut illő deducto interím conventione tiberen- 
tur, qui p m  eo in molestia fiuerunt. Si vem tempus in hoc indultum 
excesserit (convenit namque etiam tempus definira iudicantem), tunc 
fideiussor aut mandator aut sponsor exequatur ütem, e t debitum exi- 
gatur contra eum, quem fidedixit aut p m  quo mandátum seripsit aut 
sponsionem suscepit, a creditore aclionibus sibi cessis. "

14 A magunk részéről is ahhoz az állásponthoz csatlakozunk, amely 
szerint a beneficium cedendarum actionum a iustinianusi jog termé
ke, lásd ilyen értelemben pl. Zimmermann: i. m., 136. p.; Briguglio: 
i. m., 1. p. skk.; Guarino, A.: Dirittoprivato mmano (Napoli, 2001n, 
847. p.); Talamanca, M.: Istituzioni di diritto mmano (Milano, 1990, 
605. p.) a posztklasszikus korra teszi a beneficium cedendarum ac
tionum bevezetését.
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Értelmes emberré, vagyis homo sapiensszé emelkedett 
eleink szellemi kibontakozása a távlatos, s egyúttal 
absztrakt gondolati tartalmak konstrukcióit hozta 

magával. Ábrák, képek, jelek a falakon, s másutt, megany- 
_  nyi utalás és bizonyíték a külvilág jelzéseinek, történései- 

48

nek intellektuális dekódolására. Majd a jelekből jelképek, 
ezekből pedig szimbólumok lettek, közösségképzők, azo
nosítók, szerves részeivé válva a hűbéri világ uralkodói, a 
későbbi századok királyai vagy az újkori polgári állam épí
tőmesterei világának. Az európai modem államok megje
lenése -  nemzetállami létben kicsúcsosodó folyamatként 
-  a jeleket és jelképeket a mindennapi élet részévé tették, 
szolgálva államok, népek, s más etnikai csoportok meg
különböztetését, illetve identifikálását. A szuverén hatal
mak léte amúgy is a szimbólumok számának gyarapítását 
idézte elő, s így gazdagította a differenciálódás és meg
különböztetés esélyét. A törzs, a törzsszövetség, a nomád, 
majd a feudális államalakulatok, utóbb a polgári kor mo
dem entitásai jelképeikkel a hatalom egységét és lakos
ságuk kohézióját vágyták-hirdették. Állatok, növények, 
tárgyak, pajzsok, színek, koronák, lobogók, himnuszok és 
címerek alkották, s alkotják-jelenítik meg ma is e világot,



J o g
a szimbólumok világát. A jelek-jelképek sűrűn buijánzó 
növényzete tarkította később a törvénykezés mezejét, s (a 
köpeny, palást, pálca jogar és kard képében) a jogélet és a 
jogviták létezésvilágát.

A szimbólumok jelentésének faggatása ma már szer
te a modemitás társadalmaiban a tudomány feladata. Am 
magyar honban e téren csak nap
jainkban, s éppen ez új század első 
dekádjában mutatkoznak meg az 
első tetterös eredmények.

A címben jelzett kötet, s az ab
ban fellelhető tanulmányok sora 
ennek a folyamatnak fontos és 
sikeres termése. Ezért aztán koc
kázat nélkül elmondható, hogy a 
most ismertetendő tekintélyes ter
jedelmű, majd hatszáz oldalt ma
gában foglaló kötet, tartalmával és 
gazdagon színes témakínálatával 
egyaránt válthat ki figyelmet, s mi 
több, a szélesebb olvasóközönség 
érdeklődésére is méltán igényt 
tarthat. A könyv, amely „történé
szek, levéltárosok, jogfilozófusok, 
politológusok és jogtörténészek 
összefogásának” ékes példája, ke
reken három tucat tanulmányt vo
nultat fel, s a kultúrával elegyes 
históriai kuriózumoktól a jelen
kor aktuális diskurzusait felidéző 
„szimbólum-üzenetekig”, a jogbölcseleti diszkusszióktól 
a nemzetközi jog világáig számos érdekfeszítő kérdést jár 
körbe.

