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A
 VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 
a kultúra- és tudományköziség jegyében zajlott, 
aminek okán magam is a jog és az irodalom, pon
tosabban a jogtörténet és az irodalom határterületére ka

landoztam.
A magyar jogi terminológia kialakulásával és kuta

tásával már sokan foglalkoztak (elég csak Kovács Fe
renc alapvető munkájára utalni),1 azonban most nem is 
ennek folyamatáról, hanem az irodalmi nyelv és a jogi 
szakszókincs közti kapcsolatról lesz szó néhány kira
gadott példa alapján. Egészen pontosan azt vizsgálom, 
hogy jogi műszavak milyen összefüggésben jelennek 
meg Jókai Mór regényeiben. Nem csupán arra a sajá
tosságra kívánok rámutatni, hogy az író Jókai megle
hetősen gyakran használ műveiben jogi terminusokat, 
hanem foglalkozom azzal is, milyen további szakmai 
vagy tudományos eredménnyel járhat, ha az ember jo-

Korsósné Delacasse Krisztina

Jog és irodalom határán
A magyar jogi szaknyelv és 
az irodalmi nyelv kapcsolata 
a 19. században -  Jókai nyomán

gászként-jogtörténészként nemcsak szakirodalmat, ha
nem szépirodalmat is forgat.

Jókai Mór jogi tanulmányokat folytatott, az ügyvédi ok
levelet is megszerezte, ebből kifolyólag nem is igazán fur
csa, hogy szakmája szókincsét beleszőtte műveibe. Még 
akkor sem, ha tudvalevő róla, hogy -  a kötelező patvarián 
és jurátuskodáson kívül -  szinte semmi időt nem töltött el
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a pályán: prókátorként 1846-ban egy pert nyert ugyan, ám 
azután egyszer s mindenkorra félretette az ügyvédi diplo
mát, és kizárólag az irodalom felé fordult.2 Ennek fényé
ben valóban csodálatra méltó, hogy e kifejezésekkel nem 
csupán „művelt laikus” gyanánt dobálózik, hanem azokat 
későbbi műveiben is rend
szerint helyesen, mi több, az 
általa ábrázolt kor jogrendjé
nek megfelelően alkalmazza.
Vannak természetesen olyan 
esetek is, amikor a szerző va
lamely szakkifejezést a jogi 
regiszterből kiemelve, más 
értelemben használ, mintegy 
metafora gyanánt. Ilyenre 
rálelni a jogtörténész szá
mára igazi csemege, míg az 
átlagos olvasó valószínűleg 
átsiklik felettük, vagy netán 
értetlenkedve fogadja, mi 
szükség újabb idegen sza
vakra a regényben. Hiszen 
ez a jogi terminológia ré
szint még mindig latin, de a 
magyar nyelvbe szervesen 
illeszkedő, annak nyelvtani 
szabályai alapján használt 
(például ragozott) szavakat, 
szófordulatokat j elent.

1. Nyelvi bravúr
A Kőszívű ember fiaiban csodálkoztam rá először erre a 
nyelvi leleményességre, méghozzá „A kézfogó napja” 
című fejezetben, amikor Rideghváry Bence, vármegyei 
adminisztrátor az elhunyt Baradlay Kazimir végakara
ta szerint feleségül kívánja venni annak özvegyét: „Ri
deghváry úr apránként átesett porhüvelye külsejének át- 
idomításán ez értekezés alatt. Fekete díszöltözetbe iktatta 
magát, s el lévén készülve ügyének levátájára, megindult 
szobájából a címerterembe,[...]”3

Az idézett részletben az adminisztrátor tehát házasság
kötésre készül, ami nemcsak a tervezett frigy magánéleti 
és jogi jelentősége folytán lényeges, hanem egyúttal a me
gye celebritásainak színe előtt végbemenő, akár politikai 
jelentőséggel is bíró társasági esemény. A dolog ünne
pélyességét, fontosságát, továbbá azt, hogy itt most egy 
hosszabb folyamat kezdőpontjáról van szó, a regényíró 
egy olyan, a jogi szaknyelvből kölcsönzött kifejezéssel 
jelzi, ami napjainkban már magyarázatra szorul.

