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El®szó

A magyar jogtudomány berkeiben a közel egy évtizede formálódó � jog és iroda-
lom� irányzatának eddigi története nem b®velkedik kiáltványokban. Természe-
tesen ez az el®szó nem lehet, s nem is kíván ilyen manifesztum lenni. Annyit
azért talán megkockáztathatunk, hogy a jogtudomány legkülönfélébb területeir®l
� alkotmányjog, államelmélet, jogbölcselet, jogtörténet, kriminológia � a � jog és
irodalom� interdiszciplináris kutatási terrénumára érkez® szerz®k szemléletében
van egy bizonyos közös mozzanat: a jogban nem egy gépezetet látnak (következés-
képpen a jogászokat sem technikusoknak, vagy �társadalmi mérnököknek� látják
és láttatják), hanem arra törekednek, hogy �visszapereljék� a jognak az elmúlt
másfél évszázadban fokozatosan feledésbe merült klasszikus felfogását. E perspek-
tívából szemlélve a jog �természetes tárgya az igaságosság és az etika, természetes
módszere a m¶vészet� � miként azt James Boyd White találóan megfogalmazta.

A �jog és irodalom� m¶vel®i számára tehát a jog mint a legtágabban felfogott
kultúra részeként jelenik meg, amely ezer szállal kapcsolódik annak mindenféle
területéhez, így kiváltképpen az irodalomhoz. E felismerés lehet®séget teremt
nemcsak a jogtudományt a más humaniórákhoz kapcsoló interdiszciplináris ku-
tatások b®vítésére és új alapokra helyezésére, hanem arra is, hogy humanizáljuk
a jogászi hivatás étoszát, közelebb hozva ezzel a jog világát a joghallgatókhoz és
egyáltalán a laikusokhoz.

A szervez®k számára ezért nagy jelent®séggel bírt, hogy a 2010 április 8�9-én
Piliscsabán megrendezésre került III. Jog és irodalom szimpóziumnak � melynek
el®adásaiból születtek a jelen kötetben szerepl® tanulmányok � a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara adott otthont, ezzel szimbolikusan
is kifejezetté téve a résztvev®k interdiszciplináris érdekl®dését. A szimpózium
egyúttal illeszkedett azoknak a tudományos rendezvényeknek a sorába, melyek a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem alapításának 375. jubileumához kapcsolódtak.

Végezetül a szerkeszt®k nevében szeretnék köszönetet mondani Hörcher Fe-
rencnek és Jany Jánosnak a szimpózium megrendezéséhez nyújtott segítségükért;
Botos Máténak, aki mind a piliscsabai szimpózium megrendezéséhez, mind pedig
a kötetünk megjelentetéséhez biztosította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Karának nagylelk¶ támogatását; Szabadfalvi Józsefnek az
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alapos és lekiismeretes lektori munkáért; Könczöl Miklósnak a szöveg tördelésén
messze túlmen® �könyvészeti� közrem¶ködésért; s mint mindig: a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Jogbölcseleti tanszékének
államelméleti mukacsoportja jelenlegi és �örökös� tagjainak � Gy®r� Tamásnak,
Paksy Máténak, Péteri Zoltánnak és Takács Péternek � a kötet megjelenéséhez
nyújtott kollegiális támogatásukért.

Budapest, 2011. február 27.

H. Szilágyi István

P.S.: Reményeink szerint � (folyt. köv.).
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JOG ÉS MAGYAR IRODALOM





1. Huszár Adolf: Deák Ferenc-emlékm¶ (1887)
Talapzatán elöl: Justitia. Budapest





Jog és irodalom a keresztény-humanista nevelési
eszményben

Horkay Hörcher Ferenc

1. Jogász(i m¶veltséggel rendelkez®) irodalmárok
és íróskodó jogászok

Felt¶n® jegye a magyar irodalomnak az az er®s átpolitizáltság, amelyet Illyés
Gyula és Esterházy Péter két, egymással verseng® tétele fogalmazott meg para-
digmatikus módon. Illyés Gyula és a népi írók még népben, nemzetben gondol-
kodóként képzelik el a magyar írót, Esterházy Péter szerint viszont az író dolga
az, hogy alanyban, állítmányban gondolkodjon.1 Az irodalom e kétféle, egymás-
sal szembenállónak látszó önképe a honi kultúrában nem túl termékeny, s a honi
politikában kifejezetten tragikus következményekkel járó vitává terebélyesedett
a 20. században. Ezt az áldatlan polémiát folytatta le az írástudó értelmiség a
népies-urbánus kon�iktus keretei között. Ám egy fontos tanulsága mégiscsak volt
ennek az egyébként terméketlen összet¶zésnek: felhívta a �gyelmet arra, hogy
a 20. századra a világ szerencsésebb felén már messzire eltávolodott egymástól
politika és irodalom, míg idehaza továbbra is er®s szálak f¶zték össze a két szférát.

Hogy Magyarországon mért nem tudott az irodalom önállósulása nagyobb
kon�iktusok nélkül lezajlani, annak okát többek között nyilván az átélt nemzeti
tragédiákban és a megannyi téves, b¶nös, elhibázott vagy elmaradt döntéssel
tarkított 20. századi magyar történelemben kell keresni. Vagyis feltehet®leg a
politikai közösség fejl®désében bekövetkezett zökken®ként értelmezhet®.

Ám a 19. század nem mérhet® ugyanezzel a mércével. Persze tudjuk, a pol-
gárosodás tekintetében is er®s késés �gyelhet® meg idehaza. E tanulmány tézise
szerint azonban ez a megkésettség egy, még sok más szempontból is fontos örökség
továbbélését biztosította a 19. század elejének egyébként már megváltozott kö-
rülményei között. Úgy gondolom, hogy az a tény, hogy a század els® harmadában
még jórészt a nemesség soraiból verbuválódtak íróink, csak egy oka annak, hogy

1 �S megnyugtatóbb, ha bizony az író nem népben-nemzetben gondolkodik, hanem alanyban-
állítmányban. Nem mert hazátlan bitang. Hanem mert ha egy kicsit is jó, akkor úgyis nyakig az
egészben, ha meg kicsit se jó, akkor hiába mondja: csak cifrázza. . . � Esterházy P.: Kis Magyar
Pornográ�a. In Esterházy P.: Bevezetés a szépirodalomba. Magvet®, Budapest 1986. 402.
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az irodalom még egy tágasabb kulturális � társadalmi és politikai � kontextus ré-
szeként értelmez®dött. Azt szeretném bemutatni, hogy abban, hogy a 19. század
els® felében az irodalom �politikai� ügy, s másfel®l, hogy a politikusok �irodalmi�
erényeket csillogtatnak, dönt® szerepe van annak a latinos m¶veltségnek, amely a
honi nemesség közéleti szerepvállalásának természetes közege, s egyben a honi po-
litikai kultúra meghatározó öröksége volt. Mivel még az általunk tárgyalt korszak
egy szakaszára is igaz, hogy az államnyelv a latin, ezért tézisem szerint a kora-
beli nemesi írástudók természetesen kapcsolódtak ahhoz a keresztény-humanista
örökséghez, mely mind a latin nyelv oktatása, mind a korban bevett jogi képzés
keretei között meghatározta a rendi Magyarország középhadának gondolkodás-
módját.

A továbbiakban két példán, Berzsenyi és Kölcsey szemléletmódján keresz-
tül azt veszem szemügyre, hogy miként befolyásolta ez a latinos hagyomány e
két írástudó nemesember gondolkodását, ami jogi és irodalmi kultúrájukat illeti.
Azt állítom, hogy felfogásuk annak példája, hogy korukban még milyen termé-
szetesen illeszkedett egymáshoz jogi képzettség és irodalmi m¶veltség, a latin-
keresztény-humanista nevelési eszmény égisze alatt. Ezt követ®en megpróbálom
rekonstruálni e mindkettejük által ápolt hagyomány azon szegmenseit, amelyek
közrejátszhattak abban, hogy a jog és az irodalom még igazán nem távolodott el
egymástól, egészen a 19. század közepéig.

2. Berzsenyi és Kölcsey � két példa

Berzsenyi és Kölcsey vitája a kora 19. század egyik legérdekesebb irodalmi perpat-
vara. Persze sok szempontból kölcsönös félreértéseken alapult, és most természe-
tesen nincs lehet®ségünk e vita érdemi bemutatására, hát még az igazságtételre.
Számunkra az lesz leginkább érdekes, hogy amikor a majd egy generációval �
14 évvel � �atalabb Kölcsey által megtámadott Berzsenyi � jó pár évvel megtá-
madtatása után, azt követ®en, hogy tiszteletre méltó következetességgel és kitar-
tással felkészült rá � kiadta azt a munkáját, amelyben megvédte saját irodalmi
felfogását, morális-esztétikai nézetrendszerét, akkor vált igazán világossá, hogy
tulajdonképp egy közös hagyomány részesei ®k.

Vagyis a mi szempontunkból nem a szerz®k felfogása közti különbség lesz az
érdekes. Fontosabbnak látszik annak bemutatása, hogy milyen közös kulturális
talajban gyökeredzik e két fontos szerz® irodalmi tevékenysége és elméleti vitája,
és hogy mivel magyarázható munkásságuk csökönyös politikai-jogi érdeke, vagyis
az a tény, hogy költ® létükre az irodalomban mind a ketten a magyar szabadságért
küzdenek.

A válasz körvonalazását kezdjük Berzsenyivel. � azt a nyugat-magyarországi
lutheránus felekezet¶ köznemesi kultúrát kapta örökségül, amelyik protestánsként
mindvégig ragaszkodott a magyar függetlenség kulturális eszményéhez, egészen a
korai reformkorig.2 A költ® iskoláit abban a Soproni Líceumban végezte, amely

2 �. . . az a polgárosuló köznemes, akinek lutheránus iskolázottsága, a m¶vel®dés iránti igénye
határozza meg szellemi horizontját. Ez a magatartás a dunántúli evangélikus �értelmiségnek�
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a 16. század közepén, a reformáció lázában jött létre. Mint látni fogjuk, a kor
protestáns oktatási kultúrája sok szempontból meghatározta a líceum leghíresebb
tanítványának gondolkodás- és írásmódját is. Bár tanulmányait nem fejezte be
a türelmetlen és nehéz természet¶ ifjú, az iskolában oktatott latinos-antikizáló
nemzet- és tudáseszmény meghatározta életpályáját.

Kölcsey viszont kálvinista középnemesi családba született, és a kálvinista Ró-
maként elhíresült Debrecenben nevelkedett. Bár tudjuk, a költ®-politikus élete
végéig kon�iktusban állt Debrecennel, és azzal a provincializmussal, amit szerinte
Debrecen megtestesített, s maga aktív részese volt a reformkor rendi Magyaror-
szágot lezáró nagy fellendülésének, valójában még az ® költ®i szemléletmódja is
az antik mintákra hivatkozó nemesi nemzeteszme kontextusában értelmezend®.

Hogy mi az, ami összeköti Berzsenyi és Kölcsey irodalomszemléletét, azt egy-
egy m¶re való hivatkozással szeretném megmutatni. Berzsenyi esetében a Poétai
harmonistica cím¶ elméleti munkára fogok utalni, mely akadémiai székfoglalóként
szolgált 1833-ban. Értelmezésem els®sorban Csetri Lajos és Bécsy Ágnes feltáró
munkáján alapul. Kölcsey esetében pedig egy rövid írásra támaszkodom, az Iskola
és világ címet visel® levélre, mely 1815-ben keletkezett, és 1826-ban került olvasói
kezébe.3

Bécsy Ágnes Berzsenyi törekvését e kései elméleti munkában egy valamivel
korábban keletkezett levele alapján magyarázza: �Én az esztétikust. . . nemcsak
�oristának nézem, mint Kazinczy, hanem minden tekintetben a kultúra legf®bb
intéz®jének. Innét van, hogy én a szépet a hasznostól megválasztani nem tu-
dom, s nem akarom, innét van, hogy poéziánkat az ártalmas �oristai piperékt®l,
a�ektáltságtól, mesterkéltségt®l, s muzsikába fulladástól védeni öregségem tisz-
tévé tettem�.4 Az idézetb®l olvasatom szerint világosan látszik, hogy Berzsenyi
célja annak bemutatása, hogy a költészet miért nem tekinthet® annyira auto-
nómnak, mint amennyire Kant és f®leg hívei, valamint a romantikusok nyomán a
modern esztétika vallja. Azért, mert a költészet nem az a n®iesen érzelmes lant-
pengetés, amellyé a szentimentalizmus stilizálja. Berzsenyi a kritikus feladatát is
többnek tekinti egyfajta a�ektus- vagy élmény-kritikánál: �. . . nem elég a m¶vet
csak magában megbírálni tudnod, de meg kell azt tudnod bírálni még azon leg-
f®bb szempontból is, hogy az a kérdés: mint illik össze az egész m¶v a nemzetnek
és az emberiségnek céljaival és az egész kultúra �lozó�ájával?�5 Az irodalmi m¶
tehát nem pusztán érzelmek felkeltése céljából jön létre, hanem éppenséggel a
nemzet céljainak szolgálatában áll � ami nem mond ellent az emberiség céljainak
sem abban a kultúr�lozó�ában, amelyben a római örökség mindenkor érvényes
mérceként szolgál.

régóta sajátja. Németh László rajzolta meg nagyon szépen e kontextust Berzsenyi-könyvében
és a nagy költ®r®l szóló esszéiben.� Thimár A.: Hol maradt el Berzsenyi? Kortárs 52/9 (2008)
68�77. [http://www.kortarsonline.hu/0809/thimar.htm].

3 In Kölcsey F.: Erkölcsi beszédek és írások. Sajtó alá rendezte Onder Csaba. Universitas,
Budapest 2008. 9�10.

4 Döbrenteinek írt levél, 1828 július 4-én.
5 Idézi Bécsy Á.: Berzsenyi Dániel. Korona, Budapest 2001. 97.
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A költészet célja ugyanis Berzsenyi szerint az ember képzése, azon belül is
a �lélekképzet�. Bécsy szerint itt Platón érosz fogalma bukkan fel régi-új kön-
tösben: �ez a hagyomány az európai neohumanizmus retortájában egyébként is
szent nászra lépett a keresztény hagyománnyal�.6 Ez az emberképz® érosz a �har-
moniás középre� neveli az embert, vagyis egy olyan modellre, amelyben a szépre
érzékeny lélek a morálisan jóval áll összefüggésben, mégpedig az evangéliumi eti-
kával is összhangban.

A költészet embernevel® és léleknemesít® feladataival kapcsolatban Bécsy em-
lékeztet rá, hogy a kései Berzsenyi számára milyen fontos volt Montaigne gondol-
kodásmódja.7 Ez a kapcsolódás is arra utal, hogy amikor Berzsenyi antik minták
szerint gondolkodik a szép fogalmának emberképz® és nemzetösszetartó erejér®l,
akkor valójában keresztény humanista ideálok szerint gondolkodik.

Hogy még milyen más hatástörténeti szálak mutathatók ki Berzsenyi klasszici-
záló képzés-koncepciójában, arra Bécsy szerint is Csetri Lajos Berzsenyi-elemzései
mutattak rá példaérték¶en. Csetri kiegészíti a �atal Berzsenyi Horatiuson és Plu-
tarkhoszon alapuló antikvitás-eszményét azzal a neoplatonizáló hellenizmussal,
amelyre Winckelmann és a 18. századi német neoklasszika hatott: �egész görö-
gössége a kor német szellemi életében gyökerezett; az ® görögsége tehát Winc-
kelmann, a német neohumanizmus és a német klasszika �hellenizmusa��.8 Azt is
hangsúlyozza azonban Csetri, hogy ez még a Kantot megel®z® német hatás, vagyis
egy olyan gondolkodásé, amelyben etikum és esztétikum szorosan összekapcsoló-
dik � s ebben angol közvetítést is felfedez: �a gyakorlati angol élet�lozó�a, a görög
fronézis természetéb®l a maga demokratikusabb körülményei között jóval többet
érvényesíteni képes módon, az élet�lozó�a két évezredes hagyományrendszerének
közvetít®jét, a retorikát és embereszményét nem átkozza ki sosem�.9

Ezt az angolos hatást a német klasszikán belüli ellenáramlatnak tekinti Cse-
tri, és Herder, Jean Paul és Bouterwek nevét kapcsolja hozzá. E hagyomány
alapján vallja szerinte Berzsenyi, hogy az emberképzés, vagyis �az igazi poézis
szép relígió�, s �célja nem csupán az érzelmi, gondolati és képzeleti tökéletesség,
de másodfokon az erkölcsi nagyságnak, a harmadikon pedig az isteni fönségnek
és a relígióból folyó vidám nyugalomnak is hozzá kell járulnia�.10

Most lássuk, hogyan gondolkodik a Berzsenyit korábban megtámadó Kölcsey
a képzés (ez a görög poézis fogalom eredeti jelentése) problémájáról. A tudás
lehetséges formái közül négyet emel ki az általunk kiválasztott szöveg: a �szép
mesterségeket�, a �Humanisticumokat�, a �Mathésis�-t és a �Metaphysicá�-t. Ezek
közül különösen fontosnak mutatja a szép mesterségekben él® embert, �kihez ma-
gát a' Grátzia csatolja�. Szembeállítja a régieket, vagyis a görög nagyokat és né-

6 Uo. 103.
7 �levelei és elméleti m¶veinek több hivatkozása szerint hosszú alkonyának nagy olvasmány-

élményét jelentette egy könyvtárában fennmaradt, gy¶röttre olvasott kötet: Montaigne Mihály:
Különb-különbféle tárgyak fel®l való gondolatja, Nagy Tóth József által, 1803.� Uo. 216.

8 Csetri L.: Nem sokaság, hanem lélek. Berzsenyi-tanulmányok. Szépirodalmi, Budapest
1986, 377.

9 Uo. 378. Egy másik helyen utal rá, hogy a dolgozat el®munkálataként Berzsenyi kijegyzeteli
Home, Schiller, Bouterwek, Batteux, Jean Paul és Luden esztétikai tárgyú munkáit. uo. 382.
10 Uo. 384.
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mely rómaiakat a maiakkal, és az el®bbieket találja �boldog-eg¶eknek�. Körükben
az �érzés a szép eránt� az érettkor bölcsességével párosult, ezért lehettek szere-
tetre méltóak a �lozófusok és katonák, �valamint el nem puhúlt érzelm¶ Poéták�.
A modern kor elpuhult poétája �az érzékenység és Speculatio� áldozata, míg a
régieket a gyakorlat formálta: �A Cselekedetek, a' Publicomban-forgás formálnak
hasznos embert, 's egy ily ember, ha szívében hordja a' szépnek magvait, lesz
osztán Pászthorivá, Ürményivé�.

Amint az általam idézett modern kiadás jegyzeteib®l kiderül, a pásztori, ür-
ményi nem az idilli szinonímái, hanem két kortársra tett utalás: Pászthory Sándor
� jogtudós, �umei kormányzó volt, II. József a magyar iskolaügyek referensévé ne-
vezi ki�, míg Ürményi József �országbíró. Nevéhez f¶z®dik a Ratio Educationis
(1777) megalkotása�. Vagyis mindkét jogász a magyarországi iskolai képzés refor-
mereként tüntette ki magát.11

Kölcsey rövid szövege arra bizonyíték, hogy számára is meg®rizte még a köl-
tészet az antik görög jelentésárnyalatát. Így kapcsolódhatott a költés (eredeti
jelentésében alkotás) a cselekvéshez (praxishoz). Nem véletlenül utal Kölcsey a
Humanisticumokra � felfogása maga is összeköttetésben áll a humanista képzés-
ideállal. Miel®tt azonban erre a képzésideálra rátérnénk, még röviden ki kell térni
a magyar nemesi állameszményre, mely � bár nyilván más oldalról � maga is
szoros kapcsolatban állt antik példákkal.

3. A magyar nemesi állameszmény (nemesi respublika), mint az
antik `polis' és a római köztársaság idealizált képe

Ha megpróbáljuk megérteni, hogyan viszonyul a kor tanult és képzett12 nemessége
a haza problémájához, els®sorban azt a nyelvet kell rekonstruálnunk, mely szá-
mukra elérhet® volt e probléma tárgyalására. Természetesen nem arra gondolok,
hogy az épp a századfordulós nemzedék által végrehajtott nyelvújítás távolított
volna el bennünket a korai reformerek politikai gondolkodásától. Sokkal inkább
azt állítom, hogy azok a politikai gondolkodás- és beszédsémák vagy -minták, me-
lyek a korban elérhet®k, szorosan kapcsolódnak azokhoz a m¶veltségi elemekhez,
melyeket a kor iskolái a latin nyelv tanításával párhuzamosan, ahhoz kapcsolódva
örökítenek át tulajdonképp már a reformáció kora óta nemzedékr®l nemzedékre.
Takáts József, egy a kor politikai nyelveit rekonstruáló írásában13 tesz említést
például a republikanizmus beszédmódjáról � ezzel azonosítja a Csetri által a �a-
tal Berzsenyinél megtalált �spártai típusú plutarkhizmus�-t. Plutarkhosz Párhu-
zamos életrajzaiban bontja ki ezt a gondolkodásmódot, szembeállítva az athéniek
mindenoldalú, testi-lelki önkibontakoztatásával. Csetri történetében Berzsenyi a

11 Az eredeti változatban Ürményi helyett Dessew�y József állt, aki az akadémia egyik alapító
tagja, Cicero fordítója is volt.
12 A két kifejezés nem szinonima, hanem kiegészítik egymást a kor szókincsében.
13 Takáts József: Magyar politikai beszédmódok a XIX. század elején. A keret. In. Szajbély M.

(szerk.): Mesterek, tanítványok. Ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére.
Magvet®, Budapest 1999. 224�248.
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spártai kiindulóponttól jut el végül az athéni felfogásig. Vagyis az er® és a tiszta-
ság kultuszától elindulva fokozatosan közelíti meg az emberi szellem kiteljesedését
célzó athéni eszményt. Az angolszász orientáció maga fogja erre vezérelni, hiszen
�ez a kalokagathiára épül® athéni embereszmény lesz az alapja az angol felvilágo-
sodás gentleman-eszményének és a göttingai neohumanizmuson keresztül a német
irodalmi klasszikának és korai romantikának�.14

De Takáts kitér egy másik diskurzustípusra is, melyet megkülönböztet e re-
publikánus beszédmódtól: ez pedig az ®si alkotmányra hivatkozó diskurzusforma.
Takáts Péter Lászlóra, Németh G. Bélára és Szabó Miklósra hivatkozva utal arra,
hogy ez a magyar nemesi liberalizmus maga is �a klasszikus angolszász típushoz�
tartozik. Ez az alkotmányos gondolkodás nem az írott alkotmány korához köt®-
dik, hanem korábbi hagyományokat elevenít fel. Kisfaludy Sándor egyik szövegét
elemezve Takáts a következ® szavakkal jellemzi ezt a hivatkozási formát: �E felfo-
gásban az alkotmány kilencszáz vagy ezer éve áll fenn, sarkpontjaiban változatla-
nul, nemzet és fejedelme közös alkotásaként. A nemzet ebben a politikai nyelvben
a kormányzásban részt vev® honpolgárok közösségét jelenti: a nemességet�.15 De
Kisfaludy mellett Kölcseynél is kimutatja az irodalomtörténész az ®si alkotmány
sémáját, vármegyei beszédei kapcsán.

Mindez azért érdekes, mert Takáts maga is utal rá, hogy az ®si alkotmányra
való hivatkozás gyakran kapcsolódik össze a republikánus nyelvezettel.16 Ez a
retorikai kombináció legalább Ciceróig vezethet® vissza, aki a római köztársaság
utolsó nagy ideológusa, és egyben � római szokás szerint � az ®sök bölcsességére, a
bevált szokások tiszteletére oktató politikai tanító.17 Nem véletlenül tehát, hogy
Takáts is a honi iskolákban bevált latin-humanista nevelési eszményekre hivat-
kozik e beszédmód eredetét vizsgálva: �könny¶ arra felelni, honnan ismeri Ber-
zsenyi a republikánus nyelvet: a XVI. század közepét®l kezdve a XVIII. század
végéig a gimnáziumi osztályok tananyagában más latin auktorok olvasása mel-
lett Sallustius, Livius és Cicero De o�ciis cím¶ m¶ve is szerepelt. Az ® m¶veik
a republikánus beszédmód legtöbbet emlegetett klasszikus forrásai�.18

A (vagy spártai vagy athéni alapokon álló) republikánus beszédmód és az ®si
alkotmányra hivatkozó nyelvezet tehát természetes módon adódik a koraújkori
magyar nemesi értelmiség számára, amikor a nemesi nemzet- és állameszmény
körvonalait próbálják megrajzolni. Latin (és bizonyos esetekben görög) nyelv¶ és
az antik görög, illetve római történelmen alapuló m¶veltséganyaguk ugyanis épp
erre predesztinálta ®ket.

De ugyanebbe az irányba mutatott a joggyakorlat is, mely werb®cziánus ala-
pokon állva a magyar nemesség szabadságjogait szokásjogi alapon határozta meg.
A krakkói egyetemen tanult Werb®czy maga is humanista képzésben részesült,

14 Csetri: i. m. 64.
15 Takáts: i. m. 229.
16 Uo. 230.
17 Cicero Az állam cím¶ munkájának második könyvében Scipio az �agg Catóra� hivatkozva

idézi fel az ®sök bölcsességét, mely �évszázadok és nemzedékek egész sorára épül�. Cicero: Az
állam. (ford.) Hamza G.. Akadémiai, Budapest 1995. Második könyv, 1. (1), 111�112.
18 Takáts: i. m. 226.
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latinul és görögül is olvasott. Bár élesen szemben állt a reformációval, Triparti-
tuma az egész nemesség ideológiai alapvetéseként szolgált � s nem utolsó sorban
alkotmányos hivatkozási alap volt. Mégpedig annak a �nemesi respublikának� a
hivatkozási forrása, amely maga is római mintára épült fel.

4. Nyelvi-retorikai képzés, a retorika mint jogászi és mint
irodalmi m¶veltségelem

Az el®z® fejezetekben azt próbáltuk megmutatni, hogy a kora-reformkori magyar
költészet két kimagasló alakja hogyan gondolt saját költ®i tevékenységére, s mi-
ként kapcsolta azt össze egy idealizált képzéseszménnyel, mely nemcsak az egyén,
de a nemzet tökéletesülését is szolgálni volt hivatott. Megmutattuk, hogy szá-
mukra a költészet nem öncél, hanem az emberi kiteljesedés humanista program-
jának része, nem pusztán egyéni passzió, hanem a közösségért végzett szolgálat,
egyfajta kulturális relígió.

Láttuk, hogy egy ilyen gondolatnak náluk antik forrásai vannak, s azt is
megmutattuk, hogy maga a nemesi nemzet önképe is antik forrásokból táplál-
kozott. Pontosabban azokból a mintákból, melyek a humanista örökségként ka-
pott honi latin-oktatás révén eljutottak hozzájuk. Ezek után a humanista képzés
középpontjában álló retorika-fogalomra kell kitérnünk, mely szerz®ink irodalmi-
esztétikai és jogászi-politikusi énjei között természetes kapcsolódási lehet®séget
teremtett.

A keresztény humanizmus antik alapokon állva, de keresztény kontextusban
jutott el az emberi kiteljesedés programjához. Már Pico della Mirandola, s®t
akár még el®bb, Petrarca írásaiban is körvonalazódik az az antikvitás eszményí-
tése révén kialakított ideál, mely az ember lehet®ségeinek kiteljesedését épp a
kultúra, az emberi szellem kim¶velésén keresztül látja elérhet®nek.19 Hans Georg
Gadamer szépen foglalja össze azokat a hívószavakat, melyek ebben a m¶velt-
ségen keresztül kiteljesített emberi küldetésr®l szóló elképzelésben kulcsszerepet
játszanak.20 A `képzés', a `sensus communis', az `ítél®er®', és az `ízlés' fogalmán
keresztül Gadamer azt bizonyítja, hogy a humanizmus � akár arisztoteliánus,
akár neoplatonista válfaját nézzük � �lozó�ailag er®sebb, mint amit az új ter-
mészettudományos alapon szervez®d® �lozó�át gyakorló kritikusai, els®sorban is
Descartes és Kant feltételeztek róla: vagyis több puszta retorikánál. Ugyanakkor
azt is kiemeli Gadamer, hogy a retorikának kulcsszerepe van ebben a nagy ha-
gyományban, még akkor is, ha az írásbeliség elterjedésével és a nyomtatott írás
olvasásának tömegessé válásával a retorika humanista programja a hermeneutiká-
nak adta át a helyét. Ám Gadamer hermeneutikája sem puszta �lológia, hanem

19 A kultúra és a m¶vel®dés kifejezések er®teljes megjelenése a 18. századhoz köt®dik, de
szintén cicerói-humanista gyöker¶. A történeti fejleményekr®l lásd: J. Niedermann: Kultúra.
A fogalom és a helyettesít® fogalmak létrejötte, változásai Cicerótól Herderig (eredeti kiadása
1941), részletek. In Bujdosó D. (szerk.): Forrásmunkák a kultúra elméletéb®l, III/2., Német
kultúraelméleti tanulmányok 2. Tankönyvkiadó, Budapest 1990, 7�58.
20 H.-G. Gadamer: Humanista vezérfogalmak. In: H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. Egy

�lozó�ai hermeneutika vázlata (1960). Gondolat, Budapest 1984. 31�52.
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megtartja szerves kapcsolatát a gyakorlati �lozó�ával, a leírt szó a cselekvéssel
áll kapcsolatban, s mondandója sem pusztán ismeretelméleti relevanciájú, hanem
szoros kapcsolatban áll az ember egyéni és közösségi kiteljesedésének kérdésével.21

A magyar reformkor pont ehhez a praktikus �lozó�aként értett hermeneu-
tikához, a cselekv® és alkotó értelmiségi létmódhoz kapcsolja a maga nemzeti
m¶vel®dési programját. Ahogy Gadamer hermeneutikája továbbélteti a retorikai
hagyomány fent említett kulcsfogalmait és azt az alapelvet, amely szerint min-
den megszólalás tett, úgy él tovább búvópatakszer¶en ez a gondolat a magyar
irodalom alkotóinak önképében.

A reformkor legnagyobbjai a humanizmustól öröklik azt a meggy®z®désüket,
hogy kulcsszerepet kell tulajdonítani a minden oldalról kim¶velt (társasági, vagyis
közösségi) ember ideáljának.22 Az elnyomatásként érzett politikai helyzetb®l, va-
lamint a vármegyei politizálás gyakorlatából kifolyólag � másfel®l a reformáció
által a kereszténységen belül elindított heves és tétre men® teológiai vita hagyo-
mányát követve � tovább él idehaza a retorika megbecsülése és a rétorok tisztelete,
mint nyugaton. A jogászi oktatásban továbbra is kulcsszerepet kap az ékesszólás
oktatása és a hazai irodalomfogalomban is sokáig fennmarad a retorizáltság tisz-
telete � egészen a paradigmát szétfeszít® Pet®�ig ez fogja meghatározni a hazai
szépirodalmi dictiót.

Vagyis azt állítom, hogy a korban mind az irodalom, mind a jog a nyelvi m¶-
vészet, az ékesszólás kontextusában értelmez®dik. Sem a jogász, sem az irodalmár
nem olyan mesterséget m¶vel, mely élesen elhatárolható másféle értelmiségi tevé-
kenységi formáktól. A humanisták képzéseszménye nem a professzionalizmus, az
egyes diszciplínák önálló szabályrendszerének kimunkálása és tisztelete. Ehelyett
egy olyan képzési ideált hirdet � részben a skolasztikus potencialitás-eszmény je-
gyében, melynek persze szintén arisztoteliánus gyökerei vannak �, amely szerint
az ember mint Isten alkotása a benne szunnyadó képességek minél alaposabb
kiaknázására hivatott. Ráadásul e képességek nem elméleti tudás, nem elvont
ismeretek megszerzése révén aktiválhatóak, hanem a gyakorlatban, tapasztalati
úton bontakoztathatók ki � természetesen az adott tevékenységi forma hagyo-
mányainak tiszteletben tartása mellett. Az egyes jártasságok pedig egymást is
er®sítik, hozzájárulnak egy olyan általános érzék kialakulásához, mely épp az ön-
m¶velés legfontosabb hozadéka: ez a választani tudás képességében ölt testet �
vagyis tömören megfogalmazva: ízlés vagy gyakorlati bölcsesség.

Az ízlés révén az egyén a társadalom áthagyományozott értékrendjét sajátítja
el, de nem elvont, alkalmazhatatlan tételek formájában, hanem konkrét helyze-
tekben alkalmazva. Minden alkalom, amelyben az ízlést tudja m¶ködtetni az
egyén, hozzájárul annak további ki�nomulásához, csiszolódásához: hosszú távon
pedig ez teszi lehet®vé, hogy az egyén tovább fejl®djön, önmagát is mind jobban

21 A humanista gondolkodásmód hasonló jellemzését találjuk Ernesto Grassinál, Vö. E. Grassi:
Rhetoric as Philosophy. The Humanist Tradition. The Pennsylvania State University Press,
University Park and London 1980.
22 A gondolat forrása az udvari ember ideálja, ahogy azt Castiglione vagy Balthasar Gracián

� antik mintákat követve, de keresztény kegyességgel � kidolgozta.
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megismerje. A humanista ideálban az irodalom és a jogi kultúra is az önm¶velés
iskolájaként23 nyer értelmet.

Az, hogy a jog és az irodalom is a nyelvi m¶vészet, az ékesszólás révén m¶-
velhet®, oda vezet, hogy a nyelvvel kapcsolatos re�exiók is mind fontosabbakká
válnak. Nem véletlen tehát, hogy a humanista örökséget felmelegít® német neo-
klasszika kiemelt �gyelmet fordít a nyelv természetének megismerésére (lásd pél-
dául Herder és Humboldt munkásságát). Hasonlóképp fontos a nyelvi tudatosulás
a magyar reformkorban is: nem véletlenül el®zi meg azt a nyelvújítás, és az azzal
kapcsolatos nyelvelméleti vita.

5. Összefoglalás

Ez a tanulmány arra a kérdésre kereste a választ, hogy mivel magyarázható az iro-
dalmi és a jogi-politikai nyelv összeérése a magyar reformkorban. Mire vezethet®
vissza az irodalmár- és jogásztársadalom részbeni átfedése, az, hogy számos író
jogászként végzett és még tevékenykedett is, s hogy számos jogász merészkedett
az irodalom területére.

Azt próbáltuk megmutatni, hogy a kora reformkor irodalmi felfogása mélyen
benne áll a humanista tradícióban, mely az antik m¶veltségi elemek és történelmi
példák tanítását-követését programmá tette. A humanista tradíció egy olyan re-
torikai kultúrát hagyott a korai modernitásra, mely szemben állt a szaktudomá-
nyok és az egymástól is elkülönül® m¶vészeti ágak önállósodásának szintén mo-
dern irányával. Ennyiben a retorika-központú humanizmus (Erasmustól Vicóig)
és a tudomány- és �lozó�a-központú újkori racionalizmus (ahogy azt például Des-
cartes vagy Kant képviselte a hagyomány szerint) egymás riválisa volt.

Az irodalmi és jogi m¶veltség átfedésének példájaként azt mutattuk meg,
hogy Berzsenyi és Kölcsey a hazai köznemességre jellemz® iskoláztatása révén
belen®tt abba a kultúrába, mely az irodalmat nyilvános tevékenységnek látta, s
a (jogi-politikai) szónoklatot irodalmi igénnyel m¶velte, m¶veltette. Ez volt az a
közös alap, amelyre építve álláspontjaik különbségeit kidolgozhatták.

Hogy ez a humanista örökség ily sokáig továbbélhetett Magyarországon, az
nem tekinthet® egyszer¶ provincializmusnak, noha a �megkésettség� ténye is sze-
repet játszik e folyamatban. A humanizmus és a republikanizmus-®si alkotmány
örökségére épült irodalmi és jogászi kultúra még a 19. század els® harmadában
is meghatározó idehaza, és � mint példáink bizonyítják � érdekes és �gyelemre
méltó teljesítményekkel rukkolt el® � noha az egyes tudományok és m¶vészetek
autochton fejl®dését ez nyilván késleltette, s a politikai megkésettség benyomását
is kelthette.

23 Ennek a gyakorlatnak-hagyománynak a bemutatására lásd: P. Hadot: A lélek iskolája. Lel-
kigyakorlatok és ókori �lozó�a. (ford.) Cseke Á. Kairosz, Budapest 2010. Hadot nagyban hatott
Foucault hasonló irányú, bár más regiszterben kibontakozó kései �lozó�ájára.
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Arany János jogi esetei

Horváth Attila

�Poeta nascitur; de az író mégsem a természet
nyers ajándéka; nemcsak az, amit kapott, hanem

az is, amire felhasználta.�
(Németh László1)

Arany János nagyon sok jeles m¶vében foglalkozott a joggal, jogintézményekkel,
jogesetekkel és jogtörténeti kérdésekkel. Számos versében meglep® pontossággal
adott meg jogi de�níciókat és jól láthatóak alapos történelmi ismeretei is. Szerb
Antal kiemeli azt, amir®l mások elfeledkezni látszanak, nevetesen, hogy Arany
János milyen rendkívül okos és intelligens volt. Mindenhez értett és csodálatosan
tanulékony volt.2 Egy autodidakta, aki rengeteget olvasott, páratlan memóriájá-
val mindent megjegyzett. Megtanult németül, franciául, angolul, latinul, görögül,
olaszul és eredeti nyelven olvasta a világirodalmi alkotásokat. Ha földosztásról
volt szó megtanulta a geometriát és térképeket rajzolt. Zenélt, szobrokat fara-
gott; búzával és értékpapírokkal kereskedett:3 az esze állandóan munkában volt.

Arany minden féltékenység nélkül csodálta Pet®� Sándor képzeletének gaz-
dagságát, mely a �semmib®l virágokat� teremt, mert neki mindig el®tanulmá-
nyokra kellett támaszkodnia, hogy saját történeteit kialakítsa. Nem azért mert
a fantáziája szegényes volt, hanem valóságérzéke riasztotta vissza költ®i légvárak
építését®l. Lelkiismeretesen kutatta a forrásokat, soha sem írt le olyan adatot,
történetet, aminek a hitelességét bizonyítani ne tudta volna. Szinte minden ver-
sében, ahol valamilyen tényt állított, azt történeti szakirodalommal, krónikákkal,
oklevelekkel támasztotta alá. Csak a Toldihoz (1846) 18 nagy árkus lapot írt tele
gyöngybet¶s feljegyzéseivel a kor erkölcseir®l, Nápoly történetér®l, a pápa ítéleté-
r®l stb.4 Élesszem¶ meg�gyel® volt, akinek szinte semmi sem kerülte el �gyelmét.

1 Németh L.: Az én katedrám. Magvet® Kiadó, Budapest 1983. 583.
2 Szerb A.: Magyar irodalomtörténet. Révai Kiadó, Budapest 1934. 409.
3 Debreczeni I.: Arany János hétköznapjai. Budapest 1968. 90�96.
4 Farkas Gy.: A magyar irodalom története. Káldor Kiadó, Budapest 1934. 237.; Voinovich G.:

A daliás id®k tervei és elvi kidolgozása. Irodalomtörténeti Közlemények 40/1 (1930) 3.; Hagmos
S.: Arany János Toldijának keletkezéséhez. Irodalomtörténeti Közlemények 21/2 (1911) 129.
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Például Rozgonyi Piroska a jámbor, szigorú anyakirályné, Erzsébet el®tt tér-
depel a bemutatkozásnál. A királyn® kimért méltósággal az ép bal kezét nyújtotta
neki. Arany nem felejtette el, hogy a jobbikat Zách Felicián megcsonkította.

A már megírt m¶veit is kritikusan vizsgálta. Erre bizonyíték egyik barátjához
írt levele: �a szerkezetben lényeges hibát fedeztem fel egyet. T. Miklós, mid®n
Lacz� hada által hadi életre buzditatik, bátyjától osztályrészét, pénzt stb. lovakat
kell, hogy követeljen, legalább azt, hogy leventeileg állítsa ki [. . . ]�5 Rendkívüli
módon igazolja Arany Szondi két apródja (1856) cím¶ versének hitelességét Ali
pasa levele.6

A legtöbb életrajz mezei munkával foglalatoskodó gyermekként mutatja be
Arany János ifjúkorát, annak ellenére, hogy a nagy költ® dédapja, Arany Ferenc
a Kraszna vármegyei Nagyfalu lakosaként kapott I. Rákóczi Györgyt®l 1634-ben
nemesi oklevelet. Fia, Sámuel, Nagyszalontáról n®sült, és maga és utódai is mint
szabad hajdú nemesi szabadsággal bírtak.

A török ki¶zését követ®en az udvar azonban nem állította helyre a bihari
kis hajdúvárosok kiváltságait. I. Lipót, aki az utolsó erdélyi fejedelem örökébe
lépett, és annak jogutódja lett, az egykori hajdúk leszármazottjainak fegyveres
szolgálataira nem tartott igényt.7 A települést el®ször kamarai igazgatás alá he-
lyezték, 1702-ben zálogbirtokként, majd 1745-ben örökjogon az Esterházy-család
kapta meg.8 A szabad hajdúk nem tör®dtek bele könnyen kiváltságaik elveszté-
sébe. Tömegesen vettek részt a Rákóczi-szabadságharcban, annak bukása után
pedig egészen az 1840-es évek elejéig pereskedtek a hajdúkiváltságok visszaszer-
zése érdekében. Az Esterházyak9 a hajdúk zömét jobbágyi sorba taszították, de
méltányolva egykori kiváltságaikat, kedvez®bb helyzetet biztosítottak számukra.
Mint taksás jobbágyok szabadon költözködhettek, a naturális szolgáltatásaikat
(els®sorban a robotot) pedig évi �x pénzösszeg fejében megváltották.10 Nem szól-
tak bele érdemlegesen a mez®város önkormányzatába, sem lakosságának vallási
életébe.

Az Arany család sem tétlenkedett, ezért 1778-ban ún. nemesség-vitató pert
indítottak, ami rendkívül hosszúra nyúlt. Három ízben nyertek, negyedíziglen vi-
szont végleg elvesztették a pert.11 Arany János édesapja még �a születése után
is utánajárt a nemességnek Erdélyben a királyi táblánál, de mindhiába.12 Ennek
ellenére Nagyszalontán mindenki nemesnek tekintette az Arany családot. Arany

5 Voinovich G.: Arany János életrajza, 1817�1849. Budapest 1929. 137.
6 Takáts S. Eckhart F. � Szekf¶ Gy. (szerk.): A budai pasák magyar nyelv¶ levelezése. I. k.

Magyar Tudományos Akadémia Kiadó, Budapest 1915. 8�9.
7 Mez®si K.: Bihar vármegye a török uralom megsz¶nése idején. SI, Budapest 1943. 61�72;

Móczár J.: Nagyszalonta 1606�1906. Székely Nyomda, Nagyszalonta 1906. 53.
8 Esterházy Pál az elmaradt nádori �zetés fejében kapta meg a birtokot.
9 Tolnai G.: Régi magyar f®urak. Életforma és m¶veltség az újkorban. H. és é. n. 136; Merényi

L.: Herceg Esterházy Pál. Budapest 1895. Magyar Történelmi Életrajzok 27.
10 Vö. 1715. évi CI. tc. 4. �; 1723. évi LXI. tc; Varga J.: Jobbágyrendszer a magyarországi

feudalizmus kései századaiban 1556�1767. Budapest 1969. 313�315; Makkai L.: Robot, summa,
taxa. Történelmi Szemle 7/2 (1964) 330�338.
11 Benk® I.: Adalék Arany János családjának nemes voltához. Irodalomtörténeti Közlemények

19/4 (1909) 475.
12 Riedl F.: Arany János. Gondolat Kiadó, Budapest 1957. 50.
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Jánost ezért is választották meg jegyz®nek és �nemzetes jegyz® úrnak� szólítot-
ták.13 Ezt a kérdést Arany János így foglalta össze tömören önéletrajzi levelében:
�NB. Nagy apám nemes volt, s apám, a kutyab®rnek birtokában, nem vala képes
visszaszerezni a kiváltságot, minthogy erdélyi fejedelemt®l (I. Rákóczi György)
nyerte volt ezt a család.�14 Az Árkádia-féle (1853) cím¶ versben némi iróniával
tekintett vissza erre:

Kutyab®röm nem hiányzott,
De hibás volt dátuma,
Bennem a tens vármegyének
Elveszett egy vótuma:
Ki tudja, ha e szavazat
El nem vész. . . ?
Eh! feledjük, ostobaság
Az egész.

Mindemellett Arany magát a szabad hajdúk ivadékának tartotta, bizonyí-
ték erre az egyik legszebb 48'-as �Beállottam a Bocskai csapatba� kezdet¶ tobor-
zóverse, melyben a szabadságharcot a hajdú hagyományok folytatásaként érté-
kelte.15

Az el®bbiek ismeretében egyetérthetünk Szerb Antal azon megállapításával,
hogy Arany János esetében szintézisre jutottak a magyar nemesi hagyományok,
a nemesi történelem a népi realitással.16

Már Debrecenben is tanult jogot, amikor azonban mindössze huszonegy éve-
sen Nagyszalonta segédjegyz®jévé választották, alaposan megtanulta az általában
használt jogi szakirodalmat és a jogszabályokat. Többek között Kövy Sándor
jogakadémiai tanár Elementa jurisprudentiae hungaricae (Cassoviae, 1800) cím¶
tankönyvéb®l tanulta a magánjogot.

Nagyszalontának számos pere volt folyamatban, ezért a f®jegyz®i feladatokkal
egy okleveles ügyvédet bíztak meg, de az érdemi munkát Arany János végezte.
Arany emellett a szabad státusúak els®fokú bírósági szervének, a hadnagyi szék-
nek is jegyz®je lett, ahol a választott hadnagy és a szék vezet®sége folytatta le az
eljárást.17 Ugyancsak közrem¶ködött a maga körében önálló hatáskörrel rendel-
kez® református egyház presbitériuma által m¶ködtetett ítélkez® fórumnál is.