A könyvismertetések szigorúan szűkös műfaji abron
csai a recenzens számára a kötet valamennyi dolgozatá
nak csupán leltárszerű felvillantását teszi lehetővé, ám mi
dőn ezt teszi, erősen reméli, hogy az érdeklődő publikum 
akár több írást is kitüntető figyelmére méltat majd.

A kötet szerzőinek alfabetikus sorában Balogh Judit 
dolgozata a nyitó tanulmány, amelyben a jeles szerző a 
nem törvényes ágyból származó gyermekek jogi helyze
tét, státuszuk múlt század derekáig változó tartalmát lát
tatja a Fattyák, potyagyerekek, orozva kőitek -  a törvény
telen gyermekek a magyar jogtörténetben című írásában.1

Bató Szilvia dolgozata (A halálbüntetés és Kossuth Hír
lapja, 1841-1844y- sajtótörténészeket bizonnyal nem ok 
nélkül frappírozó részletességgel villantja fel a reform
kori véleményvezér orgánum álláspontját a büntetőjogi 
kodifikáció e szimbolikus témájában, s dönti meg azt az 
évszázados tévhitet, amely szerint „Kossuth Lajos a Pes
ti Hírlapon keresztül „előkészítette” e büntetési nem el
törlését. Ehelyett a közhelyt romboló írás egyenesen oda 
konkludál, hogy a lap semlegesnek tűnő álláspontot lát
szott elfoglalni, s a szerkesztő maga „egyszer sem tárgyal
ta kifejezetten a halálbüntetés kérdéskörét, és utalásai is 
neutrálisak voltak”.

A lokális jog érvényesülését segítő tárgyi világban, a 
jogi népszokások jelképeinek maga készítette jászkun tár
latán vezeti át cikkében az olvasót Bánkiné Molnár Erzsé

bet, s kiállításának képein -  mindenekelőtt -  a „békepo
hár”, a „süveg”, a „bírópálca”, s a „tized botja” villannak 
fel különös élességgel.3

A protokoll hídja a jog és a szimbolika pillérei között 
című dolgozatában4 Beke-Martos Judit a viselkedéskultú
ra közéleti terepeit veszi górcső alá. A fiatal jogtörténész 

generáció ígéretes képviselője iz
galmas elemzésében helyesen álla
pítja meg, hogy jóllehet a nemzet
közi tárgyalások rituáléit keretbe 
záró magatartásformákat gyakor
ta nem is foglalják írásba, mégis 
azok nem egyszer transzparens 
politikai üzenetet hordoznak.

Bertényi Iván tanulmánya5 
(A vörös-ezüst sávozat és Aragó
nia) a pecsét- és címerábrázolások 
középkori világába kalauzol el, s 
igazolja, hogy a távoli Hispánia 
csak földrajzilag volt az óperenci- 
án is túl, ám kulturálisan igencsak 
hatott e táj eleinkre.

A feudális igazságszolgáltatás 
rejtelmei iránt érdeklődőket elégíti 
ki Béli Gábor, aki írásában az es
kütétel sajátos módjairól értekez
vén láttatja, hányféle formája-faj- 
tája is volt e bizonyítási eszköznek 
a középkori Magyarországon.6 
Az érdekfeszítő tanulmány hősei 

szerzőnknél igazi hús-vér emberek, akik perbeli cselek
ményeikkel az eskük funkcióiról jószerivel mindent el
árulnak.