A levata a tradicionális jogban az ún. perfelvételt jelen
tette, vagyis a per megindulásával függ össze. Az ünnepé
lyes írásbeli per folyamán a per előkészületi szakaszában 
az idézésben kijelölt határnapon ugyanis a felperes vagy 
az ő képviselője megjelent a bíróság e célra szolgáló helyi
ségében, az ún. pertárban, és kérte a per felvételét. Ameny- 
nyiben minden feltétel adott volt (a képviselő bemutatta 
ügyvédvalló levelét, a keresetlevélnek illetve a perbehí- 
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vó parancsnak a kézbesítéséről, továbbá az idézés meg
történtéről szóló kézbesítési jelentést), a bírósági jegyző
könyvbe, voltaképpen annak fejrészeként feljegyezték a 
„Levata est causa” bevezető formulát, vagyis azt, hogy 
felvétetett valakinek a pere. Ezután szólították az alperest,

akinek az ottani megjelenését
-  akár szintén ügyvédje által
-  comparatiónak nevezték, s 
szintén a jegyzőkönyvbe fog
lalták. Ezzel a per egy követ
kező, már a bíróság előtt zajló 
szakaszába lépett, bár még to
vábbi percselekményekre ke
rült sor, amire az ügy érdemi 
részére tértek. A perfelvétel, a 
levata jelentősége abban állt, 
hogy amennyiben a felperes 
azt elmulasztotta, ellene meg 
nem jelenés okán („per non 
venit”)  olyan ítélet született, 
amellyel örök hallgatásra ítél
ték, vagyis arra, hogy az adott 
igényét bíróság előtt többé 
nem érvényesíthette az alpe
ressel szemben.

Mint a fentiekből kitetszik, 
Jókai zseniális irodalmi esz
közzel élt annak megjelení
tésére, milyen komoly jelen
tősége van a gróf számára a 
hamarosan megkezdődő ese
ménynek. Ez annak fényében 
még inkább kifejező, hogy 

néhány oldallal később az is kiderül, a hatalmas készü
lődés részéről hiábavalónak bizonyult, hiszen Baradlay 
Ödön és Lánghy Aranka a két házasulandó fél, az ő es
küvőjükre gyűlt össze a vendégsereg, Rideghváry tehát 
hoppon maradt.

2. Az irodalmi példák felhasználása 
az oktatásban

Önmagában nem újdonság, ha valaki bármely tárgy taní
tása során irodalmi példákkal él. Amellett azonban, hogy 
bizonyos jogintézmények magyarázataként vagy illuszt
rálására gyönyörű, regényekből kiragadott eseteket lehet 
beágyazni, körülbelül másfél évtizede ennél merészebbet 
gondoltam. Úgy döntöttem, megér egy teljes szemesztert, 
egy önálló kurzust, hogy a hallgatókkal együtt dolgoz
zunk fel néhány kiválasztott regényt. Így indult el a „Jogi 
esetek Jókai regényeiben” című szabadon választható 
szeminárium, aminek egyik célja kimondottan az, hogy a 
jogtörténész szemszögéből elemezzünk egyes regénybeli 
történéseket. Nem arról van szó tehát -  mint azt néhány 
jogász kolléga szintúgy teszi - , hogy hatályos jogszabá
lyaink alapján göngyölítünk fel valamely, az irodalomból 
ismert esetet, hanem különös hangsúlyt fektetünk annak a

Jókai Mór szobra Révkomáromban



Váltó

meghatározására, milyen korban, hol, milyen környezet
ben, helyszínen játszódnak az események, és az ott, akkor, 
az adott személyi körre hatályos szabályokban keressük a 
megoldást.

A bőséges választékból a Szegény gazdagok váltóha
misítási ügyét idézem fel, s ezen keresztül mutatom be, 
mi mindent lehet feltárni jogtörténészként akár csak egy 
részlet alapján is.

„A másikra, a gyermekre nézve pedig egy borzasztó 
váddal áll elő unokabátyja. Egy váltót mutat elő negy
venezer forintról, melyet a gyermek hamisított, nénje, 
Hátszegi báróné nevére. [...] A dolog nevetségesen hi
hetetlen, de így van, én láttam a váltót, mert bíróilag le 
van foglalva. Egészen a fiú keze írása, még testvérének 
aláírt nevében is jó l felismerhető, melyet még csak nem 
is utánzott jól. ”4

„Afiatalember kivallá, hogy a kérdéses váltóhamisítást 
csakugyan ő követte el; hanem egyúttal azt is, hogy erre 
őt Margari úr vette rá, és hogy az általa írt váltó ere
detileg negyven forintról szólt, s így okvetlen valakinek 
másnak kellett abból negyvenezret csinálni. [...] Ez a 
körülmény nagyon kényes, megvallom -  folytatta Mo- 
nori -, mert ezáltal a fiatalembert terhelő vád nagyon 
megkönnyebbül, s annak nagyobb része eddig egészen 
mentes vállakra fog  nehezülni; ő mint kiskorú, beszá
mítás alá kevésbé vehető[...]”5