Arany János vezette a városi ülések jegyz®könyvét, és szép, tiszta írásával ®
írta be a bekötött jegyz®könyvbe. � készítette el a pénztárnok, a városgazda,

13 Takáts J.: Arany János szokásjogi gondolkodása. Irodalomtörténeti Közlemények 106/3�4
(2002) 301; Keresztúri D.: Arany János nagyszalontai világáról. Irodalomtörténeti Közlemények
69/1 (1965) 45.
14 Arany János � Gyulai Pálnak, Nagyk®rös, 1855. június 7. In Arany János Összes M¶vei.

XVI. kötet. Helikon Kiadó, Budapest 1982. 561.; Márki Sándor: A nagyfalusi Arany-család.
Századok 13/10 (1879) 771; Benk®: i. m. 475.
15 Nyakas M.: Beállottam. . . Arany János toborzó verseinek történeti hátteréhez. Hajdúsági

Múzeum Értesít®je, 19/VIII (1994) 80�91.
16 Szerb: i. m. 400.
17 Szendrey I.: A bihari hajdúk pere a hajdúszabadságért. Kossuth Lajos Tudományegyetem

Történeti Intézet, Debrecen, é. n. (1958). 36.
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a perzekútorok18 és mások számvetéseit, a város vendégeinek ellátásáról szóló
kimutatásokat. � írt meg minden fontosabb szerz®dést, melyet a város épít®mes-
terekkel és másokkal kötött, valamint a város tartozásairól adott kötelezvénye-
ket. (Fennmaradt hivatali iratainak terjedelme jóval meghaladja költ®i m¶veit.)
� járt el a város peres ügyeiben mindenfelé, még Bécsben is. Leginkább birtok-
és örökösödési perekben m¶ködött közre. Mikor laikus bírótársakkal ítélkezett,
személyesen fogalmazta meg az ítéletet. A sommás tárgyalásokon hamar kit¶nt
józan ítéleteivel, tekintélytartó modorával, jogi ismereteivel és nyelvtudásával.
A város, a hadnagyi-szék, a parasztpolgárság és a nemesség egyre gyakrabban
küldte el ügyeinek képviseletében a különböz® hatóságokhoz: Nagyváradra, Deb-
recenbe, Bécsbe, stb. Vizsgálatot folytatott ellopott tehenek ügyében, tanúkihall-
gatási jegyz®könyveket írt, viszálykodó örökösök közötti perekben szolgáltatott
igazságot. Szinte mindenkinek az ügyes-bajos ügyén tudott valami segíteni.19

Arany János által készített ítéletekr®l Nagyszalontán az a mondás járta, hogy
�Amit Arany János ítél, azt az Isten is helyben hagyja.�20 Arany jegyz®i iratait
Bihar megye alispánja mint hivatalos iratmintákat köröztette.21

A fentiek ismeretében kijelenthetjük, hogy Arany János nem jogi eseteket is
feldolgozó költ®, hanem a jogi tudás teljes vértezetével rendelkez® író volt. A
kortársai között is kit¶nt jogi és jogtörténeti ismereteivel. Arany még tovább lép
A fülemile (1854) cím¶ versében22, amikor a fölösleges pereskedés káros voltára
hívta fel olvasói �gyelmét:

Hajdanában, amikor még
Így beszélt a magyar ember:
Ha per, úgymond, hadd legyen per!
(Ami nem volt épen oly rég)�
Valahol a Tiszaháton
Élt egy gazda: Pál barátom,
S Péter, annak t®szomszédja;
Rólok szól e rövid példa.

Arany János jegyz®ségének idején Nagyszalonta volt a perekben oly gazdag
Magyarország talán legpörösebb városa. Egyes családoknak, de az egész közös-
ségnek is folyamatosan zajlottak a perei, nem ritkán akár egy-két száz éve is.
Volt jog-gyökösségi per, dézsma-per, indebitae solutionis processus23, ezüst-per,
skaláris-per, só-per, homagiális-per,24 hosszúfuvar-per, pálinkaf®z®- kisüstös-per,

18 Magyarul pusztázóknak, vagy pandúroknak hívták a nemesi vármegyék és városok rend-
fenntartó fegyvereseit akik az 1630-as évekt®l 1848-ig, majd 1867 és 1884 között tevékenykedtek.
19 Debreczeni: i. m. 124�125; Béres A.: Arany János kézírása a Bihar megyei tiszti perek

között. Irodalomtörténeti Közlemények 78/2 (1974) 238; M. E.: Arany János mint nótárius.
F®városi Lapok (1888) 259.
20 Voinovich: i. m. 59.
21 Riedl: i. m. 28.
22 Trostler J.: A �Fülemile� tárgytörténetéhez. Irodalomtörténeti Közlemények 24/4 (1914)

418.
23 Tartozatlan �zetés miatti per.
24 Jobbágyi kötelezettségre vonatkozó per.
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görögboltos-per, szárazmalom-per, legel®-per, elrettent regálébérl®-per stb.25 A
pereskedés idején az ún. kolomposok, akik a várost illet® perek ügyében Pestre
és Bécsbe utaztak, folyamatosan ösztönözték Nagyszalonta polgárait a további
pereskedésre.26 A XIX. század els® felében 4000 ezer ügyvéd foglalkozott a vége-
láthatatlan perekkel, s csak Pesten kétszerannyi ügyvéd élt, mint Cseh- és Mor-
vaországban, Galíciában, Stájerországban és Dalmáciában együttvéve.27

Arany János más verseiben is utalt a fölösleges és csak a családi vagyont
felemészt® perekre pl. az Árkádia-féle (1853) cím¶ben:

Hagyott volna édesapám
Gazdaságot kényeként,
Megmutatnám. . . de hiába!
Ág is húzza a szegényt:
Életében annyifelé
Protestál,
Hogy ha meghal, csak megáld, de
Nem testál.

Gazdag Imre, Az els® lopás (1853) cím¶ vers h®se sem örökölt semmit sem az
apjától a felesleges perek miatt:

Gazdag Imre szólt így, aki e név mellé
Egy járomszeget se' örökölt apjátul;
Nemes ember volt az, mindenét elperlé:
Húzza be az ajtót majd valaki hátul,
Ez volt az öregnek a szava járása;
Perlett is, ivott is; � a �a, ám lássa!

A fülemile cím¶ versben Arany János ezentúl utalt arra az estre, amikor Mária
Terézia a királyi személynököt kérd®re vonta, hogy igaz-e hogy ajándékot fogad el
a peres felekt®l? Igaz válaszolta a bíró, de hozzátette, hogy mindkét fél ajándékát
ugyanabba a zsebébe csúsztatja, így nem tudja melyikük mennyit adott.28

Mignem a biró, haraggal
Ráütvén a két zsebére
S rámutatván a két félre,
Törvényt monda e szavakkal
A szegény fülemilére:
Hallja kendtek!
Se ide nem, se oda nem
Fütyöl a madárka, hanem

25 Riedl: i. m. 1957. 49.
26 Ercsey S.: Arany János életéb®l. Nagyvárad 2004. 25.
27 Szabó I.: Jobbágyok és parasztok. Értekezések a magyar parasztság történetéb®l. Akadémiai

Kiadó, Budapest 1976. 243.
28 Várady Zs.: Martinovics Ignác. Deutsch Kiadó, Budapest 1909. 46.



30 Horváth Attila

(Jobb fel®l üt) nekem fütyöl,
(Bal fel®l üt) s nekem fütyöl:
Elmehetnek.

Arany János Toldi trilógiájában már jogtörténeti tudásáról is számot ad. Kiss
Anna B¶nbe esett irodalmi h®sök cím¶ m¶vében29 arra a következtetésre jutott,
hogy a mai hatályos jog szerint a bíróság jogos önvédelemre hivatkozva felmentené
Toldi Miklóst:

T¶rte Miklós, t¶rte, ameddig t¶rhette,
Azzal álla bosszút, hogy csak fel sem vette;
Úgy mutatta, mintha nem is venné észre,
Fülét sem mozdítá a nagy döngetésre.
De, mid®n egy dárda válla csontját érte,
Iszonyatosképen megharagutt érte
S melyen ült, a malomk®-darabot fogta,
Toldi György bosszantó népe közé dobta. [. . . ]

Elrepült a nagy k®, és ahol leszálla,
Egy nemes vitéznek l®n szörny¶ halála:
Mint olajüt®ben szétmállott a teste,
És az összetört hús vérolajt ereszte.
Vérit a poros föld nagy-mohón felnyalta,
Két szemét halálos hályog eltakarta [. . . ]

Arany János viszont az Anjou-kori jogállapotokból indult ki, amikor a gondat-
lanul elkövetett b¶ncselekmény fogalmát még nem ismerve az eredményfelel®sség
volt a meghatározó. Toldi emellett nem bízhatott a korabeli bíróság felment®
ítéletében a jogos önvédelemre való hivatkozás esetén sem, bár akkoriban az sok-
kal szélesebb körben volt megengedett mint manapság.30 Toldi György ennek
megfelel®en szándékos gyilkosság miatt emelt vádat a királynál, aminek a követ-
kezményeit Arany János a következ®képpen írta le:

Repül a nehéz k®: ki tudja, hol áll meg?
Ki tudj, a hol áll meg s kit hogyan talál meg?
Fuss, ha futhatsz, Miklós! pallos alatt fejed!
Víz sem mossa rólad le a gyilkos nevet!

Toldi Miklós számára tehát mint egyedüli lehet®ség csak a királyi kegyelem
maradhatott, hiszen a régi magyar jogban az uralkodó mint legf®bb bírói fórum
ítélkezhetett.31 Nagy Lajos ennek megfelel®en nyilatkozott err®l a lehet®ségr®l
Toldi Györgynek:
29 Kiss A.: �Repül a nehéz k®: ki tudja, hol áll meg?� (B¶nös-e Toldi Miklós). In Kiss A.:

B¶nbe esett irodalmi h®sök. Publicitas Art Média Kft. Kiadó, Budapest 2008. 33�38.
30 Béli G.: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs

1999. 157.
31 Hajnik I.: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes-házi királyok alatt.

Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1899. 42.
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Mégis van egy módon kegyelem számára,
Hozasd fel a �út miel®bb Budára:
Egy er®s cseh ví bajt Duna szigetében,
Sok derék vitézem mult ki már kezében.
Hadd j®jön fel öcséd és álljon ki azzal:
Vagy er®t vesz rajta, vagy keze miatt hal,
Ha gy®z, úgy derék �, méltó kegyelemre;
Ha nem, úgy vétkeért meg leszen büntetve.

Toldi Miklós is a magyar király ezen jogkörére hivatkozott a cseh bajnok
legy®zése után:

Térdre esett most a király lábainál
S így kezdette Miklós: Oh felséges király!
Nem vagyok én bajnok, csak egy földönfutó,
Hogyan lettem azzá? tudj' a mindentudó.
Magam sem tudom hogy', esém gyilkosságba,
S elzaklatott bátyám a széles világba:
Én meg idejöttem feladni tettemet,
S várni vagy kegyelmet, vagy büntetésemet.

A király igazságot szolgáltat. Egyaránt rendelkezett az ®si birtokról és a b¶n-
ügy lezárásáról:

Én neked a földön ím kegyelmet adok;
Kérd Istent, remélem Isten is adni fog;
Bírjad békességben birtokod, ha rád száll,
Nem volt az, mióta megvan, jobb gazdánál.
És hogy haragosod ne legyen a szomszéd,
Íme bátyád önként neked adja részét:
Vértagadó testvér! nemde úgy van? érted?
Hogy ®si birtokod öcsédnek igérted?

Itt Arany János megint teljesen hiteles jogi érvelést kölcsönöz Nagy Lajosnak,
hiszen Werb®czy István Hármaskönyvének I. Rész 39. cikke szerint: �[A]mikor az
egyik �vér vagy n®vér a másik �vért vagy n®vért az ® törvényes jogaitól ravaszul,
alattomosan és ármányosan megfosztja és az örökségb®l kitudja.� A vértagadó
büntetése pedig, hogy minden fekv® jószágától és örökségét®l örök id®re elesik és
azok a jószágok és örökségek mind arra a �vérre vagy n®vérre szállnak át, akit
megrövidíteni és törvényes jogaitól megfosztani törekedett.

A Toldi trilógiában Arany János még számos jogtörténeti érdekességet muta-
tott be. Ezek közül is talán a legjobban a �úsítást (praefectio) de�niálta:

Rozgonyi Piroska, Rozgonyi Pál lyánya,
Fiú gyanánt lészen apja vagyonába' �
Egyetlen örökös, ura mindenének,
Dísze, fenntartója a Rozgonyi névnek.
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A �úsítást mint nemességszerz® módot az Anjouk honosították meg Magyar-
országon és éppen Nagy Lajos uralkodása idején körvonalazódtak a �úsítás felté-
telei, azaz hogy a leánynak �ú örökössé nyilvánítása királyi kizárólagos kegy, ami
az osztályos atya�ak által örökölhet® vagyon eladományozását jelenti.32

A Tetemre hívás33 (1877) az istenítéletek egyik különleges módjaként a szán-
dékos emberölés elkövet®jének a népi hiedelem szerint történ® felderítését jelen-
tette. A gyilkossággal gyanúsított személyeket a holttesthez vezették, és ott azt
eskü mellett meg kellett érinteniük. Amennyiben a test színe változott, vagy vér-
zett, a gyanúsítottat b¶nösnek mondták ki. Ugyanaz történt akkor is, ha valaki
nem volt hajlandó a holttest mellett megesküdni az ártatlanságára. Bár az egy-
ház már a IV. lateráni zsinaton eltiltotta papjait az istenítéletekt®l, a hullapróba
még a XVII. században is el®fordult:34

Áll a tetemnél tiszti pörosztó,35

Gyertya, feszület, kánoni pap:
Sárga viaszfényt nyughelye kap. [. . . ]

�Jöjjön utolszor szép szeret®je,
Titkos arája, Kund Abigél!�

J®; - szeme villan s tapad a t®rre;
Arca szobor lett, lába gyökér.
� Sebb®l pirosan buzog a vér.

Miután a magyar perjog a próbákat elejtette, mindazokban a perekben, me-
lyekben teljes erej¶ okmánybizonyításra nem volt lehet®ség, rendszerint esküvel
döntöttek. Ezt a bizonyítási eszközt mutatta be Arany János A hamis tanú (1852)
cím¶ versében:36

Állj el®, vén Márkus! vedd le a süveget,
Hadd süsse a napfény galamb-®sz fejedet;
Tartsd fel három ujjad: esküdjél az égre,
Atya, �ú, Szent-Lélek hármas istenségre:
Hogy az a darab föld, a melyen most állasz,
Nem tarcsai birtok, � ladányi határ az. [...]

32 Homoki Nagy M.: A magyar magánjog történetének vázlata 1848-ig. JATE Press Kiadó,
Szeged 2001. 19�20.
33 Barta J.: Tetemrehívás. In Barta J.: Arany János és kortársai. I. Arany tanulmányok.

Kossuth Egy. Kiadó, Debrecen, 2003. 355.
34 Közlemények Szepes vármegye múltjából. Förster Jen®, L®cse, 1910. 175; Illés J.: Az isten-

ítéletek. Sichermann Mór, Máramarossziget, 1899. 26.
35 Világi részr®l a pristaldus nev¶ tisztvisel® járt el. (Arany János magyarázata).
36 Riedl F.: Arany egyik költeményér®l. In Emlékkönyv Kármán Mór huszonöt éves tanári

munkásságának ünnepére. Eggenberger Kiadó, Budapest 1897. 160�161.; Róheim G.: A hamis
tanú. Ethnographia 27 (1916) 212�221; Berze Nagy J.: Adalékok Arany �Hamis tanú�-jának
tárgytörténetéhez. Ethnographia 27 (1916) 132�134; Gy®r�y I.: Magyar adalékok Arany �Hamis
tanú�-jának mondájához. Ethnographia 27 (1916) 210�211; Maróti E.: �A hamis tanú� története
®sforrásának kérdéséhez. Irodalomtörténeti Közlemények 76/4 (1972) 509.
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Esküszöl � �Esküszöm az él® Istenre,
Utolsó napomra és örök idvemre. ��
Esküszöl � �Esküszöm, s ha hamisat szólok:
Se földben, se mennyben ne lehessek boldog;
Föld kidobja testem, ég kizárja lelkem:
Ama sebes örvény hánytorgasson engem. ��

Arany János ebben a versében is igazolja tökéletes jogtörténeti ismereteit.
Az eskü a régi magyar jogban a fél állításának az Istenre történ® hivatkozással
való meger®sítésére szolgált. A tanút igazmondásra esketve vallatták a releváns
tényekre vonatkozó tudomása fel®l és az általa letett eskü perdönt® volt. Arany
azt is tudta, hogy az eskü eredetileg istenítélet volt, és abban a hiszemben tetették
le, hogy a hamisan esküv®t Isten közvetlenül és azonnal büntetéssel sújtja.37 Így
történt ez a vén Márkussal is:

És a fekete föld, amint hull, amint hull,
Nyögve a koporsó megrendül, megindul;
Kivet®dik a sír dobbanó partjára,
Ropogva szakad föl fedelének zára:
Megrázkodik a test és talpra ugorván
Szeme fehérével körülnéz mogorván.

S amint három ujját emeli az égre,
Úgy rémlik az, mintha kékes lánggal égne;
Majd a néptolongás közepébe törvén,
Odafelé tart, hol kútat ás az örvény,
Hol a forgó habok, leszállván a mélybe,
Fejöket befúrják a parázs fövénybe.

Arany János örökösödési és osztályos perekben kijárt a földekre mér®láncával
és mérnöki pontossággal megrajzolt térképeket készített. Ezek egy része fenn is
maradt.38 Az ilyen ügyek intézésénél és az évenkénti kötelez® határjárások so-
rán39 értesülhetett arról az országszerte alkalmazott szokásról is, hogy némely
határk®nél vagy határdombnál egyik-másik �atalt rányomták a dombra és alapo-
san megfenekelték, hogy álmában is tudja, hol húzódik a határ. A �tényrögzítés-
nek� ez az ®si módja eléggé hatásos lehetett.40 Arany János A Jóka ördöge cím¶
versében meg is emlékezett err®l a sajátos határjelölésr®l:

37 Béli: i. m. 275; Hajnik: i. m. 276�286.
38 Ercsey: i. m. 34.
39 Szabó T. A.: Határjelek a XVIII. Században. Ethnographia 51 (1940) 258.
40 Tárkány Sz¶cs E.: Magyar jogi népszokások. Gondolat Kiadó, Budapest 1981. 691; Takács

L.: Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest
1987. 177; Schreiber S.: Az emlékezetet hátuljokra verik. Magyar Nyelv 51/2 (1955) 229�230.
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S mindjárt a hüvösben ki is mentek reggel,
Kijegyzék a határt, hosszába, cövekkel.
Aztán a határra dombokat emelnek,
Fájdalmára néhány bámész sühedernek,
Kiket a helyszínén, a halomnak ormán,
Lefogtak er®vel, kényszerités-formán,
S hogy eszökbe jusson szakállas vén korig.
Az emlékezetet hátuljokra verik.

A kárvallottakat utána megvendégelték, itallal és olykor étellel is kínálták. A
borivásnak ilyenkor áldomás jellege is lehetett.41

A Vörös Rébék (1877) cím¶ versnek is fellelhet® a történeti háttere. Egy Veres
Rebeka nev¶ asszony ellen Nagyszalontán boszorkányság vádjával büntet® eljárás
indult. A fennmaradó bírósági jegyz®könyv motívumai megjelennek a versben.42

A magyar �boszorkányok� ugyanis b¶völ®k, rontók, igéz®k, varázslók, mérgez®k,
jövendöl®k voltak.43 Vörös Rébék is mint b¶bájos (male�ca) a babonaság sokféle
fajtájában járatos. Ebb®l elég tekintélyes jövedelmet szerez:

� volt az, ki addig f®zte
Pörge Dani bocskorát,
Míg elvette a Sinkóék
Cifra lányát, a Terát.

Arany János Az els® lopás (1853) cím¶ versben kit¶n® lélektani leírását adta
annak, milyen körülmények visznek egy elszegényedett nemes ifjút a b¶n útjára.
Az itt közölt tényállási elemek elemzése során meghaladta az akkoriban uralkodó
ún. klasszikus büntet®jogi iskola elméletének tanításait.44 A vers f®h®se, Gazdag
Imre nevével ellentétben semmit sem örökölt édesapjától, mert az pörösködésre
és italra pazarolta az ®si vagyont. Apja halála után édesanyja próbálta istenfél®
emberré nevelni �át. Imre azonban korán árvaságra jutván és nagyon �atalon,
17 évesen megházasodva nem tudott a saját lábára állni, a munkát nem viselte
el és a büszkesége sem engedte. Hamarosan már a legszükségesebb dolgokra sem
futotta pedig Imre felesége várandós lett. Ekkor szánta el magát er®s lelkiismeret
furdalását nagy nehezen legy®zve, hogy lopni fog. Bár tettét megbánta és az
ellopott üsz®t vissza akarta vinni, de elfogják és börtönbe zárják. Tökéletes leírása
Franz von Liszt (1851�1919) nevével fémjelzett közvetít® iskola által leírt ún.
alkalmi b¶ntettes kategóriájának.45

41 Takács L.: i. m. 188�189.
42 Béres A.: Arany János �Vörös Rébék�-je és nagyszalontai Veres Rebeka boszorkánysága.

Irodalomtörténeti Közlemények 75/6 (1971) 731.
43 Schram F. (szerk.): Magyarországi boszorkányperek 1529-1768. III. k. Akadémiai Kiadó,

Budapest 1982. 69.
44 A klasszikus büntet®jogi iskoláról lásd: Kabódi Cs. � L®rincz J. � Mezey B.: Büntetéstani

alapfogalmak. Rejtjel Kiadó, Budapest 2005. 32; Korinek L.: B¶nözési elméletek. Duna Palota
és Kiadó, Budapest 2006. 19; F. Adler � G. O. W. Mueller � W. S. Laufer: Kriminológia. Osiris,
Budapest 2005. 89.
45 F. v. Liszt: Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Guttentag, Berlin 1919. 10.
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Az elbeszél® költemény második felében a korabeli börtönviszonyok szemlé-
letes leírást olvashatjuk. Arany János valószín¶leg ismerhette az 1843-as bün-
tet®jogi törvényjavaslat anyagát.46 Deák Ferenc ugyanis így értékelte a magyar
börtönviszonyokat: �A büntetés célját veszti a közállományra nézve, mid®n a vét-
kesre sújtva csak bosszul, de nem javít. . . Pedig fájdalommal kell megvallanunk,
a tömlöcök mégsem javítóhelyek, hanem nagy részben a vétkek oskolái valának,
s gyakran akit indulat vagy könnyelm¶ség vétekbe kevert, de keble fogékony volt
még a jóra, s az erkölcs útján csak megbotlott, de szíve romlott még nem vala,
mint vétkét bánó b¶nös kerül a börtönbe, s mint kitanult gonosztev® hagyja el
azt.�47

Arany János Gazdag Imre börtönét a fentiekkel megegyez®en írta le:

Lakozván penészes börtönnek az öblit,
Csúszó-mászó féreg kenyeres pajtása;
Szell® oda nem száll, napfény oda nem hat,
Csak a bolthajtásról csepeg b¶zös harmat.

Betev® falatját fojtó könnyel észi,
Hideglel®s vízzel ingerli a szomját,
Rothadt a leveg®, melyet ajkán bészí,
És rothadt beszédek sértik füledobját:
Mert nem egyedül van: ott az egész megye
Régen összeseprett salakja, szemetje.

Tolvajok, zsiványok, � kik rátarti kénnyel
Zörgetik a rabság nehéz sarkantyúját;
Dicsekesznek holmi balkörm¶ erénnyel,
A lopást, a rablást tanítják, tanulják;
S �atal embernek, aki odatéved,
Arcáról letörlik a piros szemérmet.

Vén gazemberek, kik fényesre koptatták
A bilincset, s most már gyönyörködnek benne. �
Ezek a tanítást mindennap kiadták
Imrének is, hogyha valamire menne:
Oly nehéz bet¶kb®l ez a lecke álla,
Hogy Imrének borzadt minden haja-szála.

Az Ágnes asszony (1853) cím¶ balladában Arany egy közismert geszti ese-
tet dolgozott fel. A költ® gyakran találkozott azzal a szótlan parasztasszonnyal,
aki reggelt®l estig a patakban mosott. Ágnes asszony a szeret®jével együtt meg-
ölte férjét, de a b¶ntudattól megbomlott az elméje. Arany természetesen tudja,

46 Fayer L.: Az 1943-iki büntet®jogi javaslat anyaggy¶jteménye. I�IV. k. Magyar Tudományos
Akadémia, Budapest 1896�1902.
47 Idézi: Lukács T.: Szervezett dilemmánk: a börtön. Magvet® Kiadó, Budapest 1987. 61.
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hogy ebben az esetben a kóros elmeállapot büntethet®séget kizáró ok.48 Arany
János életm¶vét ismerve azonban ennél a m¶nél is sokkal többr®l van szó. Teljes
mértékben egyetérthetünk ebben is Rónay Lászlóval: �Arany János egyik legfon-
tosabb tudatformálója a nemzetnek, meger®sítve abban azt a tudatot, hogy a
tiszta erkölcs el®bb-utóbb elnyeri jutalmát, a gonoszság pedig büntetését.�49

48 Kiss: i. m. 44�45.
49 Rónay L.: Erkölcs és irodalom. A magyar irodalom rövid története. Új Ember Kiadó, Bu-

dapest 1993. 138.
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Madách Imre az Ember Tragédiája és a Civilizátor cím¶
m¶veinek összevetése

jogbölcseleti szempontú megvilágításban∗

Zombor Ferenc

�Az Ember Tragédiája minden ízében politikai,
illet®leg jog�lozó�ai irányú m¶.�

(Moór Gyula1)

�Madách m¶ve a magyar szabadság-mozgalom
szellemi részének a végs® konklúziója.�

(Szerb Antal2)

1. Madách színm¶veinek jogelméleti dimenziói

Madách Imre remekm¶vét több mint negyven nyelvre fordították le, a világ szín-
padain is folyamatosan jelen van. Az ember tragédiája ®sbemutatója 1883. szep-
tember 21-e volt, mely nap 1993 óta a Magyar Dráma Napja is. E m¶r®l számos
kortárs és kés®bbi irodalmi, esztétikai, teológiai értékelés készült, de állam- vagy
jogbölcseleti szempontú komoly elemzésével csupán Moór Gyula, a két világhá-
ború közötti id®szak meghatározó jog�lozófusának egy írásában találkozhatunk.
Moór 1923-ban megjelent, Az ember tragédiája jogbölcseleti megvilágításban cím¶
tanulmányában3 mindazonáltal méltó emléket állít Madách Imrének, a magyar
írónak és jogásznak, születése századik évfordulóján.

Jelen írás Moór tanulmányának ismertetésén és értékelésén túl szerény kísér-
letet tesz néhány � a Tragédiát érint® � további megállapítás megfogalmazására,
különös tekintettel a Civilizátor cím¶ m¶vel való összevetés alapján. Kerényi Fe-
renc neves Madách-kutató kismonográ�ájában rögzíti, hogy mint minden más
remekm¶nek, a Tragédiának sem csak egyetlen örökérvény¶ olvasata és értelme-

∗ Ezúton szeretnék köszönetet mondani H. Szilágyi Istvánnak és Fekete Balázsnak a dolgozat
elkészítéséhez nyújtott segítségükért.

1 Moór Gy.: Az ember tragédiája jogbölcseleti megvilágításban. Napkelet, 1923. 615�627.
2 Szerb A.: Magyar irodalomtörténet. Révai, Budapest 1935. 388.
3 Moór: i. m.
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zése lehet, azaz �nincs hozzá Nagy Kulcs, amely az olvasót felmenti a gondolkodás,
az elmélyülés és a véleménymondás alól.�4 Arra is �gyelmeztet azonban, hogy az
elemzések lázában sem szabad arról megfeledkezni, hogy akárhány tudományte-
rület fel®l is közelítik meg a m¶vet, az mindig m¶alkotás marad, s aszerint kell
azt olvasni és értelmezni. Ennek megfelel®en szerény célunk nem más, mint a
Madách m¶vei el®tti f®hajtás mellett azok olvasására való buzdítás, továbbá az
azokról való személyes gondolkodás és elmélyülés szükségességének hirdetése.

2. Jog- és állambölcselet Az ember tragédiájában

A Tragédia és Goethe Faust ja közötti párhuzam feltételezése már kezdetekt®l
meg�gyelhet® az irodalomban. A Tragédiát felfedez®je és sajtó alá rendez®je,
Arany János els® pillantásra Faust-utánzatnak tartotta,5 ráadásul Goethe volt
Madách legf®bb költ®i ideálja.6 E meghatározó felfogással szemben Moór Gyula
azonban rögtön az írása elején bemutatja a két m¶ közötti legf®bb különbséget.
Faust, az érvényesülésre törekv® féktelen egyéniség, az individualizmus képvise-
l®je, aki kevés közösséget érez az emberiség sorsával és szenvedésével. Csupán
a m¶ végén, utolsó szavaiban érez az emberiség sorsával közösséget s tölti el az
ember-milliókért való küzdés gondolata, hogy az emberiséget munkára és szabad-
ságra kell nevelni:

Millióknak nyitok tért, hol nem éppen
biztos a lét, de szabad és tevékeny. [. . . ]
Igen! e nagy célért élek-halok csak,
s elmém e végs® bölcsességre jut:
szabadság, élet nem jár, csak azoknak,
kiknek naponta kell kivívniuk.7

Ám e nemes cél már csak kívánság marad, nem láthatjuk annak még megva-
lósítási kísérletét sem, mivel Faust e szavak után meghal, és így sosem derül ki,
vajon képes volt-e érdemben küzdeni e célokért.

Ezzel szemben Moór szerint az emberiség nagy problémái a politikai és a
társadalmi kérdések mezején teremnek. Tudás, hit, erkölcsi meggy®z®dés, nagy
egyéniség csak akkor válhat valódi hajtóer®vé, ha az kilép az egyéni elszigeteltség-
b®l és nagyobb tömegek irányítójává lesz, vagyis: politikaivá válik. Amit Goethe
elmulasztott, Madách Imre megírta. A Tragédia ugyanis szerinte a �politikai te-
vékenység tragédiája�.8 E m¶ tehát azért politikai, illet®leg jog�lozó�ai irányú
költ®i m¶ is, mert Madáchot az emberiség sorsának megrajzolásakor nem kö-
tötték meg a történelmi tények, hanem a világtörténelemben megjelent politikai

4 Kerényi F.: Madách Imre. Kalligram, Pozsony 2006. 177.
5 Uo.
6 Szerb: i. m. 390.
7 Goethe: Faust. Ötödik felvonás, A palota nagy el®udvara. Ford.: Jékely Zoltán, Kálnoky

László.
8 Moór: i. m. 616.
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eszmék küzdelmeit, azaz elvek harcát vállalta bemutatni. Állítása igazolásaként
Moór áttekintette a jeleneteket, majd összegzésében a m¶ általános jog- és tár-
sadalombölcseleti alapfelfogását külön is elemezte.

Az els® három és az utolsó (XV.) jelenet keretként szolgál ahhoz, hogy Ádám
� az emberiség ®sapja � végigálmodja az emberiség történetét. Moór �gyelemre
méltó megállapítása, hogy e történelmi színekben �a históriai jelmezek csupán ál-
arcok gyanánt szolgálnak, amelyekben politikai eszmék vívják egymással küzdel-
müket, s amelyekben jog- és társadalombölcseleti igazságok jelennek meg szem-
léltet® elevenséggel.�9

Az álarcok mögött az egyiptomi (IV.) és az athéni (V.) jelenetben az autokrá-
cia és a demokrácia problémáit lehet meg�gyelni, a londoni (XI.) és a falanszter
(XII.) jelenetben Moór a liberalizmus és a szocializmus küzdelmeit látja, a fran-
cia forradalmi színben (IX.) pedig a forradalmi diktatúra önfelszámolása kerül
el®térbe. Kevésbé tartja �átlátszónak� a többi jelenetet Moór, ezért azokat külön
elemzi.

Megjegyzend® azonban, hogy e hivatkozott tanulmányát követ®en Moór A de-
mokrácia örvényei cím¶ el®adásában10 is érintette az ún, �demokrácia-vitának�
elnevezett konferencián11 a Tragédia londoni és falanszter jelenetét. A nagy fran-
cia forradalom hármas jelszaváról itt megjegyzi, hogy a �testvériség jelszavával
nem tudott mit kezdeni�, a szabadság és az egyenl®ség � mint a demokrácia két
alapelve − pedig éles ellentétben áll egymással. Utal a londoni vásár jelenetre,
mint a liberalizmus által választott szabadság megtestesít®jére és a falanszterre,
mint a szocializmus által hirdetett egyenl®ség példájára; melyek közül ha vala-
melyik korlát nélkül érvényesül, a másik elvet megfojtja.

A Kepler-jelenetekben (VIII., X.) az elavult hagyományokon alapuló �ancien
régime�-et állítja szembe Madách a forradalmi francia színnel, a konstantiná-
polyi kép pedig a keresztény lovagkor h¶béri társadalmát mutatja be, de ezek
lényegét a küls® formákon túl a társadalom életét mozgató, �a társadalomalkotó,
társadalmat fenntartó és romboló er®k�12 adják. A IV., V., IX., XI., XII. szí-
nek csalódásai, a politikai szervezet különféle formáiért vívott küzdelmek alapján
joggal merül fel a kérdés, hogy az ember nem fog-e visszavonulni a politikai küz-
delemt®l, megsz¶nik-e a politikai aktivitása, visszavonul-e a közügyekt®l a ma-
gánéletbe? Ádám a római jelenetben és az els® Kepler-színben kétszer is erre az
elhatározásra jut, ám Moór kimutatja, hogy mindkett® csupán látszólagos.

Els®ként Sergiolus-szerepében Ádám eljut ugyan erre az elhatározásra, magát
a mámornak átadva, ám Éva �gyelmeztet® szavaira a boldogság múlandóságára
és öncélúságának hiábavalóságára (�Azt tartom, mely kacag, nem is valódi�) va-

9 Uo. 618.
10 El®adás 1945. június 26-án a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka-

rán. Megjelent a Demokrácia c. kötetben (Budapest 1945, 96�109.), valamint Moór Gyula:
Tegnap és holnap között c. tanulmánykötetében (Budapest 1947, 34�43.).
11 Szabadfalvi József: Jog�lozófusok a demokráciáról � Moór Gyula és Horváth Barna részvé-

tele az 1945-ös �demokrácia-vitán�. http://jog.unideb.hu/bibo/articles/tanulmanyok/ szabad-
falvi_jog�lozofusok_a_demo.htm.
12 Uo. 618.
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lamint régi emlékekre hivatkozva (mid®n �Nagy és nemes volt lelkem hívatása�)
elémelyül:

Ah, érzem, érzem, mást is kér a lélek
Mint dagadó párnákon renyhe kéjek.

Az ember tehát nem tud politikai tevékenység nélkül élni, ha szétfoszlanak a
társadalmi köt®er®k, ideálok:

Szétbomlik a rend, senki sem parancsol
S szót nem fogad. A rablás, gyilkolás
Emelt f®vel jár a békés lakok közt

S Madách bemutatja, hogy a szétzüll® társadalmat milyen egyesít® életer®vel
tölti meg a vallás. A folytatás a konstantinápolyi jelenet (VII.), melyet Moór az-
zal foglal össze, hogy a legmagasztosabb eszmék is elaljasodnak, ha a fanatizmus
elferdíti és kicsinyessé torzítja kivitelez®it, mérhetetlen szenvedést és nyomorúsá-
got okozva másoknak.

Másodszor a magányos tudós, Kepler szerepében fordul el Ádám a világtól:

Hisz nékem nem kell semmi a világon,
Csak az éj és tündökl® csillaga,
Csak a szférák titkos harmóniája

ami egybevág Rudolf császár el®zetes tanácsával: �Hagyd a világot, jól van az,
miként van�.

Moór megállapítása szerint azonban épp a magányos tudós álmodozásaiból
erednek a leger®sebb társadalmi mozgalmak, politikai viharok, ezért a Danton-
jelenetet közrefogó Kepler-jelenetekben találjuk a m¶ legmélyebb társadalomböl-
cseleti megállapításait. Az els® prágai szín végén Ádám a rideg, közönyös jelent
leolvasztó, tetter®s új kor eljövetelét reméli, mely

Szemébe néz az elavult lomoknak,
Bíróul lép fel, büntet és emel

s a nagy eszközök alkalmazásától nem rettenve hatalmas görgetegként

Haladni fog a végzetes úton,
S lezúzza tán azt is, ki ®t kimondta�.

Kora irodalmi kritikusaival szemben Moór megjegyzi, hogy a n®nek � Évá-
nak � kiemelt szerepe van annak az igazságnak a kibontásában, hogy az ember
végs® soron zóon politikon, nem képes politikai tevékenység nélkül élni. Éva nem
hajlandó követni hitvesét a világot feledve poros fóliánsai közé, magányos dolgo-
zószobájába (és ebben nem Madách magánéleti kudarcainak visszatükröz®dését
kell keresni).
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Az ¶rbéli (XIII.) és az eszkimó (XIV.) jeleneteket is részletesebb vizsgálat
alá veti Moór. Ezek közös vonását a politikai küzdelem �természeti határainak�
végességében látja: a politikai tevékenység drámáját nemcsak az ember lelkesedé-
sének lankadása, eszmények iránti közömbössé válása jelentheti. Az ¶rbéli jelenet
Moór értelmezésében megmutatja azt, hogy ha a Földön az ember naggyá is
lesz, attól mégsem szakadhat el soha. Az eszmék csak itt a Földön valósulhatnak
meg, állapíthatjuk meg ez alapján. Nemzeti szempontból még mélyebb értelmet
tulajdonít ennek és Vörösmarty Szózata utolsó versszakát idézi párhuzamul e
gondolata zárásaként:

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely,
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell!

Az eszkimó-színben a természeti er®források kimerültek, és a mindenki harca
mindenki ellen elv uralkodik. Az ember politikai tevékenysége véget ért, elemeire
esett szét a társadalom. E sötétségb®l (már a Nap sem világít) a továbblépés csak
az ébredés lehet. Moór Gyula mindebb®l azt az optimista tanulságot sz¶rte le,
hogy �az ember politikai tevékenysége, eszményekért való lelkesülés mindaddig
nem fog megsz¶nni, amíg azt a nagy természet megdermedése lehetetlenné nem
teszi�.13 Hogy erre sor kerül-e, s egyáltalán:

Van-é jutalma a nemes kebelnek,
Melyet kigúnyol vérhullásáért
A kislelk¶ tömeg?

s végs® soron: el®bbre megy-e, nemesedik-e az emberi fajzat, ha az Úr válasza
elutasító is (�Ne kérdd tovább a titkot�), ugyanakkor határozottan pozitív:

Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz,
Emel a majd a végtelen érzete,
S ha ennek elragadna büszkesége,
Fog korlátozni az arasznyi lét.
És biztosítva áll nagyság, erény.

Az ember � aki Lucifer szerint: �Tudásra törpe, és vakságra nagy� � a tudás
gyümölcsét tehát nem ízlelheti meg, de nem is ez a küldetése, hanem a munka,
az Úr szavaival:

Karod er®s � szíved emelkedett:
Végtelen a tér, mely munkába hív

s e küldetésben az ember �Szép és nemesnek új csirája lesz�.

13 Uo. 622.
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Összegzésében Moór újból hangsúlyozza, hogy a m¶ minden ízében politikai,
jog�lozó�ai jelent®séggel rendelkezik. A jelenetek megmutatták az államformák,
elvek harcán túl a vallás és a tudomány politikai jelent®ségét, a közvélemény
szorítását, a gazdasági tényez® hatalmas súlyát. Az utóbbi esetében például ki-
emeli, hogy teljes sivársághoz vezet, ha pusztán ez az elv képvisel mozgatóer®t
egy társadalomban.

Éva szerepét illet®en is � szakítva a sablonos értelmezésekkel � a n®i eszmény
társadalmi jelent®ségét emeli ki. Ráadásul, a hazaszeretet, mint �leghatalmasabb
politikai érzés� Moór szerint Évánál nagyobb er®vel szólal meg, mint Ádámnál.
Az athéni színben Miltiádesz hitveseként Lucia bátor kiállása és szavai a �hon�-
mellett össze sem hasonlíthatók Ádám falanszteri bágyadt lamentálásával a haza
fogalmának elvesztése felett az új rendben. Moór szerint �Figyelmeztet® ez szét-
darabolt hazánk leányaihoz, mely arra int, hogy ha a magyar fér�ak szívében
kihamvadna a lelkesedés, megtörne a jobb jöv®be vetett hit, ha a négy folyam és
hármas bérc vidékén fásultan hordanánk a rabláncokat, akkor tanítsák meg ®ket
arra, hogy �fényesebb a láncnál a kard��.

Moór Gyula e haza� gondolatai tanúsítják, hogy hamis és a közösség-pusztító
ideológiák második világháborút követ® egyes tudományos képvisel®i pártpoliti-
kai � végs® soron a tudományt lejárató � elvtelen kiszolgáló tevékenysége ellenére
igenis van helye a közösség iránti felel®sség tudósi kinyilvánításának, a haza és
nemzet soha el nem avuló kifejezések iránti tör®désük hangsúlyozásának. Szerb
Antal idézi hivatkozott m¶vében Madách egy jegyzetét: �A haza�ság csak a ma-
gyarnál lehet költészet tárgya, hol létünkért küzdünk, semmi nagy költ® azt nem
használta�.14

Tanulmánya végén Moór arra emlékeztet, hogy a Tragédia a jogbölcselet
mindkét alapkérdésére � vagyis: (i.) melyik a helyes jog, valamint milyen a helyes
társadalmi berendezkedés; és (ii.) hogyan fejl®dik a jog, milyen okozatos törvé-
nyek uralkodnak a társadalmi élet fejl®dése során15 � választ ad.

A helyes jog tekintetében Madách éleslátását dicséri amiatt, hogy az ® korában
uralkodó természetjogi irányzat ellenére �belátta ennek a felfogásnak a helytelen-
ségét�,16 vagyis egyrészt egy minden id®re és helyre érvényes jogi kódex kidolgoz-
hatóságának, másrészt egy feltétlenül helyes társadalmi berendezkedés �délibábos
utópiája�17 megtalálásának lehetetlenségét. Moór értelmezésében Madách szerint
a feltétlenül jó alkotmány és társadalmi rend csak álom, a jogi eszközök értéke
viszonylagos, annak helyességét vagy helytelenségét csakis az érzelmi alapú er-
kölcsi felfogás mérheti. A �szabadjogi iskola� tanításait és az �individualizáció�
erkölcsi követelményeit hallja ki a londoni (XI.) színbeli párbeszédb®l:

Ádám:
Áldalak sors, hogy bíróvá nem tevél.
Mi könny¶ törvényt írni pamlagon �

14 Szerb: i. m. 390.
15 Moór: i. m. 626.
16 Uo. 625.
17 Uo. 625.
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Könny¶ ítélni a felületesnek,
És mily nehéz, ki a szívet kutatja,
Méltányolván minden red®zetét.

Lucifer:
Ily elvek mellett pör nem érne véget. [. . . ]
A törvénytudós széjjel vágja a
Kuszált csomót, minek fonalait
Ezer �lantróp szét nem bontaná.

A második kérdésr®l, a társadalmi élet fejl®désér®l Moór szerint Madách fel-
fogásában a hegeli dialektika meghatározó jelent®ség¶ volt. M¶vét®l sem idegen
az a gondolat, hogy a társadalom fejl®dése nem szerves, hanem az logikai ellent-
mondásokban, dialektikus módszer szerint zajlik. A harmadik színben Lucifer
�gyelmezteti Ádámot arra, hogy:

Nem az id® halad: mi változunk,
Egy század, egy nap szinte egyre megy.

Moór e gondolatokban �a nagy számok statisztikai törvényszer¶ségeit�18 fe-
dezi fel, egybevetve a hangya, a méhraj és a munkás össze-vissza futkosását, így
mindegyik

Vakon cselekszik, téved, elbukik,
De az egész, mint állandó egyén,
Együttleges szellemben él, cselekszik,
Kit¶zött tervét bizton létesíti.

Moór végs® megállapítása, hogy a Tragédia alapvet® kérdése nem más, mint
az emberi nem boldogulása, a társadalom fejl®dése. Visszatérve kezd® gondolatá-
hoz kijelenti: e vonása emeli Goethe Faust ja fölé. �Amilyen mélyen alatta marad
Faustnak m¶vészi tökéletesség dolgában, olyan magasan föléje emelkedik erkölcsi
felfogásának nemességével�.19 Azáltal, hogy m¶vében végig a közösség boldogu-
lásán tartja tekintetét, �szorosan hozzákapcsolódik Madách az ®si magyar jog
felfogásához� � érvel Moór.

Egy olyan meghatározó jogtudóstól és jogi gondolkodótól, mint Moór Gyula,
illik komolyan venni ezeket a szavakat és nemcsak a kötelez® udvariasságot látni
abban, hogy arra emlékeztet, Madách jogi tanulmányai során a h¶béri rend ma-
gánjogias germán gondolkodásával szemben �a magyar közjogi felfogás leveg®jét
szívta magába�,20 mely felfogás alapja �a szent korona elmélete, már a közép-
korban a közösség szempontját juttatta érvényre, egy nagy egész, a szent korona
fejének és tagjainak tekintvén a királyt és a nemzetet�.21

18 Uo. 626.
19 Uo. 627.
20 Uo. 627.
21 Uo. 627.
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Madách munkamódszerér®l azt tartja az utókor, hogy m¶veit szívesen érlelte,
pihentette megjelentetés el®tt.22 A Tragédia befejezésének évében � 1859 � írt egy
egyfelvonásos vígjátékot is, melynek címe: A civilizátor � komédia Arisztophanész
modorában. E két m¶ egybevetése érdekes tanulságokkal szolgál.