Az európai és a magyar viselettörténeti kutatások ered
ményeit színes adalékokkal gazdagítja Bódiné Beliznay 
Kinga, aki írásában elsősorban az öltözködésre vonatkozó 
jogi szabályozást tekinti át, kitérve a megszégyenítő üze
neteket hordozó öltözékek ismertetésére, majd a köpeny, 
a kalap, a fátyol, a kesztyű és az övék jelrendszerének be
mutatására.7

Borús Péter dolgozatában (Az ausztriai polgári tör
vénykönyv szimbolikus jelentése a magyar jogtörténetben) 
a 19. század elején megalkotott kódex magyarországi kar
rierjét, majd annak rendkívül tanulságos utóéletét világítja 
meg.s

Décsey Sándor a nagykanizsai 29. Lövész Ezred csa
patzászlaja Rákosi-címertől történt megszabadításával 
kapcsolatos mozgalmas cselekménysorokat villantja fel, 
majd pedig e bátor tett későbbi -  négyesztendei szabad
ságvesztést eredményező -  jogi következményeit láttatja 
Zászlógyalázási per (1956) című dolgozatában."

Föglein Gizella A nemzetiségi-kisebbségi szervezetek 
névszimbolikája Magyarországon (1945-1969) címmel 
értekezik.10 A jelenkortörténet elismert kutatója a második 
világháború utáni évtizedek hazai nemzetiségi szövetsé
geinek tablóját megfestve bemutatja a szláv, román, né
met szerveződések mindennapjait, s érzékelteti a kultúra 
világában felmutatott eredményeiket, hagyományőrző te
vékenységüket.

CLTEJv** Kam

Sawvitm
M iz e y  B ajina

A SZIMBÓLUMOK ÜZENETE

49



G. Etényi Nóra írásával meggyőzi az olvasót ar
ról, hogy nem csupán a könyveknek, de a címeknek is 
meglehet a maguk sorsa. Esetünkben ez nem jelenthet 
egyebet, mint hogy a szerző tanulmánya sokat sejtető cí
mének hatására" a vizsgált röplapok, versek, szobrok, 
festmények, s metszetek számbavételével magunk is 
megismerkedhettünk a 17. század európai politikájának 
lüktető krónikájával.

Gosztonyi Gergely dolgozata a jelenkorba, a hazai 
(kis)közösségi rádiózás mindennapjaiba, a magyar triális 
médiarendszer izgalmas szegmensébe kalauzolja el a ma 
emberét, s a jó esetben párszáz hallgató számára műsort 
szolgáltatókkal kapcsolatban sugallja: szeressük e kicsi
ket, s nem elsősorban azért, mert szépek, hanem mert ők 
valósítják meg a médiaszabadság kis köreit.12

Homoki-Nagy Mária -  a Tisza-parti jogtörténész mű
hely, a szegedi jogi fakultás kiérdemesült kutatója -  a kö
tetben prezentált írásával13 a feudális nemesi magánjog 
centrális tájain a birtokba történő beiktatások szokásszerü 
rítusait, s funkcióváltásait járja körül, leszögezve: a be
vezetés „kialakulásakor egyértelműen kifejezte, hogy egy 
adott ingatlan jószágnak ki az új tulajdonosa, birtokosa”. 
Kisvártatva azonban e „szimbolikus cselekményből érvé
nyességi kellék lett”...

A halalom ünnepe -  az ünnep hatalma figyelemfelkeltő 
címmel Horváth Attila Rákosi Mátyás, majd Kádár János 
országosának hivatalossá tett alkalmait, a megemlékezé
sekre érdemesített piros napos dátumokat villantja fel ta
nulmányában.14 Pontos leltár ez, a kortársak számára idő
utazás, a fiatalabb generációknak jobbára mementó.

Aki különös vonzódást érez a Glóbus egzotikus tájai
nak misztikus jogintézményei iránt, az nem hagyhatja fi
gyelmen kívül az ókori kelet története avatott kutatójának, 
Jany Jánosnak ehelyütt publikált munkáját.15 A jeles szer
ző a keleti jogi kultúrák kódolt világába vezeti el a ma 
emberét, láttatva -  többek között -  a saru, a bot és a fátyol 
jelentéstartalmát.

Kabódi Csaba a jelképek világát a börtönök romanti
kusnak távolról sem nevezhető celláiból vizsgálja, kutatva 
e büntetés-végrehajtási intézmények szimbolikus funkci
óit.16 A majd kismonográfiába hajló elemzés tanulságos 
olvasmány a történész társadalom, a jogalkotás mai em
berei, no meg a nagyközönség számára is.