Az idézett ügyet több szempontból is érdemes megvizs
gálni és magyarázni. Mindenekelőtt a váltó és a váltóha
misítás jelentése tisztázandó. Mivel a regény az 1830-40- 
es években játszódik, ezért már figyelembe lehet venni 
az 1840. évi XV törvénycikket, a magyar váltótörvényt. 
Eszerint (1. §) a váltó „olly oklevél, melly által kibocsá
tója magát a köztörvényieknél szigorúbb feltételek alatt 
kötelezi, hogy valamelly meghatározott somma pénzt, bi
zonyos helyen és időben vagy maga fizetend, vagy annak 
más általi kifizetését eszközli. ”

Bár a hamis váltó és a váltó meghamisítása kifejezések 
előfordulnak a jogszabály szövegében, de a törvény nem 
határozza meg pontosan, mit kell ezeken érteni. Ezt a hi
ányt is pótolja a váltótörvény módosításáról és kiegészíté
séről szóló 1844:VI. tc., amely tartalmazza többek között 
a váltóhamisítás tényállását és az annak során követendő 
eljárást is (28. §). Büntető kódex híján (hiszen az 1843- 
as büntető törvénykönyv tervezetéről az országgyűlés két 
táblája nem tudott megállapodni) tehát magába a váltó
törvénybe foglalták bele a váltóval kapcsolatos visszaélést 
mint önálló deliktumot.

A váltóhamisítást eszerint három elkövetési magatar
tással lehetett megvalósítani: hamis váltó készítésével, az 
eredetileg igaz váltó utólagos meghamisításával, illetve a 
hamis váltónak a felhasználásával. A tettes a törvénycikk 
szóhasználata szerint mint tolvaj volt büntetendő „minden 
okozott károknak és költségeknek [...] megtéritése mellett 
8 évig terjedhető rabsággal”.

A regénybeli esetben a fiatalember (Lapussa Kálmán) 
az első fordulat szerint követte el a bűncselekményt, hi
szen eleve hamis váltót állított ki a nővére nevében, az ő 
aláírását is hamisítva. A továbbiakból azonban az is kide
rül, hogy az adott váltóval kapcsolatban nemcsak Kálmán, 
hanem más is gyanúba keveredett: valaki, aki az eredeti
leg negyven forintról szóló váltót negyvenezerre írta át.

A váltó utólagos megmásítását az említett szakasz 
második fordulata határozta meg és kriminalizálta. Sajá
tos azonban az eset azért, mert szigorúan ragaszkodva a 
törvény szövegéhez abban az szerepel, hogy „valamely 
magában igaz váltót bármelly részben meghamisít”, a re
gényben pedig a kérdéses váltó nyilvánvalóan nem volt 
„igaz váltó”, mert nem a kiállítóként feltüntetett személy
től származott. Nem túlságosan elmélyülve e ponton a 
tényállás magyarázatában, elképzelhető, hogy a törvény
alkotó szándéka valóban nem irányult arra az esetre, hogy 
az a magatartás büntetendő legyen, amellyel valaki a ha
mis váltót tovább hamisítja. (Talán egy ilyen „dupla csa
var” már valóban csak az írói fantázia szüleménye, és a 
praxisban nem tűnt fel, mindenesetre ezt a kérdést később 
az 1878:V. tc sem cizellálta tovább. A Csemegi-kódex

51



1

~-'r_ ■•lrpila.fr biztoHif 1.42Q&

;j  ....... ......................

. ő lto u j' y f) ‘ 
'‘3£l<%hhl'&.c£

ÜHÜKBISKIÍ2I.:'/r j i t ó w H
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a váltóhamisítást mint a magánokirat-hamisítás súlyo
sabban minősülő esetét rendelte büntetni, amelyet 403. 
§-ában akként határozott meg, hogy „öt évig terjedhető 

fegyházzal büntetendő a magánokirat hamisitása, ha: 1. 
hamis váltó készitése, vagy a valódi váltó meghamisitása 
által követtetik e l”.)

Vélhetően azért sem lehetett gyakorlati jelentősége 
a problémának, mert az akár így, akár úgy hamis vagy 
meghamisított váltót általában felhasználták, hiszen vég
ső soron e célból hamisítottak, s így önmagában már ez 
utóbbi (a törvény által meghatározott harmadik elköveté
si magatartás) megalapozta az elkövető felelősségét. Bár 
a regénybeli eset e szempontból is sajátságos, hiszen a 
váltóban feltüntetett összeg megsokszorozásának indoka 
sokkal inkább Kálmán (vagy Henriette) helyzetének sú
lyosbítása volt...