3. Gyarmatosítás vagy modernizáció � A civilizátor tanulságai

A múlt század közepét®l kezdve a Tragédiával összehasonlítva szinte feledésbe
merült Madách Civilizátora. E feledésben bizonyosan szerepet játszott Lukács
György Madách életm¶vét elutasító bírálata, melyet az 1950-es évek közepén
fogalmazott meg,23 és sz¶kebb-tágabb tanítványi köre � a �Lukács-óvoda�24 �,
melynek tagjai évtizedeken keresztül uralták és jószerével napjainkig meghatá-
rozták az esztétikai irodalom felfogását, h¶en követték a �Mester� útmutatásait.
Nem kell különösebben törnünk a fejünket ahhoz, hogy megértsük, milyen meg-
fontolások vezethettek e negatív értékelés megfogalmazásához egy modernista
(racionalista) és az egész világot boldogítani kívánó (internacionalista) ideológia
hívei részér®l a politikai mérsékletet és a haza�ság értékét hangsúlyozó Madách
megítélésében. Az is nyilvánvalónak látszik, hogy éppen a Madách által vallott
poltikai eszmék egyfajta rehabilitációja és újraértékelése nyitotta meg az utat a
Civilizátor újrafelfedezéséhez.

Nem véletlen tehát, hogy a kortárs irodalomtudományi kutatások éppen a da-
rab politikai olvasatait igyekeznek kibontani, továbbá összefüggésbe hozni ezeket
Madách politikai nézeteivel.25 A kontextualizáció eddigi kísérletei egyel®re azon-
ban adósak maradtak annak megvilágításával, hogy a Civilizátor hogyan kapcso-
lódik a Tragédia politikai �lozó�ai rétegeihez, s különösen homályban maradtak
a darab jogbölcseleti olvasatai.

A m¶ a szabadságharc bukását követ® évtized két aktuális politikai témáját
kapcsolja össze: a Bach-rendszer kritikáját és a nemzetiségi kérdést. A Civilizátor
politikai mondandójának helyes értelmezéséhez els® lépésként azonban legalább
nagy vonalakban rekonstruálnunk kell a szerz® politikai nézeteit. Ezek legtömö-
rebb összefoglalását Madách 1861. márciusában írt Politikai hitvallomás cím¶
írásában olvashatjuk:

[V]annak általános elvek, melyeket rendíthetetlen alapokúl bevallani lehet,
s®t kell; melyeket még hasznosság tekintetéb®l is feladni tilos; melyekért
meghalni nem csak egyesnek kötelesség, de melyek elárulásával nemzetnek
is életet váltani halál helyett gyalázat, mert a javak között nem legf®bb az
élet. Ez alapelveket én [. . . ] három szóban foglalom össze, s e három szó:
Szabadság, egyenl®ség, testvériség! A szabadság alatt értem hazám minden
beolvasztástól megóvott integritását, saját ügyei s különösen legnagyobb

22 Kerényi: i. m. 165.
23 Lukács Gy.: Madách Tragédiája. Szabadföld 1955. március 27, április 2.
24 Vö.: [http://konzervativok.blogspot.com/2008/06/madch-ellenforradalma.html].
25 A következ®kben e témakör tárgyalásánál els®sorban Mészáros Zoltán kutatásaira támasz-

kodom. Ld. Mészáros Z.: A Bach-korszak kritikája. [http://www.madach.hu/MadachIThonlap/
tanulmanyok/Szimpozium%20XII/meszaroszoltan.htm]
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két kincse: a nép vére és pénze fölötti rendelkezhetés jogának minden ide-
gen befolyástól való meg®rzését, nyolcszázados alkotmányos küzdelmeink
virágát, a személyes felel®sségre fektetett kormányt megyei municipiummal
és sajtószabadsággal, ezen két leger®sebb gyámolóval egyetemben. Másod-
szor. Az egyenl®ség alatt értem a törvények alatti egyenl®séget, a vallások
egyenjogúságát s minden feudális visszaemlékezések megszüntetését. Har-
madszor. A testvériség alatt a különböz® ajkú népfajoknak nyelvi igénye-
inek méltányos tekintetbe vétele mellett, mindnyájok testvéries összeolva-
dását a magyar állampolgári jogok s kötelességekben.�26

Vizsgáljuk meg most, mi következik Madách általános politikai elveib®l a
Bach-rendszer és a nemzetiségi kérdés megítélésére vonatkozóan!

Ami a Bach-rendszert illeti, az nyilvánvalóan sértette a nemzeti függetlenség
eszméjét. Madách világosan látta, hogy amíg �a nép vére és pénze fölötti rendel-
kezhetés joga� idegen kézben van, addig semmilyen alkotmányjogi konstrukció
mellett nem lehet szó az ország tényleges függetlenségér®l.27 Madách másik felis-
merése, hogy hazug és elfogadhatatlan az ország gyarmati sorba süllyesztésének
az az indoklása, miszerint az osztrák uralom csak jó lehet a magyarok számára,
mivel az �keletre hordja áldását a nyugotnak�, vagyis a civilizáció áldásaiban ré-
szesíti a barbár magyarokat.28 S itt nem egyszer¶en egy politikai belátásról van
szó, hanem sértett haz�úi büszkeségr®l, melyet maga a nagyhatalmú belügymi-
niszter, Alexander Bach provokált, mikor 1857-ben megbízást adott Mayer Bern-
hardnak a Rückblick (teljes címén: Rückblick auf die jüngste Entwicklungsperiode
Ungarns) megírására.

E koholmány célja a külföld megtévesztése volt, s a magyar olvasó számára
vérlázító dicsekvéssel mutatta be Bach miniszter �civilizátori� tevékenységét.29

Madách álláspontja világos: a magyaroknak nincs mit tanulniuk a németekt®l a
politika és az államszervezés m¶vészete terén. (�Nagy hivatás áll a német el®tt,
[. . . ] Már azt betölté, a sört feltalálta.�)30 Míg az 1848-as forradalomban poli-

26 Madách Imre Összes M¶vei II. Révai, Budapest 1942. 683�684.
27 Bibó István elemzésében arra mutat rá, hogy éppen ezt az egyszer¶ felismerést tévesztette

szem el®l a magyar poltikai elit a kiegyezéssel. Vö. Bibó I.: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás
magyar történelem. In Huszár T. � Vida I. (szerk.): Bibó István válogatott tanulmányai II.
Magvet®, Budapest 1986. 569�620, különösen 582�596.
28 Tegyük hozzá: a nagy felfedezések korától napjainkig, vajon melyik gyarmatosító hatalom

mondott volna le err®l az igazolásról?
29 A szennyirat eljutott Széchenyi Istvánhoz is, aki minden egyéb munkáját félretéve tollat

ragadott, és még 1857 ®szén németül (Ein Blick auf den anonymen �Rückblick�, welcher für
einen vertrauten Kreis, in verhältnissmäÿig wenigen Exemplaren im Monate October 1857,
in Wien, erschien Von einem Ungarn címmel), majd a következ® év tavaszán magyarul is
megírta cáfolatát (Egy pillantás a névtelen �Visszapillantásra�, mely 1857. október havában
Bécsben bizalmas kör számára, aránylag kevés példányban jelent meg. Írta egy magyar ember.)
Mészáros Zoltán elemzésében kimutatja, hogy Széchenyi és Madách az egyéb politikai kérdések
megítélésében köztük lév® nézetkülönbségek ellenére lényegében azonos álláspontot fogalmaztak
meg ebben az ügyben. Vö. Mészáros: i. m.
30 A m¶ végén pedig a civilizátor maga is belátja: �Az államalkotás nem kenyerem. / Eszmém

dics® volt, büszke, nagyszer¶: / az egységes er®s monarchia, / De a prakszisban az enyv gyenge
szer, / Csunyául szétment, amint ráütöttél. / Romantizmushoz térek vissza hát, / Keresztyén
m¶vel®dés tudományom,/ Kozmopolitizmus a mesterségem.�
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tikai realitássá vált az egységes, független magyar polgári nemzetállam, addig
a területi széttagoltságban, az abszolutizmusok és hiperarisztokratikus feudális
fejedelemségek szorításában él® németek legfeljebb álmodozhatnak arról. Az oszt-
rák uralom egyetlen valóságos célja tehát az ország gazdasági kiszipolyozása.

Ha megvizsgáljuk most Madách nemzetiségi kérdésre vonatkozó elveit, akkor
azt láthatjuk, hogy a Közép- és Kelet-Európára a következ® száz esztend®ben
annyi szenvedést zúdító nyelvi vagy kulturális nacionalizmus helyett, a Nyugat-
Európára jellemz® � s a legtisztább formában a francia fejl®désben jelentkez® �
államnacionalizmus felfogását vallotta.31 Eszerint az államhoz f¶z®d® állampol-
gári h¶ség alapja nem az azonos kultúrához � nyelvi vagy vallási közösséghez
�, hanem az azonos politikai közösséghez való tartozás, amely egyenl® szabad-
ságokban és jogokban részesíti tagjait, és igazságosan osztja meg a közterheket,
�minden feudális visszaemlékezések megszüntetésével�.

Madách lelki szemei el®tt tehát egyáltalán nem a történeti államkeret fenntar-
tásának idejétmúlt ábrándja lebegett, mikor úgy vélte, hogy a nemzetiségi kérdést
éppen a magyarok tudják megoldani,32 hiszen egy modern, forradalomban össze-
kovácsolódott politikai közösségben való részesedést kínálhatnak a nemzetiségek
számára, szemben az er®szakos beolvasztást célzó, és az �oszd meg és uralkodj�
hazug politikáját folytató Birodalommal.

Mint említettük tehát e két politikai téma � a Bach-rendszer bírálata és a
nemzetiségi kérdésben való állásfoglalás � szöv®dik allegóriává a Civilizátor cse-
lekményében. A szín a f®szerepl®, István bácsi, a falusi gazda portája, háttérben
a lakóházzal, mellette kutyaóllal. Itt él és dolgozik a gazda a különböz® nemzeti-
ség¶ cselédeivel: Janóval (tót), Urossal (rác), Mitruléval (oláh), Carlóval (olasz),
Miskával (magyar) és a német szolgálólánnyal, Mürzllel.

A m¶ egy joginak min®síthet® eljárással kezd®dik: este a mezei munkából
hazatérve István gazda a sikeres napot értékelve megemlíti, hogy mindenki mun-
kájával elégedett, csak Uros volt engedetlen, amiért megrovást érdemel:

Ki jó szándékú intésemre se
Fogad szót, s®t gorombán válaszolt.
Ti tudjátok, mi büntetést szabott
Ily tettre rég megszentelt házirend.

A büntetést tehát jó szándékú intés el®zte meg. A házirend régi, megszentelt,
azt ismeri mindenki (lásd a már említett ®si magyar jogfelfogást, vagy: �pusztai

31 Vö. Bibó I.: A kelet-erópai kisállamok nyomorúsága. In Huszár T. � Vida I. (szerk.): Bibó
István válogatott tanulmányai II. Magvet®, Budapest 1986. 185�265, különösen 187�198.
32 �Korunk felt¶nt eszméi közt kétségkívül legkit¶n®bb helyet foglal el a nemzetiségek kér-

dése. Mégpedig sajátságos viszonyainknál fogva különösen nálunk. S úgy látszik a magyarnak
világtörténeti hivatása, mely ®t a népvándorlások nagy országútján jelen veszélyes helyére ®rül
állítá, mely ®t mint elpusztíthatatlan anyagot oly törzsek közé ékelé, melyeknek összeolvadása
talán a jelen civilizációt is fenyegetné, mely a betör® izlám ellen a szabadság s keresztyénség
védbástyájául állítá ®t � most ismét arra utalja, hogy a nemzetiségi kérdést, mely még sehol
meg nem fejtetett, ® fejtse meg a jog alapján, a szabadság érdekében.� � mondja err®l Madách
A nemztiségek ügyében tartott beszédében. Madách: i. m. 694�695.
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alkotmányt�). A büntetés az, hogy kizárják az esti közös vacsorából. Kap enni,
de nem a nagy asztalnál, hanem külön, az udvari hársfa alatt. Uros elfogadja a
büntetést, s®t, ígéri, hogy nem tesz ilyet máskor.

Ekkor azonban egy hívatlan idegen, Stroom érkezik, s rögtön nekifog, hogy
a cselédeket István gazda ellen fordítsa. Miután hamis ígéretekkel és talizmánok
osztogatásával a maga oldalára állítja a cselédeket, Stroom átveszi a ház irá-
nyítását, majd nagy kísérletbe kezd: új államigazgatást épít ki a szolgák és a
svábbogarak bevonásával.

A svábbogaraknak jut Stroom �mester� dícsérete, hálásak azért, hogy �Ma
ismét új hazát szereztél!�.

Cserébe biztosítják, hogy híven járnak el ügyeiben:

Befurakodva minden zugba,
Mi, a civilizációnak
Ellentállhatatlan hordozói.

Stroom leltárt készít a házról, majd nekilát ítélni Uros �nevezetes és bonyolult�
ügyében, hogy lássák a szolgák, �Mi az igazság, mit nem ismerének�. Uros hiába
mondja, hogy az ® ügye se nem nevezetes, se nem bonyolult, s már rég vége
is van. István megjegyzi, hogy Uros a büntetését is kiállta már. Stroom szerint
az ügynek addig nincs vége, amíg ® nem akarja és barbárnak nevezi a korábbi
eljárást.

Stroom nem vesz részt a munkában, hanem lefoglalja a maga és kísér®i, a
svábbogarak hada számára a házat, és minden hivatalt a svábbogarakra bíz. A
cselédek rájönnek, hogy Stroom becsapta ®ket, s csak újabb és újabb módokat
eszel ki arra, hogy pénzüket elszedje t®lük. Mikor azonban Mürzl visszautasítja
a rá szemet vet® Stroomot, a civilizátor bosszúból kitalálja, hogy minden leányt
lakat alá tesz, s a fér�akat csak díj ellenében engedi be hozzájuk, akkor ezt már
István gazda se t¶rheti tovább, és a fellázadt cselédek élére áll. Közös er®vel
visszafoglalják a házat, a légycsapóval felfegyverkezett cselédek pedig ki¶zik a
svábbogarak hadát. Stroomnak azonban nagylelk¶en megkegyelmeznek a vidám
gy®ztesek, de vissza kell térnie eredeti foglalkozásához, s neki kell a mulatsághoz
a zenét szolgáltatnia.

Madách Arisztophanészhez33 méltó humorral gúnyolja a Bach-rendszert, kezd-
ve Stroom alakján (akinek neve is utalás a miniszter nevében szerepl®, rokonér-
telm¶ Bach szóra), aki két kuya által húzott, iratkötegekkel teli taligán érkezik,
majd végül távozik a svábbogarak ®t kísér® karának panasza mellett:

Óh tisztvisel®k szent Mekkája,
Szerencsétlen �ótások vágya,

33 Arisztophanész a Periklész híres demokráciáját követ®en újra hatalomra kerül® arisztokra-
ták elé tartott görbe tükröt, kigúnyolva humortalan g®gjüket, a hatalomhoz való viszonyukat,
erkölcseiket. Nem véletlenül választotta tehát Madách Arisztophanész �modorát� írása eszkö-
zéül, emellett az antik színjátékok kötelez® formai kellékeivel, a �Kar�, valamint a strófa és
antistrófa alkalmazásával is remekül élt Madách. Err®l lásd még Mészáros: i.m.
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Arany gallérok Kánaánja,
Szent Svábia led¶lsz örökre.

Fentebb már jeleztük, hogy a darabnak van egy jogbölcseleti szempontból
is �gyelemre méltó rétege, hiszen a cselekménybe jogi elemek is beleszöv®dnek:
Stroom egyik els® intézkedése, hogy Uros megrovásából büntet® pert kreál (aki
pedig, mint láttuk, tudomásul vette a büntetést), s kishíján halálra ítéli a vád-
lottat. Mürzl amnesztiát kap kérése nélkül is a civilizátortól � ragyogó szemeinek
köszönhet®en �, de nem derül ki, hogy milyen cselekmény miatt folyt ellene el-
járás. A per végeztével rá akarja venni Stroom István gazdát, hogy kárát polgári
perben érvényesítse, amir®l azonban még a svábbogarak kara is igyekszik Stroo-
mot lebeszélni, mivel annak végét senki nem gy®zi kivárni.

István eláll a pert®l, inkább egyezséget köt a szolgálóval, ám ezért is �zetnie
kell. Passzusa (igazolványa) nincs azonban, se keresztlevele, Stroom szerint tehát
így talán meg sincs születve. Emiatt végs® soron pörölni sem szabad, s megjegyzi:
�Az egyes veszthet, hogyha nyér a köz�: István: �S ki az a köz, ha mind vesztünk
miatta?� Még szerencse, hogy gyanítva e hiányokat, Stroom hozott magával s
kioszt mindenféle papirosokat (marhapasszus, fegyverengedély, névösszeírás, bir-
tokív, adókönyv, keresztlevél, oltási bizonyítvány). Mindezért azonban �zetni kell,
István hiába jelzi, hogy szegénységük miatt nem telik ezekre:

Inkább kérnénk kevesebb kormányzatot,
Hogy nekünk is maradjon valami.

Stroom a konstitúciót megalkotó Szent István napja helyett Zsó�a nevenapját
teszi (állami) ünneppé, mivel: �Kendervetések véd®szente ez�. Az indokolás szerint
�a kender minden rendnek talpköve�: kormányoz, mert papírt ad; igazságot tesz a
kötél képében; és bankópénzként forog. Maró gúny, közvetlen utalás ez Zsó�ára,
Ferenc József anyjára és birodalmára.

Stroom m¶ködését követve tehát képet kaphatunk �civilizált� igazgatási jogról
is, melynek lényegét az teszi ki, hogy a nyomtatványokon minden rubrika ki le-
gyen töltve (nem számít, hogy a sárba esett ökör elpusztul, a mentés helyett az új
apparátus a helyszínenen �protokol� megírásával van elfoglalva), és minden hely-
zetre el® lehet kapni egy �fapátenst�, ha az még véletlenül nem lenne szabályozva.
Természesen a kiosztott sok papírról, igazolványról és a perekr®l kiderül, hogy
mindez csak arra jó, hogy Stroom pénzt zsebelhessen be különféle jogcímeken a
háznépt®l.

A m¶ összes jogi részletének elemzése alaposabb jogtörténeti kutatást érde-
mel, de a szerz® szándéka felületesebb olvasó számára is nyilvánvaló: Madách
szembeállítja a hagyományos magyar szokásjogot az észjogi szellemben fogant
osztrák joggal, pellengérre állítva a gyakorlati társadalmi igényekt®l elszakadó
politikai és jogászi racionalizmus értelmetlenségét.34

34 Egyik jellemz® mai megnyilvánulásához lásd pl. Zombor F.: Társadalmi kontroll és adatvé-
delem � jogszociológiai megjegyzések a �misekommandó� nev¶ adatgy¶jtéshez.Kontroll 2003/1.
112�119.
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További színes és a jogi szimbólumok jelent®ségére mutató adalék, amint Uros
az eljárás során kifogásolja, hogy a Stroom által használt pecsét miért kétfej¶ sast
ábrázol. Nem érti, hogy egyrészt miért ez az �igazságszolgáltatás� jelképe, más-
részt miért kétfej¶? Kifejti, hogy a sas ott gyülekszik, ahol dög van, a kétfej¶ségr®l
pedig megjegyzi:

S nem tetszik nékem az olyan igazság,
Mely mind el®re, mind hátra tekint.

Érdekes megjegyzés ez a mai olvasónak a letakart szem¶ Iustitia-szobor vo-
natkozásában, különösen, ha párhuzamba állítjuk egy másik irodalmi példával, a
Gulliver által leírt liliputi �Iustitia�-szoborral:

Nagyon csudálkoztak, mikor elmondtam, hogy a mi törvényeink betartá-
sára büntetésekkel kényszeritik az embereket, ellenben betartásukat nem
jutalmazzák. Birósági épületeikben az Igazságot éppen azért hét szemmel
ábrázolják a liliputiak, kett® el®l, kett® hátul, fent is, kétoldalt is egy-egy,
jelezve, hogy az Igazság körültekint®: jobb kezében nyitott aranyzacskó,
bal kezében hüvelyes kard, jelezni, hogy inkább szeretne jutalmazni, mint
büntetni.35

Mindezeken túl arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy ezek a jogi mozzanatok
sajátos jelent®séggel bírnak a m¶ politikai mondanivalója szempontjából, hiszen
láttuk, hogy Madách politikai elveinek megfogalmazásában milyen nagy jelent®-
séggel bírt a jogegyenl®ség eszméje.

4. A Tragédia és a Civilizátor kapcsolata

Végezetül egy gondolat a Tragédia és Civilizátor viszonyáról, mely napjainkban
is foglalkoztatja az irodalomtudomány m¶vel®it, már csupán a keletkezésük egy-
beesése miatt is. Az egyik közkelet¶ nézet szerint, melyet Kerényi Ferenc is képvi-
sel,36 a Civilizátor megírására csupán azért volt szüksége Madáchnak, hogy meg-
szabaduljon a hétköznapi gondoktól, s mintegy kiírja magából a Bach-rendszer
miatti felháborodását, aminek így már nyoma sincs a Tragédiában.

Valószín¶leg ez a kérdés azonban ennél bonyolultabb. Gondoljunk csak arra
széles körben elfogadott nézetre, miszerint Madách történelem-�lozó�ai elképze-
léseit Hegel bölcseletére alapozta. Számos elemz® kimutatta a Tragédia történeti
színei közötti dialektikus viszonyt. Ha ez így van, akkor hogyan értsük a Civili-
zátor alábbi sorait:

Stroom:
[. . . ] Szólj barátom; ismered-e Hegelt?

35 Jonathan Swift: Gulliver utazásai . Hatodik fejezet. Ford. Karinthy F. [http://mek.oszk.hu/
08300/08351/08351.htm].
36 Kerényi F.: �. . . e küzdés maga� [http://www.napkut.hu/naput_2002/2002_02/003.htm].
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István:
Nem én.

Stroom:
Hogy érted hát meg tervemet,
Csak azt a szubjektívet- és objektívet,
A pozitív- és negatívot tudnád.
Teszem ha az ember a pozitív,
Mi kívüle van negatív � nem ember.
Értetted-e?

István:
Igen. � Ember vagyok,
Te kívülem � nem ember, vagy gazember.

Stroom:
Szo�zma volt, szo�zma, Istenemre!
Hol a morális, a közérzet benned?
Ez nem germán-keresztyén eszmelánc!

Mindenesetre a fentiek nem úgy hangzanak, mintha Madách feltétlen tiszte-
l®je lett volna Hegelnek. Az ellentmondás feloldásaként felvethet® az a gondolat,
hogy talán Madách elfogadta Hegelnek azt az eszméjét, hogy a dialektika ra-
gadja meg a történelem mozgástörvényét, azonban Hegellel ellentétben Madách-
nak kételyei voltak abban a vonatkozásban, hogy a történelmi mozgások valóban
fejl®dést jelentenek.

E ponton csatlakozhatunk Mészáros Zoltán meglátásához, aki úgy véli, hogy
a Tragédia és a Civilizátor legmélyebb mondandója közös t®r®l fakad. Mindkett®
arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon a civilizáció mennyire vitte el®rébb az
Embert? Tegyük hozzá, hogy e kérdés az 1859-t®l napjainkig eltelt id®ben a Ma-
dáchnál kevésbbé plasztikus és önálló gondolkodók � mondhatni: mindnyájunk �
számára is egyre nyomasztóbbá vált. Éppen ez adja mindkét nagyszer¶ m¶ mai
érvényességét.



4. Stróbl Alajos: Justitia (1897)
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Esszé a jó kormányzásról

Falusi Márton

�a képzel®dés országa sokkal kisebb,
mint az elmélked® gondolaté�

(Eötvös József)

I

Európa a nagy eszmék szül®földje, melyeket sohasem mulasztott el hadrendbe
állítani. Mid®n egyesek azt bizonygatták, hogy �a lét határozza meg a tudatot�,
tisztában voltak ennek fordítottjával, ám érvek sorát vonultatták föl azért, nehogy
�a tudat határozza meg a létet�, hanem az ® tudatuk. A jó kormányzásról mint
európai eszmér®l mindenkinek volt és van elképzelése, s®t meggy®z®dése, híresz-
telje bár az ellenkez®jét, hogy ugyanis a nagy romantikus államtani viták ideje
lejárt, és ha a rendezett állam nem is dédelget ölében harmonikus társadalmat, a
politikai közösségek bölcsebb tagjai gondjainkhoz helyes kérdéseket eszkábáltak
össze, a feltevések nyelvjárásait elsajátították: a többi megy magától. Ha közös
ügyeinkben nem is születik mindig jó döntés, eszméink a helyükön vannak, kö-
röttünk munkálnak, így kiköszörülik a csorbát, ha kell, helyre ütik a hibákat, ha
keletkeznek � legalábbis egészében és hosszú távon. Ezt hívjuk európai demok-
ráciának, s közben eszünkbe sem jut, mennyire elhasznált, kompromittálódott
fogalommal van dolgunk. A demokrácia, a többség uralma Platónnál egyike a
hibás államformáknak, Arisztotelésznél is a helyes államforma, a mixté politeia
torz változata, és akkor a római, a sokféle francia vagy a weimari köztársaságokról
nem is szóltam. Ugye, hogy nem vagyunk róluk jó véleménnyel? A demokrácia
ösztönös felmagasztalóiban még az sem ébreszt kétséget, hogy Európában mo-
narchikus államformák is teljesítik a �demokrácia� kritériumait, ezért els® körben
is inkább parlamentarizmusról kellene beszélni, ami kétségtelenül sz¶kebb meg-
közelítést igényel. Ez a tény ugyancsak a mi malmunkra hajtja a vizet, ha azt
próbáljuk meg körüljárni, a jó kormányzás európai eszméje eredend®en mennyire
ingatag alapozású.

Az intézmények fetisisztái sorra leszerepelnek; mialatt ®k a garanciák biztosí-
tóköteleit újra és újra átcsomózzák, szorításukból minduntalan kicsusszan a jog-
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érzet. Ellenük fel-felbukkanó érv � amit félbehagyott, bosszús kézlegyintés kísér �,
hogy a demokratikus berendezkedés nem m¶ködik demokraták nélkül. Igen ám,
de kiféle-miféle ember a demokrata? Milyen anyagból gyúrták? Nyilván olyasva-
laki, aki a demokrácia � közelebbr®l meg nem határozott � eszméjének rendeli alá
céljait, s mert els®re ennél nem adhatunk b®vebb magyarázatot, be kell érnünk
annyival, hogy jó életet él, netalán tisztes polgári életmódot folytat, noha g®zünk
sincsen, miben merül ki conditio sine qua nonja. A demokrácia és � nem keve-
sebbet, mint inherens értékeinek általános érvényre juttatását célul t¶z® szellemi
rokona � az Európai Unió tehát a jó kormányzás eszméje, értsünk bármit is ezen.
Az Európai Unió ugyanis önmagát értékközösségként �rmálja, a huszonegyedik
századra kijegecesedett európai demokrácia univerzális értékhordozójának. Ezek
szerint kétséget kizáróan egyr®l beszélünk, mikor a demokráciáról mint jelöl®r®l
szólunk, hiszen akad-e olyan együgy¶, ki nem akarja, hogy életét a jó kormányzás
pásztorolja? Ha mindnyájan demokráciát óhajtunk, és jó kormányzást magunk
fölé, helyben vagyunk, hiszen itt az új európai demokrácia és egyetemes diadala,
az Európai Unió. Vagy a demokrácia nem a jó kormányzás per se, csak egy ál-
lomása a �befejezhetetlen projektnek�? Netalán nem is szereztünk bizonyosságot
arról, mi is pontosan a jó kormányzás? Akik az Európai Unió létmódját hatékony
gazdasági közösséggé egyszer¶sítik, ugyanazt a történelmi b¶nt követik el lét és
tudat viszonyában, melyr®l föntebb szóltam. A jó gazdaságról vallott felfogásunk
nem kevésbé eszméink következménye, mint a jó kormányzásról alkotott, utóbbi
azonban els®bbséget élvez, hiszen a gazdasági szabadság határait a kormányzás
jelöli ki, de feltételeinek számottev® részét is ® biztosítja. Mikor fogunk végre rá-
ébredni, hogy nem a reálgazdaságba való állami beavatkozás mértékér®l, hanem
csak állam és reálgazdaság szükségszer¶ viszonyának fajtáiról beszélhetünk?

Az a gyanúm, hogy a kelet-európai diktatúrák fennállása, majd bukása ter-
jesztette el Európában a �demokráciának� nevezett eszmét járványszer¶en meg-
fert®z® jelentéstartalmat. Diktatúrában, azok közelében élve ugyanis azt hittük,
hogy kétféle kormányzási módszer létezik: a diktatórikus vagy a demokratikus,
kétfajta egzisztencia: a szolgaság vagy a szabadság. Még arról az alapvet® herme-
neutikai tételr®l is megfeledkeztünk, hogy a diktatúra ellentéte a nem-diktatúra,
a demokráciáé a nem-demokrácia. Így már akkor is négy fogalmat kapunk kett®
helyett, ha a nem-diktatúrák és a nem-demokráciák válfajait nem tekintjük újab-
baknak. Ezt a konceptuális tévedést nyugtázza egy másik közkelet¶ bon mot, amit
Churchill-nek tulajdonítanak, és szükségtelen megismételnem. A helyzet az, hogy
nemcsak különböz® az elképzelésünk, mit tekintsünk demokráciának (értsd: a jó
kormányzásnak), de abban sem jutottunk d¶l®re, hogy a demokrácia (értsd: a jó
kormányzás) az érték maga vagy az értékek kon�iktusát �békévé oldó�, szabályo-
zott társadalmi gyakorlat.

A demokrácia számos paradoxona közül rögtön emeljünk ki egyet. Ha az egy-
szeri szavazó jó okkal hiszi, hogy a szarvasvadászat betiltása helyes,1 ezért erre
szavaz, ám a többség a szarvasvadászat betiltását leszavazza, az egyszeri szavazó

1 Err®l lásd b®vebben: R. E. Goodin � P. Pettit (szerk.): A Companion to Contemporary
Political Philosophy. Blackwell, Cambridge 1996. 411.
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kellemetlen lelkiállapotba kerül. Mint bölcs demokrata ezentúl azt kell hinnie,
hogy a szarvasvadászat helyes dolog, hiszen létezik-e er®sebb indok egy demokrá-
ciában a többség akaratánál? Mint független értékrend¶ állatvéd® mégsem nyu-
godhat bele a döntésbe. A paradoxon gordiuszi csomóját kettévághatjuk azzal,
hogy az egyéni hit a többségi legitim döntést®l elválasztható, de érezzük, hogy ha
egy politikai közösségben az e�éle diszkrepanciák elérik a kritikus szintet, a de-
mokrácia � intézményileg legyen mégoly stabil � megroppan. Arról nem beszélve,
hogy milyen bizonytalanságot okozna, ha egyik évben a szarvasvadászatot betil-
tók, másikban az engedélyez®k kerekednének felül. Lehet-e tetsz®legesen esetleges
és változó a demokratikus döntések mögötti értéktartalom? Ha igen, vajon az af-
féle demokráciában jelen lennének-e azok a normák, melyek miatt demokráciának
hívjuk? Ha nem, meghatározhatók-e kimerít®en a demokratikus értékek? A helyes
válasznak inkább az bizonyul, hogy ama �mögöttes értékeknek� a demokráciához
eredend®en semmi közük. A demokráciának legfeljebb létezik egy olyan formája,
mely ezeket az értékeket optimálisan érvényre juttatja. Ezek után már csak meg
kell keresni, hogy melyek azok az értékek és melyek a kritériumai a jó demokráci-
ának. E kett®t együtt nevezhetjük jó kormányzásnak. Sok demokrácia koncepció
legnagyobb tévedése, hogy � fából vaskarika � a jó kormányzás formáját és tar-
talmát összemossa: a demokrácia attól jó, hogy a demokratikus értékek hatják
át, a demokratikus értékek pedig a jól m¶köd® demokrácia mechanizmusai.

A jó kormányzás központi kritériumának szoktuk tekinteni, hogy elzárja a
zsarnokság kialakulásához vezet® utat. Ha ugyan kimerít®en de�niálnánk, mit
tesz demokratának lenni, a közmegegyezés a demokrata állampolgár tulajdonsá-
gaiban még nem garantálná, hogy mindnyájan kövessük is ezt a magatartásmo-
dellt. A politikai közösségek leg®sibb felismerése volt, hogy a korlátlan hatalom
lealjasíthat, az egyeduralkodó erkölcs és jog fölé helyezheti magát, ha úgy kívánja;
a királyok sem regnáltak hát kényük-kedvük szerint, még az els® alkotmányjel-
leg¶ charták el®tt is korlátok közé szorították hatalmi ambíciójukat az udvari
tanácsadók sereglete és az egyház szakrális-természetjogias kontrollja. Ennek el-
lenére nem mondhatjuk, hogy a zsarnokság (megkülönböztetve a rövid id®re szóló
kivételes jogrendt®l, a legális római diktátorságtól és annak kés®bbi formáitól) a
korlátlan egyeduralom kizárólagos következménye, hiszen demokráciák is torkoll-
tak zsarnokságba. Nem igaz ezért, hogy az egyeduralkodó politikai közösségre
er®ltetett értékhierarchiája ipso jure zsarnokságot idéz el®, míg a demokratikus
értéksokszín¶ség annak kifejl®dését ipso jure megakadályozza. Szó sincs arról,
hogy az el®bbi autoriter értékszemlélete áll szemben az utóbbi pluralizmusával,
amit az értékeken felülemelked® formalizált eljárásrend tesz lehet®vé; így azt sem
mondhatjuk, hogy bármelyik per de�nitionem közelebb állna a diktatúrához. De
még ha így is volna, a helyzetünket nem könnyítené meg. Mennyivel célszer¶bb
arra a következtetésre jutni, hogy az értéktelített � eszmevezérelt � és az érték-
semleges � az eszméket mellérendel® � állam egyaránt zsarnokivá züllhet, mint
arra, hogy a különféle államformáknak eltér®k az értékpreferenciáik? Plutarkhosz,
a polgári erények anyakönyvez®je a következ®ket írja: �A dicsvágyók az erény bál-
ványképét, a dics®séget akarják magukhoz ölelni, s nem hoznak létre semmi tisz-
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tát, semmi igazit, csak korcs és z¶rzavaros dolgokat. [. . . ] Valójában ez történik
azokkal, akiknek politikáját a tömeg vágyai és indulatai irányítják: szolgákká és
cselédekké válnak, hogy népvezéreknek és uralkodóknak nevezzék ®ket�. E sorok
Tiberius és Caius Gracchus kapcsán olvashatók, akik az egyenl®ség eszméjét haj-
szolták, �szüntelenül arra törekedtek, hogy politikai szolgálataikkal felülmúlják a
megtiszteltetéseket, és kedvez® intézkedéseik következtében egyre több megtisz-
teltetést nyertek, s így kölcsönösen becsvágyat keltettek magukban a nép és a
népben maguk iránt�.2 Lám, demokratikus körülmények szintúgy elfajulhatnak,
akár a korlátlan egyeduralmak hatalmi centralizmusa, éspedig két ok miatt: vagy
azért, mert nem felelnek meg választóik elvárásainak, vagy azért, mert túlságosan
is megfelelnek, hiszen a többség is tévedhet. Gondoljunk két egyszer¶ példára. A
szlovák kormány nemzetpolitikája élvezi a többség bizalmát és felhatalmazását,
holott a kisebbségi nyelvhasználatot durván sért® intézkedései egyáltalán nem
felelnek meg a demokratikus normáknak ; a magyar kormány pedig nemrég azzal
kérkedett, hogy választóit saját érdekükben tévesztette meg, el akarta ugyanis
kerülni, hogy populistává váljék és mélyítse az államcs®döt. Nem vizsgálva a két
helyzet összefüggéseit mindössze rá akartam világítani, milyen kontingens véle-
kedéseket táplál a demokrácia a jó kormányzásról. A felismerés, hogy ki folyton
csak a többség vágyait fürkészi, ugyanúgy juthat antidemokratikus következteté-
sekre, mint ki egy vélt értékszemlélethez igazítja tetteit, csöppet sem új kelet¶.
Érdemes rögtön leszögeznünk, hogy a jó kormányzás értékkötött; értékkódjait
puszta eljárásrend nem oldhatja föl, a szakmai ésszer¶ség mechanikus gyakorlata
nem semlegesítheti, de a szubjektum önkénye sem biztos talapzata.

II

A magyarság és Európa közötti �államelméleti kapcsolatot� Eötvös József vette
föl azóta is utolérhetetlen alaposságú könyvében (A XIX. század uralkodó esz-
méinek befolyása az álladalomra),3 mely az addigi európai politikai �lozó�ába és
történelembe páratlanul komplex betekintést nyújt. A föntebbi problémára rá-
mutat Eötvös is: �Alkotmányos államban az által, hogy csupán egy pont van,
melyben az állampolgárok azon jogukkal, hogy az állam vezetésében részök van,
gyakorlatilag élhetnek, az egy pont körül szükségkép oly tolakodás támad, mely
az államra veszélyes; korlátlan egyeduralmakban az által, mert az uralkodó képes-
séghiánya, ha nemcsak az állam közügyeinek vezetését, hanem az egyes polgárok
minden érdekét is veszélyezteti, szükségkép mindig az egyeduralmi elvet is, � min
az egész állam alapszik � a legnagyobb mértékben kockáztatja�. Bár az Uralkodó
eszmék keletkezésekor mai értelemben vett demokratikus participációról nem be-
szélhetünk, a könyv szemléletesen demonstrálja a mai demokráciaelméletekhez
kanyargó út kiindulópontját, a demokratikus társadalom- és államszervezés esz-
mei dilemmáit, s még �gyelemre méltó következtetésekre is jut. Ha valóban lé-

2 Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Magyar Helikon, Budapest 1978. II. kötet, 585.
3 Az idézetek az alábbi kiadásból valók: Báró Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszmé-

inek befolyása az álladalomra. Révai Testvérek, Budapest 1902.
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tezik európai értékközösség, Eötvös remekm¶ve enciklopédikusan összegzi annak
állambölcseleti implikációit, empirikus vizsgálódásaiban az ókori római jogtörté-
nett®l a francia forradalomig gy¶jtve az élményanyagot. Miel®tt néhány prob-
lémafölvetésével tovább feszegetem a jó kormányzás titkait, két jelenséget nem
hagyhatok szó nélkül. Az egyik az a bámulatra méltó ösztönösség, ahogyan Eöt-
vös az angolszász, francia és német bölcseleti észjárást, nyelvet vegyíti; a másik az
a tudatosság, ahogyan államelméleti és irodalmi munkássága összejátszik. A falu
jegyz®je az Uralkodó eszmékkel párbeszédet folytat, nyelvi kimunkáltságukban és
sugallatukban tetten érhet® az egyöntet¶ség. Az els® észrevétel az azóta elve-
szett magyar társadalomtudományos nyelv csíráinak el®kaparására ösztökélhet,
ám ez túlmutatna esszém keretein, a második azonban segítségünkre lesz köze-
lebb férk®zni eredeti tárgyunkhoz. Számos liberális �lozófussal ellentétben nem
tagadván, hogy a demokrácia érték(ek)et képvisel (a liberális ideológia értékeit
is akár), arra kell már csak valamiféle választ adni, hogy melyek ezek az értékek,
honnan erednek és hogyan nyilvánulnak meg?

Vajon � diskurzuselméleti szempontból � mennyire zárt diszkurzív tér A falu
jegyz®je és az Uralkodó eszmék, stiláris egynem¶ségük mellett van-e köztük átjá-
rás, s ha igen, az irodalmi mez®b®l kerülnek-e be az értékek a bölcseleti mez®be,
vagy fordítva? Eötvös látószöge ugyanis szélesebb annál, mintsem a XIX. századi
liberalizmusra sz¶kíthetnénk, megállapítva, hogy emancipációs követeléseit és az
els® generációs szabadságjogokat teljesítette a történelem, mi dolgunk lenne egy
olyan m¶vel ma, mely a �feudalizmusból� meríti tényanyagát? Hiszen éppen ezt
az érvet abszolutizálják azok, akik a demokráciát értékeken felüli és értékek utáni
keretintézménynek hiszik, eljárásszer¶en semlegesnek � Habermas kifejezésével:
�kommunikatív hatalomnak�.4 Azt a hibás meggy®z®dést vallják, hogy a modern
liberális demokrácia egyszerre valósította meg a jogkiterjesztést (jogegyesítést) és
oldotta föl a jó kormányzás alapvet® paradoxonait. Véssük emlékezetünkbe Eöt-
vös gondolatát, �hogy az egyes tények, s egybefüggésök és sorozatuk legkörülmé-
nyesebb vizsgálata az államtudományok terén sem vezet soha kétségbevonhatlan
bizonyosságra, hanem mindig csak a valószinüség bizonyos fokára. . . �.

Eötvös f®m¶vét éppen a legalapvet®bb paradoxonra építi: szabadság és egyen-
l®ség széttartó eszméire, vagyis az emberi jogok és a népszuverenitás ellentétére.
Ha a magánautonómia (lásd: emberi szabadságjogok) élvez els®bbséget, akkor a
politikai közösség akarata rendel®dik alá az egyéni önzéseknek (ez John Locke-féle
liberalizmus), az állam pedig dezorganizálódik; ha pedig az állampolgár közéleti
autonómiája (lásd: népszuverenitás) helyez®dik a magánember nem politikai jel-
leg¶ szabadsága elé (ez az Arisztotelészig visszanyúló republikanizmus), akkor
a többség zsarnokoskodhat az individuum fölött. Felismerve, hogy �valamennyi
tudomány közül egy sincs nagyobb hatással a mindennapi életre, mint épen az,
mely az állam szervezésével foglalkozik�, Eötvös azzal az ambícióval veselkedett
neki munkájának, hogy �a vélemények tartós összhangzása csak úgy lehetséges,
ha az igazságig jutottunk�, a jó kormányzás fundamentuma nem lehet pillanatnyi
� múló � konszenzus. További két nagy állambölcseleti vita szolgált el®zményül

4 Lásd J. Habermas: Kommunikatív etika. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2001.
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az Uralkodó eszmékhez: az egyik Rousseau és Montesquieu, a másik Locke és
Montesquieu között élesedett ki. A jó kormányzás zálogának Rousseau a népszu-
verenitást tartotta, mikor is a volonté générale (közakarat) képz®dése az egyéni
akaratok föladásával jár, a közösség szabadságáért az individuum lemond sza-
badságáról; Montesquieu viszont a hatalommegosztást állította a középpontba
mint ami garanciálisan akadályozza az önkény kifejl®dését, az egyéni akaratok
kizárólagosságra törését. Rousseau-nál az állampolgár politikai szerepvállalása a
dönt®, Montesquieu-nél az államszervezet hatalmi libikókája. De Locke és Mon-
tesquieu között is fennáll egy ellentét, mégpedig a civiltársadalom értelmezésé-
ben: Locke-nál a civiltársadalom politikán kívüli, a társadalmat a politikától védi;
Montesquieu-nél politikán belüli, önállóságát az állami intézményekt®l óvja.5

III

Eötvös abból indul ki, hogy a jó kormányzást meghatározó eszméket a nép tu-
datához kell idomítani, s mindenkor az az államszerkezet a helyes, mely a nép
fogalmainak (nem a többség akaratának!) megfelel, mivel �az egyes ember el van
látva az akarat szabadságával, de embertömegek csak kisebb mértékben bírnak
e tulajdonnal�. Könyvének állítása kett®s: a szabadság és az egyenl®ség eszméi
együttesen megvalósíthatatlanok, de még ha ellentétüket föl is oldhatnánk, az
nem eredményezné a várt megelégedést. A korlátlan �népfölség� akaratának meg-
formálásához való egyenl® hozzáférés sem azt nem eredményezte, hogy a f®hata-
lom örökké a nép szaván függjön � mert �a veszély pillanatában inkább a közjóra,
mint a nép akaratára �gyel� �, sem a �haladáshoz� nem járult hozzá, hiszen �nem
az általános egyenl®ség elve, hanem a korlátlan verseny [. . . ] tette lehetségessé
a gyors haladást�. A népszuverenitás az egyéni szabadság kiteljesedésének gátja,
mégis az egyenl®ségre törekvés a korabeli politika f® jelszava Eötvös szerint. Ha a
demokráciát pusztán parlamentarizmusnak fogjuk fel � ahogyan felszínesen ma-
napság tesszük �, h¶tsenek le Eötvös sorai: �nagyon csalódnánk, ha hinn®k, hogy
a nép ritkábban szokta használni korlátlan hatalmát a törvények változtatására,
mint fejedelmek�. Ehhez vegyük hozzá a demokrácia egy másik paradoxonát. Ha
a szavazót racionális lénynek hisszük (mi más esélyünk van?), egyszer¶en nem
éri meg, hogy részt vegyen a szavazáson. A legkisebb fáradságot sem érdemes
vennie, hiszen egy népes voksoláson semmivel nem éri több jótétemény, nem él-
vez több el®nyt azáltal, hogy elmegy, mint ha otthon maradna. A jó döntésb®l
származó javak ugyanúgy megilletik, a rossz döntésb®l ered® visszásságok ugyan-
úgy sújtják. Ha viszont senki sem szavazna, az beláthatatlan következményekkel
járna.

Eötvös tehát a republikanizmussal szemben úgy választja a liberalizmust, hogy
el®bbi értékeit nem veti el teljesen, s®t a jó kormányzást akként ismeri el, hogy e
két eszme valamiképpen egyensúlyban maradjon. Nyelv�lozó�ájában és gondol-
kodásmódjában is roppant korszer¶, hiszen a történelmi és empirikus érveket véli

5 A problémafölvetésr®l lásd b®vebben: Karácsony András: Jog�lozó�a és társadalomelmélet.
Pallas Stúdió � Attraktor, Budapest � Máraibesny®-Gödöll® 2000. 127.
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els®rend¶nek, ám azzal, hogy ugyan a �nép fogalmait� vizsgálja, de egyidej¶leg
koherens érvelési technikát alkalmaz, a német történeti iskolát (Savigny) és az
angolszász analitikus logikát (Austin) házasítja össze. S nem csak ett®l korszer¶.
Esettárában a kedvelt gracchusi id®k, az államformák függvénytáblázataként el®-
el®vett francia forradalom és a magyar valóság egyenrangú szerepet játszik, igaz,
utóbbi f®ként A falu jegyz®jében.