A kódolt jogi jelentéstartalmak teljessé tételére Kajtár 
István -  a pécsi jogtörténész iskola meghatározó kutatója
-  tengerre száll, s tanulmányában a hadihajónevek sokat 
sejtető üzeneteit taglalja.17 A szerző megállapítja, hogy a 
hatalom kultúrtörténetének szimbólumrendszere gyakorta 
építkezik a hajózással kapcsolatos motívumokból. A ha
dihajókra elhelyezett jelvények bemutatása, s e fontos 
vízi jármüvek elnevezései angol, német, osztrák-magyar, 
francia, olasz, amerikai és szovjet hajókon villannak fel 
Kajtár professzor reveláció erejével ható írásában.

A jogtudomány avatott munkásai, csakúgy, mint a gya
korlat emberei gazdagodhatnak Karácsony András és Te- 
chet Péter gondolatébresztő írásával, amelyben az idő és a 
jog fogalmainak elválaszthatatlanságáról olvashatunk. Az 
időproblematikát jogfilozófiai témaként vizsgáló cikk szól
-  a többi mellett -  a jog időtlenségéről, a jog előtti időről,

az időbeni, s az azon kívüli jogról, valamint a jog belső 
világának időségéről.

Kardos Gábor, a nemzetközi jog tudós művelője szak
máját ezúttal a jelképek prizmáján át láttatja dolgozatá
ban.18 Meggyőző erejű okfejtésében igazolja, hogy az 
államok közötti jogviszonyok nem csupán, s nem is el
sősorban jelképiek, hanem nagyon is valóságosak, ame
lyeket nem kerülnek el a szimbolikus-rituális aktusok, sőt 
ezeknek fontos szerep jut az intemacionális kontaktuso
kon.

Amióta Komáromi Andor, majd később Schram Ferenc 
-  még a múlt században -  a magyarországi boszorkánype
rek gyűjteményes dokumentumköteteivel megajándékoz
ta a történelem iránt érdeklődő közönséget, azóta a jogtör
ténészek időről időre kirándulást tesznek erre az igencsak 
izgalmas terepre. S hogy e kalandozások távolról sem bul
vár igények kielégítését szolgálják, arra ezúttal is eklatáns 
bizonyíték Koncz Ibolya Katalin tanulmánya,19 amelyben 
a joghistorikusok derékhadához tartozó tudós -  az ide
vágó könyvtárnyi köteten, s a jogesetek százain-ezrein 
magát áthámozva -  a boszorkányság és a boszorkány fo
galmának leghitelesebb jogtörténeti értelmezését végzi el.

Máthé Gábor -  a szakma méltán nagytekintélyű do
yenje -  a politikát, csakúgy, mint a nagyközönséget máig 
foglalkoztató kérdéssel, a Szent Korona-eszme probléma
körével foglalkozik nagy ívű esszéjében. A hazai közjog 
e fontos, mondhatni megkerülhetetlen teóriája fejlődés- 
történetének, s alakváltozásainak vizsgálatát sokunk pél
daképének, Eckhart Ferencnek szellemében, s az általa 
hirdetett „gondolatfolytonosság” vállalásával teljesíti, 
midőn leszögezi: A „magyar korona különös jelentőségre 
tett szert, mert történeti individualitásunk bizonyítékaként 
szolgált.... A 20. században... pedig egyértelmű, hogy az 
évszázados nemzeti létet és a szuverenitást kívánta repre
zentálni.”20

Mezey Barna, a büntetés-végrehajtás, köznapi nevén 
egyszerűen csak börtönügy néven ismert tudományterület 
eminens kutatója, egyúttal a kötet igényes szerkesztője, 
A börtön architektúra szimbólumai című írásával21 gazda
gította a kiadványt. A két tudományterület -  a jog- és épí
tészettörténet -  mezsgyéjén született tanulmány a 17-18. 
század uralkodóvá váló stílusirányzatának, a szinte min
den téren monumentalitásra törekvő barokknak a börtön
építészetre gyakorolt hatását elemzi. A pesti jogi fakultás 
professzora okfejtésében leszögezi, hogy az építészet je
lesei túlléptek a korábbi korlátáikon, s megteremtették a 
terület mintaintézeteit. Az e korban emelt szuperbörtönök 
a hatalom erejének kisugárzását jelenítették meg, hirdet
ve az erő, a hatalom és a biztonság mindenek fölöttiségét.