A regényből kiemelt ügy kapcsán még két további 
probléma merülhet fel.

Először is, mit kell érteni az alatt, hogy Kálmán „mint 
kiskorú beszámítás alá kevésbé vehető”? Másrészt mi
vel „a fiatalembert terhelő vád nagyon megkönnyebbül, 
s annak nagyobb része eddig egészen mentes vállakra fog 
nehezülni”, voltak-e részesek a Kálmán által végrehaj
tott váltóhamisítás elkövetésében, netán másik tettest kell 
majd felelősségre vonni?

A két kérdés egymással összefügg. Az elsőre válaszol
va a belátási képesség hiánya tűnik kézenfekvőnek, hiszen 
őt gyermeknek nevezik és kiskorúnak, aki „beszámítás 
alá kevésbé vehető”. A gyereket a tradicionális jogban 
törvényes kora elérésétől tekintették vétőképesnek. En
nek határa a 16. századtól mindkét nem vonatkozásában 
a 12. életévben rögzült. A 18. század végén, a 19. szá
zad első felében a joggyakorlat és a kodifikációs terve
zetek eme életkor alatt úgy tekintettek a gyermekre, mint 
aki nem rendelkezik a beszámításhoz szükséges belátási 
képességgel.6 Sőt, a 18. századi praxisban a beszámítási 
képesség korhatára még némiképp kitolódott, ti. a 14 év 
alatti személyt ritkán tekintettek büntethetőnek, rendsze
rint csak akkor, ha a cselekményt különös gonoszsággal 
követte el.7 A teljes kor eléréséig (a 19. században ezt már 
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nagykorúságnak nevezték), tehát férfiaknál a 24. életév 
betöltéséig, magánjogi vonatkozásban a cselekvőképes
ség fokozatosan bővült, büntetőjogi szempontból azonban 
az ifjú csak 16-18 esztendős koráig minősült korlátozott 
beszámítási képességgel rendelkezőnek.8 Ez utóbbi eset
ben viszont büntethető volt, de fiatal korát enyhítő kö
rülményként vették figyelembe a büntetés kiszabásánál. 
A regényből idézett párbeszéd folytatásából az tudható 
meg, hogy Kálmán a váltó kiállításának idején alig több 
mint 13 éves. Életkora ennél pontosabban nem derül ki, 
ez is csak akként, hogy Kengyelesy grófné „úgy tudja”. 
Mindebből két variáció is következik: ha a fiú még 14 év 
alatti, beszámítási képesség hiánya miatt nem vonható 
felelősségre, amennyiben azonban a grófné valamennyit 
tévedett az életkorral kapcsolatban, úgy igen, de a bíróság 
a büntetését enyhítheti.

Ahogyan előrebocsátottam, a második kérdés, a tettes
ség-részesség problematikája szintén attól függően old
ható meg, hogy a fiú vétőképesnek tekinthető-e. Hogyha 
igen, akkor Margari, aki rávette a bűncselekményre, e 
vonatkozásban felbujtóként felel, hiszen felbujtó az, aki 
mást bűncselekmény elkövetésére rábír. A gyakorlatban a 
felbujtó a tettessel azonos büntetésre számíthatott. Hogy
ha azonban Kálmánnak nem volt beszámítási képessége, 
akkor Margari olyan valakit „vett rá”, használt fel a de- 
liktum megvalósítására, aki felelősségre nem vonható, 
éppen ezért közvetett tettesként büntetendő a hamis váltó 
kiállításáért.

Mint e példa is mutatja, Jókai egy-egy „ügy” leírásá
nál jogászi szemszögből is viszonylag precíz leírást ad, és 
olyan szakkifejezéseket használ, amelyekből az eset akár 
utólagosan is megoldható. Az egyes regénybeli részletek 
értelmezése során a hallgatóknak nem elég csupán ismer
niük a jogtörténetet, hanem meg kell próbálniuk alkal
mazni is a korabeli szabályokat, s ez újfajta szemléletet 
visz a tárgy oktatásába. Nem utolsósorban pedig úgy vé
lem, feltétlenül érdemes az egyetemi ifjúságot egy ilyen 
kurzus által arra is ösztönözni, hogy a jogi tanulmányaik
ban való elmélyülés mellett maradjanak nyitottak magyar 
irodalmunk, kultúránk egyéb területei iránt is.
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3. Kutatói szempont
Amellett, hogy csodálom Jókai nyelvezetét és hogy jelen 
téma régóta segítőtársam a jogtörténeti oktatásban, az sem 
utolsó szempont, hogy bizony olykor a kutató is kaphat 
inspirációt a regényekből.