Eötvös harmadik alapeszméje a nemzetiség eszméje, mely jelent®s kerékköt®je
a fennálló államok m¶ködésének. A nemzetiség elve vagy ahhoz vezet, hogy az
állam addig nem nyugszik, míg egynemzetiség¶vé nem válik, ami a szabadságot
veszélyezteti, vagy a népfelségen kívül jogokat biztosít a különféle nemzetiségek-
nek, ami viszont az egyenl®ség eszméjével áll ellentétben. A �nemzeti különállás
fentartása� történetileg lassan felszámolódik Eötvös hite szerint, s ezt az idolumot
mintha napjainkig vallanák a demokrácia bizalmasai. A központi államhatalom
kiépülése megszüntette a nemzetiségi különbségek egyik okát, a �faji különfé-
leséget�, a keresztyénség általánossá válása egy másikat, a vallásit. �Vasutaink
áttörték a válaszfalat, mely hajdanában a népeket távol tartotta egymástól. A
nemzeti erkölcsök és szokások lassankint eltünnek; naponkint száll egy-egy el®it-
élet sirba [. . . ]. Az erkölcsök és szokások mindinkább hasonlókká válnak s hova-
tovább honiabbnak látszik az idegen föld.� Így nyugtázza Eötvös a harmadik ok,
az �érintkezések ritkaságának� elenyészését. Mintha mi ugyanazt vártuk volna az
Európai Uniótól, mint Eötvös a vasúttól, s bár az el®bbi elvileg a demokratikus
értékközösség rokon értelm¶ szava, az utóbbi puszta technikai vívmány, egyikük
sem teljesített jobban a másiknál. Két ok maradt, melyek gátolják a nemzetiségek
békés együttélését: a �nyelvkülönbség és az el®kor emlékei�, de ezeket sem értékeli
Eötvös kell®képpen hangsúlyosnak. Ha a nyelvek ugyanazon eszmék terjesztésére
szolgálnak, �sajátságaikat is az egy szóhangon kívül mindinkább elvesztik�, mert
� jelenleg szavak dolgában rendkívüli puristák az emberek; de az eszmékben és
nézetekben egyetemiségre törekszenek�. Ám a történelmi emlékek sem részesül-
nek más elbánásban: �de ha a történetek könyvében nincs egyetlenegy fejezet,
ha a nép szájában nincs egyetlenegy rege, mely a nemzetiség elvének nevében
felhordott követeléseknek alapul szolgálhatna [. . . ] � lehet-e, szabad-e akkor ez
irányban a nép érzelmeire hivatkozni?�

Mivel Eötvös elismeri az egyes nemzetiségek egyenl®ségének gyakorlati lehe-
tetlenségét � hiszen m¶veltségben, létszámban sem egyenl®k �, a nemzetiségi
problémák panaceáját lényegében abban látja, hogy a népek feladják különállási
követeléseiket, s � a nemzetiség eszméjén kívüli � eszmék zászlaja alatt egyezségre
jussanak (nem véletlenül, hisz a soknemzetiség¶ Habsburg Monarchia érdekében
beszél). De melyek ezen eszmék, ha nem a szabadság önmagában és nem az egyen-
l®ség önmagában? Nem egyebek, mint a jó kormányzás kritériumai. Eötvös idejére
datálódik ugyanis az a gondolat, hogy a helyes állami berendezkedés valamennyi
társadalmi feszültséget lecsillapít, s nemcsak a társadalmi osztályok között, de
�egyes nemzetiségek, melyek most öntudattal lépnek fel, talán hamarabb, mint
hinn®k, különállási követeléseikr®l le fognak mondani�. Abból, hogy mára sem
az eszmei, sem a nemzetiségi ellentétek nem csökkentek, három következtetésre
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juthatunk: vagy nem valósítottuk meg a jó kormányzást per se, vagy ezeknek
semmi közük a jó kormányzáshoz. A harmadik, hogy pozíciónk azóta megvál-
tozott, s ezért gondolkodunk másként: soknemzetiség¶ nagyhatalmi mivoltunk
igazolása helyett elveszített nemzetrészeink megmentése a fontos. Mindhárom
egyaránt igaz. A jó társadalomról kifundált eszméinket eredend®en összekeverjük
a jó kormányzásról vallottakéval, és utóbbitól reméljük az el®bbi megteremtését
vagy úgy, hogy a jó kormányzás eszméjébe minden más eszmét belezsúfolunk,
vagy pedig úgy, hogy a jó kormányzást olyan ideális keretnek tartjuk, melyben
az eszmék permanens harca helyes eredményekre jutva zajlik.

IV

Milyennek álmodta hát Eötvös a jó kormányzást? Az eddigiekb®l is láthatjuk,
mennyire gyanakodva vizsgálja az eszméket és az elveket: � jelenleg az elvek általá-
nosan elismertetnek, s csak alkalmazásuk iránt térnek el egymástól a vélemények�,
vagy: �a királyság is, a diadal pillanatában, ugyanazon elvekre kényteleníttetik
alapítani hatalmát, a melyek fegyverekül szolgáltak ellene�. Már az eszmék tétele-
zéséb®l is adódott két gond: egymással egyenrangú eszmék egymással összebékít-
hetetlenek, továbbá relatíve határozatlanságuk miatt gyakorlati alkalmazhatósá-
guk megkérd®jelezhet®. Eötvös is tudatában van annak például, hogy az általános
választójog sem arra nem biztosíték, hogy a többség akarata érvényesüljön, sem
arra, hogy nekik igazuk is legyen; az intézmény mindössze legitimációs célokat
szolgál: �alkotmányos országokban nem azért bizatnak meg számosan a választás
jogával, mivel a választásjog nagy szám alatt célszer¶bben gyakoroltatik; egyesek
vagy kevesen alkalmasint jobban járnának el e tisztben, mint százezrekb®l álló
gy¶lések, melyekben gyakran csak a vakeset határoz; de az ok azon igen helyes
nézetben keresend®: miszerint a végre, hogy a törvények a lehet® legnagyobb tisz-
teletben álljanak, hozatalukkal azokat kell megbízni, a kik legnagyobb mértékben
bírják a közbizodalmat�. Eötvös kiválóan veszi észre, hogy a modern központosí-
tott állam nagy paradoxonát a demokrácia nem oldhatja föl: �hogy mit kiván a
nép bizonyos eszmék nevében, [. . . ] csak a nép tetteib®l vonhatjuk le�; a tömeg
azért cselekvésképtelen, mert benne elvész az egyes véleménye, az egyes pedig
azért, mert befolyásától a többség megfosztotta, s®t, a szabadságjogok sem fe-
jezhetik ki az individuum akaratát. Eötvös tehát egyként szkeptikus Locke-kal és
Rousseau-val szemben is. Az egyesülési szabadság árnyoldala, hogy �az egyes pol-
gár, hogy kérelmezési jogával sikeresen élhessen, a helyett, hogy azt kivánja, a mit
óhajt, mások kivánataihoz kénytelen csatlakozni�. A szabad sajtóról mondottak
elbizonytalaníthatják a civiltársadalom kommunikatív hatalmában hív®ket. �[A
szabad sajtó befolyása] nem abban keresend®, hogy a szabad sajtó a kormányt
a nép bajairól és fogalmairól fölvilágosítja, hanem inkább abban, hogy a mívelt
osztályoknak, s tehát közvetve a kormánynak is, eszközül szolgál: kiigazítani a
nép fogalmait s irányt adni vágyainak.� Üzenet ez a politikai véleménymondóknak
ma is.
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Eötvös bebizonyítja, hogy az állam csak az egyenl®ség kivitelezésében teljesít
jól, de korának uralkodó eszméje, az egyéni szabadság háttérbe szorul, amiért csak
mint politikai szabadságjog jut érvényre. Ez eddig a tipikus liberális krédó, amit
azonban Eötvös két szinten is túllép: egyfel®l megmutatja, hogy a modern köz-
pontosított állam mennyire képtelen a demokratikus szabadságjogokat az egyén
igényeihez mérten biztosítani, másfel®l hangsúlyozza, hogy az egyéni szabadság
eszméjének kifejtése, kibontása azon múlik, hogy azt az emberek korhoz kötöt-
ten hogyan értelmezik. A vélekedéseket igazából sem a pártok, sem a politikai
klubok, sem a sajtó nem közvetíti, ennek eszközét Eötvös az irodalomban találja
meg, legközelebb pedig A falu jegyz®jében férk®zik hozzá, melyr®l kés®bb lesz szó.
A civiltársadalomnak ezért nem locke-i, hanem montesquieu-i értelmezését teszi
magáévá, azt a politikán belülre helyezi el az államszervezettel szemben, s a valódi
demokratikus értékrendszer eléréséhez, a helyes államcélok kit¶zéséhez, a közjó
és a közerkölcs azonosításához sem az idealizált nyilvánosságot, sem a szabadság
jogiasított de�nícióit (törvényben rögzített szabadságjogok) nem tartja elegen-
d®nek. �Egy állam sem lesz nagygyá csupán alkotmánya által, a közigazgatási
szervezet egynek sem adja meg kell® mértékben az összefüggést, s még kevésbé
lehetséges, hogy bizonyos államintézményekkel valamely nagy föladat öntudatát
ébreszszük föl a polgárokban. Mindez nagy egyéniségek befolyásától függ.� S ki
másra utal a �nagy egyéniségek� kitétel, mint azokra, akik a nép �fogalmait� fel-
színre hozzák, vagyis az írókra mint a politikai közösség identitásának megterem-
t®ire? Az irodalomban az autoritás és a pluralitás harmonikus egyensúlyban van,
miként az megfelel Eötvös értékpreferenciáinak: �annyian tolják föl magukat az
összes nép szóviv®inek, s annyit össze-vissza beszélnek az állam érdekeir®l, hogy
az ezer meg ezer hang zavarában sem a nép, sem a kormány nem tudja kivenni,
mihez tartsa magát�. Eötvös m¶vészetszemlélete rávilágít: az irodalmi m¶ben a
�kcionalizált szerepl®k egyidej¶leg képviselik az állampolgár szabad véleményét
és az arisztokrata író részvev® belátását, a regényben mint társadalmi tettben
a forradalmi non-konformizmus és a történeti jogon alapuló szerves reformizmus
békül össze.

�Miután az állam csak úgy oldhatja meg feladatát, ha egyes alkotó részei
egy egészszé vagy egy erkölcsi személyiséggé olvadnak össze�, Eötvös az er®s
központosítást nélkülözhetetlennek tartja. Olyannyira, hogy a hatalommegosztás
montesquieu-i elvét is elveti, ám nem a törvényhozás primátusát t¶zi ki helyette
célul, hanem a három hatalmi ág egyesítését � a szabadságjogok garanciájával
összhangban. Ett®l viszont a republikanizmus felé tolódik el állambölcselete, ki
is mondja, hogy �nem annyira a hatalmak megosztásától függ a szabadság, mint
inkább attól, hogy kire ruházzák e hatalmakat�. Látja ugyanis Eötvös az 1791.
évi francia köztársaság genetikai hibáját, a törvényhozó hatalom diktatúráját,
ám a népszuverenitás feladását is kockázatosnak tartja (�az államhatalmak meg-
osztása sajátképen nem megosztása, hanem fölosztása az államnak�). Eötvös sem
az egyéni szabadságjogok garantálását nem idealizálja � felismeri, hogy a modern
államot intézményrendszerei nem kötik ebben az irányban �, sem az egyéni be-
folyást az államügyekben nem gondolja kiterjeszthet®nek a választási jogon és az
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utólagos felel®sségre vonáson túlra. E kett® azonban egybeesik, korlátozottságuk-
ról pedig korábban szóltunk. A demokratikus szabadságjogok tartalma, összeüt-
közéseik során annak eldöntése, hogy melyikük élvez els®bbséget, ugyanúgy azon
er®kön múlik � tudniillik a hatalmi ágak értelmez®i autoritásán �, melyek e jogok
®sellenségei.

A jó kormányzás képlete tehát már a XIX. század komoly értekezéseiben sem
volt egyszer¶. Eötvös � liberális konzervatívhoz mérten � a liberális jogkiterjesz-
tést a történeti alkotmánnyal, a republikanizmus elvét a fels®házzal (arisztok-
rácia) és a királyság intézményével ellensúlyozta. A szabadságot az organikus
hagyománnyal, az egyenl®séget a történelmi arisztokrácia értékrendjével annak
érdekében, hogy e két eszme összeférjen. Érvei � különösen mai néz®pontból �
egyáltalán nem er®sek, s ez nem írható teljesen az eltér® történelmi közeg ro-
vására. A mai napig helytálló, logikus következtetései nem magyarázzák, vajon
mi ad elegend® biztosítékot a király és az arisztokrácia �önkorlátozására�, ami
elméletének lényeges eleme. �Miután az aristokratia és a királyság személyesen
gyakorolják a rájok ruházott hatalmat, semmi különös biztosítékra nincs szük-
ség, hogy e hatalom az aristokratia és a királyság érdekében gyakoroltassék. [. . . ]
A nép jogainak gyakorlását kénytelen egyesekre ruházni: gondoskodni kell tehát,
nehogy az egyesek saját érdekeiket tolják föl az egyetem érdekei helyett, melyet
képviselnek.� Nehezen érthet®, hogy ha az államhatalmi ágak nem balanszíroz-
zák ki egymást, hanem szükségszer¶en egyikük fölénybe kerül a másikhoz képest,
akkor a �történeti jog� és a �népképviselet elve� hogyan egészíthetik ki egymás
fogyatékosságait?

Annál is inkább, mert az ellentmondó eszmék spekulatíve könnyebben egyez-
tethet®k össze, mint praktikusan. Posztulálhatjuk, hogy bizonyos esetekben az
egyiknek, máskor a másiknak kell dominálnia, ezzel azonban az igazi kihívásnak
nem feleltünk meg. A jó kormányzás mint gyakorlat éppen attól bonyolult, hogy
mindig egyetlen végs® döntésre kell jutnia, ami nem lehet ilyen is meg olyan is,
hanem csak ilyen vagy csak olyan lehet. A mai modern demokráciákban, a jogál-
lamokban is a viták legtöbbször elvek és értelmezések ütközésében csúcsosodnak
ki, legyenek azok politikai elvek vagy jogelvek. Preferáltságuk és viszonyrendsze-
rük az elméletben meggy®z®en boncolgatható, de mikor adott helyzetben rá kell
találni az egyetlen meghozható döntésre, sokszor egyetlen indok sem cáfolhatat-
lan.

Egy másik fogalompárban is megragadja Eötvös a jó kormányzás feltételeit.
Világos, hogy a központosításban van a modern állam ereje, hiszen ez biztosítja
a népszuverenitást, s®t az állampolgári jogokat is. Hiszen az állampolgári jogok
� s Eötvös itt is telibe talál � nemcsak ütköznek az er®s államhatalommal, de
utóbbi nélkül társadalmi gyakorlattá sem válhatnának. A központosítás az állam
legf®bb eszköze ahhoz, hogy célját beteljesítse, ami nem más, mint a jogbiztonság.
S hogy a jogbiztonság hiánya hová fajulhat, A falu jegyz®jéb®l kiderül. Eötvös
azonban nem volna szisztematikus gondolkodó, ha a központosítás zsarnoksággá
torzulásától nem tartana. Sokat emlegeti a szocializmust és a kommunizmust
mint amelyek a népszuverenitás eszméjét ad absurdum viszik; logikus eszmei fej-
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lemények, de a zsarnoksággal lépnek frigyre. Lám, a XX. századi totalitarizmus
logikailag is benne volt a XIX. században! Ez ellen Eötvös az önkormányzás el-
vét vezeti be. �Szilárd alapon nyugvó községi élet az egyedüli eszköz, mely az
egyén elszigetelt állását a roppant államhatalom irányában megszünteti, a nél-
kül, hogy az állam fönnállása veszélyeztetnék.� Kés®bb: �míg az egyén befolyása
az államban csak képzelt: a községben gyakorolt befolyásnak mindig a legna-
gyobb gyakorlati fontossága van�. Az önkormányzatiság kulcspozícióba helyezése
cáfolja A falu jegyz®jének hagyományosan rossz olvasatait, vagyis hogy a törvény-
hatóságok ellen íródott volna a centrista politikus néz®pontjából. Be kívánom
bizonyítani, hogy Eötvös értékrendje ennél cizelláltabb. Hegeliánus ihletettség¶
állambölcseletét voltaképpen nem az egyéni szabadságjogok abszolutizálása teszi
m¶köd®képessé, hanem az arisztokráciába és a történeti jogfolytonosságba mint
a szabadságjogok ellensúlyába (emlékezzünk: ellenük nincs szükség garanciákra!),
az egyházba mint az államhatalom korlátjába (�egy állam sem állhat fönn vallás
nélkül�) és � nem utolsósorban � a kikezdhetetlen karteziánus ismeretelméletbe
vetett bizalma. Ha megfontoljuk, hogy Eötvös az államélet máig megoldatlan
paradoxonait fejtegeti, és hozzátesszük � ki merné tagadni? �, hogy mára e há-
rom tényez® mindegyike elveszett, érthet®, miféle ingatagságot emlegettem a jó
kormányzás alapjait illet®en.

V

�De hagyjuk ezt, regényt s nem politikai értekezést irok; s ámbár nálunk, hol a po-
litikai irodalom a költészet birodalmát elfoglalá. . . � � olvashatóA falu jegyz®jében
�, s ez választ adhat arra, honnan erednek a jó kormányzás értékei. Miért írja
vajon Eötvös, hogy az alkotmányok �a különben irodalmi termékek dolgában oly
szegény kornak irodalmi m¶veiként tekinthet®k�? Az alkotmányoknak ugyanazon
funkciókat tulajdonítja � állambölcseleti szempontból! �, mint a m¶alkotásoknak.
Arra valók, hogy megmutassák, mit tart az emberek többsége a legf®bb jónak. A
m¶vészet romantikus elvágyódása és középkorkultusza bizonyíték a kor szabad-
ságvágyára. �Az államnak gondoskodnia kell polgárai biztosságáról, egészségér®l,
s®t aesthetikai elveir®l is� � írja Eötvös egy helyen, s arról, hogy �az állampol-
gárok az alkotmánynak megfelel® érzelmekkel birjanak�. A falu jegyz®jében így
értekezik: �de ha a költ®t®l, ki nemes emberi czél után fáradva, hogy er®sebben
hathasson, azt, mi a m¶vésznek legdrágább, m¶ve szépségét is feláldozá, tisz-
teletünket meg nem tagadhatjuk, ha bámuljuk az önmegtagadást�. Sorai arról
tanúskodnak, hogy szépirodalmi tevékenységét államtudományi eszméinek szol-
gálatába állította, ezért okkal vizsgáljuk a regényt mint függeléket, példázatot,
gyakorlati útmutatót az Uralkodó eszmékhez. �A könyvben nem szép m¶, hanem
szép emberi tett fekszik el®ttünk.�

A m¶alkotások megmutatják, milyen a �népérzület�, de megformáltságukból
adódóan transzformálják is azt olyanná, amilyenné az állam érdeke megkívánja.
Szó sincsen azonban cenzúráról, amit itt mondtunk, nem hatalomtechnika, ha-
nem alkotáslélektan: a jó m¶alkotás törvényszer¶en fenntartja a jó kormányzást,
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és leleplezi a rosszat. �Minden oldalu nagyszerü haladás korszakai soha sem le-
hetnek kedvez®k a m¶vészetre nézve; hiányozván azokban, a mit a m¶vészet nem
nélkülözhet, bizonyos határozott eszmény, s a kifejezés tökélye annál inkább le-
hetlenné válik, minél terjedtebb az eszmék köre s az új fogalmak száma, melyekre
kifejezést kell találni.� Az alkotmányok és a m¶vészetek mind-mind eszméket való-
sítanak meg, politikai közösségek eszméit, s mikor a politikai változások hirtelen
történnek, a m¶vészet nem tart lépést az alkotmányokkal, ezért be kell várnia
egy megállapodottabb korszakot. Eötvös világképében így az irodalmi m¶ egyál-
talán nem revolúciós vagy pionír szerepet tölt be, hanem az államélet stabilizá-
toráét.

Nem csodálkozhatunk ezek után, hogy akkora az eszmei szellemjárás az Ural-
kodó eszmék és A falu jegyz®je között, melyek csaknem egyid®ben keletkeztek
(1851, ill. 1845). Mivel Eötvösnél a bölcselet a �haladás� hajtóereje, és a m¶vészet
a tradíció szférájába sorolódik, A falu jegyz®jét � irodalmi szempontból � könny¶
didaktikussággal vádolni. Ez viszont kapóra jön nekünk, ha azt keressük benne,
hogy az Uralkodó eszmékben lefektetett bölcseleti alapelveket hogyan hasznosítja
a fronézis, s vajon a jó kormányzás értékei módosulnak-e a gyakorlatban.

Kezdjük azzal, hogy ellentmondunk magunknak! A regény ugyanis közel sem
olyan didaktikus és tézisszer¶, mint hinnénk. Ha a szigorú elméleti okfejtésekbe
belepillantva megállapítottuk, hogy a jó kormányzás értékei nem azonosíthatók
kimerít®en, de még ha azonosíthatók, akkor is ellentmondanak egymásnak, ezért
nem állíthatók �tornasorba�, szótári rendbe, ugyanez elmondható a gyakorlatról
is. De csakugyan gyakorlat-e a regény? Speciális gyakorlat, hiszen egyfel®l bemu-
tatja, milyen a politikai és a jogi közélet egy magyar törvényhatóságban, azaz a
valóságban, másfel®l ezt az írói szubjektum értéksz¶r®jén átáramoltatva ismerjük
meg, azaz a bölcseleti �kció részeként. A valósághoz képest elmélet, az elmélet-
hez képest valóság. Történetileg könnyen visszakereshet®, így igazolható, hogy
bizony a törvényhatóságok nagyjából úgy m¶ködtek, ahogyan Eötvös szemlél-
teti � ebben nincs okunk kételkedni. Két dolgot azonban érdemes meg�gyelnünk:
tényleg azért m¶ködött-e rosszul a vármegye, amiért az író kárhoztatja, valóban
az-e romlottságának kútfeje, amit Eötvös érzékeltet, kidomborít (hiszen ez már
puszta spekuláció!); valamint a rossz m¶ködés mennyiben az önkormányzatiság
sajátja, és mennyiben az egész államéleté? Ha ez alapján vizsgálódunk, nem kis
meglepetésben lesz részünk. Az a különös, hogy a b¶ntények (választási csalás,
Viola zsiványsága, Tengelyi nemeslevelének ellopása, Macskaházy megölése stb.)
kimenetelében akkor sem várhatnánk más eredményt, ha a klasszikus szabadság-
jogi követelések beteljesednének. Ha a választási rendszer változna, vagyis a vá-
lasztási jogosultságot és a választás titkosságát garanciálisan ellen®riznék, netán
bevezetnék az általános választójogot, valószín¶leg ugyanúgy Réty pártja gy®zne,
de ha mégsem, ellenfelükr®l, Bántornyiékról sem nyújt a könyv hízelg®bb képet.
�. . . Hol valamely tárgyról egyenl® joggal többen határoznak, e többség majdnem
mindig egynek vezérletét követi, míg hol a dolognak eldöntése csak egyre biza-
tik, ez sokszor több tanácsadóhoz folyamodik, s így ép ott, hol legtöbb egységet
várhatnánk, közönségesen legkevesebbet találunk.� Sem a választásokat, sem a bí-
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rósági mechanizmusokat nem ábrázolja úgy a könyv, mintha formális biztosítékok
a fejük tetejér®l a talpukra állíthatnák.

Ha Viola ügyét nem statáriális bíróság tárgyalja, a betyárt ugyanúgy elítélték
volna, hiszen � hiába kelti föl iránta szimpátiánkat az elbeszél® � jogilag b¶nös
volt, közveszélyes b¶nelkövet®, más kérdés, hogy tettei morálisan igazolhatók. A
statáriális bíráskodással a törvény el®tti egyenl®ség, a törvényes, pártatlan és füg-
getlen bíróhoz való klasszikus jog eleve sérül, ám még a megkívánt alakiságokat
(pl. a jegyz®könyv aláíratása a terhelttel) sem tartják be az ábrázolt eljárásban.
Eötvös azonban hiába kritizálhatná kétszeresen a Viola elleni procedúrát, de lege
lata és de lege ferenda hiányosságok miatt egyaránt, ha Viola jogi felel®sségre
vonhatóságához kétség nem férhet. Violát egy � mai követelményeink szerinti �
fair büntet®eljárásban ugyanúgy elítélnék (ha nem is halálra), mint akkor. Völ-
gyesy, az író szócsövének alakja képviseli a tisztességes eljáráshoz való jog elvét,
felszólal, mikor ez sérül, s®t gyakran eredményt is ér el (id®húzása miatt halaszt-
ják el az akasztást, s így szöktethetik meg az elítéltet), ám formáljogi érvei nem
elég meggy®z®ek. De Tengelyi sem járna semmivel jobban, ha betartanák a tisz-
tességes eljárás kritériumait, hiszen minden bizonyíték ellene szólt, minden érv
és motívum azt a látszatot er®sítette, hogy ® volt Macskaházy gyilkosa. Éppen
ezért azt kell megállapítanunk, hogy jogosan tartóztatták le s vetették börtönbe,
míg ki nem derült az igazság. Fogva tartása nyújt alkalmat arra, hogy Eötvös
az embertelen, megalázó börtönviszonyokon merengjen (politikusként is gyak-
ran lépett föl a fogházjavításért), de a megfelel® állapotú cella a legkevésbé sem
�eszmei kérdés�. Ráadásul Eötvös éppen a büntetés-végrehajtás elméleti vitájá-
hoz szól hozzá er®s malíciával. A fejlettebb angolszász rezsim el®nyeit emleget®
Bántornyi James gúnyos megvilágításba kerül akkor, mid®n nem hogy a �solitary
con�nement�, de még a patkányirtás és a rabok egészséges ellátása sem megol-
dott. Nyilvánvaló, hogy Bántornyi gúnyos színekkel festett alakja és anglicizmusa
is az angolszász alkotmányosság �magyar hangja� Taksonyban. Az angol példa
azonban átvehetetlen szalonpolitizálás, s nem csak azért, mert Taksonyból nézve
luxusproblémának t¶nik az állatvédelem, mikor a rabok és parasztok kínzása,
verése sem tiltott. Mintha nem csak a szabadságjogok deklarálásán múlna a jó
kormányzás.

Folytathatnánk a példákat annak bizonyítására, hogy a magyar valóság eöt-
vösi ábrázolása nem változna meg gyökeresen, ha az uralkodó eszmékb®l lepárolt
jogi garanciákat bevezetnék. A XIX. században kidolgozott, mára mindenütt al-
kotmányos rangra emelt klasszikus liberális szabadságjogok megszelídíthetnék
Taksony vármegye hatalmi terrorját, megnyirbálhatnák a visszaéléseket, de sem
a személyi összefonódásokat, sem a háttérben törvényer®re emelt csalásokat nem
leplezhetnék le. A demokrata ideáltípusa, Tengelyi azért nem élhetett politikai
szabadságjogával (a választásban való részvétellel), mert Macskaházyék ellopat-
ták nemeslevelét. Minden formális garancia dacára, ha valaki nem tudná igazolni
állampolgárságát és életkorát, ma sem vennék föl a választói névjegyzékbe (most
tekintsünk el attól, hogy mit jelent: igazolni). Három következtetést kell ezért le-
vonnunk. A falu jegyz®jében a klasszikus liberális szabadságjogok formalitása
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hangsúlyozódik, az, hogy hiába az uralkodó eszmék jogi lecsapódásai, önma-
gukban nem biztosítanák a jó kormányzást, legfeljebb hozzájárulnának ahhoz.
A Taksony vármegyében elharapódzott visszaélések, b¶ncselekmények, a zsar-
noki államrend oka egyáltalán nem eszmei, hanem szociológiai. Az önkormány-
zati vezetés nepotista arisztokráciája okozza a felfordulást, vagyis éppen az a
társadalmi osztály, amelyik ellensúlyozhatná � az Uralkodó eszmék tanúsága sze-
rint � a népszuverenitás korlátlanságát, feloldhatná a demokrácia paradoxonait.
Emlékezzünk Eötvös megoldási javaslatára: a történeti jog, az arisztokrácia és
az önkormányzatiság államelméletében betöltött kulcsszerepére. Nos, úgy t¶nik,
mindhárom leszerepelt.

Az el®z®ekb®l egyértelm¶ az önkormányzatiság eszméjének cs®dje, mert ha
a regény tézisregény a �selfgovernmentizmus� ellen, akkor ab ovo ellentmond az
Uralkodó eszmékben kifejtettekkel; ha pedig Taksony vármegye �csak� annyira
züllött, mint az egész ország, akkor gyakorlatilag alkalmatlan, hogy az egyenl®-
séggel szemben a szabadság bástyája legyen. Eötvös munkásságának bölcseleti és
szépirodalmi logikáját az jellemzi, hogy a demokratikus szabadságjogok érvénye-
sülését nem a jogtól várja � mint tesszük ezt ma �, hanem a nemességt®l mint
társadalmi és történelmi kategóriától. Pontosabban az arisztokrácia önkorlátozá-
sától. Ám rá kell ébrednie, hogy a Tengelyik, Völgyesyk és Vándoryk hatóköre
nem terjed túl mikrovilágukon. Végkövetkeztetése az, hogy a jó kormányzás ér-
tékei nem származhatnak másból, mint a kivételességb®l : a méltányosságból, a
szabad bírói mérlegelésb®l (lásd Viola rögtönítél® tanácsát!), az önkorlátozásból,
az írói szubjektumból � államjogi kategóriákkal: a kegyelmezési jogból és a királyi
hatalomból.

A falu jegyz®jének hangulatát belengi a �királyvárás�. A f®ispán � akit a ki-
rály nevezett ki, ellentétben a nemesség választotta alispánnal � bölcs, minden-
tudó, kívülr®l kíséri �gyelemmel a történéseket. Mikor Tengelyit fogadja, igazat
ad neki, mégis tehetetlen, cselekvésképtelen. Viola, a törvényen kívüli sorsát is
csak a királyi szó menthetné meg. A zsivány pitavalból el®toppant �gurája anti-
gonéi sorsmetaforává kristályosodik: morális sérthetetlensége (azért kényszerült
zsivánnyá válni, mert terhes feleségét féltette; azért nem menekülhetett meg,
mert Tengelyinek akart segíteni) szemben áll a rossz államrenddel, mely nem el-
s®sorban az ország �feudális elmaradottsága� miatt állandósult, hanem � sokkal
inkább � a politikai és jogi intézmények procedurális üressége okán. Ezért id®zik
Eötvös oly sokszor és oly hosszan a Gracchusok tevékenységénél. A néptribunok
királyként is viselkedtek, és a �nép szájaként� is, hagyománytisztel®k (az �igazi�
hagyományhoz visszatér®k) és újítók is voltak.

VI

A jó kormányzás már a XIX. századi klasszikus liberalizmus számára is megha-
tározhatatlan. Eötvös József állambölcseletet csinált az irodalomból, aztán pedig
az állambölcseletb®l irodalmat. A jó kormányzás értékeinek vetette alá az eszté-
tikát, mégis a m¶vészi kivételesség eszméje hódította meg a politikai értékeket.
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A liberális doktrinerséggel nem vádolható államfér� érezte, hogy a jelentésme-
z®k és értéktartományok egymásból táplálkoznak, töltekeznek föl, a m¶vészet
társadalmisága nélkül élettelen, az államelmélet kulturális kontextusa nélkül m¶-
ködésképtelen. Radikális felismerései annak ellenére nem adtak biztos fogódzót,
hogy � mint említettük � a valláserkölcs, a történeti jogtudat és a karteziánus
ismeretelmélet elmozdíthatatlan sarokkövei voltak � nemcsak világképének, de a
kornak is. �Azon épületet, melynek szilárd alapja hiányzik, még senki sem menté
meg az által, hogy új zárkövet illesztett belé� � írta. A XX. század elveszítette
még ezt a szilárd alapot is Európában, s a jó kormányzásról való gondolkodást
egyértelm¶en a jogbölcselet érdekl®dési körébe utalta, megfeledkezve arról, hogy
a jog puszta formalizmus, a jogi érvek eszközértékek, a normatív univerzum min-
den létszféra fölé boltozódik. Eszmék ütközéséb®l jogelvek ütközése lett, a dönt®
indok pedig mindig jogi. Így felejtettük el lassacskán, hogy a jog mögött mindig
áll valami vagy valaki.

Tény és érték kapcsolatának komplexitásával sok �lozó�ai áramlat foglalko-
zott, leghatásosabban talán az újkantiánusok. T®lük merített ihletet a jog�lozófus
Horváth Barna, aki Szókratész és Szent Johanna büntet®eljárásainak rekonstru-
álásával kifejezetten szépirodalmi nyelven értelmezte az eljárási formalizmust A
géniusz pere6 cím¶ könyvében (1942). A vádlottak padjára ültetett �géniusz� az
új érték hordozója, a per a kivételes érték és a hivatalos rend találkozási felü-
lete. A tárgyalások Violáéhoz hasonlatosak, melyben az eltorzult arisztokratikus
normarendszer csap össze a megnyomorított, normaszegésbe hajszolt paraszti
becsülettel. Mintha minduntalan megfeledkeznénk arról, hogy a �demokrácia�,
a jó kormányzás lét és érvény, valóság és eszme, tény és érték örök antinómi-
ája, vagy ahogyan maga Horváth írta: �folytonos oszcillálás�. Amit Eötvös A falu
jegyz®jében ironikusan jelenített meg, a jó kormányzás formális és materiális de-
�citjét, azt Horváth patetikusan dramatizálta, de egyben eljogiasította. A XX.
századi totalitarizmusoktól azt a tragikus tapasztalatot szereztük, hogy az eljárá-
sok feltétlen tisztelete, a jogi bálványimádat a kisebbik rossz. Inkább a semmiben
hiszünk, mint hogy ne higgyünk semmiben. Hogyan frissülnének, tisztulnának ér-
tékeink a rigid eljárásrendekb®l?

Európa új hitét demokráciának hívják, miközben fogalmunk sincs, hogy az
mit jelent. Rendszeres hivatkozási pont Horváth Barna tanítványa, Bibó István,
aki jog- és társadalom�lozó�áját � másik mestere, az osztrák Hans Kelsen tana-
ival ellentétben � szintén szinoptikusan egyben látta. Az Európai társadalomfej-
l®dés értelmében a társadalom szerkezetével és az alkotmányosság min®ségével
szemben egyaránt morális követelményekkel lép fel. �Minden termékeny társa-
dalomszervezés alapja az a felismerés, hogy az emberek között leküzdhetetlen
érdekellentétek nincsenek, csak görcsös félelmek vannak, esetleg olyan görcsös fé-
lelmek, amelyek megmerevedett társadalmi szituációkra épülnek, azonban nem
valóságos érdekellentétekre, hanem megmerevedett társadalmi szituációkból fa-

6 Horváth Barna: A géniusz pere. Attraktor, Máriabesny®-Gödöll® 2003.
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kadó érdekellentétekre.�7 Ahogyan Eötvös az arisztokráciában, úgy hisz Bibó az
alkotó, technokratává nem süllyed® értelmiségben, s a demokráciát a minél sza-
badabb egyéni választások erejével tartaná össze, ami az ún. deliberatív demok-
ráciafelfogás sajátja. Ahogy Eötvös a szociológia kelléktárát vette igénybe a jog
felöltöztetéséhez, úgy csinosítja azt Bibó a pszichológiával. Éppen ezért Bibó sem
csábult el a jogintézmények önértéknek, a jogfejl®dés glori�kálásának: �A szabad-
ságjogokon alapuló demokrácia nem akadályozza meg azt, hogy a hatalmon lév®
kisebbség ügyes manipulációkkal sok mindent keresztülvigyen, amit a nép közvet-
lenül nem t¶zött ki magának célul, de igenis alkalmas annak megakadályozására,
hogy a hatalmon lév®k a nép világos akaratával szögesen szemben álló dolgokat
valósíthassanak meg.�8 Ez sem lebecsülend® eredmény (gondoljunk arra, hogy
pl. az egészségügyi reformot is megakasztotta nemrég a választói felhatalmazás
hiánya!), ám a jó kormányzás nem csupa tartózkodás, status negativus, de cselek-
vés, status positivus is (Jellinek kategóriáival); a jó társadalom nem csupa egymás
mellett élés, de egymással élések egysége is.

VII

Mára a helyzet radikálisan egyszer¶södött, hiszen mindnyájan a Jog héroszára
bízzuk magunkat. Az új európai demokráciát ezért mint diszkurzív teret szokás
ünnepelni, ahol hitek és életmódok, történelemkönyvek és szubkultúrák, értékek
és érdekek ütköznek. Sem lehetségesnek, sem kívánatosnak nem tartjuk, hogy
�uralkodó eszméket� térképezzünk föl, mintha a tolerancia önmagában össze-
tarthatná a politikai közösségeket, mintha a konszenzusos politikai moralitás az
állampolgárok bezárkózásában, közösségi absztinenciájában ki is merülne, s a
cselekv® részvételr®l, a participációról lemondhatnánk, vagyis � megint Jellinek
fogalmaival � a status activusról a status passivusért. Ha az államok politikai
közösségeit is csak jogközösségnek fogjuk föl, s nem kulturális közösségnek és
értékközösségnek, olyan elhamarkodottan annulálható a nemzetiségi probléma,
ahogyan Eötvös (persze egészen más történelmi kontextusban!) tette. Hogyan
térnénk át az állami politikai közösségekr®l magasabb szintre, egy európai politi-
kai közösségre, ha az el®bbi is megoldatlan kon�iktusokkal terhelt?

A legf®bb baj az ilyen, legfeljebb formális korlátokkal körülbástyázott és ne-
gatív kritériumokkal megzabolázott demokráciával nem is az, hogy eszmepótlék,
hogy a határok nélküli létezés még/már nem-létezés � hiszen létezünk ; csak nem
akarunk tudomást venni a határokról, nem akarjuk észrevenni a határmegvonók
szorgos munkálkodását, zavaró neszezését. Pedig a kérdések jogivá transzformá-
lása ha másra nem is, arra legalább ráirányíthatná �gyelmünket, hogy valamennyi
vitát elkerülhetetlenül le kell zárnia egy döntésnek. Belenyugszunk, hogy a �szak-
mai szükségszer¶ség� vagy homályos ideológiák nevében hozzák meg ezeket a

7 Bibó I.: Az európai társadalomfejl®dés értelme. In Válogatott tanulmányok. Társadalom-
történet � szociológia � társaslélektan. Corvina Kiadó, Budapest 2004. 178.

8 Uo. 184.
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politikai és jogi döntéseket azok, akik � a meta�zika utáni korban � lejátszott
meccsnek hirdetik az államélet paradoxonait.

A hangsúly az eszmék és az elvek megvalósításáról a vitára tev®dött át, a
hermeneutikáról az argumentációra, a meta�zikáról a végeérhetetlen analitikus
érvelésekre. Persze, a változások tudományos szempontból elcsigázó okfejtése-
ket, lefegyverz® gondolatfutamokat hoztak magukkal, ám � a szó lehet® legneme-
sebb értelmében használt � politikai néz®pontból összezavartak bennünket. Azzal,
hogy módszereink a � lássuk be, csakugyan kiüresedett � klasszikus ideológiák
meghaladására tettek kísérletet, olyan színben t¶ntek föl, mintha az Értékeket is
meghaladták volna. A konzervatívok bizonyossága megingott abban, hogy mi a
hagyomány, a liberálisok minduntalan új szabadságigényl®k támogatásáért kun-
csorognak, a szociáldemokraták alig-alig mérik föl, hol hasad a szociális biztonság
pereme. A nagy gy¶jt®pártok pedig nevetnek a markukba.

Mintha az alkotmányjogi értékmér® saját lábain állna. Mintha a civiltársada-
lom a politikától elválasztva ki tudná harcolni szabadságát. Mintha a szakmaisá-
got nem vennék körbe egyéni és közösségi ítéletek.

Az els® �minthára� jó példa Ronald Dworkin,9 aki úgy olvasztja be a mo-
ralitást a jogba, hogy elismeri: az alkotmány jogi és morális érveket is használ,
ám ítélkezéselméletében a mindenkori alkotmánybíróság apológiáját adja. Az al-
kotmánybíráskodás � amióta Hans Kelsen kiötlötte � egyszerre hivatott a poli-
tikai közösség morális preferenciáit, történeti jogi hagyományait átörökíteni és
fejleszteni, korhoz igazítani a morális el®ítéleteket, a jogtudat meghaladott be-
idegz®déseit. Mint intézmény a népszuverenitás kontrapunktja; de vajon jobban
teljesít-e, mint a monarcha vagy az arisztokrácia, melyek Eötvösnél ugyanezt
szolgálták? Magyarország történelme fölszámolta a hagyomány s¶r¶södési pont-
jait, ám a bevezetett újítások sohasem a �nép uralkodó eszméib®l� táplálkoztak,
hanem a voluntarizmusból � vagy er®szakos felforgatókéból, vagy jó szándékú
er®tlenekéb®l.

A második �mintha kijelentésnél� Jürgen Habermasra gondoltam. � ugyan
alaptételét, jog és morál heteronómiáját nem a jog dicséretére fordítja, de egy
nem kevésbé kétes társadalmi objektivációt éltet, a demokratikus nyilvánossá-
got. Harmadikként Niklas Luhmannra10 utaltam, a rendszerelmélet egyik f® te-
oretikusára, aki a társadalmi alrendszerek és szaknyelvek zártságának kinyilat-
koztatásával annak lehetetlenségét képviseli, hogy az eltér® szférákban mozgó
állampolgárok közös értéktartalmakban állapodjanak meg. Habermas szinte min-
den értékítéletet ekvivalensnek ismer el, Luhmann pedig indi�erensnek. El®bbi a
republikanizmuson nem lép túl, a média tudatrombolásával és az internet újbar-
barizmusával nem tud mihez kezdeni, utóbbi elképzelhetetlennek tartja, hogy a
politikai közösség tagjai érdemben szót értsenek egymással. A spártai népgy¶lés
hangzavara versenyez a bábeli nyelvzavarral. Szép kilátások.

9 Ronald Dworkin: Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution.Oxford
1999.
10 Lásd Pokol B. � Somlai P. (szerk.): Válogatás Niklas Luhmann írásaiból. M¶vel®dési Mi-

nisztérium Marxizmus-leninizmus F®osztálya, Budapest 1987.
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Néhány jellemz® példa a sok közül, hiszen nem szaktanulmányt, hanem �féltu-
dományos esszét� írok. A demokráciaelméletek b®vebb elemzéséhez könyvtárnyi
szakirodalmat kellene mozgósítani. Amire most vállalkoztam, nem is annyira a
tudományos meggy®zés, mint az irodalmi érzékeltetés volt. Annak megmutatása,
hogy a jó kormányzás fundamentális apóriáit a modern tudományosság precíziós
fogalmi készülékeivel sem tudjuk feltörni.

Ne féljünk bevallani, hogy a demokrácia per se nem általános terápia, nem a
�haladás�, a �fejl®dés� legmagasabb foka. A demokrácia nem az a létforma, mely
a magyarság sok évszázados útvesztéseib®l kivezet. Önmagában biztosan nem
az. S ha ®szintén magunkba nézünk, belátjuk, hogy soha senki nem állította az
ellenkez®jét. Ez a felismerés azonban nem terelhet bennünket a riasztó széls®ségek
felé, melyek közös jellemz®je, hogy a gondolkodástól és a min®ségt®l rettegnek,
f® stílusjegyük a rövid, lekerekített kijelentés, általános törekvésük az egyszer¶,
végs® megoldás. Demokratának lenni annyit tesz, mint gondolkodni. Akarunk
gondolkodni? Ha igen, hajtsunk föl egy kupica Adyt szíver®sít®nek a Kín és dac
cím¶, Eötvös Józsefnek dedikált verséb®l. �Vidámuljunk, ha a bánat / Fülünk
közé vág is néha, / Kín volt mindig itt a dacnak / Legízesebb tápláléka.�
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A modern jog határain túl.
A népi szociográ�ák jogképér®l∗

Fekete Balázs

�Ha az ember a m¶vészet bányájában vág
a csákánnyal, az irodalmi kérdések után
rögtön a társadalmi kérdéseket éri.�

(Victor Hugo1)

1. Bevezet® gondolatok

A jogászság önképének egyik legszilárdabb pontja az a magabiztos tudat, hogy ®k
a számos el®nnyel és garanciával rendelkez® modern jog m¶ködtet®i és érvényesí-
t®i. A modern jog számukra nem csak eszköz a felmerült problémák megoldására,
hanem gyógyír is,2 mivel olyan civilizációs vívmányok testesülnek meg benne,
mint például a racionalitás vagy a személytelenség. Ez a Felvilágosodás korában
gyökerez® nézet3 a jogrendszerek m¶ködésének minden diszfunkciója ellenére is
makacsul tartja magát napjainkban.4

E tanulmány a modern jog jelenségét szeretné körüljárni azzal a céllal, hogy
árnyalja az arról kialakult, gyakran egyoldalú nézeteket. Természetesen a modern
jogrendszerek problémáiról számos jelzést ad maga a jogi szakirodalom is,5 de ez

∗ Dédnagyapám és nagypapám emlékére.
1 Idézi: Illyés Gy.: Victor Hugo védelme. In Köpeczi B. (szerk.): Victor Hugo válogatott versei.

Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1953. 8�9.
2 Ezt jól kifejezi Roscoe Pound megközelítése, mely szerint a jog a társadalmi mérnököskö-

dés (social engineering) eszköze. E megközelítésmód ismertetését lásd: W. Friedmann: Legal
Theory. Second ed. Steven and Sons, London 1949. 228�235.

3 Vö. M. Villey: La formation de la pensée juridique modern. PUF, Paris 2003. 489�511.
4 Michel Villey a joglogikáról és jogalkalmazásról szóló írásában némiképp ironikusan hívja

fel a �gyelmet arra, hogy modern jogászságtól nem idegen a képmutatás, mivel gyakran teljesen
mást csinálnak, mint amit állítanak. �A modern jogászok követik a logika el®írásait, amennyiben
ez lehetséges és elfogadható eredményhez vezet; ám mihelyt alkalmatlanná válik, titokban, jelzés
nélkül, de mégis a logikainak a látszatát mímelve könnyedén túlteszik magukat a logikán.� M.
Villey: A joglogika története. In Varga Cs. (szerk): A jogi gondolkodás paradigmái. Szövegek.
Budapest 1998. 6.