Akiket igazán foglalkoztatnak a múlt ködébe vesző, 
eleddig homályban maradt történések, azok minden bi
zonnyal érdeklődéssel vegyes izgalommal foghatnak bele 
Nótári Tamás dolgozatának olvasásába.22 A középkor esz
perantójában, a latinban való jártasságra is apelláló tudós 
riport a dolgozat száraznak tetsző címével ellentétben ér
dekfeszítően láttatja Nagy Károly korának egy kevéssé 
ismert hőse személyét. Ingó herceget, s annak legendáját.

Amióta -  úgy 1150 körül -  a névtelen jegyző, Anony
mus krónikája a „magnum aldamas”-ról, mint valamiféle



Jog
szimbolikus szokásszerű tettről említést tett, azóta számít
hatjuk a pohárürítésekkel kísért jogi aktusok megerősíté
sének szokását. Nagy Janka Teodóra kiváló elődök nyom
dokain vizsgálja az áldomásnak mint jogintézménynek 
Werbőczytől napjainkig terjedő karrieijét, s helyeként-ko- 
ronként változó koreográfiáját.23

P. Szabó Béla „egy eldugott burgenlandi folyóiratban” 
bő félévszázada közzétett dokumentum vallatására vállal
kozott, amely a hétszemélyes tábla alakuló ülésének cere- 
moniális környezetét vázolta.24 A forgatókönyvnek is beil
lő leírás keletkezéstörténetének és tartalmának elemzésén 
túl a dolgozat méltatja az 1723-as felsöbírósági reform, 
s az abban központi szereplőként megjelölt hétszemélyes 
tábla jelentőségét.

Pandula Attila, a történeti segédtudományok, s azon be
lül is kiváltképp a falerisztika, a vexillológia és a heraldika 
széles körben ismert tudora az „árpádsávos” zászló és lo
bogó történetére irányítja rá a figyelmet tanulmányában.25 
Ebben az aktuálpolitikától átforrósított témában egyfelől 
leszögezi, hogy dolgozatának tárgya a történelmi zászlók 
egyik alaptípusa, amelyhez a múlt század első harmadáig 
semmilyen negatív asszociáció nem társult, másfelől pium 
desiderium halk sóhajával jegyzi meg, hogy „...célszerű 
lenne nemzeti szimbólumaink történetének és jelentősé
gének a jelenleginél jóval árnyaltabb értékelése.”

Az emberi és politikai jogok egyik fontos intézményé
nek, a mozgás- és helyváltoztatás jogának szenteli figyel
mét -  gazdag jogszabályi háttérre hagyatkozó -  írásával 
Pál András László,26 felidézve a fontos alapjog történeti 
alakváltozásait a Magna Chartától az áprilisi törvényeken 
át egészen Schengenig. A szerző jelentős érdeme az egyes 
korok úti okmányaival összefüggő szabályozástörténet 
dokumentumainak hiteles bemutatása is.

Pálvölgyi Balázs, a hazai közegészségügy igazgatá
sának historikusa tanulmányában az elmebetegügy 19. 
század végi reménykeltő fejlődését tekinti át.27 A szerző 
az e téren is észlelhető megkésettség konstatálása után té
májának tablóját szemléltetve szögezheti le, hogy a nem 
közveszélyes elmebetegek sorsában a javulás tetten érhe
tő volt, minek köszönhetően a társadalom számon kérte 
tagjaitól „az elmebeteg helyzetét, és feladatokat osztott a 
különböző szereplőkre, a családtagoktól a rendőrségen át 
a községekig”.