Mindig szívesen idézem fel tudniillik, hogy jelenlegi ku
tatási témámat közvetetten éppen az irodalomnak és Jókai
nak köszönhetem, egészen pontosan Az elátkozott család 
című regény egy részletének. Ennek egyik felsorolásában 
számos latin elnevezés szerepel, deliktumoké, amelyek
kel fia ügyvédje megvádolta Kadarkuthy bárót: larvatus, 
stellionatus, perduellio, blaszfémia, crimen laesae, actus 
majoris stb9 A többi -  viszonylag egyszerűbben megha
tározható -  „vádpont” részletezését most mellőzve annyit 
érdemes megjegyezni, hogy többségük valóban olyan bűn
cselekmény megnevezése, amit a magyar jog egyértelműen 
és régtől fogva ismert, mint például felségárulás, felség
sértés, istenkáromlás, hatalmaskodás, álorcásság. Azonban 
egyikkel, jelesül a stellionatusszal kapcsolatban felmerült 
bennem a kérdés, mit takar pontosan, és vajon fel lehet-e 
lelni a regény cselekményének idején jogforrásainkban is e 
deliktumot, vagy csupán az írói fantázia helyezi ezt a római 
jogból egyébként ismert intézményt a 18. század közepé
nek magyar jogába? További kérdés, hogy vajon miért a la
tin nevén szerepelteti a szerző a bűncselekményt az először 
folyóiratban, folytatásokban 1857-ben megjelent regény
ben? Volt-e már akkor magyar megfelelője a szónak, vagy 
sem, esetleg ismét mindössze művészi eszköz lehet a latin 
nyelv alkalmazása?

E kérdés vizsgálatánál nem kerülhető el bevezetéskép
pen abból kiindulni, hogy mit jelentett a jogászi írásbeliség 
latinitása, és hogyan, mikor következett be ebben a fordulat. 
A kutatók közül többen rámutatnak arra, hogy mindamel
lett, hogy a klerikusok által alkalmazott latin terjedt el az 
oklevéladás, jogi írásbeliség terén, Magyarországon a kör
nyező népekhez képest sokáig szinte kizárólag ez is maradt 
a jog hivatalos nyelve. Néhányan azt is megkockáztatják, 
hogy mintegy ez is egyfajta „privilégiumnak” fogható fel a 
köznéphez képest, akikre a nemesi jog nem terjedt ki, a la
tin jogi szabályok nyelvére pedig, ha úgy tetszik, a nemesi 
nemzetnek megfelelő kiváltságos nyelvként,10 másrészt, a 
16. századtól, a Habsburg-ház uralkodása idején, a némettel 
szemben mintegy „hazai” nyelvként tekintettek.

Ez természetesen nem jelentette azt, hogy a magyar 
nyelvet ne használták volna bizonyos jogi aktusok során, 
például úriszéki perekben, sommás perekben, vagy a köz
jog terén főként a községi igazgatásban, a vármegyei köz
gyűléseken, esetenként statútumok alkotásakor is, néha 
akár a latinnal keverve, vegyítve. A nyelvhasználat tény
legessége tehát elvált a jogi szabályozástól, ami egyébként 
is viszonylag későn jelent meg. Az egységes terminológia 
létrejöttére irányuló igény azonban több okra is visszave
zethetően viszonylag későn, a 18-19. század fordulóján 
jelentkezett.11 Ez az az időszak, amikor a használt jogi 
szaknyelvben írásban is egyértelműen túlsúlyra jutott a 
magyar, s ez egyúttal azt is jelenti, hogy megfelelőket ke
restek a korábbi latin szakszavakra, a latin nyelven meg
írt műveknek magyar fordításai, kiadásai készültek. Ezzel

nyilván nem kívánom azt állítani, hogy korábban ne lettek 
volna erre próbálkozások, példák. (Elég csak a két talán 
legnevezetesebbre, Veres Balázs 1565-ös Tripartitum-for- 
dítására, vagy Kászoni János Kitonich-fordítására gon
dolni.) Mindazonáltal mára már meghaladott az a nézet, 
amelyik ezeket a 16-17. századi fordításokat tekintené 
a magyar jogi kifejezések megteremtésében kizárólagos 
úttörőnek. Hiszen kimutatható, hogy a jogintézmények 
differenciálódásával párhuzamosan saját magyar szak
szókincs is kialakult, sőt tudjuk, hogy alapvető jogi mű
szavaink még a honfoglalást megelőző kor szókincséből 
valók, és bizonyos, a hivatalos írott nyelvhasználat során 
ellatinosodott jogi szakkifejezéseinknek is kimondottan 
magyar az eredete.12