5 A modern jog problémáit már a 20. század elején több szempontból is áttekintette Eugen
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az írás mégis egy másik szemszögb®l vizsgálja meg a kérdést. Bizonyos irodalmi
m¶vek � ha elfogadjuk, hogy minden posztmodern irodalomelméleti fenntartás és
tartózkodás ellenére is létezhet azoknak �valóságreferens� olvasta6 � alkalmasnak
látszanak arra, hogy segítségükkel a modern jogról többet tudjunk meg, mintha
pusztán a jogtudományi folyóiratok gyakran kritikus, de mégis alapvet®en a jo-
gászi gondolkodás bels® szabályosságaitól behatárolt írásait olvasnánk.

Hazánkban különösen alkalmasnak t¶nik erre a népi írókhoz köthet® ún. szo-
ciográ�ai irodalom, mely a két világháború közötti id®szak Magyarországán ki-
fejezetten a társadalmi valóság feltárásának és megragadásának céljával alakult
ki.7 Igen plasztikusan fejezi ki ezt a �Magyarország felfedezése� sorozat címe, me-
lyet a harmincas években az Athenaeum kiadó indított útjára a kortárs magyar
társadalmat bemutató szociográ�ák megjelentetése céljából. Természetesen szá-
mos irányból dekonstruálható vagy esztétizálható e szociográ�ai irodalom is, de
a valóságreferens olvasat lehet®ségét, azaz a valóságban megtörtént események
irodalmi visszatükröz®dését az elemzés középpontjába állító és arra re�ektáló ér-
telmezést nem lehet ab ovo kizárni. A �valóságreferens olvasat� lehet®sége ugyanis
a �népi irodalom� természetéb®l fakad, annak egyik fontos következménye.

Könyvtárnyi irodalom született már az ún. �népi írókról� vagy �népi irodalom-
ról� és ebben az alapvet®en nem irodalomtörténeti célú tanulmányban nyilván-
valóan nem vállalkozhatunk e mozgalom még csak vázlatos áttekintésére sem.8

Két fontos jellemz®t azonban mindenképpen ki kell emelnünk a �népiek� kapcsán,
mert ezek � melyek egyébként általánosságban is segíthetik a �népiek� megérté-
sét � a kés®bbi fejtegetések szempontjából is fontosak. Mindenképpen meg kell
említeni, hogy a �népiek� mozgalmát sosem lehetett kizárólagosan irodalmi irány-
zatnak tekinteni, mivel törekvéseik jelent®s politikai töltettel is rendelkeztek. E
csoport szerz®i határozottan állást foglaltak koruk, a két világháború közötti
Magyarország politikai kérdéseiben, mint például a földreform szükségessége, a
szabadságjogok követelése, vagy a dunai népek szövetsége. Azaz politizáltak, ami
sok esetben további jelentésrétegekkel ruházta fel m¶veiket az irodalmi-esztétikai
olvasatok mellett, és ezért munkásságuk egyes esetekben a hivatalos politika el-
lenérzéseit, s®t retorzióit is kiváltotta.9

Ehrlich. Lásd részl.: E. Ehrlich: Szabad jogtalálás és szabad jogtudomány. In Varga Cs. (szerk.):
Jog és �lozó�a. Szent István Társulat, Budapest 2003. 26�57.

6 Vö. Nagy T.: Egy arkangyal viszontagságai a szocializmusban. Hajnóczy Péter A f¶t® cím¶
elbeszélésének egy lehetséges olvasta. In Fekete B. � H. Szilágyi I. � Könczöl M. (szerk.): Iustitia
kirándul. Tanulmányok a �jog és irodalom� köréb®l. Szent István Társulat, Budapest 2009. 9�10.

7 Féja Géza szavaival: �Ezt a ködöt nem lehet elaprózó szociográ�ákkal áttörni, s a mi mun-
kánk abban különbözik t®lük, hogy s¶rített tényismeretet nyújt, a magyar élet legkifejez®bb
tényeit s eseményeit ragadja meg. Féja G.: El®szó az els® kiadáshoz. In Féja G.: Viharsarok.
Szépirodalmi könyvkiadó, Budapest 1980. 13.

8 Kiindulásként lásd A magyar irodalom története c. sorozat harmadik kötetének bibliog-
rá�áját. Béládi M.-Bodnár Gy. (szerk.): A magyar irodalom története. 1905-t®l napjainkig.
Gondolat, Budapest 1971. 824, 829�830, 833�834. és továbbá általánosságban és egyes szer-
z®kre lebontva lásd és a hetvenes éveket követ® irodalmat is feldolgozva Gyurgyák J.: Ezzé lett
magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. Osiris, Budapest 2007.
626�636.

9 Féja Géza ellen például a Viharsarok megjelenését követ®en több vádpont miatt � sajtó
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Továbbá arra is fel kell hívni a �gyelmet, hogy ez az �irányzat� nem volt egysé-
ges, számos ideológiai vagy akár személyes viszonyok mentén kialakuló törésvonal
szabdalta fel az egyébként a f® célkit¶zésekben többé-kevésbé egyetért® írók kö-
rét. Napjaink meghatározó történésze, Gyurgyák János, a �népi� mozgalom ún.
sajátos kett®ségére hívja fel a �gyelmet, melyet a �viszonylagos egység� kifeje-
zéssel ír körül. Annak ellenére, hogy e szerz®ket határozott szellemi kötelék f¶zte
hol szorosabb, hol gyengébb egységbe, a politikai élet igen széles palettáján mégis
több er®vonalhoz is kapcsolódtak.10 Ugyanezt a jelenséget érzékelteti a marxista
irodalomtudomány is, amikor � némiképp er®ltetten � a radikális balszárny, a kö-
zépen álló centrum és a jobbszárny között tett különbséget a marxizmushoz és a
szocializmushoz f¶z®d® viszony alapján.11 Mégha kételkedünk is az el®bbi felfogás
magyarázó erejében sematikus és leegyszer¶sít® volta miatt, azt mindenképpen
el kell fogadni, hogy hiba lenne ott egy irodalmi és politikai értelemben egysé-
ges mozgalmat keresni, ahol sokkal inkább egymáshoz irodalmilag és politikailag
szorosabb vagy lazábban kapcsolódó írók és munkák hálójáról lehet szó.

A �népiek� mozgalma természetesen nem csak irodalmi és ideológiai pozíciók
tekintetében volt sokszín¶, hanem m¶fajilag is, hiszen az ide sorolt szerz®k számos
m¶fajban � a lírától a publicisztikán át a regényig � alkottak. Egyetlen gondolat
azonban mégis összekötötte ®ket, és pontosan erre épül a jelen tanulmány is.
A �népi irodalmat� igen kritikusan vizsgáló Lukács György mutatott rá, hogy a
�népiek� által megteremtett heterogén szociográ�ai irodalom minden hiányosság
ellenére is valódi érték, mivel �az igazság kíméletlen feltárásának ellenállhatatlan
átüt® ereje� jellemezi.12 Pontosan erre a vonásra épít a jelen tanulmány is � a
népi írók valóság- és igazságolvasata olyan társadalmi mechanizmusokra mutat rá,
melyek ismerete egy szociológiai jogelmélet számára is nélkülözhetetlen, mégha
ez kizárólagosan csak az ® szemléletüket és problémaérzékenységüket tükrözte �,
és szerz®je szemében ez legitimálja a �valóságreferens� olvasat lehet®ségét.

E szöveg els®dleges intertextusa tehát a harmincas évek szociográ�ai iro-
dalma, azon belül is annak két kiemelked® darabja, Illyés Puszták népe és Féja
Viharsarok cím¶ kötete. Emellett mindenképpen meg kell említeni, hogy a szöveg
másik fontos intertextuális referenciapontja Nagy Tamás Egy arkangyal viszon-
tagságai a szocializmusban cím¶, Hajnóczi Péter írását elemz® tanulmánya. Nagy
gondolatgazdagságával inspiráló munkája nem els®dlegesen tartalmi megállapí-
tásaival és problémafelvetéseivel hatott a jelen írásra, hanem annak néz®pontját
és szellemiségét, úgy is mondhatnánk szellemi hátországát befolyásolta. Ezért
bizonyos pontokon, mint például az el®bbiekben már említett �valóságreferens�

útján elkövetett osztály elleni izgatás b¶ntette és a magyar állam a magyar nemzet megbecsülése
ellen irányuló vétség � is pert indítottak, majd a fellebbviteli eljárás során felmentették a vádak
alól. A peranyagot lásd részl.: A Viharsarok-per törvényszéki tárgyalásának anyaga. In Féja:
Viharsarok . . . i. m. 255�293.
10 Gyurgyák szerint politikai preferencia alapján találhattunk �népi� írókat a szociáldemok-

rata, a kommunista, a széls®jobb, a hungarista, a centrista fajvéd®, a balra tartó fajvéd® és
kisgazda csoportok vonzáskörében is. Gyurgyák: i. m. 395.
11 A magyar irodalom története. i. m. 450�451.
12 Uo. 444.
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olvasat kérdése is, e tanulmány Nagy szövegével halad majd párhuzamosan, noha
problémahorizontja és következtetései jelent®sen különböznek.

2. A modern formális jog elméleti konstrukciója. . .

A modern jog jellemz®it és természetét legátfogóbban Max Weber mutatta be.
Elmélete mind a mai napig megkerülhetetlen a szakirodalomban, tézisei gya-
korlatilag az elméleti jogi gondolkodás közkincsévé váltak az elmúlt évszázad-
ban. Magyarázó erejének és logikus felépítésének köszönhet®en Weber elmélete
az egyetemi oktatásban is jelent®s szerepet kapott a modern jog és állam jelen-
ségének bemutatásánál. Nehéz ma olyan jogelméleti tárgyat elképzelni, mely ne
építene és re�ektálna kisebb, de inkább nagyobb mértékben e koncepcióra.

Weber konstrukciójának középpontjában a jogban megtestesül® racionalitás
áll, mely e kontextusban a történések általában vett, el®zetes mintákon alapuló
kiszámíthatóságát jelenti.13 A modern jog Weber szerint az ún. formális racio-
nalitást testesíti meg, mivel mind a jogalkotás, mind a jogtalálás pontos kere-
tek, precízen meghatározott eljárások között történik. Az el®re lefektetett eljá-
rási és fogalmi keret képes biztosítani a sokféle jogi történés és folyamat álta-
lános megismerhet®ségét és kiszámíthatóságát. A modern formális jog tehát a
jogi eljárások kiszámíthatóságát és el®reláthatóságát állítja a jog m¶ködésének
középpontjába,14 és ez képezi a modern formális jog tudományos kutatási célokra
megalkotott ideáltípusának magját is. E magas fokú, eljárási kiszámíthatóság a
kapitalista gazdaság m¶ködésének racionalitás-elvárásából fakad; Weber több he-
lyen is hangsúlyozza, hogy a modern jog jellemz® vonásait a gazdasági szerkezet
igényei formálták, és ugyanez igaz a modern jogot a üzemszer¶en m¶ködtet®,
politikai-igazgatási tevékenységet végz® szervezetrendszerre � a modern államra
is.15

A racionalitás mint genus proximum meghatározását követ®en a modern jog
tulajdonságait a következ®képpen bonthatjuk ki. Hangsúlyozni kell univerzaliz-
musát, azaz azt, hogy a szabályozás elméletben a társadalom teljes vertikumát
átfogja szemben a korábbi rendi jogokban kifejez®d®, az egyes társadalmi pozí-
ciókhoz, státuszokhoz köt®d® jogi partikularizmussal és töredezettséggel.16 To-
vábbi fontos jellemz®je, hogy a jogszolgáltatás a formális logika szabályaira épül,
a jogi döntéseket kiszámítható módon, a logikai dedukció szabályainak megfele-
l®en hozzák meg a bírák az általános szabályokra támaszkodva.17 Az el®bbiekkel
függ össze az ún. érzületetikai racionalizáció is, ami azt jelenti, hogy a legtágabb
értelemben felfogott jogügyleteknél a modern jog nem kizárólag az ügylet küls®,

13 M.Weber: Gazdaság és társadalom. A megért® szociológia alapvonalai 2/2. KJK, Budapest
1995. 21.
14 Uo. 22.
15 A modern állam weberi értelmezésér®l lásd: M. Weber: A racionális állam. Államszocioló-

giai töredék. In: Takács P. (szerk.): Államtan. Írások a XX. Századi általános államtudomány
köréb®l. Szent István Társulat, Budapest 2003. 38�70.
16 Weber: Gazdaság és társadalom . . . i. m. 183�184.
17 Uo. 186.
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a �zikai világban végbemen® lefolyását, hanem a benne résztvev®knek az ahhoz
kapcsolódó bels® megfontolásait is értékeli, mint például a � jó� szokásoknak vagy
a � jóhiszem¶ség� való megfelelést. A jog ezzel képessé válik az ügyletekhez kap-
csolódó motivációk kiszámítható kezelésére, mely jelent®s el®relépésnek tekint-
het® a puszta eljárási formalizmussal összehasonlítva.18 Nagyon fontos azonban,
hogy az érzületek ellenére is értéksemleges marad, nem t¶z ki ugyanis egyet-
len olyan értékkoncepciót sem, például etikai elveket vagy politikai maximákat,
melyek a formális és kiszámítható eljárást az értéknek tekintett meggy®z®dések
érdekében áttörnék, és ezzel az értékel® megfontolásoknak biztosítanának teret a
logikai formalizmussal szemben.19 Utolsóként megemlíthet®, hogy a modern jog
bels® logikai rendszerezettsége miatt a rendszer hézagmentességének gondolata is
e jogfelfogás egyik elvi alaptétele.20

A modern jog tehát az egyetemesség, a kiszámíthatóság, a logicizáltság/rend-
szerszer¶ség és az értéksemlegesség premisszáira épül. A konkrét jogcselekmények
szintjén pedig öt, további posztulátum segítségével jellemezhet®: (i.) a jogi döntés
mindig elvont jogi tételek alkalmazása egy konkrét tényállásra, (ii.) e jogtételekb®l
a joglogika segítségével minden esetre levezethet® egy jogi döntés, (iii.) a jog az
el®bbiek miatt hézagmentes rendszer, továbbá (iv.) ha valamit jogilag racionálisan
nem lehet létrehozni, az jogilag nem is lehet releváns, és ebb®l a szempontból
(v.) az emberi cselekvések mindig vagy jogtételek alkalmazásai vagy jogsértések
lehetnek.21

A modern jog weberi koncepciójának struktúrája tehát a jog jelenségének
három eltér® szintjéhez kapcsolódik és azokat foglalja koherens egységbe: eszmei
alapja az egész konstrukciót átható és megtermékenyít® racionalitás, a jelenség
di�erentia speci�cái az egyetemesség, az eljárások kiszámíthatósága, a logicizált-
ság/rendszerszer¶ség és az értéksemlegesség; a mindennapi jogászi tevékenység
szintjén pedig öt posztulátum segítségével írhatjuk le a jogi jelenségeket. Termé-
szetesen számos kérdés felvethet® ezzel az ideáltipikus gondolati képz®dménnyel
szemben � Weber ezekb®l önmaga is megfogalmaz néhányat22 �, de annak ma-
gyarázó és didaktikus ereje mégsem vitatható.

E koncepció az elmúlt évszázad során mélyen beépült a jogászi gondolko-
dásba, és annak egyfajta ideológiai tartópillérévé vált. Példaként meg lehet em-
líteni, hogy a magyar alkotmány legújabb kommentárja minden re�exió nélkül
átveszi a jogalkalmazás deduktív modelljét,23 továbbá a jogforrások egymáshoz

18 Uo. 187.
19 Uo. 191.
20 Uo. 191.
21 Uo. 22
22 Pl. Weber kifejezetten említi a kereskedelmi jogot, melyet partikuláris osztályjognak tart;

tovább felveti az alkotó jogalkalmazás problémáját is e racionalizált és formalizált rendszerben.
Lásd részl.: Uo.183�185, 195�197.
23 Még a megfogalmazás is �kísérteties� hasonlóságot mutat a weberi de�nícióval. Weber szó

szerint ezt írja: minden konkrét jogi döntés egy elvont jogi tétel �alkalmazása� egy konkrét
�tényállásra�. Jakab pedig: �egy normatív aktus alkalmazása alatt általában azt értjük, hogy
egy benne (ti. a normatív aktusban) szerepl® normatív rendelkezésb®l egy egyedi rendelkezésre
következtetünk�. Jakab A. (szerk.): Az alkotmány kommentárja. Századvég, Budapest 2009. 575.
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való viszonyát is szigorú formális logika és rendszerszemlélet jegyében mutatja
be.24 Ez azt jelzi, hogy a tételes jog elméletében is töretlen a weberi hatás.

2.1. . . . és annak re�ektáltsága a mai magyar jogi oktatás elméleti tárgyaiban

A modern jog weberi koncepciója természetesen számos irányból megkérd®je-
lezhet®. Megközelíthet® például abból a néz®pontból, hogy annak ellenére, hogy
racionalitást kíván teremteni, mégis egyfajta modern mitológiát hoz létre, azaz
lényegében maga is egy mítosz.25 Ezzel cseng össze Jerome Frank megállapítása,
miszerint a jog bels® koherenciája és racionalitása nem más, mint a modern jog
egyik �alapvet® mítosza�.26 Felvethet® annak kérdése is, hogy vajon Weber nem
értékelte-e túl a formalitás szerepét a modern jog elméletében és nem teszi-e ez
történelmietlenné konstrukcióját?27 Továbbá az a kérdés, hogy vajon a jogalkal-
mazói tevékenység középpontjába állított deduktív módszer képes-e ténylegesen
leírni a jogi döntés folyamatát?28

Mint az el®bbiekb®l érzékelhet®, a modern jog koncepciója több irányú, ko-
moly elméleti re�exió tárgya az elméleti gondolkodásban. Ezzel összehasonlítva
mindenképpen meglep® lehet, hogy a modern jog fogalma a magyar tankönyv-
szint¶ jog- és államelméleti oktatás egyik, úgy t¶nik, megkövesedett pontja. Át-
tekintve több, a jogi oktatásban napjainkban használt tankönyvet nem nehéz
észrevenni, hogy az elméleti alapkérdéseket, mint például a jog fogalma, az állam
jellemz®i vagy a jogalkalmazás m¶velete, a tankönyvek szerz®i a weberi koncep-
cióból és annak �narratív holdudvarából� kiindulva válaszolják meg.

Anélkül, hogy elvesznék az apró részletekben, csak a leglényegesebb kérdé-
sekre koncentrálva megállapíthatjuk, hogy a jog fogalmának meghatározásánál
például a legtöbb esetben dönt® tényez®ként exponálják az állami kényszerrel
való összekapcsolódást,29 a racionalitás mint a modern jog alappillére is közvet-
lenül30 vagy közvetetten31 szintén megjelenik az érvelésekben, és a jogalkalmazást
bemutató fejezetekben is Weber nagyon er®s hatását érzékelhetjük.32

Természetesen a weberi fogalomrendszer használata sokszín¶, egyes esetek-
ben nem is hivatkoznak Weberre, csak felhasználják az általa megalkotott fogal-

24 Vö.: uo. 581�596.
25 Vö.: P. Fitzpatrick: The mythology of modern law. Routledge, London 1992.
26 Vö.: J. Frank: Az alapvet® mítosz. In J. Frank: Bíráskodás az elme ítél®széke el®tt. Szent

István Társulat, Budapest 2006. 19�27.
27 Vö. D. M. Trubek: Max Weber on Law and the Rise of Capitalism. Wisconsin Law Review,

1972/3. 720�753.
28 Vö.: Varga Cs.: A bírói ténymegállapítási folyamat természete. Akadémiai Kiadó, Budapest

1992.
29 Pokol B.: Jogi alaptan. Rejtjel Kiadó, Budapest 2000. 42.; Szabó M. (szerk.): Bevezetés a

jog- és államtudományokba. Bíbor Kiadó, Miskolc 2006. 90.; Szigeti P.: Jogtani és államtani
alapvonalak. Rejtjel Kiadó, Budapest 2002. 51, 81.; Szilágyi P.: Jogi alaptan. Osiris, Budapest
2006. 215.; Visegrády A.: Állam- és jogelmélet. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2003. 88.
30 Szabó (szerk): i. m. 230.; Szigeti: i. m. 76.; Szilágyi: i. m. 152, 321.
31 Pokol: i. m. 42, 50.; Visegrády: i. m. 303,
32 Szabó: i. m. x.; Szigeti 162, 166.; Szilágyi i. m. 309.; Visegrády i. m. 149.
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makat,33 más esetekben viszont a weberi tétel kiindulópontként szolgál, melyet
hosszabb kritikai re�exió követ.34 Úgy t¶nik, a jogi alapozó elméleti oktatás na-
gyon komolyan Weberre építi fel tételeit, úgy is mondhatnánk, hogy a Weber által
megteremtett értelmezési keretben mozog. Ennek hatása pedig egyértelm¶en az,
hogy az egyetemi oktatásból kikerül® jogászság a jog elméleti problémáit alapve-
t®en ebb®l a néz®pontból közelíti meg.35 (Már ha egyáltalán szembekerül ilyenek-
kel szakmai munkájában és emlékszik valamire a jog- és államelméleti tárgyakból
� na de ne legyünk ilyen szkeptikusok. . . )

Weber ilyen �intenzív felhasználása� érthet®, mivel kiutat jelenthetett a rend-
szerváltásig uralkodó marxista-leninista, ideológiailag jelent®sen terhelt és leegy-
szer¶sít® jogelméleti oktatás36 fogalmi rendszeréb®l, hiszen ideológiailag semle-
ges37 és az eszmetörténetírás által is szentesített kiindulópontot kínált. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy emiatt az elméleti oktatás teljes mértékben �paralizál-
hatja� magát az újabb kutatási irányok eredményeinek hatásaival szemben, mint
például a jogszociológia, jogi antropológia vagy akár a jog és irodalom. Ha ez
történne, akkor a jelent®s magyarázó és heurisztikus értékkel rendelkez® weberi
fogalomrendszer fokozatosan dogmává és ideológiává merevedne, azaz elvesztené
kapcsolatát eredeti területével, a tudománnyal � és ezzel pontosan olyanná válna,
mint a marxista-leninista jogelmélet volt a rendszerváltásig. Éppen ezért nem árt
egy kicsit megvizsgálni a modern jog fogalmát a jog és irodalom által felkínált
eszköztárral. . .

3. A modern jogról másként, a szociográ�ai irodalom
hathatós segítségével

A modern jog elméleti konstrukciójának abszolutizálásából fakadó veszélyek tisz-
tázását követ®en tehát a jog szociográ�ai irodalomban megjelen® képével fogunk
foglalkozni. E kép részletes elemzése olyan jogantropológiai és jogszociológiai kö-
vetkeztetésekre mutathat rá, melyek jelent®sen árnyalhatják a modern jogról al-
kotott jogászi képet, és ezzel egy, a valósággal szorosabb kapcsolatban álló jogkép
kialakítását segítheti el®.

Az elemzés el®tt mindenképpen szólni kell a szövegek felhasználásáról. Telje-
sen helyénvaló kérdés, hogy vajon Illyés és Féja szövegei egy az egyben felhasznál-
hatóak-e a jogelméleti kutatás céljaira. Egyáltalán nem egyértelm¶, hogy a m¶vé-
szi igénnyel megformált, számos irodalmi eszközt felvonultató írások önmagukban

33 Ez jellemz® pl. Visegrády Antal vagy Pokol Béla korábban idézett m¶veire.
34 Lásd például Szabó Miklós, Szilágyi Péter, és Visegrády Antal munkáiban a jogalkalmazás-

sal foglalkozó részeket.
35 A tanulás látásmód (vagy világlátás) formáló szerepér®l lásd Kuhn utószavát, amit alapvet®

munkájához készített 1969-ben. T. S. Kuhn: Utószó � 1969. In T. S. Kuhn: A tudományos
forradalmak szerkezete. Osiris, Budapest 2002. 192�195.
36 A szocialista jogelméleti oktatás leegyszer¶sít® fogalomhasználatáról, a morálhoz kapcso-

lódó fogalmak példáján keresztül lásd: Fekete B.: Erkölcs, etikum és jog összefüggései Peschka
Vilmos munkásságában. Állam- és Jogtudomány, 2010/1. 47�48.
37 Weber értéksemlegességének marxista kritikáját lásd: Peschka V.: Max Weber jogszocioló-

giája. Akadémiai Kiadó, Budapest 1975. 33�45.
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alkalmasak arra, hogy az elméleti igény¶ kutatásnak megfelel® következtetéseket
alapozzanak meg. Személyes meglátásom szerint mindkét szöveget megszorítóan
kell értelmezni, a textus elemzése közben ugyanis kiemelt �gyelmet kell a stílus
egyes sajátosságaira fordítani egy valóban �valóságreferens� olvasat érdekében.

Illyés m¶vét több ponton is határozottan áthatja a líraiság, mely nyilvánva-
lóan szoros kapcsolatban áll költészetével és költ®i énjével. Ez a költ®i átlényegítés
a szöveg szempontjából rendkívül fontos, mert az értelmi megismerésen túl felkí-
nálja az érzelmi azonosulás lehet®ségét, valamint ezzel párhuzamosan az olvasó
tudattalanját is megérintheti különféle archetipikus képek formájában. Illyés a
pusztai létet annak lírikus megragadásával átlényegítve a m¶vészeti alkotások
szférájába emeli, és így egyszerre több befogadói horizontot is megnyit, illetve
megérint.38 A jogi kutatás szempontjából azonban ezt a lírikus réteget érdemes
a szövegr®l leválasztani � vagy ha ez esetleg túlzottan drasztikusnak t¶nik, akkor
helyesebb talán úgy fogalmazni, hogy eltávolítani attól, amennyire lehet � kü-
lönös tekintettel arra, hogy minden tudományos, így a jogtudományi tevékeny-
ségnek is az egyik legalapvet®bb elvárása, hogy tárgyát az értelmi megismerés
számára tegye els®dlegesen elérhet®vé mell®zve az egyéb jelentésrétegeket. Ezért
e tanulmányban sokkal inkább a szöveg által közvetített tények és jelenségek felé
fordulunk, mint annak költ®ien átlényegített, az értelmi megismerésen túlmutató,
egyébként igen fontos jelentéstartalmai felé.

A Viharsarok más szempontból követel re�ektív értelmezést. Féja hangneme
m¶vében egyértelm¶en publicisztikai jelleg¶, mely leginkább abban t¶nik ki, hogy
a szociológiai tényeket általában azonnal min®síti és kora politikai törésvonalai
szempontjából értékeli.39 Ez teljességgel érthet®, mivel e hangnemben Féjának
kora társadalmi-politikai berendezkedésének igazságtalanságai feletti felháboro-
dásából fakadó érzelmei nyilvánulnak meg. Azonban azt sem nehéz belátni, hogy
a közírói és politikai felhangok nem képezhetik a jogi kutatás tárgyát, különös te-
kintettel arra a tényre, hogy a Viharsarkot életre hívó és annak számos kontextu-
ális többletjelentést biztosító társadalmi-politikai helyzet napjainkra gyökeresen
átalakult, és ezért e közírói kontextus, mely kiemelked®en fontos lehetett a kötet
megjelenése korában, jelent®sége is er®teljesen halványodni látszik. Jobb e poli-
tikai/kritikai szálba inkább nem belebonyolódni, mivel annak felfejtése túlzottan
távol vezetne minket a tanulmány tárgyától, továbbá a vizsgált problematikához
sem adna hozzá érdemben, ugyanis els®dlegesen egy jogi jelenséggel foglalkozunk,
nem pedig a korfügg® politikai-társadalmi kontextussal.

38 Lásd pl.: �Az öregebb béresek az istállók küszöbére ültek; hiába ®k már nem tudtak elsza-
kadni onnan. A hosszú küszöbön egymás mellé szorulva úgy gubbasztottak, mint a tyúkok a
léceken, és beszélgettek. El®z® este jól megmosdottak, tiszta ing volt rajtuk, tiszta fehérnem¶,
meg voltak fésülködve; gondolataik is frissebbek voltak, szavaik is tisztábbak�. Illyés Gy.: Pusz-
ták népe. Móra, Budapest 1991. 94.
39 Lásd pl.: �Mai társadalmi hierarchiánk éltet® nedvei már régen kiszáradtak. Már nem képes

olyan egyéniségeket szülni, akikben történelmi vállalkozások szükségérzetete és képessége élne.
Arisztokrata, kapitalista, középréteg, nagybirtokos és nagygazdák jó része is közös nevez®re
kerülnek ebb®l a szempontból. Mindannyian csak társadalmi imperializmusra képesek.� Féja:
Viharsarok . . . i. m. 53.
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3.1. Az �®si pusztai alkotmány� vs. modern jog, avagy jogantropológiai és
jogszociológiai elemzési lehet®ségek

Illyés nem minden költ®iséget nélkülöz®en az uradalmi cselédség � jogfelfogását�
az �®si pusztai alkotmány� metaforájával írja le,40 és itt költ®i érzékenységével
valamint személyes tapasztalatain alapuló intuíciójával kiválóan ragadta meg a
jelenséget, mely e tanulmány központi kérdése és egyben szimbóluma is lehet.
��si�: azaz valami nagyon régi, a kizárólag eseményekben gondolkozó modern
emlékezet határain túlmutató; �pusztai�: távol a modernség bölcs®jét adó városi
kultúrától, messze, ott, ahol valójában semmi sincs, legalábbis egy városi ablakból
nézve; �alkotmány�: rend, mely ebben a környezetben az emberek együttélését
szabályozza, a maga saját szabályai szerint.

Az elkövetkezend® részek kísérletet tesznek e különleges � a magyar szegény-
parasztságra általában véve is általánosítható41 � �alkotmány� egyes elemeinek a
jogi antropológia és jogszociológia fogalomtárával történ® elemzésére. E kísérlet
remélhet®leg nem csak a �pusztai alkotmány� megértését és az egzotikumára való
rácsodálkozást segítheti el®, hanem egyben a modern jog jobb megismeréséhez is
hozzájárulhat. Ez az összehasonlítás ugyanis sokat elmondhat magáról a modern
jogról is, hiszen összevetve e két jogfelfogást � a modern jog precízen zakatoló
gépezetét mintegy az �®si pusztai alkotmány� atavisztikus struktúrájából lassan
sugárzó bágyadt fénybe állítva �, az összehasonlítás akaratlanul is rá fog mu-
tatni olyan jellemz®kre, melyek e különös fénytörés nélkül elmosódnának, vagy
homályban maradnának.

3.1.1. Jog és id® � tartam és esemény

Mindkét m¶b®l félreérthetetlen jelzéséket kapunk arról, hogy az uradalmi cseléd-
ség és a szegényparasztság �®si pusztai alkotmányon� nyugvó világának létszerke-
zete is különbözik a �normális�, azaz a polgári élet mindenki által ismert világá-
tól. E szerkezet egyik központi tengelye az id®höz való viszony; az id®r®l alkotott
kép ugyanis egyben az emberek gondolkodásának egyik legfontosabb referencia-
pontja is.42 Ha az id®re gyorsan változó, valamilyen irányban töretlenül hullámzó

40 Illyés Gy.: i. m. 91. Egy másik helyen Illyés a következ®képpen jellemzi ezt a �berendezke-
dést�: �A puszták népe, ha csak egy csücskét megmutatná annak a különös rendnek, amelyben
él, az egészet saját magát is meg kellene tagadnia, ennek a rendszernek a szövevénye annyira
ellentétben áll a fölötte uralkodó másik renddel. [. . . ] Veszélyes világ a maga törvényeivel, szo-
kásaival, magántulajdonával, szerelmi életével � ki ismerné ki magát azokban? Abba is születni
kell.� Uo. 27. (E részek esszenciálisan az egész tanulmány mondanivalóját magukban rejtik,
jelen írás nem több mint a fentiek szegényes, jogászi kibontása.)
41 Féja jelzi, hogy a mezei munkásság, noha két rétegb®l, a cselédségb®l és a zsellérségb®l áll,

alapvet®en egységes csoport. Féja: Viharsarok . . . i. m. 68.
42 Vö. M. Eliade: A szent és a profán. Európa, Budapest 1987. 61�106. Eliade különbséget

tesz a szent és a profán id® között; a szent id®t �tartamként�, míg a profán id®t lét-ritmusként,
történelmi id®ként határozza meg. Részletesen kifejti, hogy a vallásosságon alapuló szent id®
olyan lét síkokat � pl. visszatérés a teremtéshez, vagy részesedés a mitikus �örök jelenben� �
nyit meg az archaikus ember számára, mely a modern, deszakralizált ember számára teljességgel
elérhetetlen. Egy kés®bbi m¶vében � a historicista és az archaikus, nem-történelmi gondolko-
dásmódot elemezve � pedig arra hívja fel a �gyelmet, hogy a modern Európa lakosságának egy
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jelenségként tekintünk, benne életünket is cselekv®en fogjuk látni, hiszen minden
egyes pillanat egyben lehet®séggé is válik valamilyen kés®bbiekben megvalósuló
célorientált cselekvés véghezvitelére. Ellenben ha az id® elveszíti történeti táv-
latát, nem lesz több mint statikus tartam, mely mozdulatlanul és változatlanul
körülölel minket, cselekvéseink is szükségszer¶en más értelemet nyernek, mivel
elt¶nik bel®lük a változtatás lehet®sége. Ha semmi sem változik, miért éppen mi
tudnánk valamin változtatni?43

A puszta � mely Illyés költ®i nyelvében a mezei munkásság lakóhelyét és élet-
terét szimbolizálja els®dlegesen, de kiterjeszthet®nek t¶nik a faluvégek világítás
nélküli zsellér-soraira is � története lakói számára a múltba vész, és ezért az való-
jában nem is történeti jelenség, jól meghatározható múlttal, hanem egy örökt®l
fogva létez® és egyben ebbe az örökkévalóságba dermedt tér.44 Lakói �feje fölött
észrevétlenül húzott el a nagy id®k szele�,45 a közfelfogás által történelminek te-
kintett nagy eseményekbe, mint például az 1848/49-es szabadságharc, azok lehe-
t®leg nem ártották bele magukat, vagy ha el is jutott hozzájuk valamely történés
híre, az olyan volt mintha egy másik bolygóról érkezett volna, egyes esetekben
akár évtizedes késésekkel.46 Az id® tehát ebben a különleges világban állni lát-
szik, és valószín¶leg ebb®l fakadhat, hogy �a tájat valami tunya nyugalom lepi
be�,47 lakói pedig egy �mesterségesen megdermesztett osztály�48 sorsközösségbe
kovácsolt tagjainak t¶nnek. E dermedtséghez egy meglehet®sen paprikásszagú és
heverész®s �aranykor� mítosz is társul, mely szerint a szabad versenyt és a ka-
pitalizmust szimbolizáló vonatok megérkezése el®tt minden jobb volt � az urak
igazi urak voltak, a pusztai alkotmány pedig még teljességében érvényben volt.49

Mi köze mindennek a joghoz? Nagyon is sok, ugyanis nem nehéz felismerni
azt, hogy a modern jog alapvet®en az eseménytörténti, rövid id®n alapul � a kü-
lönféle jogérvényesítésére hivatott eljárások egymás mellé rendelt jogi események
és történések láncolatából épülnek fel, továbbá a számos határid® és id®korlát is
az id® el®rehaladó képzetéhez, a lineáris gondolkodáshoz láncolja a modern jo-
got. Azonban, ha találunk egy olyan világot a modernitás határain kívül, ahol az

része, leginkább a mez®gazdasághoz köt®d® rétegek, még mindig er®teljesen köt®dnek ahhoz az
archaikus felfogáshoz, melynek egyik fontos eleme az id® modernt®l eltér® megélése. (E követ-
keztetések meglep®en egybevágnak jelen tanulmány állításaival is.) Vö. M. Eliade: Le mythe de
l'éternel retour. Gallimard, Paris 1969. 164 és 175�176.
43 Fernand Braudel a történelmi id® három fajtáját különbözteti meg, a rövid id®t, a cik-

lusok szintjét, és az ún. �hosszú tartamot�. A számunkra most lényeges rövid id® az egyszeri
eseményekkel kapcsolódik és így ez alkotja az eseménytörténetet, melyre a modern gondolkodás
hagyományosan fókuszál. Braudel azonban arra hívja fel a �gyelmet, hogy az események szintje
mellett létezik azonban az ún. �hosszú tartam�, mely a földrajzi, �zikai, gazdasági, társadalmi és
szellemi struktúrákkal áll kapcsolatban, és kijelöli egy korszak létezésének határait, a �lehetsé-
gest és a lehetetlent�. Lásd részl.: Braudel, F.: La longue durée. Annales. Économies, Sociétés,
Civilisations, 1958/4. 725�753.
44 Illyés: i. m. 19.
45 Uo. 69.
46 Uo. 52
47 Féja: Viharsarok . . . i. m. 19.
48 Uo. 75.
49 Illyés: i. m. 71�74.
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id® képzete nem az el®bbiekre épül, hanem a hosszú id®tartam jellegzetességeit
mutatja behatárolva a �lehetséges és a lehetetlen� határait, akkor ez azt jelzi,
hogy e �világ� jogképe is eltér® lehet a modernt®l. Azt, hogy e �világ� az antro-
pológiai kiindulópontból érthet® meg, Eliade következtetései is meger®síthetik,
ugyanis gondolatmenetében egyértelm¶en benne rejlik az az állítás, hogy a mi-
tológiai szintjén el® közösségekt®l idegen az id® lineáris, célorientált elfogása. A
lehetségest és lehetetlent behatároló tartam uralma a mezei munkásság világában
tehát a jogi antropológiai kiindulópont felé mutat, mivel olyan jogi jelenségeket
kell keresni, melyek nem csak küls®ségeikben, hanem szerkezetükben is szervesen
különböznek a modern jogtól.50

3.1.2. A tulajdon pozíciója és szerepe mint a jogfelfogás egyik
meghatározó eleme

A jogi antropológia egyik hagyományos kiindulópontja a modernt®l eltér® jog-
felfogások kutatásánál a tulajdon intézmények vizsgálata. A tulajdon léte vagy
éppen létezésének hiánya, illetve eltér® funkciója azért alkalmas egy antropológiai
jogfelfogás bemutatására, mert a modern jog szerkezetében a tulajdon központi
szerepet tölt be, és az esetleges eltérések jól érzékeltethetik a különbségeket.

Annak ellenére, hogy ezt a kérdést talán leghatékonyabban a marxista tár-
sadalomtudomány használta ki dialektikus történelemképének alátámasztására a
közös tulajdonon alapuló ®sközösség fogalmának kidolgozásával, és ezért leegysze-
r¶sít® állításai a mai napig befolyásolják a kérdésr®l való gondolkodást,51 mégis
érdemes lehet a cselédség és a mezei munkásság tulajdonfelfogásának mélyebb
vizsgálata, mivel ez sokat segíthet a csak rájuk jellemz® jogfelfogás megértésé-
ben. A tulajdon kérdésnek tárgyalása Illyés m¶vében kap lényeges szerepet, Féja
szociológiai célkit¶zésivel összhangban azt kevesebbet említi kifejezetten, inkább
annak negatív oldalát, a nincstelenséget hangsúlyozza.52

A tulajdon intézménye azért jó kiindulópont e �közösség� vizsgálatánál, mert
többféle következtetést is levonhatunk a segítségével. Els®dlegesen arra lehet
utalni, hogy a klasszikus értelm¶ tulajdon mint jogfogalom negatív értelemben
megalapozza a közösséghez tartozást, sajátos közösségformáló ismérvet képez.
Ugyanis a cselédség és a zsellérség gyakorlatilag nem rendelkezik forgatható ma-
gántulajdonnal � az uradalom által biztosított cselédház szobáiban laknak, az
uradalom földjeit m¶velik és jószágait gondozzák, tehát lényegében csak az az
övék, amit egy esetleges költözés esetén szekerükkel magukkal tudnak vinni. Ezért
a magántulajdon hiánya alapozza meg sors- és helyzet közösségüket.53 Aki a
mez®gazdasági termelésre berendezkedett �vidéken� nem rendelkezik jelent®sebb

50 Az antropológiai kiindulópontra maga Illyés is utal, amikor a cselédség kutatását az afrikai
törzsek tanulmányozásához hasonlítja. Uo. 6.
51 Vö. H. Szilágyi I.: A marxista társadalomtudományi fogalmak használhatatlansága. Vilá-

gosság, 2004/4. 79�88.
52 Féja a tulajdon hiányával kapcsolatban a nincstelenség sajátos hármasságát jelzi, mely

a legtöbb probléma gyökere: az a földtulajdon, a házhely és a lakástulajdon hiánya. Féja:
Viharsarok . . . i. m. 68�69.
53 Illyés: i. m. 28.
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magántulajdonnal, azaz leginkább földdel, az szinte bizonyosan uradalmi cseléd
vagy falusi zsellér. Ha rendelkezik vele, akkor az már egy más létmin®ség, legyen
törpe- vagy akár kisbirtokos.54

A �pusztai alkotmány� személyi hatálya alá tartozó személyek legfontosabb
ismérve tehát a gazdasági és jogi értelemben is felfogott tulajdonnélküliség, mely
els®dlegesen földnélküliséget jelent. Ez a nincstelenség pedig a legfontosabb oka
annak, hogy a magántulajdonon alapuló piaci gazdálkodás világában e csoport a
perifériára szorult, ugyanis az ebben a világban társadalmi érvényesülést biztosító
legfontosabb eszköz egyszer¶en nem áll a rendelkezésükre.

A tulajdon hiánya tehát kizárja a mez®gazdasági munkások rétegét a normális
társadalmi térb®l és annak normális mobilitási folyamataiból, továbbá ezzel pár-
huzamosan azt közösségé is kovácsolja. Ez a társadalom centrumához viszonyított
periférikus helyzet lehet a f® oka e közösség különleges szocio-kulturális viszonya-
inak, melyhez sajátos, metaforikusan �®si pusztai alkotmányként� megnevezhet®
jogkép is társul.

Az �alkotmány� személyi hatályának kijelölésén túl annak másik fontos eleme
a tulajdonnak a modernt®l alapvet®en eltér® felfogása, mivel �a puszta egészen
más véleményt formál [a tulajdonról], mint amin®t a ma fennálló törvény köve-
tel�.55 Ennek lényege, hogy ami urasági vagy gró� tulajdonban van, azt lénye-
gében közös tulajdonnak tekintik, és els®dlegesen ebb®l vesznek el, ha valamire
szükség van, és csak a végs® esetben igen szegényes saját készleteikb®l. E helyzet
kialakulásához nyilvánvalóan sok minden hozzájárulhatott � a nincstelenség, a
nagybirtokok végtelen b®sége az egyéni nyomorral összehasonlítva, az ellen®rzés
lehetetlensége a földrajzilag is hatalmas területeken � Illyés azonban egy antro-
pológiai magyarázatra hívja fel a �gyelmet. Az író szerint ugyanis a cselédeket
valamiféle �atavisztikus klánszellem� vezérli, mely gondolati magja a közösségiség,
miszerint a közös munkán közös elosztás alapul.56

Ezt a modernitás el®tti gondolkodást egészíti ki a piacgazdaság egyik szim-
bólumával, a pénzzel szembeni bizalmatlanság. Illyés több példával is bizonyítja,
hogy a pénz a cselédek szemében valamiféle gyanús, megalázó és veszélyes dolog,
és ezért az egymás között elvégzett munkák, mint például a varrás vagy egyéb
segítségek, ellenértékét sokkal jobban szeretik más munkában elkérni, mint pénz-
ben. Nem nehéz ebben a megközelítésben a természeti közösségekre oly jellemz®
általános reciprocitás gondolatát felfedezni, mely az adok-kapok elv és nem egy
küls®, ügyletbe iktatott értékmér®n alapul.57 Nyilvánvaló, hogy az általános re-
ciprocitás közösségszervez® ereje mellett e jelenségnek van egy sokkal prózaibb

54 E csoportról lásd: Féja: Viharsarok . . . i. m. 64�68.
55 Illyés: i. m. 27.
56 Illyés: i. m. 28. Saját �tapasztalatait� Illyés a következ®képpen írja le: �A ma született bá-

rány ártatlan eszmevilágával szedtem össze például a lekaszált csalamádét a szomszéd kertjéb®l,
amikor a sváb gazda, akinél német szóra voltam, takarmányért küldött. Csalamádé az ® kert-
jében is volt. A harmadik nyakleves után értettem meg, hogy loptam. �Hát nem urasági?� �
kérdeztem felháborodva. Urasági vagy gró�, azaz közös [. . . ]� Uo.
57 Vö. B. Malinowski: B¶ncselekmény és szokás a vad társadalomban. In H. Szilágyi I. (szerk.):

Jog és antropológia. Osiris, Budapest 2000. 49.; H. Szilágyi I.: Társadalmi-jogi kutatások. Szent
István Társulat, Budapest 2001. 49�53.
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oka is: a cselédség és a summások (a zsellérek/napszámosok) munkabérüket � a
cselédek �kommenciójukat�, a summások szerz®déses járandóságukat � javarészt
terményben kapják, melyben az összértékhez képest a pénz aránya igencsak el-
hanyagolható.58 Az is érthet®, hogyha valaki ebben a �viszonyrendszerben� szo-
cializálódik, akkor a pénzr®l alapvet®en máshogy fog gondolkodni.

Az �®si pusztai alkotmányban� a tulajdon több szempontból is kulcsszerepet
kap. El®ször is kijelöli annak személyi hatályát: a mez®gazdaságból él® nincs-
teleneket. Másodsorban a hiánya által teremtett közösség felfogását a közösségi
tulajdon szemlélete hatja át, aminek egyik következménye az, hogy a pusztai tu-
lajdon vonzásában felnöv® személyek összeütközésbe kerülhetnek a magántulajon
koncepcióját már elsajátított rétegekkel és magával a jogrenddel is. Ami e közös-
ség szemében egy teljesen elfogadható cselekedet � például egy lesántult birka
elfogyasztása � az az állami jogrend szerint már büntetend® cselekmény: lopás.
Az el®bbieknek mélyreható további következményei vannak, ugyanis ez a helyzet,
amelybe ez a réteg egyszer¶en beleszületik, jelent®sen besz¶kíti a joghoz jutást
is, például tulajdon nélkül szinte lehetetlen ügyvédet fogadni vagy bekerülni a
fels®oktatásba, hiszen nem lehet semminek a hasznait befektetni és semmit sem
lehet pénzzé tenni egy ilyen kiadás �nanszírozására. A tulajdon hiánya tehát gya-
korlati jogfosztást jelent, annak a szegénységb®l fakadó közösségi felfogása pedig
büntet®eljárásokhoz vezet.