„Adjunk neki serleget a hőstettéért..." E figyelemfel
keltő címmel hívja Peres Zsuzsanna a török elleni honvé
dő harcok évtizedeibe olvasóit azzal, hogy a Pálffy család 
elsőként híressé vált tagja, a „győri hős” küzdelmes éle
tének szenteli figyelmét.28 Korának e jelentős hadvezé
re -  amint arról szerzőnk beszámol -  valóban rászolgált 
minden elismerésre, hiszen életében 26 győzelmes csatát 
vívott meg az oszmán seregekkel. így érthető, hogy „a ke
resztény hősiesség példaképeként" ünnepelték.

Scliweitzer Gábor színes írásában izgalmas kirándulást 
tesz a felvilágosodás és a reformkor évtizedeibe, midőn 
nótáriusok, prókátorok és táblabírák irodalmi ábrázolásá
ról értekezik.29 Kisfaludy Károly, Eötvös József, Arany 
János, Vas Gereben és mások ,jogtudó, jogismerö, jog- 
alkalmazó” hősei elevenednek meg a dolgozat lapjain. 
Magunk a szerzővel együtt mondhatjuk, hogy a literatúra

e hősei napjainkig alakították és formálták a tágan értel
mezett jogászi és nemzeti önképet.

A egyesülésre törekvő Európában, ahol napjainkban 
a határok légiesítése csaknem megvalósult folyamat, az 
államok szuverenitását jelző jelképek fontossága, s külö
nösen az államhatárok határjeleinek jelentősége mindin
kább halványul. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy e 
hajdan nem csupán szimbolikus, hanem nagyon is mate
riális jelentőségű intézmény ne váltana ki napjainkban is 
érdeklődést. Suba János ehelyütt publikált dolgozata ép
pen ennek kielégítésére vállalkozik.30 Jó szívvel ajánljuk 
tanulmányozásra.

Szádeczky-Kardoss Irma írásában31 a honfoglalást köz
vetlenül megelőző évtizedekbe, Árpád „politikai karrier
jének” kezdeteihez vezeti el a nyájas, érdeklődő olvasót. 
A színes, eleven stílusjegyekkel büszkélkedő dolgozat 
mélyrehatóan vizsgálja az egyes, politikai jelentést hor
dozó, nem mellesleg mágikus erővel felruházott szimbó
lumok -  így a pajzs, valamint a fehér ló -  szerepét, s üze
neteit.

A tanulmánykötet következő dolgozata, a német jog
história kiváló művelője, Szigeti Magdolna tollából, a haj
dan volt kelet-német állam hatalmi jelképeit vizsgálja.32 
Az egykoron örök létre álmodott, ám pár évtized múltán 
jobblétre szenderült entitás szimbólumainak hiteles leltárát 
veszi számba a tanulmány, amely szól zászlóról, címerről, 
himnuszról, hajdan büszkén viselt kitüntetésekről, művé
szinek tervezett emlékművekről, amelyek persze „nem 
tudták betölteni küldetésüket, s a rendszer szétesésével... 
eltűntek a közéletből és az emberek mindennapi életéből”.

Az államelmélet tudományának elmélyült kutatója, 
Takács Péter Az elfeledett „Jogtudomány" című írásá
ban Gustav Klimt 1903 és 1907 között született, s ritkán 
méltatott festményét elemzi-értelmezi.33 A gazdag képi 
illusztrációval felékesített tanulmány izgalmas intellek
tuális kihívás mindazok számára, akik jogászként vagy a 
közügyek iránt érdeklődőként szívesen tesznek kirándu
lást a képzőművészet terepein.

A jelképek iránti fogékonyság, s mi több, a szimbolikus 
politizálás iránti hajlandóság a magyar köztörténeti való
ság folyamatos kísérőjelenségeként mutatkozott. Nem 
volt ez másként a boldog békeidők évtizedeiben sem, mi
dőn az 1867-es kiegyezéssel tető alá hozott kétközpontú 
államalakulat közös címerében kellett a feleknek meg
egyezniük. Varga Norbert dolgozata a sok évtizedes disz
kusszió eredményeként létrejött „középcímer” bemutatá
sára vállalkozik.34 Az adatokban bővelkedő írás olvastán a 
kortársi közönség sokat tudhat meg a dualista monarchia 
mindennapjairól, s feszítő ellentmondásairól.