A hazai nyelv komolyabb elterjedése a hivatalos élet
ben szintén nagyjából az 1790-es évektől indult meg, 
majd megszülettek az ennek rögzítéséről szóló jogsza
bályok is. Az 1836. évi III. törvénycikk már kimondta a 
magyar nyelv elsőségét a -  még két nyelven szerkesztett
-  törvények értelmezésében, használatát az igazságszol
gáltatás felső szintjén is, és e folyamat betetőzéseként az 
1844. évi II. tc. a magyart hivatalos nyelvvé tette.13

A jogtörténész kutató számára kiemelkedő fontosságú 
egy adott intézmény tanulmányozása során, hogy az azt 
jelölő kifejezés mikor és hogyan jelent meg a magyar jog
ban; arról nem is beszélve, hogy amennyiben ezek latin 
szavak, akkor vajon a mi jogrendünkben mit fedtek -  hi
szen a magyar szokásjog a római jogi értelmüktől eltérően 
alkalmazott számos terminus technicust.14 Vizsgálandó 
továbbá, hogy volt-e, s ha igen, milyen magyar megfele
lőjük, illetve később, a magyar jogi szaknyelv kialakulása 
és térhódítása során hogyan fordították le őket. E fejlődést 
nyomon követve lehet bemutatni, milyen fogalmi átala
kuláson mentek keresztül, amire a 19. században -  jórészt 
a fenti jogszabályi változásoknak, másrészt a nyelvújítás
nak is köszönhetően, és nem utolsó sorban a kodifikáci- 
ós folyamatok következtében -  adott tartalommal, jelen
téssel rögzültek. A fejlődésnek eme pontján -  különösen 
bizonyos jogterületeken (például büntetőjog) -  a törvény, 
a kódex maga határozott meg egyes fogalmakat (például 
törvényi tényállások). Korábban jogszabályaink gyakran 
csak használták a bevett és az adott korszakban mindenki 
által értett kifejezéseket, s emiatt nem definiáltak (például 
mindenki tudta, mit jelent a lopás, vagy ki a tolvaj).

Az átmenetet elsősorban -  a 19. század elejéig szin
tén latin nyelvű -  jogi magyarázatok, tankönyvekként 
használt gyűjtemények, illetve szakirodalmi művek jelen
tették. Egyes szótáraink, illetve jelentősebb munkák ma
gyar fordításai is tudtak eligazításul szolgálni. Még a nem 
kifejezetten jogi szótárak is -  például Pápai Páriz Ferenc 
első kiadásban 1708-ban megjelenő latin-magyar szótára
-  számtalan jogi kifejezést tartalmaztak.

A magyar nyelv hivatalos térhódításával párhuzamosan 
megindult az a folyamat, amelynek során a különböző tu
dományágak, így a jogtudomány terén is arra törekedtek, 
hogy a korábbi idegen kifejezéseket saját, magyar nyelvű 
szakkifejezésekkel váltsák fel. A 19. század elején, 1807- 
ben jelent meg a veszprémi, valamint a pesti törvénysza
vak gyűjteménye, 1843-ban pedig a Magyar Tudós Társa-
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ság Törvénytudományi műszótára.15 Ez összhangban állt 
az 1827. évi XI. törvénycikk rendelkezésével, amely a ha
zai nyelv terjesztése mellett a tudományok és a művészet 
„minden nemében leendő kiművelésében” határozta meg 
az Akadémia feladatát. A Törvénytudományi műszótár 
összeállítói több munkát is alapul vettek a kötet elkészíté
séhez, az előbb említett gyűjteményeken túl egyes magyar 
nyelven megjelent jogi műveket is.16 A szótár célja első
sorban az volt, hogy a meglévő jogi kifejezéseket össze
gyűjtse és közreadja avégett, hogy „a’ törvénytudományi 
osztály’ tudományágazatainak űzői, kedvelői, könnyebben 
láthassák együtt e ’ gyűjteményben az eddig megkísértett 
magyar elnevezéseket ’s összehasonlításból kivehessék, 
mellyik tudós találta el a ’kiteendőt szerencsésebben ”, to
vábbá, hogy „kitessék: mi, hogyan, hányfélekép ’s kik által 
fejeztetett ki eddig; mert gyakran történt ’s történik maig, 
hogy némelly író nem tudhatván a ’régebben készült, néha 
igen alkalmas műszót, helyette szükségből roszabbat kez
dett, ’s ez által a ’ jobbnak ’s régibbnek divatba jövését 
vagy akadályozta, vagy el is nyomta. ”11 Mivel szerkesz
tői „előleges műszótárnak” szánták egy később készíten
dő nagyszótárhoz, nem tartalmazott útmutatást bármelyik 
kifejezés használatának helyessége felől, sőt, felszólította 
a magyar tudósokat, hogy levélben jelezzék, ha hiányt ta
pasztalnak, vagy netán valamelyik szó esetében a feltün
tetettnél helyesebbet tudnának javasolni.18