3.1.3. Pusztai �matriarchátus� és nemi közösségiség, avagy közösségi
szervez®dés városon és falun túl

A 19. századi antropológia klasszikusai � többek között Bachofen és Morgan �
kiemelt szerepet szenteltek az uralkodó európai berendezkedést®l eltér® közösségi
szervez®dések vizsgálatának. Általánosan elfogadott hipotézissé vált e korban az
a gondolat, hogy a legkorábbi, prehisztorikus közösségekben a n®k a mainál sokkal
jelent®sebb szerepet töltöttek be, kvázi azok vezet®i voltak. E berendezkedéseket
nevezték matriarchális vagy ginekokratikus közösségeknek, és az amazonok nép-
szer¶vé vált legendája is e gondolatkörb®l táplálkozott. E romantikus és evoluci-
onalista megközelítést a második világháborút követ® id®szak feminista hullámai
számos ponton megkérd®jelezték, vitatták és cáfolták, de a kifejezésnek a fér�-

58 A kommenciónak két nagy típusa volt, a béreseké és a gyermeki korban lév® kisbéreseké,
melyet feles kommenciónak neveztek. A kommenció készpénz része 12�40 peng® volt, emellett
6 mázsa búzából, 5 mázsa rozsból és 5 mázsa árpából állt. Ezt egészítette ki f®zésre és tüzelésre
szolgáló dorongfa, némi kert és kukorica- illetve burgonyaföld használat, valamint igen behatá-
rolt állattartási lehet®ség. Illyés számításai szerint a kommenció pénzbeli értéke megközelít®leg
350�500 peng®, és ezzel az összeggel kell összevetni a 12-40 peng® javadalmazást. Illyés: i. m.
134�136. A summások �zetésének legnagyobb része szintén terményekb®l és húsból állt, illetve
a havi 7-10 peng® készpénzb®l. Az ® helyzetüket tovább nehezítette, hogy a �zetés legnagyobb
részét kitev® terményekb®l kellett napi étkezésüket fedezni, tehát jövedelmeik egy részét még
a munka során felélték. Uo. 205. Az el®bbi adatokat még Féja adózásról szóló fejtegetéseivel is
össze lehet hasonlítani, hogy az értékér®l még valósabb képet kapjunk. Egy kétholdas szeghalmi
gazda évi adója például 393,5 peng® volt. Féja: Viharsarok . . . i. m. 166�167.
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orientált nyugati berendezkedést®l való eltérést jelz® jelentésrétege a mai napig
megmaradt.59

Ha az el®bbi jelentést � azaz a nyugati, úgymond patriarchális berendez-
kedést®l eltér® � vesszük �gyelembe és nem bonyolódunk bele a matriarchátus
történeti valóságáról folytatott hosszas és szerteágazó vitákba, akkor a �pusztai
alkotmány� egy újabb, a modern jog által megteremett berendezkedést®l eltér®
vetületét tárhatjuk fel. Ugyanis a puszták népének szervez®dése és viszonyai szá-
mos olyan sajátosságot mutatnak, mely kimutat a modernitás által megteremtett
ún. polgári társadalom �hagyományos� keretei közül.

Illyés kend®zetlenül mutatja be a pusztai családi szervez®dés egyik legfonto-
sabb tényét, melyet mások talán szemérmesen titkolni igyekeznek. Ellentétben az
uralkodó fér�-központú társadalmi berendezkedéssel, a pusztán a családok valódi
irányítói és vezet®i mindig a n®k voltak.60 Ki kell hangsúlyozni, hogy ez nem egy-
fajta elnyomást jelentett � melyre számos példát találhatunk a modern társadal-
makban a fér�ak oldaláról � hanem azt, hogy a cseléd családok anyái felvállaltak
a család mindennapi életéhez kapcsolódó összes feladatot. Ez lényegében állandó
kemény munka volt a létfenntartás érdekében, beleértve a család gyermekeir®l
való folytonos gondoskodást. Így a n®k a családok életének motorjaivá váltak, és
ez a helyzet biztosított számukra kiemelked® pozíciót a családokból kiformálódó
cselédközösségekben. A fér�ak rendkívül meger®ltet® munkát végezték nap mint
nap,61 de a családfenntartás állandó napi terhei és feladatai az asszonyok vállain
nyugodtak. Végs® soron tehát a családanyákon múlott a családok sorsa, és az ®
kezükben volt a �társadalmi mobilitás� kulcsa. �Ha a család emelkedett valamit,
az asszony erejét mutatta, ha lezüllött, az asszony puhaságát� � írja Illyés igen
plasztikusan.62

A közösségi élet további sajátosságokat is mutat, melyek közül kiemelkedik a
gyermekek nevelésének sajátos formája. A cseléd családokban általában véve is
sok gyermek volt, nem volt ritka a négy, öt vagy akár több gyermekes család is, és
részben a �zikai összezártság, részben a közösségi szellem miatt a kisgyermekek
nevelése is különleges formát öltött. Mivel az anyák nem tudtak sokáig otthon
maradni a gyermekekkel � hogy el ne veszítsék a napszám lehet®ségét � ezért
gyakran megtörtént, hogy felváltva szoptatták egymás csecsem®it, míg a többiek

59 Vö.: H. Göttner-Abendroth: Modern Matriarchal Studies, De�nitions, Scope and Topi-
cality. 2nd World Congress of Matriachal Studies. http://www.second-congress-matriarchal-
studies.com/goettnerabendroth.html
60 �Nem tartom mer® véletlennek, hogy családom mindkét szárnyán asszony vezérkedett,

irányította a hadmozdulatokat. Ebben a fojtott, ®si világban, amely összességében annyit
meg®rzött a törzsek melegségéb®l, minden családbokorban a n®k uralkodtak, az anyák.�
Illyés: i. m. 32. Érdemes ezt összevetni a korszak feministái által megfogalmazott ál-
lásponttal, mely szerint �a kultúra és civilizáció Magyarországon tisztán fér�dolog, míg
a n®k csak a kicsapongás óráiban társaik a fér�aknak.� idézi S. Zimmermann: A ma-
gyar n®mozgalom és a �szexuális kérdés� a XX. század elején. Eszmélet, 1999/2. 49�66.
http://epa.oszk.hu/01700/01739/00027/eszmelet_EPA01739_42.item682.htm
61 Szép számmal voltak olyanok fér�ak Illyés szerint, akiknek még ágyuk sem volt otthon,

azaz a cselédház szobájában. Illyés: i. m. 32.
62 Uo.
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a földeken dolgoztak.63 Továbbá a kisgyermekek általában is együtt n®ttek fel,
miközben a szüleik dolgoztak, ugyanis nem volt ritka, hogy maga az uradalom fo-
gadott úgynevezett �kommenciós gyerekpásztort� vagy egy vénasszony vigyázott
rájuk.64 Ezt egészítette ki az a szemlélet, hogy a puszta feln®ttei a gyermekeket
sajátjukként kezelték, és gyakran tanították illetve fegyelmezték ®ket.65 Err®l
maga Illyés is számos emléket ®rzött különféle verések és pofonok képében, de
visszaemlékezése szerint sosem lázadozott, mert úgy fogadta, mintha a szüleit®l
kapta volna.

A szexualitáshoz és nemiséghez kapcsolódó viszony minden társadalmi beren-
dezkedés fontos sarokpontja, és ez nagyon gyakran magáról az adott társadalom-
ról is sokat elmond mind a tények, mind a képmutatás szintjén. A 20. század els®
felének magyar társadalma e szempontból nem tekinthet® a �nyitott és felvilágo-
sult� gondolkodás legjobb példájának,66 és ezért is meglep®, hogy Illyés teljesen
eltér® képet fest a kérdésr®l. A szexuális ismeretek és tudás megszerzése, azaz a
�felvilágosítás� vonatkozásában � mely a modern társadalmak gondolkodásának
egyik érzékeny és gyakran túlmiszti�kált mozzanata � például felhívja a �gyel-
met arra, hogy a �puszta gyermeke, mihelyt eszét tudja, �fel van világosítva��.67

Egyrészt azért, mert az szabadon kódorgó gyermekek számos dolgot az állatok
példáin keresztül ismertek meg, másrészt pedig azokban a cselédszobákban, ahol
több család is együtt lakik, amúgy sem lehet semmit sem eltitkolni. A �úk és
lányok között már nagyon gyakran gyermekkorban játszópajtásként állandó kap-
csolat alakult ki, és ez ha az egyéb feltételek is megvoltak � melyek közül a leg-
fontosabb a munkabírás, ami nélkülözhetetlen a pusztai érvényesüléshez � akkor
házassághoz vagy legalábbis annak szándékához vezet.68 Az ilyen állandó kap-
csolatból sosem csináltak titkot, és ez gyakran a szemérmetlenség vádját vonta a
szerelmesek fejére.

Azonban az élettársi és házastársi h¶ség kapcsán ismét csak a pusztán kívüli
világtól eltér® viselkedésformákat �gyelhetünk meg. Illyés szókimondóan leírja,
hogy a pusztai fogalmak szerint a szüzesség és a h¶ség megítélése is hasonló a
magántulajdonéhoz.69 Azaz az önmagában nem okoz problémát, ha besorozott
legény szeret®je vagy állatokkal távollév® férj felesége ez id®szak alatt más fér-
�akkal is kapcsolatba kerül, hanem a problémák abból fakadhatnak, hogy kivel
csalja meg, vagy ha bizonyos dolgokat a szeret®jének ad.70 Végs® soron azt álla-

63 Uo. 139.
64 Uo. 145.
65 �[. . . ] családias együttesben éltünk; ez például a gyermeknevelés terén azt jelentette, hogy

a puszta valamennyi feln®ttje a puszta valamennyi gyerekét úgy kezelte, mint a magáét.� Uo.
79�80.
66 Vö. Zimmermann: i. m.
67 Illyés: i. m. 145.
68 Illyés részletesen leírja, hogy a házasságkötést megkoronázó lakodalom az egyik legkemé-

nyebb próbatétel volt, ami a jegyesek és családjaik el®tt állt. A lakodalomnak pusztai fogal-
makkal mérve rendkívül �fény¶z®nek� kellett lennie, ami a mértéktelen evést-ivást jelentette.
Ha erre nem volt lehet®ség, gyakran a szerelmesek nem is házasodtak össze, vagy más párt
választottak. Uo. 142�144.
69 Uo. 151.
70 Uo. 151�152.
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píthatjuk meg, hogy ebben a világban a h¶ség nem kifejezetten a testi h¶séget
jelenti, hanem annál többet vagy éppen kevesebbet.71

A puszta tehát a közösségi együttélést szabályozó normák szerint is más világ,
mint a város vagy a falu modernitás által uralt, patriarchális és formális kapcso-
latrendszere. E n®- vagy talán helyesebb azt mondani, anyaközpontú világot olyan
sajátos közösségi szellemiség hatja át, mely a gyermekeket születésükt®l fogva el-
kíséri egészen a családalapításig, ahol az egész újra kezd®dik, és így e közösségiség
hagyományozódik tovább. Fontos megemlíteni, hogy a puszta közösségi szelleme
nem csak a sorsközösségb®l � azaz �a pusztai alkotmány� személyi hatálya alá
való tartozásból � fakad, hanem annak egzisztenciális és tárgyi okai is voltak,
mint például az anyák korai munkába állása a szülés után, vagy a cselédszobák
túlzsúfoltsága. Ez a sajátos helyzet indokolt olyan különleges, és a társadalom ál-
tal többségében megvetett jelenségeket, mint például a korai nemi érettség vagy
a h¶ség pusztai értelmezése.

3.1.4. A �gatyaremegtetés napja� � egy jogi rítus a pusztai alkotmányban

Napjaink jogi antropológiájának egyik komoly eredménye annak tudatosítása,
hogy rítusok nem csak az archaikus és primitívnek tekintett jogokban léteznek,
hanem a magas szint¶ racionalizációra épül® modern jogban is ugyanúgy meg-
jelennek. Továbbá itt sem tekinthet®ek irracionálisnak vagy éppen feleslegesnek,
mert többféle olyan funkciót képesek ellátni a társadalom felé, amire a jog kép-
telen. A kon�iktusok átformálásán keresztül például segíthetik egyes társadalmi
struktúrák meger®sítését, továbbá humanizálhatják az er®szakon alapuló jogrend
aktusait, és egyes esetekben akár az uralkodó ideológia alapjainak megkérd®je-
lezésében is szerepet kaphatnak.72 Mivel a rítusok sokféle feladatot tudnak meg-
valósítani, így elemzésük sem egyszer¶ feladat, a legfontosabb, hogy azokat az
®ket körülölel® teljes viszonyrendszerben � találó kifejezéssel a � játékban�, mely-
ben szerepet kapnak � és nem abból kiragadva, kizárólag hatásaik alapján kell
értékelünk.73

Noha a rítus igen komplex, az élet minden területén jelenlév®, egyetemes je-
lenség, bizonyos jellemz®i mégis nehézségek nélkül meghatározhatóak. A rítus
természeténél fogva ismétlésen alapul és szoros kapcsolatban áll az adott élette-
rület szokásaival; alkalmazása meghatározott id®ponthoz kapcsolódik, tehát nem
minden id®pillanatban hajtható végre; alapvet®en id®igényes és költséges, mivel
nem csak egy cél-racionális cselekményt, hanem ahhoz kapcsolódó más aktuso-
kat is végre kell hajtani; továbbá a részvételhez utánzással és gyakorlással el
kell sajátítani annak részleteit, csak úgy nem vehet részt valaki egy rituális cse-
lekményben.74 A rituális cselekvés tehát valamilyen szokásszer¶, csak részben
cél-racionális és eredmény-hatékony cselekedetek ismétlését jelenti. Ezt még az-

71 Uo. 151.
72 P. A. Winn: Jogi rítus. In H. Szilágyi I. (szerk.): Jog és antropológia. i. m. 333�334
73 Uo. 335
74 A. T. M. Schreiner: Rítus és jog. In H. Szilágyi I. (szerk.): Jog és antropológia. i. m. 314.
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zal lehet kiegészíteni, hogy a rítusok közösséget is teremtenek a bennük részvev®
személyek vagy csoportok között, tehát van konvencionális vetületük is.

A Puszták népében a jogi rítusok egy remek példájával találkozhatunk. E jogi
rítus a mez®gazdasági viszonyok átalakulásával a világháború után, a kollektivizá-
lással, bizonyosan minden jelzés nélkül elmerült volna az emlékezet tengerében, ha
azt a szerz® nem örökíti meg, mivel az annak értelmet adó társadalmi-gazdasági
viszonyrendszer, azaz a � játék� drasztikusan megváltozott a szövetkezetek létre-
hozásával és a nagybirtokrendszer megszüntetésével. Ez a rítus az ún. �szólítás�
vagy a népi humor által csak egyszer¶en �gatyaremegtetés napjának� hívott ese-
mény. Formális jogi értelemben itt nincs szó semmi többr®l, mint az uradalom és
a béres közötti szerz®dés meghosszabbításáról vagy esetleges megszüntetésér®l.

Nem nehéz belátni, hogy a cselédség egzisztenciájának szempontjából ez min-
den év legfontosabb eseménye: ha meghosszabbítják szerz®dését, akkor minden
marad a régiben, ellenben ha elbocsátják a szolgálatból, akkor ezzel egy család
nem csak a jövedelmét, hanem lakóhelyét is elveszíti, tehát a szó valódi értelmé-
ben földönfutóvá válik. Érthet® tehát, hogy ez az elementárisan fontos, de jogi
értelemben mégiscsak igen szimpla és egyszer¶ jogi aktus miért dúsult fel számos
rituális, azaz nem közvetlenül az ügylethez kapcsolódó cél-racionális elemmel. Itt
rögtön tetten érhet® a rítus el®bbiekben említett humanizáló funkciója, mivel
maga a ritualizálódótt procedúra segít az eljárás és az eredmény elfogadásában
azáltal, hogy nem egy id®pillanatba s¶ríti az életet alapvet®en befolyásoló jogi
döntést, hanem annak hosszabb kifutást biztosít.

A �gatyaremegtetés� koreográ�ája a következ®képpen vázolható. Minden év
október 31-én kerül rá sor, ekkorra fejez®dnek be ugyanis a nagyobb nyári mez®-
gazdasági munkák és kezd®dik a kevesebb feladatot tartogató tél.75 Kora reggel a
teljes uradalmi munkaszemélyzet ünnepl®ben és megborotválkozva a nagybirtok
irodája elé vonul, és szigorú rangsorban áll fel � legelöl az iparosok, azt követ®en
a különféle gazdák, és mindenki mögött ott állnak a saját emberei. Az irodában
összetolt asztalok el®tt az intéz®ség tagjai ülnek középen a jószágigazgatóval.76

Kint teljes a csend, mindenki némán várja, hogy szólítsák, és ezzel eld®ljön a
további sorsa. Ez a csend fokozza a helyzet drámaiságát és egyben növeli a kint
várakozók feszültségét. El®ször a gazdák lépnek be, és ha maradhatnak, akkor az
embereik �tárgyalásánál� már ®k is jelen lesznek, de nem ülnek le az asztalhoz,
csak mellette állnak.77 A cselédek rövid id®re kerülnek csak az intéz®ség elé, és
mindig ®k törik meg el®ször a feszültségteli, már-már bénító csendet, ugyanis vi-
gyázállásban egy ®si formulát mondanak fel az asztalok mögött ül®knek címezve:
�Ha emberségem, becsületem tetszik � szándékom maradandó� � és erre azok
összenéznek. Ezt követ®en az eseményeknek két kimenetele lehetséges, mindkett®
a �hatalom csendjével� áll kapcsolatban.

75 A törvény kés®bb április elsejére helyezte át e napot. Illyés: i. m. 211.
76 Illyés nagyon találóan a törvényszékhez hasonlítja ®ket, és a bírósági analógiát a további-

akban is használja. Uo. 212.
77 Újabb tárgyalási analógiát találhatunk e ponton, Illyés ugyanis a vádlóhoz hasonlítja e

személyt. Uo. 211.
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Ha az intéz®ség továbbra is csendben marad és csak egy mozdulattal átadja
a cselédkönyvet, akkor eld®lt, hogy nem hosszabbítják meg a szerz®dést. Nincs
indokolás, nincs magyarázat, mert valójában nincs is rá szükség, mi értelme is
lenne bármit magyarázni egy embernek, aki a teljes egzisztenciáját elveszítette.
Általában a cselédek is némán fogadják ezt, néha családjukra hivatkozva sirán-
koznak, de erre válasz sosem érkezik. Esetlegesen az asztal mellett álló gazda
mond annyit, hogy �Becsülted volna meg magad.� Ezt követ®en az érintett cseléd
távozik és egy másik sorstársa lép be. Ha azonban az intéz®ség megtöri a csendet,
és kedvez®tlen észrevételeit kezdi sorolni illetve tanácsokat ad,78 akkor a cseléd a
dorgálások és �gyelmeztetések ellenére is megkönnyebbül, ugyanis ez azt jelenti,
hogy még egy évre megtartják, tehát maradhat.

E rítust több szempontból is lehet értékelni: e tanulmány két lehetséges értel-
mezést kíván felvetni, mindkett®t a csend és a hang kett®sségére építve. Felmon-
dás esetén a magyarázat és a hosszas ellenvetés kizárása, azaz a csend fenntartása,
lehet®vé teszi, hogy az egyébként is gyakran labilis idegrendszer¶ érintett79 ne
kerüljön túlzottan felfokozott érzelmi állapotba, �ne hergelje be magát�, hanem a
döntést tudomásul véve azonnal a jöv®re koncentráljon. E megoldás mentesíti e
rendkívül fontos jogi aktust az érzelmi túlterheltségt®l, és az érintettet azonnal a
jöv® felé irányítja, az érzelmi bénultság helyett a cselekvésre ösztönzi. E cselekvés
pedig leggyakrabban a közeli puszták meglátogatása és új hely keresése. A rítusok
humanizáló funkciója, ha igen torzan is, de ezek szerint jelen van a �szólításban�.

A fennálló rendet konzerváló funkció a humanizálásnál sokkal tisztábban meg-
jelenik. Az állandó csend, melyet el®ször rituális mondatával a cseléd tör meg,
majd az intéz®ség, ha a döntés pozitív, a cselédség függ® helyzetének tökéletes
kifejez®dése. Abban, hogy a �hatalom� csak az alázatos kérés után reagál, és ez
a reakció is általában negatív, a számonkérés hangja, tetten érhet® a kiszolgál-
tatottság éreztetésének kifejezett célja, mely segít az alárendeltség és függ®ség
érzetének további meger®sítésében. Ellenben, ha a hatalom még szóra sem mél-
tatja a cselédet, csak átadja a cselédkönyvet, és így nem töri meg a csendet, akkor
a csend fenntartása szintén a túlhatalmi pozíció jelzésére szolgál, továbbá a meg-
alázás egyik legjobb eszköze, hiszen még szóra sem méltatják a nem jól dolgozó
munkást. Mondani sem kell, hogy mindez az uradalom kiemelt hatalmi pozícióját
és a cselédek feletti omnipotenciáját er®síti � pontosan, ahogy azt a birtokosok
vagy a bérl®k elképzelik.

3.1.5. A pusztai házitörvény avagy a mez®gazdasági munkások
aszimmetrikus �él® joga�

A jogérvényesülés, a jogszabályok gyakorlati m¶ködése a jogszociológia egyik leg-
alapvet®bb területe. Err®l a kérdéskörr®l az elemzett irodalmi m¶vek szintén na-
gyon sokat elárulhatnak, ugyanis nagyon gazdagok az ilyen értelemben felfogott
jogszociológiai anyagban, se szeri, se száma a különféle törvények rendelkezése-

78 Pozitívumot általában egyáltalán nem mondtak. Uo. 212.
79 Illyés általánosságban is �túlfeszített idegzet¶nek� és labilisnak írja le a cselédeket. Uo.

119�123.
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inek érvényesülésére vonatkozó, gyakran csíp®s megjegyzéseknek és részletesebb
leírásoknak.80

E tanulmány csak egy aspektussal szeretne foglalkozni, mely találóan mutat-
hat rá a modern jog egyik eredend® problémájára. Ehrlich, a jog szociológiai ku-
tatásának egyik �alapító atyja� már a 20. század elején részletesen kifejtette, hogy
a jogfejlesztés nem kizárólag az állam privilégiuma, hanem abban a társadalmi
gyakorlat is komoly szerepet kap. A gyakorlat által lépésr®l-lépésre kialakított
jogot Ehrlich �él® jognak� nevezte, és úgy vélte, hogy ez a szerz®dések diszpozitív
szférájában alakul ki, ahol az állami jog már nem ír el® konkrét rendelkezés-
éket. Az �él® jog� rendelkezési azért fontosak, mert valójában ezek szabályozzák
a tényleges gyakorlatot, továbbá a szabályozási környezet igényeivel párhuzamo-
san e szabályrendszer gyorsan képes változni, ami szintén el®ny®s tulajdonság a
gazdasági viszonyok felgyorsult változásai közepette.81

A puszta is kitermelte a maga �él® jogát�, mely szintén ezer szállal kapcso-
lódik az �®si pusztai alkotmányhoz�. Ennek az �él® jognak� azonban különleges-
sége, hogy nem mellérendelt helyzetben lév® személyek között jön létre, mint
történik ez normális esetben a gazdaságban, hanem elér® pozíciójú felek, a mun-
kaadó nagybirtok és a neki alárendelt cseléd között. További érdekessége e pusztai
�él® jognak�, hogy maga a cselédség jogi helyzetét rendezni kívánó cselédtörvény
(1907. XLV. tc.)82 biztosít ilyen aszimmetrikus szabályok megalkotására lehe-
t®séget, tehát semmiképpen sem beszélhetünk a szó hagyományos értelmében
felfogott törvényrontó szokásjogról.

A cselédtörvény két határozatlan jogfogalmat használ a munkaid® szabályozá-
sánál, amivel lehet®vé teszi, hogy az adott vidék szokása vagy a gazdaság rendje
alapján eltérjenek a törvényi rendelkezésekt®l.83 Ez nyilvánvalóan elementáris
kérdés, mert a cselédség munkája, mint minden állattartással és növénytermesz-
téssel kapcsolatos tevékenység, nem osztható nyolc vagy tíz órás, egymástól jól
lekülöníthet® periódusokra,84 hanem gyakran majdnem egész napos jelenlétet igé-

80 Illyés a jogérvényesülés lényegét is igen költ®ien és nem minden iróniát nélkülöz®en ragadja
meg: �[. . . ] a többi törvény közül is csak egy-kett® tudta megtenni azt az utat, mely a törvény-
hozók ékes szavaitól például odáig vezet, hogy a kasznár kézemelés nélkül adja ki a parancsot
a munka gyorsítására.� Uo. 110.
81 Ehrlich: i. m. 28�30; 46�47.
82 Noha Illyés csak az 1907-es törvényt említi, meg kell említeni, hogy ezt megel®z®en egy

1876-ban elfogadott törvény (1876. évi XIII. törvénycikk a cseléd és a gazda közötti viszony
szabályozásáról, a gazdasági munkásokról és a napszámosokról) kísérletet tett e viszonyrendszer
szabályozására.
83 A szokásra hivatkozás a cselédtörvény következ® szakaszaiban jelenik meg: 12. � (ha nem

lehet egy cselédszerz®dés rendelkezését pontosan megállapítani, a gazdaság helyének szokása
az irányadó); 23. � (az éjjeli pihenésre vonatkozó rendelkezése); 26. � (a szeg®dményes föld
megm¶velésének min®sége); 27. � (a tüzel® mennyiségére és min®ségére vonatkozó viták eldön-
tése; a gazda nem kérhet több vámot a gabona megörléséhez, mint azon a vidéken szokásos);
28. � (gazda hozzájárulása cseléd családtagjainak temetési fuvarjához); 30. � (kivételes munka
megkövetelése az adott vidéken szokásos napszám ki�zetése mellett). A gazdaság rendje kife-
jezést pedig: 18. � (munkavégzésnél meg kell tartani a gazdaság rendjét); 42. � (egy hónapos
felmondással a szerz®dés megszüntethet®, ha a cseléd zavarja a gazdaság rendjét).
84 Illyés jelzi, hogy a cselédség munkája általában hajnali 2�3 órától este fél 9-ig tartott. Illyés:

i. m. 103.
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nyel, mint például az állatok etetése és almozása, vagy az aratási idénymunkák.
Ha a törvény ezt nem rendezi kell® precizitással, hanem csak keretszabályokat ál-
lapít meg, melyet a vidék szokásai és a gazdaság rendje alapján a nagybirtok tölt
ki részletes tartalommal, akkor abban rögtön benne rejlik a munkavégz®k �zikai
kizsákmányolásának lehet®sége, ami pedig teljesen ellentétes lehet a törvény, és
tágabb értelemben az alkotmányos rend szellemiségével.

Ez az �él® jog� az ún. bérlevelek85 hátsó oldalán írott formában is meger®sí-
tést nyert, a gazdatisztek ide vezették fel az ún. házitörvényeket, melyek a tör-
vény által pontosan nem rendezett kérdéseket szabályozták kell® részletességgel.
E házitörvények írták el® például, hogy a cselédeknek nem csak a napi munkát
kell elvégezniük, hanem az ünnepek és vasárnapokra tekintet nélkül kötelesek
a rájuk bízott jószágokkal kapcsolatos összes munkát elvégezni; ha szükség van
éjjeli®rökre, akkor a cselédeknek kötelességük ezt elvállalni; a cseléd szolgálati
helyér®l sose távozhat engedély nélkül és így tovább.86 A pusztai házitörvény
tehát aszimmetrikus pozíciók szülöttje és legfontosabb funkciója a törvény által
homályosan hagyott rendelkezések konkretizálása a munkaer® lehet® legteljesebb
kihasználásával a gazdaság zavartalan m¶ködésének érdekében. Ahhoz azonban
nem fér kétség, hogy a cselédek szemszögéb®l ez az �él® jog� volt a valódi, az
élethelyzetek kuszaságában eligazító jog, hiszen ezzel és az ebb®l fakadó fenyí-
tésekkel találkozhattak nap mint nap, míg a törvény � mely egyébként minden
cselédkönyvben bele volt nyomtatva � elérhetetlenül lebegett egy másik, az övék-
t®l teljesen eltér® világban. Ez a helyzet pedig egyértelm¶en rámutat a hatékony
jogérvényesítés szükségességére, és ezzel átvezet minket utolsó témánkhoz.

3.1.6. Mezei munkásság és közigazgatás, avagy a jogérvényesítés
szocio-kulturális lehatároltsága

A társadalom néz®pontjából a jogrendszerek m¶ködésének lelke minden bizonnyal
a jogérvényesítés, az átlagos emberek ugyanis leginkább saját � vélt vagy valós
� jogsérelmeik kapcsán kerülnek kapcsolatba magával a nagybet¶s joggal. Éppen
ezért ez a kérdés a jogszociológia egy másik alapproblémája, a jogszociológiai
irodalomból számos elméleti megállapítást ismerhetünk meg a rengeteg esetta-
nulmány mellett.87 E rövid rész egy újabb esettanulmányt kíván bemutatni, mely-
nek különlegessége, hogy olyan jogalanyok jogérvényesítési lehet®ségeit vizsgálja,
akik társadalmi-kulturális okok miatt kívül esnek a modern jog keretein.88Azaz az

85 A bérlevél az aktuális szerz®dés konkrét feltételeit tartalmazta.
86 Illyés: i. m. 106�107.
87 Általánosságban lásd: Kulcsár K.: Jogszociológia. Kulturtrade, Budapest 1997. 259�300. és

R. Cotterrell: The Sociology of Law. An Introduction. Butterworths, London-Dublin-Edinburgh
1992. 245�285.
88 A jogérvényesítést motiváló vagy éppen demotiváló okok közül már számosat feltártak

különféle kutatások, fontos ok lehet többek között például az intézményrendszer bonyolultsága,
a szegénység és a periférikus társadalmi helyzet, az ismeretek hiánya, az eljárási költségek
(beleértve az ügyvédi díjakat), az önhibáztatás, a társadalmi konformitás nyomása. Lásd részl.:
Cotterrell: i. m. 250�253.
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elemzés a szocio-kulturális szempontok jelent®ségét is illusztrálhatja a jogérvé-
nyesítés szociológiájának vizsgálatakor.

Ha általánosságban áttekintjük Illyés és Féja m¶veit, akkor megállapíthatjuk,
hogy a cselédség és a zsellérség törvényes jogai érvényesítésére irányuló kísérle-
teinek eredménye leggyakrabban a sikertelenség és az azzal járó megaláztatás. A
két, egymástól néz®pontjában és stílusában is számos ponton különböz® munka
e szempontból meglep® konvergenciát és több ponton egyezést is mutat. Ha va-
laki vagy valakik e rétegb®l rászánják magukat arra, hogy a hivatalos szervekhez
forduljanak � azaz a �pusztai alkotmány� hatálya alól kilépve a modern jog segít-
ségét kérjék � akkor annak eredménye a teljes kudarc, továbbá a kísérlet nagyon
gyakran negatívan is visszahat az eljárást megkísérl® személyre. A kötetekb®l
részletesen megismerhetünk többek között egy temetési költségekkel kapcsolatos
esetet,89 egy cselédszerz®déssel kapcsolatos visszaélést,90 egy munkaképtelenség-
hez köt®d® igen méltánytalan eljárást,91 és az aratási szerz®déskötés kiegyensú-
lyozatlanságait.92 A történetekb®l mind az el®bbi koreográ�a bontakozik ki, azaz
a végén az eljárást kezdeményez® kerül nehéz helyzetbe, mely széls®séges esetben
akár az öngyilkossághoz is vezethet.

Természetesen az el®bbiek nem zárják ki, hogy léteztek olyan esetek, amikor
egy cseléd vagy egy zsellér sikeresen érvényesítette jogait vagy követeléseit, hanem
inkább arra a tendenciára mutatnak rá, hogy e rétegnek ez sokkal problematiku-
sabbá vált, mint más, alapvet®en falusi vagy urbánus társadalmi csoportoknak.
A kérdés e ponton igazából a dolgok mikéntje, azaz azoknak az akadályoknak
vagy okoknak az azonosítása, melyek megnehezítették a feudális kiváltságok fel-
számolását követ®en alapelvi szinten már mindenkit egyenl®en megillet® � joghoz
jutást� a korszak Magyarországán.93

E kérdésben Féja m¶ve igazíthatja el az olvasót, ugyanis politikai érzékenysé-
gen alapuló kritikája számos, már-már kifejezetten jogszociológiai igény¶ megál-
lapítást és elemzést is megfogalmaz. Legáltalánosabb megállapítása, hogy a szinte
borítékolható kudarc általános oka természetesen a kiszolgáltatottság, mely szo-
rosan összefügg e réteg korábban már elemzett tulajdonnélküliségével, azaz nincs-
telenségével. Az aratási szerz®désekr®l szóló részben Féja részletesen dokumen-
tálja, hogy annak ellenére, hogy a szerz®dést a hatóság el®tt kell kötni � a ható-
ságok f® feladata a szerz®déskötés nyugodt menetének fenntartása és ellen®rzése
� számos olyan elvtelen trükk létezik, mely lehet®vé teszi az aratók keresetének
csökkentését. Ilyen például ingyenmunka � azaz robot � követelése az aratást
követ® cséplésnél, az ún. szalmarész megvonása, a korábban felvett téli el®legek

89 Illyés: i. m. 14.
90 Féja: Viharsarok . . . i. m. 43.
91 Uo.
92 Uo. 44�45.
93 A korszakban törvényi szinten kodi�kált polgári jogokat kimerít®en bemutatjaaz egyik ál-

talánosan használt magyar alkotmánytörténet tankönyv, mely kifejezetten említi a kérelmezési
jogot, a panasz jogát és jogsegély intézményét. Az 126 000/1902-es BM rendelet szerint egy
panaszt nyolc napon belül el kellett intézni a hatóságoknak. Vö. Mezey B. (szerk.): Magyar
alkotmánytörténet. Osiris, Budapest 1998. 233.
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levonása, és végs® esetben más aratók hívása sztrájktör®ként, akik kiszolgáltatott
helyzetük miatt még a méltánytalan feltételek mellett is elvállalják a munkát.

Ami kifejezetten érdekes, hogy e kiegyensúlyozottnak éppen nem nevezhet®
szerz®dések megkötését a hatóság nagyon gyakran saját tekintélyét pszichikai
megfélemlítésként is felhasználva segíti el®.94 Éppen ezért a szerz®désb®l fakadó
igények érvényesítése már eleve nehézségekbe ütközik, hiszen nem is lehet olyan
aratószerz®dést kötni, mely ne egyoldalúan a munkaadóknak kedvezne. A mezei
munkások semmit sem tehetnek, mivel szegénységük miatt olyan mértékben rá
vannak szorulva erre a munkára, hogy annak elvesztése még e feltételek mellett
is katasztrofális következményeket jelenthet családjaik számára � és ezzel a kör
be is zárult, omnipotens gazdasági helyzete és a közigazgatás aktív támogatása
mellett bármilyen kedvez®tlen feltételt is érvényesíthet a munkaadó, legyen az
kisgazda vagy nagybirtokos, és e helyzet miatt az igényérvényesítés pedig ab
ovo lehetetlen. Úgy t¶nik, hogy a jogok és kötelezettségek arányossága vagy a
méltányosság olyan elvek, melyek fontosak a pesti Curia gyakorlatában, de nem
m¶ködnek az Alföld mindennapjaiban.

A nincstelenség mellett, mely e kiszolgáltatott helyzetet okozza, Féja egy to-
vábbi okra is rámutat, és ez szintén szerz®je intuitív jogszociológiai vénájáról
tanúskodik. Magától értet®d®en fogalmazza meg Féja 1937-ben a modern jog-
szociológia egyik legalapvet®bb tételét: �Más dolog a törvény és más a törvény
közigazgatási érvényesítése�.95 Azaz a jogérvényesítés szempontjából reménytelen
helyzet másik oka a jogszabályokat érvényesít® közigazgatási rendszer diszfunk-
cionalitása, mivel annak egész tevékenységét olyan torz logika uralja, mely ter-
mészeténél fogva kizárja a normális m¶ködést. Általános tendencia Féja szerint
ugyanis az, hogy a törvény szellemével ellentétes és �széles néprétegek� számára
kedvez®tlen közigazgatási eljárásokat politikai vagy nemzeti érdekkel igazolnak
a legmagasabb szinten.96 Így a nemzeti vagy politikai retorikába öltöztetett ha-
talmi érdekek rendszeresen felülírják a jogszabályok szellemiségét és társadalmi
céljait; és a politikailag/hatalmilag �túlsúlyos� és éppen ezért deformált jogot min-
dennapi szinten pedig a közigazgatás tartatja be illetve kényszeríti ki.97 Tovább
rontja ezt a helyzetet, hogy a vonatkozó törvények jelent®s része Féja értéke-
lése szerint túlzottan rugalmas98 � mint ezt már a cselédtörvény határozatlan
jogfogalmainál láthattuk � és így fokozattan lehet®vé teszi a szabályok �kreatív�
értelmezését. Az el®bbieket Féja a választójogi törvény esettanulmánya alapján
mutatja be, és részletesen ismerteti, hogy milyen nehézségeket jelent a választó-
jog iskolai végzettséghez és annak igazolásához kötése e réteg számára, továbbá

94 Féja: Viharsarok . . . i. m. 71�74.
95 Uo. 105.
96 Uo.
97 Vö. Kulcsár Kálmán megállapításaival a szocialista korszak gazdaságirányításának disz-

funkcionalitásáról. Kulcsár a politikai akarat szerepét emeli ki a gazdasági folyamatokat jelen-
t®sen torzító jogi szabályozás kialakulásában. Kulcsár: i. m. 173�175.
98 Féja: Viharsarok . . . i. m. 105.
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azt is bemutatja, hogy hogyan lehet a cselédség kiszolgáltatottságával visszaélni
a szavazások során.99

Ha tehát valaki a mezei munkásságból bármilyen jogvitában jogait érvényesí-
teni kívánta a korszak Magyarországán, társadalmi helyzete miatt számos, más
társadalmi rétegekben ismeretlen nehézséggel is szembe kellett néznie. Ez nem
pusztán azt jelentette, hogy kiszolgáltatottságuk és függ®ségük miatt eleve sok-
kal nehezebb volt bármilyen törvényes igény érvényesítése, hanem még a jogot
érvényesíteni hivatott intézményrendszer átpolitizáltsága és ebb®l fakadó disz-
funkcionalitása is tovább rontotta a mezei munkásság pozícióit. Azaz a törvény
el®tti egyenl®ség, mely a modern jog egyik legfontosabb vívmánya, alig sugárzott
ki a külvilágtól �szinte légmentesen� elválasztott pusztai világba.

Végs® soron megállapíthatjuk, hogy az érintetteknek lehet®ségük sem volt a
modern jogrendszer által felkínált jogvédelmi lehet®ségek kihasználására, és ez-
zel be is zárult körülöttük a puszta ördögi köre � az eleve eltér®, csak a napi
gyakorlat által elismert, gazdasági és kulturális okokból is gyakorlatilag jogfosz-
tott státuszuk nem tette lehet®vé, hogy a modern jog segítségével pozíciójukat
javítsák, így pedig egyszer és mindenkorra az alávetett �társadalom mozdulatlan
televényébe, a szegénység és szolgaság alja világába� kényszerültek.100

4. Következtetések

A korábbi részekben részletesen megismerhettük Illyés és Féja m¶vei alapján
az 1945 el®tti cselédség és mezei munkásság életét jelent®s részben meghatározó
szabályok egy részét. Illyés szavait felhasználva ezeket az �®si pusztai alkotmány-
nak� neveztük. A következ®kben kísérletet teszünk az el®bbiek magyarázatára és
értelmezésére a jogszociológia és jogi antropológia fogalmainak a felhasználásával.

4.1. Az �®si pusztai alkotmány� és a jogi monizmus tarthatatlansága

Az �®si pusztai alkotmány� els®ként a modern jogelmélet egyik alapkérdéséhez
vezet el bennünket. Ez a jog és az állam jelenségének összekapcsolása, és ebb®l
következ®en az állami kikényszerítés lehet®ségének konstitutív szerepe a jog fo-
galmában. A klasszikus, igen leegyszer¶sít®en pozitivistának nevezhet® felfogás
szerint amennyiben az állam nem áll a jog mögött � akár úgy hogy maga alkotja,
vagy biztosítja érvényesülését � akkor nem is beszélhetünk jogról, hanem csak re-
latív jelent®séggel bíró szokásokról, konvencionális szabályokról, erkölcsr®l vagy
valami másról.101 E logikai-pozitivista jogelmélet koordináta-rendszerében az ®si-
pusztai alkotmányt nyilvánvalóan nem lehet elhelyezni; a legjobb megoldás ami
adódik, hogy azt partikuláris érvény¶ szokásnak vagy jogszokásnak min®sítsük.

E jogelméletileg plauzibilis felvetés azonban képtelen azt a problémát kezelni,
hogy annak ellenére, hogy el®feltevéseinek nem felel meg a pusztai alkotmány,

99 Uo. 105�108.
100 Illyés: i. m. 34.
101 Vö. pl. H. Kelsen: Tiszta jogtan. Rejtjel kiadó, Budapest 2001. �Az állam mint jogrend�
65�66.
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mégis a korszak magyar társadalmának legalább egyharmada számára ez volt
a mindennapi életben megjelen® és magatartását szabályozó jog, noha nem a
modern, racionális és individualista értelemben. Ha a bérlevelek vagy az arató-
szerz®dések gyakorlatát nem fogadjuk el jogként jogelméleti alapon, ez semmit
sem változtat azon, hogy ezek jogként befolyásolták a cselédek és a mez®gazda-
sági idénymunkások mindennapi életét. Úgy t¶nik, hogy az elmélet itt nem állja
ki a tények próbáját, ez pedig abba az irányba mutat, hogy helyesebb egy másik,
a valóságnak jobban megfelel® elméletet keresni.102

A szociológiai jogelméletek antropológiai irányultságú közvetít® elméletei,103

melyek a kulturális minta104 és a társadalmi kontroll105 fogalmára épülnek, úgy
t¶nik kielégít®bben képesek a pusztai alkotmány jelenségét megmagyarázni, mint
a monista logikán nyugvó, pozitivista jogelmélet. Ha ugyanis elfogadjuk a H. Szi-
lágyi István által javasolt, és az el®bbi, a pozitivista jogelmélett®l eltér® fogalom-
rendszerre épül® jogfogalmat: �A jog a társadalmi kontroll egy sajátos formája, s
azon kulturális minták összessége, amelyek érvényesülését az állam biztosítja�,106

akkor ennek mintájára az �®si pusztai alkotmány� fogalmát is megalkothatjuk.
E lépéssel a pluralista elméletek felé �kinyitjuk� az állami jogot a társadalmi
kontroll központi, de nem egyetlen szerepl®jévé tev® közvetít® elméletek fogalom-
rendszerét.

Az el®bbi gondolatmenetet követve megállapíthatjuk, hogy az �®si pusztai
alkotmány� a társadalmi kontroll egy olyan formája, s azon kulturális minták
összessége, melyek egy csoport szocio-kulturális (nincstelenség, kiszolgáltatott-
ság és közösségiség) jellemz®ib®l fakadnak, és amelyek érvényesülését részben a
túlhatalmi pozícióban lév® gazdasági és politikai �hatalom� képvisel®i, részben az
érintettek közössége biztosítja.

A fenti meghatározást az állami jog fogalmával összevetve több különbséget
is észrevehetünk. A pusztai alkotmány �joga� mindenképpen partikuláris a mo-
dern jog univerzalitásával összehasonlítva, ugyanis a szocio-kulturális helyzet egy
sajátos kon�gurációjához kapcsolódik, és ezért nem általában véve, azaz egyete-
mesen adott a társadalomnak. A kényszerítés eleme107 itt is megjelenik, azonban
ez összhangban az el®bbi jellemz®vel, nem a társadalmi viszonyokat teljességében
átfogó állam, hanem az �®si pusztai alkotmány� viszonyrendszerében kiemelked®
szerepet betölt® lokális gazdasági vagy politikai hatalom, illetve az érintettek
közössége.108

102 Vö. Böckenförde elemzését a demokráciaelméletekr®l. E. W. Böckenförde: A közve-
tett/képviseleti demokrácia mint a demokrácia tényleges formája. In Takács P. (szerk.): Állam-
tan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréb®l. Szent István Társulat, Budapest
2003. 499.
103 Lásd részl.: H. Szilágyi I.: Társadalmi-jogi kutatások . . . 76�78.
104 Lásd részl.: Uo. 23�28.
105 Lásd részl.: Uo. 34�37.
106 Uo. 78.
107 A kényszerítés jogelméleti jelent®ségér®l lásd. Uo. 79�80.
108 A modernitás el®tt jogi berendezkedések pozitivista szemlélet¶ bemutatását és kritikáját
lásd: H. L. A. Hart: A jog fogalma. Osiris, Budapest 1995. 111�114.
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Az �®si pusztai alkotmány� különlegessége tehát az, hogy olyan partikuláris
érvény¶ �csoport jog�, mely a társadalmi kontroll feladatait egy, több szempont-
ból is a modernség keretein kívül elhelyezked® közösségben látta el. Ez azért
is kiemelked®en fontos, mert a modern jog szabályozó mechanizmusai, mint a
különféle törvények esettanulmányainál és mint a jogérvényesítés vizsgálatánál
láttuk, e közösséget egyáltalán nem, vagy csak igen torzan érték el.

Ezek alapján még egy következtetést meg kell fogalmazni. A két világháború
Magyarországán korlátozott jogi pluralizmus létezett, ugyanis a pusztai alkot-
mány képében sikerült a társadalmi kontrollnak egy olyan alternatív formáját
azonosítani, mely az egyetemes érvény¶ jog szintje �alatt� partikuláris érvénnyel
szabályozta bizonyos csoportok viszonyait, és az államtól részlegesen független
volt. E berendezkedés, vagy �csoport jog� számos, egymással többé-kevésbé � de
természetesen nem a jogdogmatikai cizelláltság és a joglogikai feszesség szintjén
� összefügg® normatív kulturális mintából állt.