„ Dignaremur comitatibus orma atque sigillum dare " 
-  olvashatjuk a Corpus Juris 1550-es esztendei termé
séből, annak 62. cikkelyében, s találkozhatunk e törvé
nyi paranccsal Vitek Gábor tanulmányának címében is.35 
A vármegyék hitelesítési gyakorlata történeti ciklusainak 
bemutatására vállalkozó, s bőséges irodalmi forrásokra tá
maszkodó írás a késő középkortól napjainkig kíséri figye
lemmel a helyi hatóságok jelképeinek -  címeres pecsétek, 
címerek és zászlók -  gyakorlati funkcióit, s szimbolikus 
üzeneteit.

51



történeti szemle
A három tucat írást magában foglaló tanulmánykötet záró 

dolgozata Völgyesi Leventén, a közigazgatás- és egyházjog
történet ígéretes kutatóját dicséri.36 A városok hatalmi szim
bolikáját láttató, egyéni hangvételű, s interdiszciplinaritásra 
törekvő írás kis- és nagyvárosi jelképek láttatásával vezeti 
el az olvasót Sienába, Firenzébe, Kölnbe, Speyerbe, Budára 
és Pestre, s biztosítja a ma emberét arról, hogy a szimbó
lumgyártás e települések keretein belül tovább folytatódhat.

A sokszínű, a hatalom és a jog épületének jelképeit 
csokorba gyűjtő könyv valóban fontos hozzájárulás a jogi 
kultúra- és szimbolikatörténet eddigi tudományos ered
ményeihez, s bizton állíthatjuk, hogy a szakma iránt ér
deklődőkön túl a kortársi nagyközönség is haszonnal for
gathatja azt.

Révész T. Mihály
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A passaui Schenk Verlagnál jelent meg Nótári Ta
másnak a a kora középkori Salzburg történetéről 
és történetírásáról szóló könyve, amely tematiká
jában ugyan megegyezik 2007-ben napvilágot látott ma

gyar nyelvű monográfiájával (A salzburgi historiográfia 
kezdetei. Szeged, 2007), azonban mégis önálló műnek te
kinthető, hiszen a szerző ott közölt álláspontján számos 
esetben finomított, és az időközben megjelent szakiroda- 
lom eredményeivel gazdagította és árnyalta véleményét.

A monográfia szerkezetét tekintve jól áttekinthető, Salz
burg püspökei/érsekei által fémjelzett korszakok szerint, 
kronológiai sorrendben haladva, három fejezetben mutat
ja be a szerző Salzburg, s azon keresztül Bajorország 7-9. 
századi történetét.

A monográfia első fejezete Virgil püspök korát taglal
ja, először felvázolva az általános és szélesebb történeti 
hátteret, azaz a bajor kül- és belpolitikai viszonyokat. Ez
által segítve az olvasót, hogy könnyebben tudja történelmi 
kontextusba helyezni a fejezetben később részletesebben 
tárgyalt témákat, mint például a bajor egyházszervezet 
kialakulását, vagy a három bemutatott forrás elemzését 
(Libellus Virgilii, Liber Confraternitatum és Gesta Sanc- 
ti Hrodberti confessoris). Ezek közül ehelyütt csak az 
utóbbit részletezzük. Ennek kapcsán a szerző nem csak a 
szigorúan a legendához tartozó kérdésekre keres választ, 
hanem több, Salzburg késő ókori és kora középkori törté
netét érintő problematikát is behatóan tárgyal. A salzburgi 
kereszténység kialakulása és kontinuitása kapcsán figyel
met érdemel az Eugippiustól származó, 511 -ben írt Vita 
Sancti Se\’erini, amelynek 13. és 14. fejezete említést tesz