E ponton visszatérve a regényből vett példára, látszik, 
hogy a törvénytudományi szótárban a fordítás még va
lóban nem volt stabil, a kiadványban feltüntetett szavak 
sok esetben nem gyökeresedtek meg a magyar jogi szak
nyelvben. Ilyenek a crimen stellionatusra ajánlott meg
felelők is: a szemfényvesztés bűne, illetve az álszerződés 
bűne.19 Pedig a műszótár összeállítása során felhasználták 
Szlemenics Pál „Fenyítő törvényszéki magyar törvény”

című, 1836-ban megjelent könyvét (saját 1811-ben meg
jelentetett „Elementa juris criminalis hungarici” című 
munkájának magyar fordítását) is, amely a stellionatusra 
a csalfaság szót használta, és ezzel azonosként említette 
-  a veszprémi, és a pesti törvényszavak gyűjteményére hi
vatkozva -  a „világ-csalás” illetve „fortélyos csalás” ki
fejezéseket.20 Az 1843. évi büntető javaslatban e bűncse
lekmény megnevezéseként egyszerűen „csalás” szerepelt. 
Ezek a változatok viszont nem kerültek be a Törvénytudo
mányi műszótárba, noha ma már tudjuk, hogy közülük az 
utóbbi vált általánosan elfogadottá.21

Így Szlemenics tankönyvének 1812-es (bővített) kiadá
sában is így hangzott a magyarázat: „...stellionatus alatt a 
csalásnak mindazon nemeit értjük, melyek törvényünkben 
külön elnevezésekkel nem bírnak”22 A szóhasználat egysé
gesítésében minden bizonnyal a büntetőjogi kodifikáció tet
te meg a döntő lépést, és fejthette ki a legnagyobb hatást: az 
1818:V. törvénycikk XXXI. fejezete A csalás címet viselte.

Ám az is látszik, hogy a latin kifejezések csak lassan 
koptak ki a használatból. Jókai, aki a 40-es években tanult 
jogot, és 1846-ban tette le az ügyvédi vizsgát, később, az 
említett regény 1851-es, majd 1858-as kiadása idején is szí
vesebben maradt az eredeti latin kifejezésnél, semmint a ta
lán még épp csak rögzült magyar megfelelőnél, így nem 
csoda, ha az író tollára inkább a stellionatus kívánkozott.

Noha e rövid, elsősorban a kifejezések használatára 
koncentráló ismertetésem a jogintézmény vonatkozásában 
csak áttekintő jellegű, feltétlenül megjegyzendő, hogy tel
jes egészében nem azonosítható egymással a 18. században 
jogunkban megjelenő stellionatus és a 19. századi kodifiká- 
cióban kiforró csalás fogalma. Ennek részletesebb kifejtését 
azonban más írásaimban tettem és teszem meg, pillanatnyi 
célom csupán az volt, hogy bemutassam, hogyan járulhat 
hozzá a szépirodalom szakmai kérdések felvetéséhez.
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Prológus

A
z Árpád-korból fennmaradt jogi jelentőségű for
rások, a királyi oklevelek és a kialakulóban lévő 
állam működése során keletkező egyéb (például 
nádori, országbírói, káptalani) okleveles források nem 

csupán az állam és a társadalom működésének, a jelentő
sebb történelmi eseményeknek hiteles megismerési forrá
sai, de kultúrtörténeti jelentőségük is igen nagy.