Egy konklúziót tehát biztosan megfogalmazhatunk: a jogi monizmus elméleti
pozíciója az adott korszak vonatkozásában nehezen t¶nik tarthatónak, helyesebb
azt az univerzális állami jog �alatt� m¶köd® részleges érvény¶ �csoport jogok�
létezésének elfogadásával a jogi pluralizmus irányába módosítani, természetesen
meg®rizve az állami jog els®dleges szerepét a társadalmi viszonyok szabályozásá-
ban.109

4.2. Jog és szocio-kulturális kon�gurációk

A következ® kérdés az el®bbiekb®l logikusan következik. Vajon tartható-e a klasszi-
kus jogelmélet felfogása, mely szerint a jog olyan szabályrendszer, melyet dön-
t®en annak bels® szabályosságai formálnak és ezért önmagában is megálló, a
küls® környezett®l független jelenség? Azaz elmenekülhetünk-e az ún. �fogalmi
mennyországba�, ahova a jogászok legtöbbje igencsak vágyik?

Illyés és Féja m¶vei meger®sítik a jogelméletnek azokat az irányzatait, melyek
az el®bbi állítással kapcsolatban már korábban is kételyeket fogalmaztak meg.110

E m¶vek perspektíváját felhasználva meg lehet állapítani, hogy a jognak saját,
bels® rendszerszer¶sége mellett komoly szocio-kulturális rétegei is vannak.111 Ta-
lán azt is megkockáztathatjuk, hogy a jog bels® struktúrája igazából a küls®
környezetb®l fakad, de ezt természetesen sokkal komolyabban kellene igazolni,
ezért elégedjünk meg e pontnál pusztán egy felvetéssel.

109 Hasonló megállapításra jutott egy poszt-szocialista jogi pluralizmussal kapcsolatos kutatás-
ban Sajó András. Vö.: A. Sajó: Pluralism in Post-Communist Law. Acta Juridica Hungarica,
2003/1�2. 9.
110 Vö. Ehrlich: i. m.
111 A jog kulturális jelenségként történ® vizsgálata egyáltalán nem tekinthet® újdonságnak a
jogtudományban. A kortárs nemzetközi irodalomból lásd pl.: P. Legrand: European Legal Sys-
tems are not Converging. The International and Comparative Law Quaterly, 1996/1. 52�81.
a hazaiból pedig: Varga Cs.: Összehasonlító jogi kultúrák? In Varga Cs.: Jog�lozó�a az ez-
redfordulón. Minták, kényszerek � múltban, jelenben. Szent István Társulat, Budapest 2004.
28�46.
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Az �®si pusztai alkotmány� abban segít minket, hogy � rámutatva a mögötte
álló legfontosabb szocio-kulturális faktorokra � a kontraszt fényénél a modern
jog hasonló beágyazottsága is sokkal jobban láthatóvá válik. A pusztai alkot-
mány hátterében négy szocio-kulturális faktort biztosan azonosíthatunk, melyek
egyben a szocio-kulturális helyzetnek azt a kon�gurációját is megalapozzák, mely
megteremtette e jogi jelenséget. Ezek a következ®k: (i.) periférikus vidéki környe-
zet, (ii.) nincstelenség, (iii.) kiszolgáltatottság és (iv.) közösségiség. A társadalmi
kontroll konkrét, egy adott történelmi korban és földrajzi helyen megvalósuló
formájára tehát a lokalitás, a vagyoni pozíció, a hatalmi viszonyok jellege és a
közösségi kapcsolatok természete jelent®s hatást gyakorolhat. (Ez is nyilván csak
hipotézis, amit még számos esettanulmány segítségével lehet igazolni vagy éppen
cáfolni.)

Az eredend®en semlegesnek és önmagában is elegend®nek láttatott modern
jog mögött vajon találhatunk hasonló faktorokat? Meggy®z®désem szerint a vá-
lasz e kérdésre egyértelm¶ és határozott igen. Els®re talán meglep® lehet � legin-
kább trivialitása miatt �, de mindenképpen ki kell mondani, hogy a modern jog
alapvet®en az urbánus környezettel kapcsolódik össze. Bíróságok, ügyészségek
és közigazgatási szervek általában a városokban találhatók, mert ebben a kör-
nyezetben jelenik meg a szükséges er®források olyan szint¶ koncentrációja, mely
már lehet®vé teheti folyamatos m¶ködésüket. Továbbá azt sem különösebb nehéz
megállapítani, hogy a modern jog azoknak a személyeknek biztosít különféle uta-
kat vitáik és egyéb ügyeik rendezésére, akik anyagi értelemben függetlenek, azaz
forgatható magántulajdonnal rendelkeznek.112 Csak a megfelel® anyagi háttér
segítségével lehet a hagyományosan költséges jogi eljárásokhoz hozzáférni, bele-
értve a bíróságok el®tt eljáró képvisel®k honoráriumát és az eljárások költségeit.
Részben az anyagi függetlenséggel kapcsolódik össze, de azon túl is mutat, hogy
a modern jog feltételezett alanyai a hatalmi viszonyok vonatkozásában sem lehet-
nek eleve alárendeltek, hiszen akkor nem is próbálnák meg jogaikat érvényesíteni.
�k, ellentétben a mezei munkássággal, tudatosan képesek e viszonyok kritikáját
megfogalmazni és a kritikai potenciált kiaknázni, illetve érveiket a hatalommal
szembeszegezni. Azt sem lehet tagadni, hogy a modern jog egyfajta kulturális
hátteret is feltételez, mely középpontjában � az el®bbiekkel összefüggésben � az
individualitás mintája és egy bizonyos m¶veltségi szint áll.

A modern jog lokalitása tehát alapvet®en (i.) urbánus, a vagyoni és hatalmi
viszonyok tekintetében (ii. � iii.) a függetlenségre épül, és (iv.) az egyénközpon-
túság kulturális mintáival szorosan összekapcsolódik. Mint látható, az el®bbiek
segítségével itt is azonosíthattunk egy olyan szocio-kulturális kon�gurációt, mely
a modern joggal szervesen összefonódik annak hátteret adva. Minden bizonnyal
a �fától az erd®t� e�ektus miatt nem észleltük ezt eddig, azonban az �®si pusztai
alkotmánnyal� való összehasonlítás kiemelt minket eleve adott, modern pozíciónk-
ból, és eltér® perspektívája láttatni engedte azt, amit eddig kevéssé láthattunk.

112 Vö.: Péteri Z.: A jogállam. In Péteri Z. � H. Szilágyi I.: Államelmélet I. Budapest 2004.
20�22.
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4.3. Múlt vagy aktualitás? Fájó áthallások. . .

Felmerülhet egy további kérdés is, mely a jogelmélet területér®l a jogászi éthosz
világába vezet. Vajon az el®bbiekben nem tettünk-e mást, mint egy jogtörténeti
érdekességgel bíbel®dtünk és az eredmények alapján könnyed jogelméleti �agy-
tornát� tartottunk? Azaz pusztán kiéltük a furcsaság iránti vágyunkat, illetve
élveztük a közhelyek megkérd®jelezésének intellektuális örömét? Vagy pedig van
valami aktualitása is az el®bbieknek?

A válasz természetesen jogászi: �is-is� vagy �attól függ�. Nyilvánvaló, hogy az
a világ, amir®l e két kötet szól, �zikai értelemben napjainkra teljesen elt¶nt. A
nagybirtokok államosítása, a téeszesítés, a falvak modernizációja, és az életszín-
vonal � lassú, de mégiscsak folyamatos és érezhet® � emelkedése, a közoktatás
fejl®dése és ezzel párhuzamosan az életkilátások b®vülése egyszer és mindenkorra
elmosta a cselédség és zsellérség két világháború közötti világát és ezzel együtt
magát az �®si pusztai alkotmányt� is.113 Ezért nem is kár � gondoljunk bele �,
senki sem sírja vissza a kaszárnyaszer¶, túlzsúfolt cselédházakat, az omladozó
zsellérsorokat, vagy a gazdatisztek er®szakoskodását.

Azonban, ha az adott történeti környezett®l elvonatkoztatjuk e jelenséget, és
olyan korfüggetlen vonásaira koncentrálunk, mint a nincstelenség vagy a kiszol-
gáltatottság, akkor korántsem lehetünk ennyire bizakodóak. Sem a nincstelenség,
sem a kiszolgáltatottság nem t¶nt el napjainkra, ennek megállapításához elég egy
aluljárón végigmenni a f®városban, vagy elolvasni a napilapok �csicskáztatásról�
szóló b¶nügyi riportjait.114 Megdöbbent® látni, hogy a lakosság legvédtelenebb
rétege a jogérvényesítés terén ugyanolyan problémákkal kerül szembe � csak �kor-
szer¶bb� formában �, mint Féja és Illyés m¶veinek szerepl®i.115 Úgy t¶nik, hogy e
téren nem sok minden változott, csak a színpad berendezése lett más, és ha ebb®l
szempontból tekintünk rá, akkor a szociográ�ai irodalom e két darabja univerzális
mondanivalóval rendelkezik: a kiszolgáltatottság és a nincstelenség lehetetlenné
teszi a modern jog m¶ködését, és ezzel a perifériára kényszerít egyébként is rossz
helyzetben lév® társadalmi csoportokat.

Ebb®l pedig egy valami biztosan következik napjaink jogászsága számára.
Vagy ezt az embertelen helyzetet kell megszüntetni (a realitásokat szemlélve,
és elvonatkoztatva az utópikus ideológiáktól, ez lehetetlennek t¶nik) vagy a jo-

113 Illyés többször is jelzi, hogy e világ már akkor is elt¶n®ben volt. Illyés érzékletesen ír például
arról, hogy a hagyományos népi dalkultúrát, hogyan gy¶ri maga alá a kuplék képében a pusztán
megjelen® tömegkultúra. Illyés: i. m. 173�174.
114 Lásd pl.: Pálfy L.: Csicskák: modern rabszolgaság Magyarországon. 2009. június 2.
[www.mno.hu]; PL.: Nyakánál fogva láncolta le csicskáját a szarvasi család. 2009. szeptem-
ber 18. [www.mno.hu]; Bod T. � Cservenyák K. � Tanács I.: Rabszolgatartók bankkártyákkal
[http://nol.hu/belfold/20090923-rabszolgatartok_bankkartyakkal]; Bod T.: Modern kori rab-
szolgaság Magyarországon [http://nol.hu/belfold/20090922-modern_kori_rabszolgasag]
115 Lásd pl. Kecskés Éva munkáját a hírhedt Dzsumbuj lakóinak mindennapjairól, mely-
ben a hatóságok reakcióiról is képet kaphatunk (Kecskés É.: Dzsumbujisták. elérhet® tíz
részben az Irodalmi Centrifuga c. internetes folyóiratban [http://elofolyoirat.blog.hu/, kül:
http://elofolyoirat.blog.hu/2010/03/26/kecskes_eva_dzsumbujistak_5_resz]) vagy az ún. �ci-
gány per� jelenségét H. Szilágyi I. � Loss S.: A�cigány per�. In Amabilissimus. A legszeretetre-
méltóbbak egyike. Loss Sándor emlékkönyv. Debrecen 2005. 77�90.
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got kell úgy alakítani, hogy a nincstelenségb®l és a kiszolgáltatottságból fakadó
kihívásokra is megfelel® választ tudjon adni. (Ez egy � a szó klasszikus, kanti
értelemben vett � szép jogászi feladat, melyre akár jogász generációk identitás-
és értéktudata építhet® fel.)



6. Mészáros Attila: Justicia [sic!] (2004)
A Békéscsabai Városi Bíróság kertjében álló szobor másolata

a Munkácsy Mihály Emlékház udvarán, Békéscsaba
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A jog szövege Hajnóczy Péter A f¶t® cím¶ elbeszélésében

Nagy Tamás

� szövegkapcsolások �

�[. . . ] egy szemantikai anómiát kellett megszüntetni,
leszámolni egy nyelvi élethazugsággal [. . . ]�

(Petri György1)
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(T. Aturov2)

Hajnóczy Péter írásai javarészének intertextuális � azaz más irodalmi és nem iro-
dalmi szövegeket megidéz®3 � jellege: világosan látszik. A tényt nem csak maga

1 Petri Gy.: Politikai költészet a '80-as években. In Petri György munkái IV. Próza, dráma,
vers, naplók és egyebek. Magvet® Kiadó, Budapest 2007. 563. (Kiemelés az eredetiben.) A jelen
tanulmány folytatása az �Egy arkangyal viszontagságai a szocializmusban. Hajnóczy Péter A
f¶t® cím¶ elbeszélésének egy lehetséges olvasata� címet visel® írásnak, ami a Iustitia kirándul
kötetben jelent meg. Vö. Fekete B. � H. Szilágyi I. � Könczöl M. (szerk.): Iustitia kirándul.
Szent István Társulat, Budapest 2009. 9�40. A szöveg egy további, most készül® harmadik
résszel fog teljes egységet alkotni, reményeim szerint olyan kismonográ�át képezve majd, amely
Hajnóczy Péter elbeszéléseinek példáján keresztül legalább részlegesen képes lesz bemutatni,
hogy a jog és az irodalom szövegvilágai milyen összetett intertextuális kapcsolatrendszerben
állnak egymással.

2 T. Aturov � Sz. Alimov: Amuri partizánok dala. Best of Communism. Hungaroton, Buda-
pest 1997.

3 Az intertextualitás elmélete irodalomtudományos alapvetéseinek áttekintéséhez lásd a He-
likon folyóirat tematikus számát: Intertextualitás. Helikon 42/1�2. (1996). Továbbá: G. Allen:
Intertextuality. Routledge, London and New York 2000.
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a szerz® teszi nyilvánvalóvá számos szövegében, de a prózapoétikai fordulat utáni
� az önéletrajziságot szem el®tt tartó kultuszképz® és az általában vett való-
ságreferens interpretációs stratégiák korlátai közül szabadulni igyekv® � kritikai
recepció �gyelmének is kitüntetett vizsgálódási tárgya lett, miként kerülnek a
Hajnóczy-írások a dialogicitás viszonyába más szövegekkel.4

E vizsgálódásoknak � a teoretikus meggy®z®dések uralkodó trendjeinek meg-
változásán kívül � minden bizonnyal az adott különös lendületet, hogy az új
magyar próza kanonizációs folyamataiban a Hajnóczy-oeuvre darabjai közül az
1979-ben megjelent A halál kilovagolt Perzsiából cím¶ kisregény vált els®ként
olyanná, amelynek esztétikai értékeit a közönség- (avagy közönséges) sikeren túl
(vagy épp annak ellenére) az irodalomtudomány is maradandónak ítélte. Márpe-
dig ez az a szöveg, ami � a Ki a macska? (William Golding), Az unokaöcs (Dide-
rot), A f¶t® (Kleist), A hangya és a tücsök (La Fontaine) és az M (Malcolm
Lowry) egyértelm¶ utalásai után � a legszélesebb körben teremtett lehet®séget az
intertextuális kutatások számára, amennyiben (részben) felsorolja azokat a szer-
z®ket � és bizonyos m¶veiket �, akiket a kisregény �írója� �rokon léleknek� tekint.
�Elvégre az iszákosság az ® esetében munkaártalom: minden valamire való író
részeges volt, és ha éppen nem írt, ivott, mint a gödény, csak kapásból, a példa s
az önigazolás végett felemlítve néhány nevet: Vörösmarty, Ady, Krúdy, a mor�-
nista Csáth Géza és a legkedvesebb magyar írója: Cholnoky László. Aztán Edgar
Allen Poe, E. T. A. Ho�mann, Ambrose Bierce, Malcolm Lowry, Dylan Thomas,
Faulkner, F. S. Fitzgerald, O'Neill, Jack London (A Sárga Sátán szerz®je), Ken
Kesey és A vak bagoly perzsa írója: Szadek Hedaját; mindkett® kábítószeres, és
folytathatná a sort, folytathatná a szomorú névsort, de mi értelme volna. . . �5

A lista azonban ezzel korántsem vált teljessé: mind az intertextuális megoldá-
sokat alkalmazó Hajnóczy-m¶vek sora, mind a szövegel®zményeknek tekinthet®
� ám nem mindig szövegszer¶ � alkotások felsorolása, ahogy a felhasznált in-
tertextuális eljárások és azok szövegbeli funkcióinak a számbavétele is hosszan
folytatható volna.6

Röviden. A szövegszervezés intertextuális stratégiáinak alkalmazása a legko-
rábbi publikált m¶vekt®l (pl. Ki a macska? ) az �érett korszak� alkotásain (pl. M ,
A halál kilovagolt Perzsiából) át a �kései m¶vekig� (A parancs, A herceg , Dinamit)

4 �Ha Hajnóczy szövegvilágának interpretációjára vállalkozunk, nem kerülhetjük meg az
intertextualitás problémáját. Ahol korábban valóságábrázoló vagy -tükröz® gesztust sejtett a
befogadás, ott a legtöbb esetben vendégszöveggel, implicit idézettel van dolgunk.� Farkas A.: Az
intertextualitás megjelenése Hajnóczy kisregényében. A halál Rej városából Perzsiába lovagol.
In Cserjés K. et al. (szerk.): Tudom. De: tudom-e? A párbeszéd kiterjesztése � az újraolvasás
lehet®ségei. Hajnóczy-tanulmányok III . Lectum Kiadó, Szeged 2009. (A továbbiakban: CSK
III .) 111�126. 111.

5 Hajnóczy P.: A halál kilovagolt Perzsiából . In Hajnóczy Péter összegy¶jtött írásai . Osiris
Kiadó, Budapest 2007. (A továbbiakban: HPÖÍ.) 167�229. 227.

6 A Hajnóczy-próza intertextusainak � a monográ�a szerz®jének kifejezésével: �szövegzárvá-
nyainak� � bámulatos részletesség¶ feltárását hajtja végre Cserjés Katalin �A lebeg® orgonagyö-
kér. . . � cím¶ m¶vében, ami a jöv®beni recepciós kísérletek számára megkerülhetetlen darabnak
mutatkozik. Ám: véleményem szerint a jog szövege még ebben a munkában sem kapja meg azt
a szerepet, ami megilletné. Vö. Cserjés K.: �A lebeg® orgonagyökér�. Egy Hajnóczy-prózakalauz
els® fejezetei. K. n., Budapest 2009. (A továbbiakban: CSK.)
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egyaránt meg�gyelhet®, függetlenül a szerz®nek a valóságra, a szubjektum és a
szöveg identitására vagy a kifejezés eszközeire, a poétikai megoldásokra vonatkozó
elképzeléseinek a változásaitól. Azaz: Hajnóczy írói pályáját a kezdetekt®l fogva
a végs® írásokig egyaránt jellemzi a más szövegekkel történ® párbeszéd kialakítá-
sának az igénye. A szövegközöttiség lehet®ségeinek a kiaknázása valószín¶leg az
avantgárd és utóhajtásai (poszt-/transz-/neo-) illetve a pop-art stílusjegyeit ma-
gán visel® A parancs cím¶ kisregényben valósul meg a legradikálisabb formában,
amelynek intertextuális szövegkonstrukciójában �[. . . ] Hajnóczy �saját szövege�
mennyiségileg alatta marad a vendégszövegeknek�.7

A szövegel®zmények (pretextusok , hypotextek stb.) változatossága is szembe-
ötl®: a klasszikus irodalmi m¶fajok darabjaitól a Biblia szövegén8 és �lozó�ai
értekezéseken9 keresztül akár az anekdotákig, viccekig, táncdalokig10 is eljutha-
tunk az intertextuális �nyomkeresés�11 során; s®t, túl ezeken is. Ahogy Alexa
Károly írja a montázs- és kollázstechnika lehet®ségeit maximálisan kihasználó
A parancsról: �[l]exikonrészletek, növénytani de�níciók, dalok, bibliai citátumok,
mozgalmi nyelvi szlogenek, imák, indulók, nótaidézetek, újsághírek � emelkedett
és profán, obszcén és tréfás, groteszk és hétköznapi nyelvi törmelékek rajzolnak
ki egy sorsot (a nem összeill® elemek egymásmellettiségének metaforikus nyitott-
ságával � bár sok esetlegességgel) [. . . ]�.12

Az alkalmazott intertextuális eljárások is hasonló fokú variabilitást mutat-
nak: idézet, parafrázis, pastiche, paródia, imitáció, felülírás, rájátszás, felidézés,
utalás, célzás, nyelvi klisék és sémák beépítése a szövegekbe, toposzok, témák,
motívumok átvétele stb. � Hajnóczy m¶veiben mindre találni példát.

Ezek szövegbeli funkcióinak az azonosítása pedig dönt®en az értelmez® iro-
dalom-felfogásától, (nyelv)�lozó�ai és irodalomelméleti meggy®z®déseit®l függ.
A kés®modernség hagyományának talaján állva még elegend® lehetett felhívni a
�gyelmet arra, hogy egy adott m¶ben idegen szövegek felhasználása révén �raj-
zolódik ki egy sors� vagy arra, hogy a vendégszövegek alkalmazása �a valóság és
a nyelv közötti feszültségi viszonyra� mutat rá, ám a '90-es éveknek a posztmo-

7 Németh M.: Hajnóczy Péter . Kalligram Könyvkiadó, Pozsony 1999. (A továbbiakban:
NM.) 145.

8 Hoványi M.: Kilovagolhat-e a halál az Apokalipszisb®l? In CSK III. 141�150.
9 Lásd pl. A parancsban Nietzsche megidézését. �Lassan szállásomra kell mennem. Igen,

minden visszatér . Az új Megváltó és a négy parancs. Akár egy hal. Egy szék. Egy gy¶r¶ ár-
nyéka [. . . ]�. Hajnóczy P.: A parancs. In HPÖÍ. 439. (Kiemelés t®lem. N. T.) Cserjés Katalin
szerint �[. . . ] Hajnóczy Péter legfontosabb m¶veinek �lozo�kuma [. . . ] ráépül a nietzschei kör-
forgás-gondolatra [. . . ]�. Vö. Cserjés K.: A Tragédia 16. színe. Hajnóczy Péter egy jellegzetes
szövegszerkezetének és egy gondolatmenetének a termékeny rá-olvasása Madách drámai költe-
ményére. In Andor Cs. (szerk.): XII. Madách szimpózium. Madách Irodalmi Társaság, Budapest
� Balassagyarmat 2005. 47�67.
10 Kári V.: �Csak egy tánc volt?� Táncdalszövegek Hajnóczy Péter regényeiben. In CSK III .

53�61.
11 Ri�aterre: �[. . . ] az intertextus a szövegben egy kitörölhetetlen nyomot hagy, olyan formai

állandót, amely olvasási szabály szerepét tölti be, és irányítja az üzenet irodalmi vonatkozású
megfejtését [. . . ]�. M. Ri�aterre: Az intertextus nyoma. Ford. Sepsi E. Helikon 42/1�2. (1996)
67�81.
12 Alexa K.: El®tanulmány egy lexikoncikkhez. Mozgó Világ 9/2 (1983) 36�38.
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dern vagy a dekonstrukció stb. szellemében született interpretációi ennyivel nem
érik be. A nyelvben és kontextusban szétoldódó létezés dokumentumaiként kép-
z®dnek meg ezekben az olvasatokban a Hajnóczy-életm¶ alkotásai, olyan szöveg-
szövedékekként, amelyek a (szerz®i) szubjektum darabokra hullásáról, a m¶egész
egységének és önazonosságának a felszámolódásáról, a történet elbeszélhet®ségé-
nek lehetetlenné válásáról vagy adott esetben a jelentésképzés esélyeinek elenyé-
szésér®l számolnak be.13

Továbbá: a szövegközöttiség szempontjait mozgósítják azok az értelmezések
is, amelyek a hypotext és a hypertext egymásra következésének lineáris (iroda-
lomtörténeti) id®rendjét megbontva olvassák együtt Hajnóczy m¶veit más szö-
vegekkel14 vagy amelyek nem szövegszer¶ � els®sorban �lmes, képz®m¶vészeti és
zenei � nyomok jelenlétét mutatják ki az író elbeszéléseiben és drámáiban.15

A f¶t® szövegének intertextuális fogantatása az olvasás els® pillanatától kezdve
nyilvánvaló az olvasó számára: a Kafkát idéz® cím és a Heinrich von Kleistnek
szóló ajánlás paratextusai azonnal más irodalmi szövegekkel összefüggésbe hozha-
tóvá teszik az elbeszélést; ahogy a kafkai és kleisti párhuzam gyanúját támasztja

13 Vö. Szekeres Sz.: Adalékok A parancs cím¶ elbeszélés olvasásához. In Cserjés K. � Gyuris
G. (szerk.): Da capo al �ne. Folytatódó párbeszédben. Hajnóczy-tanulmányok II. Lectum Kiadó,
Szeged 2008. (A továbbiakban: CSK II.) 133�142. Szigeti Kovács V.: A nyitottság poétikája.
In Cserjés K. � Gyuris G. (szerk.): Hoválettem. A párbeszéd helyzetébe kerülni. . . Hajnóczy-
tanulmányok. Lectum Kiadó, Szeged 2006. (A továbbiakban: CSK I .) 101�107. NM. 11�12,
27�29, 75, 98�99, 116�117, 159. Németh Marcell � aki a Hajnóczy-próza legelemibb tapasztala-
tának nevezi �az Én szóródását az egymás mellé helyezett szövegek véletlen találkozásaiban� �
írja A parancsról a következ®ket. �A szöveg valóban felszámolja a homogén történetmondást: a
narratív logika helyébe a vendégszövegek, idegen szövegtestek alogikus ritmusa lép; a százados
sorsa � ha lehet még sors-összefüggésekr®l beszélni � nyelvi tények, nyelvi történés-sorozatok
térképe: radikális belevetettség egy kontextusba, amelyek tágulása, nyitottsága lehetetlenné
teszi, hogy az egyes szövegelemek a jelentés szintjén kapcsolódjanak egymáshoz. Pusztán az
elhelyezett szövegek találkozásai utalnak a szöveg értelmi struktúráira � a jelentések hálója
nem.� Uo. 159, 134.
14 Az intertextualitás id®beli alinearitásáról írja Kulcsár-Szabó Zoltán: �[. . . ] egy

�m¶�(/szöveg) intertextuális kapcsolatrendszere már csak azért sem lehet rögzíthet®, mert nem
kizárólag egy kés®bbi szöveg idézheti egy �pretextusát�, hiszen az idézés mint textuális folya-
mat mindig reverzibilis, a �kanonikusan� rögzített intertextuális háló is ki van szolgáltatva az
irodalom kés®bbi, el®reláthatatlan történésének.� Kulcsár-Szabó Z.: Intertextualitás és a szöveg
identitása. In Az olvasás lehet®ségei . József Attila Kör � Kijárat Kiadó, Budapest 1997. 5�14.
6. Vö. Urbanik T.: A �Semmi ornamentikái�. (Hajnóczy Péter A parancs cím¶ kisregényének
és Mészöly Miklós Sutting ezredes tündöklése cím¶ elbeszélésének párhuzamos olvasata.) In
CSK III . 71�80. A �más szöveg� id®nként saját szöveg is lehet, mint például a hagyatékból
el®került, és el®ször csak 2007-ben publikált A szakács cím¶ írás, ami viszont A halál kilovagolt
Perzsiából közvetlen el®zménye. Vö. Turi T.: �Ily látomás szép a mez®n, de itt szemlélve más�.
A látomás valóságtermészete Hajnóczy Péter A szakács cím¶ írásában. In CSK III. 177�185.
15 Vö. pl. Cserjés K.: Forgatókönyv vagy partitúra? Hajnóczy Péter: A szertartás; szöveg-

elemzés kontra Samuel Beckett: Film. In CSK I . 9�43. Demény P.: A szenvedély vágtája. In
CSK III.151�157. Gaborják Á.: Vadászat és anatómia. Gondolatok a Jézus menyasszonya test-
ábrázolásairól és annak kontextusairól. Uo. 91�101. Grabócz M.: A szertartás. Zenem¶ egy
Hajnóczy-novellára. In Reményi J. T. (szerk.): A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete. Nap
Kiadó [h. n.] 2003. (A továbbiakban: RJT.) 168�170. Hideg J.: Jelképek vonzásában. A Jézus
menyasszonya cím¶ kisregény Mária-képeinek részletes vizsgálata a rémálom vízióiban. In CSK
I. 149�162. Milián O.: Képtest � testkép. Mediális (v)iszonyok A szertartásban. In CSK III.
81�90. NM. 20�21.
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alá és a maga kett®sségében meger®síti az els® mondatban a f®h®s � �Kolhász
Mihály, harmincegyéves kazánf¶t®� � színre léptetése. A név a kleisti szövegkap-
csolódást igazolja, míg az életkor megjelölése és a novella in medias res felütése
nem csak a maga történetének a kezdetén a harmincadik életévét éppen betöltött
Kohlhaas Mihály alakjára, de A per hasonló korú f®h®sére, Josef K. �gurájára és
annak kálváriájára is utal.

Az említett két szöveg � különösen a kleisti � hangja olyan er®vel szólal
meg Hajnóczy novellájában, hogy szinte minden más szövegvisszhangot elnémít:
majdhogynem észrevehetetlenné teszi más textusok szólamait Kolhász Mihály
történetében � legalábbis úgy t¶nik: a jogét mindenképpen.

A szakirodalom ugyan fel�gyelt arra, hogy Kolhász kiáltványa a Kommunista
Kiáltványt (is) idézi (ironikus viszonyt teremtve azzal),16 valamint arra, hogy az
elbeszélés szerepl®inek � mindenekel®tt a f®gépésznek, a f®mérnöknek, a szakszer-
vezeti bizalminak és az ügyvédnek � a megszólalásai többnyire köznyelvi automa-
tizmusokból,17 közhelyekb®l, egy rontott nyelvhasználat elemeib®l épülnek fel;18

s®t, arra is, hogy mindezek között megtaláljuk a politikai/propagandisztikus és
a jogi/bürokratikus nyelv szófordulatait is, ám különösen ez utóbbiak a recepció
eddigi történetében � úgy gondolom � elkerülték a részletes elemz® �gyelmet.
Holott.

Meggy®z®désem szerint a magyar szocializmus joga és igazságszolgáltatása
szövegvilágának, egyes dokumentumai nyelvhasználatának � stílusának, fordu-
latainak, mondatszerkesztésének, narratív technikáinak, struktúrájának stb. � a
hatása Hajnóczy szövegkezelésére lényegesen er®sebb, mint azt az életm¶re vo-
natkozó másodlagos irodalom eddig észlelte. Talán a szintén író Marno János
érzett rá legpontosabban a közvetlen szövegrokonságra. �[H]onnan a Hajnóczy-
szövegek már-már reguláris fegyelme és rend-kívüli hatóereje? [. . . ] Hajnóczy min-
den szava, mondata vissza akar perelni valamit � miközben a megformálás mód-
jával mintha épp lemondana róla: hangja igazából soha nem ironikusan távolság-
teremt®; irtó szado-mazochizmusok árán választja le magát a szövegr®l, mintha
nem is természetes �anyanyelvén� beszélne, hanem annál védtelenebb, esend®bb
s ezért kegyetlenül ráncba szedett nyelven. [. . . ] [E]gy rend®rségi fogalmazvány,
az író els® keményebb incidensének dokumentuma a Kádár-rezsimmel, 1964-b®l.
Nos, e hivatali feljelentés �nyelve�, cifra-tömör �stílusa� olyan pokoli humorral
ábrázolja, idézi meg az incidenst, amilyennel szemben a józan ész egyszer¶en
nem lehet versenyképes [. . . ]. Hajnóczy heroikus szövegképzése [. . . ] egyszerre

16 Vö. L. Dömény K.: Igazsága megszállottja. A f¶t® cím¶ Hajnóczy-novella �ideo-logikus�
dimenziója. Életünk. 31/3�4. (1993) 223�228. 227.
17 Diószegi Olga írja A f¶t® kapcsán, hogy Hajnóczy �[. . . ] a jelen valóságát képvisel® köz-

nyelvi automatizmusokat változtatás nélkül, montázsszer¶en vonja be m¶vébe, mely idézetb®l
idézetet csinálva, örvényszer¶en szívja be magába a küls® valóságot [. . . ]�. �Hajnóczy kezdett®l
fogva kialakított a maga számára egy kevésbé felt¶n® kollázstechnikát. Parodisztikus éllel, be-
szélt nyelvi automatizmusokat és újságnyelvi politikai frázisokat épített szövegeibe.� Diószegi
O.: M . In RJT. 88�104. 96.
18 Vö. pl. Thomka B.: Leleplez® sztereotípiák. Hajnóczy Péter: M. In RJT. 72�76. 75. Balassa

Péter pedig A f¶t® cím¶ kötet egészének �csenevész nyelvi atmoszférájáról� beszél. Balassa P.:
Hajnóczy Péter: A f¶t®. In RJT. 63�66. 65.
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konfrontál a küls® nivellálódás, illetve a bels® leépülés, széthullás, megsemmi-
sülés �pszicho-szociális démonaival�, alkalmasint úgy, hogy amazok stratégiáját
�követi�, abnormális tónusukra még rájátszik. (Tegyem hozzá, a rend®ri fogal-
mazvány �nívóját� soha nem sikerült felülmúlnia.)�19

A megidézett incidens pedig nem más, mint az ún. �zászlóletépéses� ügy. Az
ügy szerepl®i � a kés®bbi I. és II. rend¶ vádlott � a 22 éves Hajnóczy Péter (a
�civil� életben használt Béla keresztnéven), az Iskolai Taneszközök Gyárának be-
tanított munkása és korábbi gimnáziumi irodalomtanára, a 31 éves Vászolyi Erik
voltak. Hajnóczy és Vászolyi 1964. április 30-ának délutánját együtt töltötték, a
rend®rségi és periratok nyilvánosságra hozott szövegében M. A. monogrammal je-
lölt n®ismer®sük társaságában, Vászolyi lakásán, moziban, majd egy presszóban.
A közös program kés®bbi folytatását illet®en nézeteltérés támadt a résztvev®k
között, s Hajnóczy �nemtetszésének azáltal igyekezett kifejezést adni�,20 hogy a
Kinizsi utca egyik házára a május elsejei ünnep el®estéjén kifüggesztett vörös
zászlót �letépte�, olyan szerencsétlen módon, hogy a zászlótartó rúd is eltörött. A
zászlót Hajnóczy magához vette, majd Vászolyi rejtette a kabátjába. A ház egyik
lakója azonban fel�gyelt a történtekre, értesítette a házmestert, aki a két fér� nyo-
mába eredt, s a zászlót visszakérte t®lük, amit azok vissza is adtak. Az id®közben
megérkez® önkéntes rend®r a Kinizsi mozi irodájába vitte a társaság tagjait, on-
nan kerültek a rend®rségre. Az ügyészség Hajnóczy ellen izgatás, míg Vászolyival
szemben b¶npártolás miatt emelt vádat. Hajnóczy június 18-áig el®zetes fogva-
tartásba került, az els®fokú ítélet pedig szeptember 30-án született meg a Pesti
Központi Kerületi Bíróságon, ami Hajnóczyt közösség megsértésében mondta ki
b¶nösnek és hat havi javító-nevel® munkára ítélte (10 százalékos bércsökkentés
mellett, ám méltányosan beszámítva az el®zetes fogvatartás idejét). Vászolyi ellen
a bíróság az eljárást megszüntette, és �gyelmeztetésben részesítette. Az ügyészség
fellebbezett, súlyosbításért Hajnóczy és büntetés kiszabásáért Vászolyi esetében,
de a F®városi Bíróság az 1965. január 7-én megtartott másodfokú tárgyaláson �
az ügy szempontjából lényegtelen módosításokkal � helybenhagyta az els®fokú
döntést.21

19 Marno J.: Amióta most már egyre inkább. Hitel 3/5 (1990) 56�57. (Kiemelés az eredeti-
ben.) Ahogy � tegyem hozzá � Örkény István sem írt soha � jobbat�, mint annak a rend®rségi
dokumentumnak a szövege, ami a Jelentés Örkény István író gépkocsi vezet®i engedélyér®l
címet viseli, és kelt Budapesten, 1959. november 3-án. Rubicon 16 /8�9. (2004) 76.
20 �Félig már az írnokhoz beszélt, s a délutáni parancsban így jelent meg a fenyítés:/ �Medve

Gábor , második évfolyambeli növendéket, mert nemtetszésének azáltal igyekezett kifejezést
adni, hogy uzsonnakenyerét szántszándékkal a földre dobta, tizenkét órai egyszer¶ elzárással
� �/ A �fenyítem meg� a végére maradt, két másik büntetés után következett csak takaréko-
san.� Ottlik G.: Iskola a határon. Magvet® Kiadó, Budapest 1981. 211.
21 Vö. Szerdahelyi Z.: A letépett vörös zászló. Beszél® 14/1 (2009) 48�72. 53. Hajnóczy

személyes élete szempontjából ennek a bírósági eljárásnak további � legalábbis közvetlenül ész-
lelhet® � következményei nem lettek. Más a helyzet Vászolyi Erik esetében, aki ebben az id®ben
nyelvészeti aspirantúráját töltötte a Magyar Tudományos Akadémián. Kis magyar történet . A
másodfokú eljárás lezártát követ®en a periratokat megkapja az MTA személyzeti osztálya is,
Vászolyit fegyelmiben részesítik, ám hagyják zürjén nyelvészeti kutatásait folytatni és aspi-
rantúráját befejezni, viszont mindezek után �eltanácsolják�. Vászolyi 1968-ban Cambridge-be
�távozik�, a csehszlovákiai szovjet-magyar bevonulás híre hallatán úgy dönt, nem tér vissza, s
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A történetnek látszólag semmi köze nincs sem Hajnóczy kés®bbi írásm¶vé-
szetének alakulásához, sem A f¶t® szövegéhez; mi több, t¶nhet úgy, ha megpró-
bálnánk kapcsolatot találni a �atalkori eljárás és a kés®bbi m¶vek között, akkor
a �legrosszabbat�, az életrajz marginális eseményeit vonnánk be az interpretáció
folyamatába. T¶nhet, de megpróbáljuk, csak egy kicsit másként.

Annak a gondolatát, hogy a per tapasztalatainak lehetett hatása Hajnóczy
személyiségének (világképének, látásmódjának stb.) és írói pályájának alakulá-
sára s hogy mindennek nyomait természetesen az írói m¶ben is fellelhetjük, már
Szerdahelyi Zoltán felvetette.22 Az életm¶re gyakorolt közvetett hatást Szerdahe-
lyi tágabb kontextusba helyezi � több fel®l eredezteti �, ugyanakkor a rend®rségi
és bírósági eljárás írói �utóéletének� közvetlen nyomait egyetlen írás, az 1977-esM
kötet Hány óra? cím¶ novellájának23 tematikus összefüggéseiben véli felfedezni.

Ami a közvetett hatásokat illeti: egyrészt felidézi azt a Domokos Mátyás által
elmesélt anekdotát, amely szerint a Magvet® Kiadó nagyhatalmú igazgatója Haj-
nóczyt annak els® jelentkezésekor a per miatt �dobta ki� a kiadóból, elzárkózva a
�atal író kéziratainak publikálásától (ezáltal eleve a kirekesztettség pozíciójába,
a politikai hatalom m¶ködtette irodalmi intézményrendszeren kívülre szorítva a
pályakezd®t).24 Másrészt úgy gondolja, hogy �[a] zászlóletépéses per tapasztalatai
[. . . ] � id®zítését tekintve � a m¶vészi fejl®dés-lélektani folyamatot éppen a meg-
felel® id®pontban gazdagíthatták egy újabb, a korábbi kon�iktusos helyzeteket
is nyomatékosító-feler®sít® hatással�, aminek következtében � az intézményi mar-
ginalizáltság, az alkoholelvonókúrákon átéltek és a szentgotthárdi elmeszociális
otthonban látottak hatásaival összegz®dvén � Hajnóczy pályája során végig kü-
lönösen érzékeny �gyelemmel fordult a bármilyen hatalomnak kiszolgáltatottak
� kafkai lidércnyomásokat idéz® � léthelyzetei felé, amint ez a Hajnóczy-m¶vek
témaválasztásaiban is visszatükröz®dik a Márai-novelláktól kezdve egészen A pa-
rancsig.

A vörös zászló leszakítása miatt folytatott eljárás mozzanatainak közvetlen
jelenlétét viszont csak a Hány óra? egy rend®rségi kihallgatás történetét elmesél®
szövegében észleli, amennyiben rámutat az író által a valóságban megélt helyzet
és a novellában ábrázolt szituáció átfedéseire. �E novellában a �b¶ntettre� rá-
következ® rend®rségi kihallgatásra várakozás váltja ki a f®h®s szorongását, azzal
a feltétlen szituációs többlettel, hogy már nincs egyedül, hisz � társként � jelen
van a tanár úr is (a per másodrend¶ vádlottja). A Márai-novellák ápolója és a

végül az ausztráliai Perth egyetemén lesz � immár Eric Vasse néven � a bennszülött ®slakosok
nyelveinek nemzetközileg elismert kutatója. Vö. Szerdahelyi Z.: i. m. 49, 67�71, ill. Az, hogy
nyelvészkedünk, az egy magánügy. (Vászolyi Erik ausztráliai magyar nyelvésszel Szerdahelyi
Zoltán készített interjút.) Forrás 41/2 (2009) 104�109.
22 Vö. Szerdahelyi: A letépett vörös zászló. Lásd fent 21. jegyzet 49�51.
23 Hajnóczy P.: Hány óra? In HPÖÍ. 103�110.
24 Domokos Mátyás mondja ennek kapcsán Hajnóczyról a következ®ket. �Valójában félt ® az

idegenekt®l, az olyan emberekt®l, akiket nem ismert � a saját indulataitól is félt velük kapcso-
latosan. Ami érthet®, hiszen ® üldözöttként élt valóban, tehát illik rá az, amit Illyés mondott
Németh Lászlóra, hogy: �ez egy olyan üldözési mániás, akit valóban üldöznek is. . . �. Mindig
kon�iktusban állt a világnak az úgynevezett hivatalos részével.� In Szerdahelyi Z.: Beszélgetések
Hajnóczy Péterr®l . Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1995. 10�11.
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Hány óra? rend®re egyként a hatalom képvisel®je, mint ahogy a velük szemben
álló, szorongó delikvens(ek) is ugyanaz(ok), a hatalomnak kiszolgáltatott kisem-
ber(ek).�25 Ez egyben azt is jelenti, hogy ebben a megközelítésben �csak� az eljá-
rás és az egyedüliként megnevezett elbeszélés élményalapú, tematikus-motivikus
kapcsolódási pontjai válnak láthatóvá.

Ehhez képest � a fenti meglátások fontosságát nem vitatva és Szerdahelyi ��-
lológiai oknyomozásának� eredményeit maximálisan elismerve (és azokra építve)
� úgy vélem, a vizsgálódás terrénuma b®víthet®: kiterjeszthet® az ügy rend®rségi,
illetve bírósági dokumentumainak szövegei és � a Hány óra? cím¶n túl � más el-
beszélések textusai között fennálló összefüggésekre is. Az alábbiakban a �gyelem
mindenekel®tt ezekre a dokumentumokra és A f¶t®re irányul.

Hajnóczy rend®rségi kihallgatására a cselekmény elkövetésének másnapján
került sor. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 15. B. 21551/1964/9. szám alatt
hozta meg a rendelkez® részében már ismertetett tartalmú ítéletet. A következ®
részletek � Szerdahelyi teljes szövegközlése nyomán � a kihallgatás és a tárgya-
lás jegyz®könyveib®l valamint a döntés indoklásából származnak. (Csak tessék,
tessék, eredeti helyesírás! )

�A NÉPKÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!�

� jegyz®könyvek avagy egy cselekmény elbeszélése �

1964. 05. 01.

A rend®rhadnagy

�Ismertesse önéletrajzát!�

A gyanúsított

�Sem a pártnak, sem a KISZ-nek tagja nem voltam és nem is vagyok. Az ellenfor-
radalom ideje alatt szüleimmel voltam, semmiféle ellenforradalmi cselekményben
nem vettem részt. Büntetve nem voltam.�

1964. 09. 30.