Jóllehet, a korabeli hivatali írásbeliség -  amelynek fej
lődésében igen jelentős lépés volt a kancellára felállítása 
III. Béla korában -  latin nyelvű volt, azonban az egyszerű 
emberek saját nemzetiségük nyelvét használták. A for
rások tanúsága szerint a magyar anyanyelvűek mellett 
jelentős számban éltek az országban például német és 
szláv ajkúak. A latin a tanult értelmiség, lényegében 
a klérus nyelve volt, ezt igazolja az is, hogy a korból 
fennmaradt okleveleket -  még akkor is, ha azok jogilag 
a királytól, a nádortól, az országbírótól (stb.) származ
tak, tehát az ő akaratukat, rendelkezésüket, ítéletüket tar
talmazták -  valamilyen egyházi tisztviselő vagy közeg 
foglalta írásba, ahogy ez jellemzően kiolvasható e doku
mentumok záró rendelkezéseiből is, „datum per manus” 
(keze által adatott) megjelöléssel. A királyi okleveleket 
rendszerint kiadmányozó kancellár, illetve alkancellár 
kivétel nélkül egyházi tisztviselők, valamely jelentősebb 
prépostság viselői.

Latin nyelvezetük mellett ugyanakkor az Árpád-kor
ból fennmaradt oklevelek a kevés korabeli magyar 
nyelvemlék egy részének hordozói. Az alábbiakban azt 
vizsgálom, hogy e nyelvemlékek, az Árpád-kori latin 
nyelvű oklevelekben található, mai magyar nyelvünkben 
is élő kifejezések milyen szövegkörnyezetben és milyen 
okból jelennek meg az egyes forrásokban, e kifejezések 
milyen jogi jelentőséggel bírhatnak, előfordulásuknak 
van-e bármilyen ésszerű magyarázata vagy az teljesen vé
letlenszerű.

Lelet
A konkrét okleveles források vizsgálata előtt pontosításra 
szorul a címben szereplő „királyi oklevél”, „Árpád-kor”, 
„magyar kifejezés” és „jogi kifejezés” fogalmak tartalma.

Amint arra az előbbiekben utaltam, a királyi oklevél 
természetesen nem azt jelenti, hogy a dokumentumot

László Balázs

Magyar jogi kifejezések 
az Árpád-kori királyi 
oklevelekben

maga az uralkodó készítette, írta volna, de még csak azt 
sem, hogy a forrás szóról szóra tartalmazná a monarcha 
valamely verbális akaratnyilvánítását. Bizonyosan kije
lenthető, hogy az okleveleket nem a királyok vetették pa
pírra, és nem is diktálták azokat. Ennek bizonyítéka lehet 
önmagában az a korabeli oklevélszerkesztésre vonatkozó 
ténymegállapítás is, miszerint egy-egy oklevél -  a szó 
szoros értelmében vett -  megrajzolása hosszadalmas fo
lyamat volt, a konkrét tartalmat, a szóhasználatot pedig a 
drága alapanyag (többnyire valamilyen hártya) mennyisé
ge, mérete is befolyásolhatta. Ennél is szembetűnőbb lehet 
azonban nagyobb számú oklevél tanulmányozása alapján, 
hogy azok szövegezésében mind az érdemi rendelkezés 
előtt (invocatio, intitulatio, inscriptio, salutatio, arenga, 
promulgatio, narratio1), mind azt követően (corrobora- 
tio, subscriptio, datum, series dignitatum, apprecatio2) 
számos visszatérő formula található. Különösen igaz ez 
az úgynevezett arenga szövegekre, az oklevelek érdemi 
részének valamilyen általános filozófiai, teológiai vagy 
éppen jogi tartalmú gondolatot megfogalmazó bevezető 
elemére,3 amelynek terjedelme pedig egyetlen rövid mon
dattól akár az oklevél érdemi tartalmát is meghaladó hosz- 
szúságig terjedhet.

A királyi oklevelek tehát a király kifejezett akaratát -  
azaz lényegében a törvényt4 -  rögzítő, a király akaratá
ból írásba foglalt okleveles források. Az írásba foglalásra 
a XI-XII. században nyilvánvalóan akkor került sor, ha 
a királyi rendelkezés jelentősége indokolta -  bizonyosan 
így volt ez a korszak úgynevezett dekrétumainak, tör
vénykönyveinek esetében. A fordulópont 1181-ben érke
zett el, amikor III. Béla a Marcell prépost felesége, Froa 
úrasszony és Farkas nádor szerződését megerősítő leve
lében így rendelkezett: ,negotium quodlibet in audientia 
celsitudinis mee discussum, scripti testimonio confirme- 
tur” (bármely, a felségem jelenlétében megtárgyalt ügy 
írás bizonyságával erősíttessék meg).5 E rendelkezéssel a 
király lényegében a kancellária felállítását irányozta elő,
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