Az ügyész

�Elmondja: �[. . . ] vádlott a második gimnáziumból kimaradt, és 1960 októberé-
t®l, a vádbeli eset alkalmáig 8 munkahelye volt [. . . ], de a vádbeli eset alkalmával
vádlott már hosszabb id® óta munkaviszonyban nem állt. Ebb®l megállapítható,
hogy vádlott olyan személy, aki nehezen illeszkedik be a szocialista társadalomba.
És ez a tény már választ ad arra, miért követte el a vád tárgyává tett b¶ncselek-
ményt�. [. . . ]�

25 Szerdahelyi: A letépett vörös zászló. Lásd fent 21. jegyzet, 50.
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A vádlott

�Én rövidlátó vagyok, nem tudom, magyar vagy vörös zászlót téptem-e le. A
zászlót virtusból rántottam le, ezután döbbentem rá, mit tettem. [. . . ] Munkahe-
lyeimet változtattam azért, mert tanulni akartam. Szerz®déses munkaviszonyaim
voltak. Jelenleg angolul tanulok.�

A tanúk

�Nincsen tudomásom arról, hogy káros szenvedélye lenne, vagy rendszerellenes
megnyilvánulása lenne. Az ellenforradalom alatt is rendesen viselkedett, nem járt
ki, a pincébe tartózkodott a többi gyerekekkel.�

�Pár alkalommal család látogatáson is voltam szüleinél, azt a benyomást sze-
reztem, jól szituált egyének. Kb. 4 évvel ezel®tt az utcán nevezett édesanyjával
összetalálkoztam, aki sírva panaszolta el nekem, hogy a �a nem tanul tovább,
jelenleg s[egéd ]m[unkás]-ként dolgozik valahol, és állítólag egy elvált n®t vett fe-
leségül.�

Az önkéntes rend®r

�A két személy a házfelügyel®t megfenyegette, hogy megveri, ha mer szólni [. . . ]
Megjegyzés: Tanukat az intézked® URH-s elvtársak vettek fel. A �lmszínházba
való bekísérés alkalmával a felszólításomnak vonakodva tettek eleget, ekkor mind-
két személyt megütöttem.�

A bíró

�I.r.Hajnóczy Béla vádlott érdekl®dést tanusit az irodalom iránt. Gimnáziumi ta-
nulmányai alatt ismerkedett meg Vászolyi Erik II.r.vádlottal, aki tanárja is volt
és irodalmi érdekl®dése révén kerültek közelebbi ismeretségbe olymódon, hogy
néhány esetben felkereste Hajnóczy Vászolyi Eriket. 1964 április 30-án közös
megállapodás alapján felkereste Hajnóczy Béla Vászolyi Eriket annak lakásán.
Hajnóczy el®z®leg már fogyasztott szeszesitalt. Vászolyi Eriknek ebben az id®ben
jelent meg egy munkája nyomtatásban, s annak örömére egy üveg, 7 decis konya-
kot tett vendége elé, melyet közösen fogyasztottak mindaddig, mig M. A. nevezetü
n®ismer®se Vászolyinak ugyancsak meg nem jelent a lakásban. Erre az id®re a
konyak csaknem teljesen elfogyott, M. A. csak egy stampedlival fogyasztott. Ezt
követ®en korábbi tervüknek megfelel®en a Vörösmarthy moziba mentek a kés®
délutáni el®adásra, melynek kb. 20 órakor lett vége. Ezután átmentek az egyik
pressóba /a Csillag Espressóba/, ahol fejenként kb. 3 féldeci töményszeszt ittak
meg, mig M. A. csak fekete kávét fogyasztott. Ebben az espressóban két �atalem-
ber beszélgetett egymással, részben oroszul, részben lengyelül. II.r.Vászolyi Erik
vádlott �gyelemmel kisérte beszédjüket, minthogy ® maga is tud oroszul, felesége
is orosz n®, s®t a kés®bbiekben bele is kapcsolódott az ismeretlen két személy
beszélgetésébe, melynek során megállapitották, hogy a beszélget® �atalemberek
nem oroszok, vagy lengyelek, hanem a Szovjetunióban tanuló magyar f®iskolások.
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I.r.Hajnóczy Béla vádlott, aki igy, - nem tudván oroszul, - kiesett a beszélge-
tésb®l, már jócskán ittas állapotban sérelmezte, hogy az egyébként magyar szár-
mazásu �atalemberek oroszul beszélnek, s®t rájuk, minthogy a beszélgetésben
részt nem vehetett, azt a durva megjegyzést tette, hogy nyaljátok ki a feneke-
met. Vászolyi Erik azonban továbbra is fenntartotta a beszélgetést a �atalem-
berekkel, ugyhogy a két ismeretlen fér� és Hajnóczy között e megjegyzés miatt
nem volt nézeteltérés. De a szomszéd asztalnál ül®k sem sérelmezték Hajnóczy
magatartását. A beszélgetés során a két ismeretlen �atalember valamint Vászo-
lyiék a kés®bbiekben kölcsönösen még meg is vendégelték egymást rövid itallal.
A Csillag Espressóból április 30-án este 21 és 22 óra közötti id®ben együtt távo-
zott Hajnóczy, Vászolyi és M. A. azzal, hogy Vászolyi lakására még felmennek.
Utközben vita támadt közöttük, mert Hajnóczy Béla még más szórakozó helyre
szerette volna, hogy elmenjenek. M. A. kifogásolta Hajnóczy ittas állapotát, mire
Hajnóczy, amint utközben a Kinizsi utca 22.számu ház Uttör® téri kapuja el®tt
haladtak el az alacsonyra kifüggesztett vörös zászlót felugorva lerántotta, ugy-
hogy annak rudja eltört. A földön hever® zászlót magához vette. Tettét észrevette
II.r.Vászolyi Erik vádlott is. Vászolyi részben attól tartva, hogy barátja italos ál-
lapotban a zászlóval esetleges további botrányt is csaphat, másrészt pedig nehogy
meglássák Hajnóczy tettét és emiatt törjön ki a botrány, illetve �baja legyen� cse-
lekménye miatt Hajnóczynak, elvette a tört nyelü zászlót Hajnóczytól és azt saját
kabátja alá rejtette Vászolyi Erik. Dr. P. E-né, aki ugyanebben a házban lakik a
cselekmény idejében tért haza. Az utcán járó-kel®k a közelben mások nem vol-
tak. Távolabbról vallomása szerint 2-3 személy lehetett. Dr. P-né is már csak azt
látta, amint Hajnóczy a zászlót csavarta. Minthogy a vádlottak közben távoztak
P-né �gyelmeztette V. M. házmestert, illetve nyugdijas tüzrendészeti el®adót. V.
a vádlottak után ment, kérd®re vonta ®ket, hogy miért vették le a piros zászlót,
mire kezdetben tagadták, hogy azt ugy szakitották volna le, hanem arra hivat-
koztak, hogy a földr®l vették fel. A zászlót azonban önként átadták V-nek.

Csak ezt követ®en jelent meg P. K. önkéntes rend®r motorkerékpárjával, vala-
mint egy ismeretlen fér�, aki farkaskutyát vezetett éppen arrafelé P. K. felmutat-
ván igazolványát el®állitotta a vádlottakat a Kinizsi mozi irodájába, majd onnan
az URH.rend®rjár®r nevezetteket el®állitotta.�

� vád és védekezés �

�[. . . ] A tényállás tekintetében [. . . ] a Csillag moziban espressóban történtekre
vonatkozóan Hajnóczy Béla, Vászolyi Erik és M. A. tanuk egybehangzó vallo-
mása alapján tényként fogadta el a biróság, hogy a Csillag espressóban oroszul
és lengyelül beszél® �atalemberekkel szemben nem izgatást megvalósitó módon
ellenséges érületb®l tett megjegyzést Hajnóczy Béla, hanem csupán azért, mert
azok idegen nyelven beszélvén egyedül csak Vászolyi Erik tudott beszélgetésükbe
bekapcsolódni. Ennek ténykénti megállapitását a három személy vallomásán tul-
men®en negativ módon is bizonyitva látja a biróság azért, mert a viszonylag
kisméretü Csillag espressóban sem más vendégek, sem a felszolgáló pincérek, de
maguk az érintett oroszul, illetve lengyelül beszél®, végeredményben azonban ma-
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gyar anyanyelvü �atalemberek sem tartották olyannak I.r.Hajnóczy megnyilatko-
zását, amely miatt akár személyükben érdemesnek tartották volna megsért®dni,
akár pedig demokratikus meggy®z®désükre nézve azt sért® lett volna. Márpedig
a per adatai szerint Szovjetunióban tanuló ösztöndijasokról lévén szó a két �a-
talember személyében, - nyilván nem állták volna meg szó nélkül I.r.Hajnóczy
megnyilatkozását abban az esetben, ha az izgatás, vagy legalább közösség meg-
sértésének megállapitására alapul szolgálhatott volna. Mindezek alapján mell®zte
a biróság a vádiratból a zászló letépés motivumaként annak ténybeli el®zményi
megállapitását, hogy Hajnóczy Béla a zászló letépését megel®z®en már a Csillag
espressóban olyan antidemokratikus megnyilvánulást mutatott, amely végül is a
zászló letépésében csucsosodott ki. [. . . ]

P-né tanú vallomásából nyilvánvaló, hogy a zászlórud letörését egyedül ® látta
és a környéken csak a Kinizsi utca másik végén látott embereket, 2-3 személyt.
[. . . ] Vallotta, hogy akkor a közvetlen környéken egyedül volt. Mindebb®l tehát
nyilvánvalóan megállapitható, hogy a tulajdonképpeni büncselekmény elköveté-
sének Dr.P-né az egyetlen tanuja, de az is csak részben tudja tanusitani azt,
hogy a zászlót a vádlottak már csavarták fel amikor ® észlelte a két �atalembert,
valamint az el®ttük haladó sárga kabátos n®t. [. . . ]

M. A. volt a legjózanabb a társaságban, hiszen csak a délutáni órákban fo-
gyasztott egy kupica konyakot, azt követ®en mozi után kizárólag csak fekete kávét
fogyasztott. Vallotta, hogy a két fér� viszont nagyon ittas volt, de f®leg Hajnó-
czy I.r. vádlott. Vallotta, hogy a f® vita azon volt, hogy Vá.. Hajnóczy még más
szórakozó helyre is akart menni, ® pedig részben az id® el®rehaladottsága miatt,
részben pedig a vádlottak ittassága miatt már haza akart menni. Vallotta, hogy ®
és Vászolyi, valamin közvetlen vitába voltak akkor, amikor hátuk mögött reccse-
nést hallott, s igy nem vitatható, hogy a zászlórud eltörése egyedül Hajnóczy
I.r.vádlott önálló cselekménye volt.

V. M. nyugdijas tüzrendészeti el®adó a Kinizsi utca 22.szám alatti ház házfel-
ügyel®jének férje, vallotta, hogy Dr.P-né azzal jött be a lakásába, hogy hiányzik
a piros zászló, azt �atalemberek viszik. E közlés után kirohanva már csak azt ész-
lelte, hogy az alacsonyabb személy /Vászolyi II.r. vádlott/ tekerte fel a zászlót,
majd igyekezett a balonkabátja alá rejteni. E tanú vallomásából tehát az is kivi-
láglik közvetve, hogy Dr.P-né sem látta a zászló kiemelésének, illetve zászlónyél
eltörésének tényét, hiszen vallomásából az tünik ki, hogy Dr.P-né a piros zászló
ellopását közölte vele. Igazolta, hogy kezdetben tagadtak a vádlottak, de utóbb
mindenféle vonakodás nélkül önként odaadták neki a zászlót. Igazolta, hogy véle-
ménye szerint a zászló levétele virtuskodásból történhetett, mert olyan alacsonyra
volt kitéve a vörös zászló, hogy a házkezelési igazgatóságot is �gyelmeztette, hogy
miért nem magasabbra tüzték azt, mint a nemzeti szinü zászlót. [. . . ]

I.r.Hajnóczy Béla vádlott a tényeket és bünösségét beismerte, csak arranézve
tagadta bünösségét, hogy a zászlót izgató célzattal tépte volna le. Ezenkivül
nagyfokú ittasságával is védekezett.

II.r.Vászolyi Erik vádlott nem érezte ugyan magát bünösnek, de a tényeket
és cselekményét, illetve annak helytelenségét maradéktalanul elismerte. Védeke-
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zésének lényege az volt, hogy ®, aki orosz n®t vett el feleségül, s aki egyébként
sem érezte magát annyira ittasnak, amikor fel�gyelt Hajnóczy zászló letörésére,
valósággal zavarban volt és aközött kellett választania, hogy otthagyja-e a zász-
lót, vagy sem. Az els® eset azzal a veszéllyel járt, hogy más személyek is jöhetnek
az utcán, s ebben az esetben még rosszabb helyzet állhatott volna el®, hiszen a
letépett, vagy törött nyel¶ zászló puszta látása nagyobb botrányt jelentett volna.

A biróság a vádirati és az ügyész által is inditványozott izgatás helyett Hajnó-
czy Béla I.r.vádlott magatartását a Btk.217.�-ába ütköz® közösség megsértésének
min®sitette. [. . . ]

[A] büntett elfogadható inditéka, s az elkövetés módja nem akadálya a Btk.
217.�. megállapitásának. Végül a Legfels®bb Bíróság iránymutatása az elkövet®
személyi körülményinek vizsgálatát irja el®. [. . . ] Összegezve: olyan egyéniségként
áll a biróság el®tt, aki tettét inkább �politikai elmaradottsága, s a �atalabbak poli-
tikai éretlensége� miatt követte el, miként azt a 401.számu elvi döntés a Btk.217.�.
el®feltételeként kiemeli. Semmiféle perbeli adat nincs arra negative megállapit-
hatolag, amely motivumként ellenséges politikai támadás célzatára utalna.�

� a büntetés kiszabása �

�A büntetés kiszabásakor enyhit® körülményként értékelte a biróság I.r.Hajnóczy
vádlott vonatkozásában a tárgyaláson a bünösség elismerésére is kiterjed® teljes
ténybeli beismer® vallomását, és megbánást mutató magatartását. Eddigi bün-
tetlen el®élete ugyancsak enyhit® körülmény. Sulyositóként értékelte viszont a
biróság, hogy cselekményét éppen május 1. el®tti id®ben, tehát a nemzetközi
munkás összefogás el®estéjén követte el. [. . . ] Nem kerülte el a biróság �gyelmét
az sem, hogy a vádlott ajelen bünügyben 1964 április 30-tól kezdve 1964 junius hó
18.napjáig el®zetes fogvatartásban volt, s igy e tényleges fogvatartási id® mellett
az eset összes körülményeit is �gyelembe véve javitó nevel® munka alkalmazá-
sát tartotta megfelel®nek a Btk.34.�-ában meghatározott nevelési és visszatartási
céloknak. [. . . ]�

� a megszüntet® rész indokolása �

�Vászolyi Erik II.r.vádlott vonatkozásában perbeli adatot képez, hogy köztiszte-
letben álló gimnáziumi tanár volt a büncselekmény elkövetése idején.[. . . ] Sem-
miféle olyan peradat nincs, hogy bármilyen vonatkozásban szemben állna a népi
demokrácia célkitüzéseivel. [. . . ] Felesége orosz n®, a Lumumba Egyetem tanára,
házasságukból egy 4 éves kiskoru gyermek is van, s igy családi kapcsolata ré-
vén is inkább szimpátia, semmint ellenséges érzület állapitható meg részér®l a
Szovjetunióval szemben. Ezért a biróság a Btk.60.�. értelmében �gyelmeztetést
alkalmazott e vádlottal szemben. [. . . ]�
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Fikció a jegyz®könyvben

�Ha a �ktív világok oly kellemesek, miért ne próbálnánk meg a tényleges világot is
�kcióként olvasni? Vagy, ha a �ktív világok oly kicsik és megtéveszt®en kelleme-
sek, miért ne próbálnánk meg olyan �ktív világokat kitalálni, melyek éppannyira
bonyolultak, ellentmondásosak és provokatívak, mint a tényleges világ?� Ekként
teszi fel a kérdéseit élet és m¶ átjárhatóságára és egybemosódására vonatkozóan
Umberto Eco a Fiktív jegyz®könyvek cím¶ írásában.26 Majd a következ®képpen
folytatja. �[T]ehát olyan esetekr®l lesz szó, amikor kénytelenek vagyunk a �kciót
és az életet transzponálni � vagyis az életet úgy olvasni, mintha �kció volna, s
a �kciót, mintha élet volna. Ezeknek az összekeveredéseknek némelyike kellemes
és ártatlan, némelyike abszolúte elkerülhetetlen, némelyike pedig rémiszt®.�27 A
szocializmus igazságszolgáltatása és ennek szövegei nem tartoztak (és ahol még
most is, ott nem tartoznak) a kellemes világok közé. Az, hogy elkerülhetetlen-
ként, rémiszt®ként � vagy ez esetben leginkább groteszkként � olvashatjuk ®ket
(életet és szöveget), az mindenekel®tt magában az olvasás aktusában képz®dik
meg. Mindenesetre: úgy gondolom, a részleteiben idézett jegyz®könyv és a szi-
gorúan vett büntet®jogi fejtegetésekt®l �megszabadított� ítélet szövegében lehe-
tetlen nem meghallani a kész elbeszélést (pl. egy Örkény-novellát) vagy látni egy
elbeszélés (pl. A f¶t® vagy Hajnóczy egyéb történeteinek) nyersanyagát és szöveg-
alkotó eljárásainak elemeit. A szöveg Eco els® és második szint¶ mintaolvasója
számára egyaránt azonosítható elbeszélésként, azaz par excellence szépirodalmi
szövegként: megtalálja benne olvasmányát az is, aki csak �meg akarja tudni, mi
lesz a történet vége�, de � minden más szöveghez hasonlóan � szólhat ahhoz az
olvasóhoz is, �[. . . ] aki nem egészen tudja, milyenfajta olvasónak kívánja ®t az
adott történet, és szeretné kideríteni, milyen vezet®nek bizonyul a mintaszerz®
az olvasó számára�.28 Figyelmünket a második szint¶, tehát a �szemiotikus- vagy
esztéta-olvasóra� irányítva: még akkor is ilyenként szólíthatja meg a szöveg, ha
1964-ben annak sem az empirikus szerz®i (Dr. Deák László, a bírói tanács elnöke
és � ne feledkezzünk meg róla � leírója, aki a helyesírás bájának produkálásával
komolyan hozzájárult a szöveg ironikus hatásának létrejöttéhez), sem az akkori
szöveg mintaszerz®je (lényegében a bíró által megszólaltatott korabeli szocia-
lista büntet® igazságszolgáltatás hangja) nyilvánvalóan nem a szöveg utóéletében
megszület® intertextuális iróniára fogékony mintaolvasót képzeltek el maguknak
vagy szerettek volna megkonstruálni. S®t, a hatvanas évek olvasói sem közelít-
hették volna meg ironikus-groteszk elbeszélésként az ítéletet. A jog szövegei nem
ilyenek, társadalmi funkciójukat, jellegüket, következményeiket stb. illet®en sok
tekintetben különböznek az irodalmi szövegekt®l, és semmiképp nem a szépiro-
dalmi alkotások létrehozásának a szándékával fogantatnak. A m¶faj darabjai egy

26 U. Eco: Fiktív jegyz®könyvek. Ford. Gy. Horváth L. In Hat séta a �kció erdejében. Európa
Könyvkiadó, Budapest 1995. 165�198. 165.
27 Uo. 167.
28 U. Eco: A loisyi erd®. In i. m. 41�69. 41; ill. vö. Az intertextuális irónia és az olvasat szintjei.

Ford. Barna I. In La Mancha és Bábel között. Irodalomról. Európa Könyvkiadó, Budapest 2004.
317�352.
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ennél � �in a �eld of pain and death�29 � jóval kegyetlenebb színház produktumai:
kivégeztethetnek, munkatáborba és fegyházba, börtönbe és javító-nevel® inté-
zetbe zárathatnak embereket, megfoszthatják ®ket vagyonuktól, munkahelyük-
t®l, gyermekükt®l. Bármit®l. Tisztában voltak ezzel az idézett dokumentumok �
egyébként legalábbis a bíró személyében kétségtelenül jóindulatú � szerz®i is, és
a szövegek legszembet¶n®bb paratextuális jelöl®i30 (�jegyz®könyv �, �ítélet�) szin-
tén ezt kívánják egyértelm¶vé tenni. Ám intentio auctoris és intentio operis �
mint mindig � ismételten elválhattak egymástól. A másként olvasás lehet®sége
a jelen esetben a történelem (a hatvanas években még elképzelhetetlen, kés®bb
csak váratlan) alakulásával, az id®közben keletkezett szépirodalom könyvtárának
gyarapodásával és maguknak az olvasóknak a megváltozásával teremt®dött meg
napjaink értelmez®i gyakorlata, a kései olvasó számára.

Azzal együtt, hogy: a felsoroltaktól függetlenül és id®ben megel®zve már az
ítélet szövegének egy rejtettebb paratextuális jele (�a cselekmény�) történet-
és elbeszélésszer¶ségre utal, s ezáltal mutatja az utat (vagy: teremt kijáratot)
más � irodalmi � szövegek felé. Az eset különössége, hogy leginkább olyanok
felé, amelyek a bírói döntés meghozatalának id®pontjában még nem jelentek
meg vagy meg sem születtek (mint pl. Örkény egypercesei és Hajnóczy novel-
lái) vagy amelyek korabeli értelmezéseinek hátterét jobbára ugyanazon �lozó-
�ai/társadalomelméleti meggy®z®dések és intézményi környezet határozta meg,
mint a szocialista jogszolgáltatásét (pl. Kafka m¶vei, melyek �prágai iróniáját�
eltartott egy ideig felismerni).31 A speci�kus helyzet magában foglal azonban egy
általánosat is: Robert Cover már fentebb idézett megjegyzése, amely szerint �[a]
jog intézményeinek vagy el®írásainak semmilyen készlete sem létezhet azoktól a
narratíváktól függetlenül, amelyek meghatározzák és jelentéssel töltik meg�, ki-
egészíthet®. Mert nem csak �[. . . ] minden alkotmányhoz tartozik egy eposz és
minden tízparancsolathoz egy szentírás�, de minden ítélethez egy elbeszélés is.

29 R. M. Cover: Violence and the Word. In M. Minow et al. (szerk): Narrative, Violence,
and the Law. The Essays of Robert Cover. Michigan University Press, Ann Arbor, MI 1995.
203�238. 203.
30 Az intertextualitás fogalma jelentéstartományának kiterjesztése során az immáron általa

transztextualitásnak nevezett szövegkapcsolatok öt típusa között tesz különbséget Gérard Ge-
nette. �A második típust az az általában kevésbé explicit és távolságtartóbb kapcsolat alkotja,
amely � egy irodalmi m¶ formálta egységben � a tulajdonképpeni szöveg és aközött áll fenn,
amit aligha hívhatunk másként, mint a szöveg paratextusa: cím, alcím, bels® címek; el®szók,
utószók, bevezet®k, elöljáró beszédek stb.; lapszéli, lapalji, hátsó jegyzetek; mottók; illusztrá-
ciók; mellékelt szórólap, címszalag, borító és számos más járulékos jel, sajátkez¶leg vagy mások
által bejegyezve, melyek a szövegnek egy (változó) környezetet teremtenek, s®t olykor kommen-
tárt is, hivatalosat vagy félhivatalosat, amellyel a puristább és küls® erudícióra kevésbé hajló
olvasó nem rendelkezik olyan könnyen, mint szeretné, s ahogy azt állítja.� G. Genette: Transz-
textualitás. Ford. Burján M. Helikon 42/1�2. (1996) 82�90. 84. Természetesen paratextusnak
tekintend® a m¶fajmegjelölés is.
31 Vö. pl. D. V. Zatonszkij: Franz Kafka és a modernizmus problémái. Ford. Sz. Höcker K.

Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1967., ill. egyfajta áttekintésként Kristó Nagy I.: El®szó. In F.
Kafka: Amerika. Ford. Kristó Nagy I. Magvet® Könyvkiadó, Budapest 1967. 5�36. A prágai
és kafkai irónia �fogalmához� pedig lásd B. Hrabal: Levelek Áprilkának. Ford. Kiss Szemán R.
Göncöl Kiadó, [h. n.] 1992. 125�126, ill. M. Kundera: A regény m¶vészete. Ford. Réz P. Európa
Könyvkiadó, Budapest 1992. 127�148.
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Ez utóbbi megállapítás két lehetséges jelentést is felvehet. Egyrészt azt, hogy a
bírói és egyéb jogalkalmazói döntésekben mindig azonosítható a verbális �kcióte-
remtés mozzanata és egyes m¶veletei; éppúgy, mint � ahogy azt Hayden White
megmutatta � a múlt valóságát híven rekonstruálni igyekv® történetírói munkák-
ban.32 Másrészt azt, hogy alkotmányok és eposzok, parancsolatok és szent (vagy
akár az irodalmi kultuszok gyakorlatában szentként tisztelt) szövegek, ítéletek
és elbeszélések összetartoznak: lokálisak és kontingensek, azaz kultúraspeci�ku-
sak. A hatvanas évek olvasói azért nem olvashatták volna ironikus elbeszélés-
ként a Hajnóczy-ügy jegyz®könyvében és ítéletében foglalt történetet, mert ehhez
szükség volt a világ, egy kultúra � s benne jog és irodalom együttes � megvál-
tozására. Másként � mondjuk: demokratikusabban � m¶köd® jogrendre éppúgy,
mint Kafka, Ha²ek, Örkény, Hrabal, Mro»ek, Hajnóczy, Esterházy stb. m¶veinek
a recepciójára. S®t, ez utóbbiak nélkül az ügyészi érvelés kijelentései (1.�[A] vád-
beli eset alkalmával vádlott már hosszabb id® óta munkaviszonyban nem állt.� 2.
�Ebb®l megállapítható, hogy vádlott olyan személy, aki nehezen illeszkedik be a
szocialista társadalomba.� 3.�És ez a tény már választ ad arra, miért követte el
a vád tárgyává tett b¶ncselekményt.�) a kirekesztés és elítélés fenyeget® gesztu-
saiként ugyanolyan félelmetesen hatnának, mint elhangzásuk idején. S számomra
ez egyben azt is jelenti (talán nem túlzás), hogy minden kultúra jogrendjének
ítéletei csak azokat az elbeszéléseket �mesélhetik el�, amelyeket a saját irodalmuk
már megírt ; legyen szó akár regionális, nemzeti, etnikai, vallási stb. identitásokhoz
köthet® kultúráról.

Ez persze felveti a kérdést, hogy ki hallja a fenti dokumentumrészletekben
rejl® ironikus-groteszk elbeszélést? Hallhatja-e egy argentin, egy benini, egy nor-
vég, portugál vagy új-zélandi olvasó? Vagy: hallja-e majd egy 23. századi? Vagy:
halljuk-e mi rendesen? Nem tudom. Mindenesetre: úgy vélem, Kelet-Közép Eu-
rópában � most és itt és egyel®re � megvan az esélye annak, hogy meghalljuk a
történetet, és talán � az egyedi eseten túl � a tanulságait is.33

S remélem, nem maradok egyedül azzal a véleményemmel sem, hogy a jegy-
z®könyv és az ítélet szövegei Hajnóczy több elbeszélésének, köztük A f¶t®nek, a
legfontosabb intertextusai közé tartoznak.

32 Vö. H. White: A történelmi szöveg mint irodalmi m¶alkotás. Ford. Novák Gy. In Kiss A.
A. et al. (szerk.): Testes könyv. Ictus � Jate Irodalomelm. Csop., Szeged 1996. 333�354.
33 Vö. Vajda M.: Ilisszosz-parti beszélgetések. Jelenkor Kiadó, Pécs 2001. 14. (�A szocializmus

mutatta meg a legvilágosabban és a legegyértelm¶bben a modernitásban bennerejl® nihilista
tendenciát. Ha nincsen fülünk a tetszhalott szocializmus logoszához, s pillanatnyilag sem a
Nyugat, sem az európai Kelet nem látszik azzal a képességgel rendelkezni, hogy meghallja
ennek logoszát, akkor ebb®l vagy egy ismétlés nélküli mozgás következik, ami maga a nihil
[. . . ], vagy valami rossz ismétlés, egy nem eleven, holt ismétlés. Nietzschének ugyanis igaza
volt: �Ha valaki nem tud megközelíteni valamit az élményei révén, akkor nincs is füle hozzá.�
Kelet- és Közép-Európa ezzel szemben nem akarja, hogy füle legyen hozzá. Csak azt akarjuk
hallani, amit meghallanunk hosszú id®n át tiltva volt. Ami persze érthet® is. Önismeret, saját
gondolat, tudni, ki ez a valaki, a modernitás embere � talán nincsen is a mai ember számára
más út e kérdést megválaszolni, mint az, amely a nihilizmuson, s annak egyre újból ismétl®d®
látszatmeghaladásán át vezet.�)
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Tényállás és szónoki narratíva Cicero Pro Cluentiójában∗

Nótári Tamás

Az Aulus Cluentius Habitus büntet®ügyében (causa publica) tartott véd®beszéd
� a leghosszabb ránk maradt, ténylegesen elhangzott cicerói oratio � 66-ból, vagy-
is Cicero praetorságának évéb®l származik. Bizonyos szemszögb®l a cicerói ars
oratoria ékköve, hiszen narratívája eleven, szinte krimiszer¶en fordulatos, az ese-
mények, a helyszínek, és az id®síkok merészen, olykor látszólag logikátlanul, ám a
szónok által elérni kívánt hatásnak alárendelve pontos kiszámítottsággal váltják
egymást.

Cluentiust egyfel®l azzal vádolták, hogy mostohaapját, Statius Albius Oppia-
nicust megmérgezte. A vád másik részének alapjául az a büntet®eljárás szolgált,
amelyben nyolc évvel korábban Cluentius ellene elkövetett mérgezési kísérlet-
tel vádolta meg Oppianicust, amelynek következtében Oppianicus szám¶zetésbe
kényszerült � az aktuális perben azonban a vád azt is felhozta ellene, hogy a haj-
dani törvényszék pusztán azért nyilvánította b¶nösnek Oppianicust, mert Cluen-
tius megvesztegetette a bírákat. A mérgezéses vád alapját képez® b¶ncselekmé-
nyek elbírálásának alapjául a 81-es lex Cornelia de sicariis et vene�cis szolgált, a
bírák megvesztegetésének tilalma azonban csak a szenátori rendre állt, Cluentius
pedig a lovagrendhez tartozott.

1. A Pro Cluentio történeti háttere

Az Aulus Cluentius Habitus védelmében 66-ban elhangzott beszédet a húsz évvel
kés®bb írott Oratorban Cicero a három stílusnem egyazon beszédben történ®

∗ Jelen tanulmány a jogi retorika egy kivételesen igényesen megmunkált darabja, Cicero Pro
Cluentiója kapcsán kíván rávilágítani a jog (tudománya) és a retorika (m¶vészete) közti lehetsé-
ges kapcsolódási pontokra, hangsúlyozva egyúttal, hogy Cicero oratiói gyakorlati motivációból
születtek, a bel®lük a kor jogrendjér®l lesz¶rhet® tanulságok szükségszer¶ következmények, a
bennük taglalt jogi témák inkább eszközei, mint céljai a szónoknak; e beszédek vizsgálata során
nem választhatjuk szigorúan ketté a jogi és a �lológiai kérdésfelvetéseket, egyik aspektusnak a
másik rovására történ® érvényesítése, a forrás strukturális egységének megcsonkítása a komp-
lexitásra törekv® Cicero szellemiségével is ellentétes volna.

A Pro Cluentio magyar fordítását lásdMarcus Tullius Cicero összes perbeszédei. Fordította,
jegyzetekkel ellátta és a bevezetést írta Nótári T. Lectum, Szeged 2010. 631�694.
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alkalmazásának példájaként említi,1 és egy kifejezetten jól sikerült fordulatot2 fel
is idéz bel®le.3 Quintilianus a szónok ítél®képességér®l írva a Cluentianát mint
a jól felépített szónoki stratégia iskolapéldáját hozza fel,4 másutt pedig kifejti,
hogy Cicero homokot (vagyis port) hintett a bírák szemébe.5 A beszédet Gellius is
idézi,6 az ifjabb Plinius Cicero legkiemelked®bb szónoki teljesítményének tartja,7

a jogtudósok közül pedig Claudius Tryphoninus tesz említést róla.8 Az újkori
�lológia szintén jelent®s teret szentelt a Pro Cluentiónak, Theodor Mommsen az
antik �kriminálstatisztika� kiemelked® példájaként emlékezik meg az oratióról.9

A per vádlottja, A. Cluentius Habitus az egymással sokszoros sógorságban
és rokonságban álló Auriusok, Albiusok, Cluentiusok és Magiusok uralta észak-
apuliai Larinumban született,10 amely a Rómában is burjánzó b¶nök11 tükörké-
pét mutatja � és még csak az sem állítható, hogy kisvárosi léptékben.12 Apját,
az id®sebb Cluentiust tizenöt éves korában, 88-ban veszítette el,13 két évvel ké-
s®bb anyja, Sassia újból férjhez ment, méghozzá leánya, Cluentia férjéhez, vagyis
saját vejéhez, A. Aurius Melinushoz.14 Cicero innen datálja a vádlott és anyja
közti rossz viszonyt, azt állítja ugyanis, hogy Sassia eljárása annyira felháborí-
totta Cluentiust, hogy elhatározta: nem kíván anyjával semmilyen kapcsolatot
fenntartani.15 Aurius � állítólag St. Abbius Oppianicus mesterkedései következ-
tében � a sullai proscriptióknak esett áldozatul,16 Cluentius anyja pedig férjhez
ment Oppianicushoz, aki korábban legalább két feleségét®l, Papiától (Magius öz-
vegyét®l) és Noviától elvált, két feleséget, az id®sebb Cluentiát és Magiát pedig
elvesztett.17

1 Cic. Or. 103.
2 Cic. Cluent. 199.
3 Cic. Or. 108.
4 Quint. Inst. 6, 5.
5 Uo. 2, 17, 21. �gloriatus est o�udisse tenebras iudicibus Cluentianis.�
6 Gell. 16, 7, 10.
7 Plin. Epist. 1, 20, 4.
8 Tryph. D. 48, 18, 39. Ehhez lásd Nörr, D.: Cicero-Zitate bei den klassischen Juristen.

Zur Bedeutung literarischer Zitate bei den Juristen und zur Wirkungsgeschichte Ciceros. In
Ciceroniana. Atti del III Colloquium Tullianum. Roma 1978. 111�150., 122. skk.

9 Mommsen, Th.: Römische Geschichte, III. Duncker&Humblot, Berlin 18756. 528.
10 A per hátteréül szolgáló események rövid összefoglalását lásd Hoenigswald, G. S.: The

murder charges in Cicero's Pro Cluentio. Transactions of the American Philological Association
93 (1962) 109�123., 109. sk. A vád jogi hátteréhez b®vebben lásd Classen, C. J.: Cicero, the
Laws, and the Law-Courts. Latomus, Revue des Etudes Latines 37 (1978) 597�619., 604. skk.,
Pugliese, G.: Aspetti giuridici della Pro Cluentio di Cicerone. Iura 21 (1970) 155�181., Classen,
C. J.: Die Anklage gegen A. Cluentius Habitus (66 v. Chr. Geb.). Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 89 (1972) 1�17.
11 Vö. Sall. Cat. 11, 4.
12 Kroll, W.: Ciceros Rede für Cluentius. Neue Jahrbücher für das klassische Altertum 53

(1924) 174�184., 176.
13 Cic. Cluent. 11.
14 Uo.12. sk.
15 Uo.16. Vö. Hoenigswald: i. m. 115.
16 Cic. Cluent. 25.
17 Uo. 27. sk.
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Érdemes megemlíteni, hogy az id®sebb Oppianicus és Cluentius közti gy¶lö-
letet illusztrálandó Cicero nem él azzal a lehet®séggel, amit az Oppianicus által
mostoha�a ellen megkísérelt merénylet pszichológiai motivációjaként jól ki tudna
használni, nevezetesen nem tesz említést arról, hogy Cluentius hogyan � esetle-
gesen milyen ellenszenvvel és haraggal � fogadta anyja és Oppianicus házasság-
kötésének tényét.18

Magia volt az ifjabb Oppianicus anyja, aki Cluentius, vagyis mostohaanyja �a
ellen 66-ban vádlóként lépett fel. Az id®sebb Oppianicus állítólag meg akarta mér-
geztetni mostoha�át, Cluentiust, s terve kivitelezéséhez C. Fabriciust használta
fel, aki a libertinus Scamanderrel együtt az Cluentiust kezel® orvos rabszolgájának
segítségét igyekezett megnyerni a gyilkosság végrehajtásához.19 Hogy a gyilkos-
sági kísérlet ténye mennyiben volt bizonyítottnak tekinthet® � kideríthetetlen,
Cluentius azonban vádat emelt el®ször Scamander, majd Fabricius, végül pedig
mostohaapja, az id®sebb Oppianicus ellen. A vádlottakat a törvényszék b¶nös-
nek találta, Oppianicust azonban csak csekély szavazati többséggel ítélték el.20

A pert számos gyanús körülmény kísérte, így például a bírákat szabálytalanul
sorsolták ki,21 a vesztegetés gyanúja22 több szenátor, így például C. Fidiculanius
Falcula,23 M. Atilius Bulbus és Staienus kapcsán is felmerült.24

Mindezek alapján széles körben elterjedt a gyanú, hogy a pert vesztegetések,
illetve vesztegetési kísérletek befolyásolták. Cicero � Oppianicus elítélése ellenére
� úgy igyekszik beállítani, hogy a veszteget® maga Oppianicus lehetett, s ennek
köszönhette, hogy a törvényszék tagjainak közel a fele szavazott ártatlansága
mellett, ellentétben Scamander és Fabricius egyhangú elítélésével, Oppianicus
véd®je, L. Quinctius viszont Cluentiust gyanúsította meg vesztegetéssel, hiszen
vádemelésével végeredményben sikert aratott, és ezen ügyet használta fel arra,
hogy néptribunusként a népgy¶lés el®tt a törvényszékeket alkotó szenátori rend
korruptsága ellen agitáljon.25 A per tehát politikai hullámokat vetett, és több, a
perben bíróként részt vev® szenátor elleni eljárás alapjául szolgált.26 Cicero, aki a
74-es eljárásban Scamandert védte, éppen Oppianicus csekély szavazattöbbséggel
történt elítélése miatt � amib®l a vádlott által elkövetett vesztegetésre nézvést
akart bizonyítékokat, vagy legalábbis érveket kreálni � az ügyet a törvényszékek
megvesztegethet®ségének iskolapéldájaként említi.27

18 Hoenigswald: i. m. 116.
19 Uo. 47. skk.
20 Vö. Cic. Caecin. 29.
21 Cic. Verr. 2, 1, 157.
22 Uo. 1, 29.
23 Cic. Caecil. 28. sk.
24 Cic. Verr. 2, 2, 79.
25 Cic. Cluent. 74. skk.
26 Classen, C. J.: Recht, Rhetorik und Politik. Untersuchungen zu Ciceros rhetorischer Strate-

gie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1985. 21.
27 Cic. Verr. 1, 38�40.
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Elítélése után két évvel, 72-ben az id®sebb Oppianicus szám¶zetésben, ám
Róma közelében meghalt28 � a vád állítása szerint Cluentius mérgeztette meg29

�, halálának körülményeir®l azonban tárgyszer¶ adat nem áll rendelkezésünkre.
Özvegye, Sassia �át (vagyis Oppianicus mostoha�át), Cluentiust azzal gyanúsí-
totta meg, hogy megmérgezte Oppianicust, és gyanúját � els®sorban rabszolgák-
ból kicsikart � tanúvallomásokkal igyekezett meger®síteni, ám e téren nem járt
sikerrel.30

Miután azonban további halálesetek történtek, amelyekbe Cluentius tisztázat-
lan körülmények között belekeveredett, 66-ban az ifjabb � a per idején feltehet®en
huszonegy éves31 � Abbius Oppianicus vádat emelt a lovagrendi Cluentius ellen
a sullai lex Cornelia de sicariis et vene�cis alapján, amely magában foglalta
az emberölés, a tiltott fegyverviselés, a méreg el®állításának és emberölési céllal
történ® továbbadásának tényállási elemét, valamint a gyújtogatást és bizonyos
eljárási b¶ncselekményeket, így például a törvényszék megvesztegetését ártatlan
személyek elítéltetése céljából � ezen utóbbi tényállási kört azonban csak magist-
ratusokra és szenátorokra terjesztve ki.32 Ez alapján � a törvény bet¶jét tekintve
� Cluentiust már csak azért sem lehetett volna b¶nösnek nyilvánítani a vesztege-
tés vádjában, mert nem tartozott bele a törvény alanyi körébe, hiszen lovagrendi
családból származott, és sohasem viselt állami hivatalt.33

A iudex quaestionis tisztségét Q. Voconius Naso látta el,34 a vád oldalán
a �atal Titus Attius pisaurumi lovag lépett fel,35 az ellene felhozott vádpontok-
ban nagy valószín¶séggel b¶nösnek tekinthet® Cluentius védelmét pedig a 66-ban
praetorként fungáló Cicero vállalta, és érte el a vádlott felmentését.36 A tör-
vényszék harminckét esküdtb®l állt, s ezek a 70-es lex Aurelia iudiciaria alapján
egyharmad részben szenátorokból, egyharmad részben lovagokból, s egyharmad
részben tribuni aerariib®l állt.37

A védelem kett®s ágon futott: nem tért rá azonnal a f® vádpontra, hanem
el®bb a vesztegetés kérdésével foglalkozott. Hogy saját, a vesztegetésr®l szóló
elbeszélését alátámassza, a vádlónál b®vebben tárgyalja a vesztegetés tematiká-

28 Kroll: i. m. 174.
29 Vö. Cic. Cluent. 161. skk.
30 Hoenigswald: i. m. 111., Kroll: i. m. 175.
31 Stroh, W.: Taxis und Taktik. Die advokatische Dispositionskunst in Ciceros Gerichtsreden.

Teubner, Stuttgart 1975. 195.
32 Ennek tényállási köréhez lásd Kunkel, W.: Untersuchungen zur Entwicklung des römischen

Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit. Abh. der Bayer. Akad. der Wiss., München 1962.
64�70., Cloud, J. D.: The primary purpose of the lex Cornelia de sicariis. Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 86 (1969) 258�268., Classen, C. J.:
Cicero, Cluent. 1-11 im Licht der rhetorischen Theorie und Praxis. Rheinisches Museum 108
(1965) 104�142., 140., Humbert, J.: Comment Cicéron mysti�a les juges de Cluentius. Latomus,
Revue des Etudes Latines 16 (1938) 275�296., 276., Humbert, J.: Les plaidoyers écrits et les
plaidoiries réelles de Cicéron. Presses Universitaires de France, Paris 1925. 115. sk.
33 Stroh: i. m. 196.
34 Cic. Cluent. 147. sk.
35 Uo. 65. 84. 156., Brut. 271.
36 Kroll: i. m. 174.
37 Stroh: i. m. 202.
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ját: el®ször az id®sebb Oppianicus b¶nös el®életét részletezi, s a Cluentius elleni
merényletkísérlethez kapcsolódó két korábbi perrel foglalkozik. A bevezetésben
Cicero bejelenti, hogy véd®beszédében a vád által jelzett kett®s csapásvonalat
követi, valamint megindokolja, hogy az els® ponttal miért foglalkozik behatób-
ban, mint a másodikkal: a mérgezés vádja teljességgel alaptalan, s ezért röviden
letudható, a vesztegetési ügy már nyolc éve rögzült a köztudatban, amelynek
felszámolására a véd® és a bírák közös er®feszítésére lesz szükség. A véd®beszéd
els® része három alfejezetb®l áll, amely az id®sebb Oppianicus el®életével, a 74-
es év mérgezési perével és a vesztegetési üggyel foglalkozik. A beszéd második
részében, amely immáron a f® vádponttal, vagyis a Cluentius által Oppianicus
ellen méreggel elkövetett gyilkosság kérdésével foglalkozik, a szónok lapidáris tö-
mörséggel, és már-már gyanús könnyedséggel siklik át a vádlott állítólagos egyéb
viselt dolgai és maga a mérgezés b¶ntette felett.

2. A iudicium Iunianum és a törvényszéki vesztegetés �vádja�

Beszédének kiindulópontjául Cicero a subscriptor Attius oratióját választotta �
minthogy a f®vádló, Oppianicus alig mondott valamit38 �, amit®l mint retorikai
teljesítményt®l a jelek szerint nem tagadta meg az elismerést. Már els® mon-
dataiban is az ellenfél beszédére próbált meg re�ektálni, illetve annak hatását
igyekezett tompítani, ami azonban jelent®s kételyt ébreszthet bennünk afel®l,
hogy az ellenfél érvelését torzítás nélkül rekonstruálta.39

Azzal, hogy Attius tagolását elfogadva beszél,40 kétségkívül arra törekedett,
hogy hallgatóságában az ®szinteség, az igazsághoz való ragaszkodás és a szónoki
taktika hiányának benyomását keltse.41 Néhány paragraphusszal kés®bb a hall-
gató, illetve az olvasó meglep®dve tapasztalhatja, hogy Cicero éppen a vádló
rendszerét®l való eltéréssel, a tények, a körülmények és a bizonyítékok egyéni el-
rendezésével kívánja igazáról meggy®zni a bírákat, hangsúlyozva, hogy az általa
felállított struktúra teljes terjedelm¶ megismerése után lesz majd lehet®ségük
végs® véleményt formálni és ítéletet alkotni a történtekr®l.42

Az ellenfél által � Cicero állítása szerint43 � éppen hogy érint®legesen tárgyalt
tényleges vád, vagyis a mérgezések (egész pontosan három mérgezés) vádpont-
jának cáfolata elé a szónok látszólag bizakodva tekint, amivel szembeállítja a
kimerít®en taglalt és a nyilvánosság számára kell®képpen közismert vádpontot, a
nyolc évvel korábban ítélkez® törvényszék megvesztegetésének vádját, s egyúttal
nyomatékosítja, hogy a most felállt törvényszék hatáskörébe csupán a mérgezések
vádja tartozik.44 (A Cluentius ellen felhozott mérgezési vádpontok a cicerói vé-

38 Cic. Cluent. 65.
39 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 24.
40 Cic. Cluent. 1. Vö. Classen: Cicero, Pro Cluentio. . . i. m. 106., Stroh: i. m. 194.
41 A veritas visszatér® motívum a beszédben � Cic. Cluent. 4. 5. 6. 81. 83. 88. 142. 172. 183.

Vö. Quint. Inst. 9, 2, 19.
42 Cic. Cluent. 6.
43 Quin. Inst. 4, 1, 36.
44 Cic. Cluent. 1. 2. Vö. Classen: Cicero, Pro Cluentio. i. m. 107., Hoenigswald: i. m. 109.
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d®beszéd alapján a következ®k lehettek:45 az id®sebb Oppianicus megmérgezése
Strato, Micostratus és M. Asellius b¶nsegédletével,46 C. Vibius Capax megmér-
gezése47 és az ifjabb Oppianicus ellen megkísérelt merénylet.48)

Ugyanakkor a vesztegetés vádját sem hagyhatja teljességgel �gyelmen kívül
� hiszen Attius hosszan beszélt róla �, ehelyett inkább ellentámadásba lendül: e
vádpontot politikai indítékból fakadó rágalomnak, s mint ilyet komolyan fenye-
get® veszedelemnek min®síti, aminek kezelése a véd®t®l nem szokványos straté-
giát, a bíráktól pedig mély és bölcs belátást követel meg.49 A vádat ily módon
sikerül kell®en általánosítania, mintha az csupán a vesztegetés és a törvényszéki
korrupció ténye, nem pedig személy szerint Cluentius ellen irányulna.50

Azzal, hogy a szónok megkísérli védencét évek óta tartó politikai üldözés áldo-
zataként bemutatni, természetesen a bírák részvétét igyekszik elnyerni, akik felé
nem mulasztja el hangsúlyozni tárgyilagosságukba és igazságérzetükbe vetett hi-
tét, amit az aequitas fogalmának visszatér® felhasználásával is nyomatékosít.51 A
bevezetés végén Cicero összefoglalja véd®beszédének tervét, amelyben azonban
csak a korábbi kijelentése szerint jogilag jelentéktelen vád, a vesztegetés kezelé-
sének stratégiájáról tesz említést.52 Ennek kapcsán bejelenti, hogy a vesztegetés
vádja korántsem alaptalan, csak éppen iránya teljesen eltér® attól, amivel eddig
a köztudatot mérgezték: az id®sebb Oppianicus ügyében ugyanis valóban sor ke-
rült a bírák megvesztegetésére, csak éppen nem Cluentius által, hanem Cluentius
ellen.53 Ezen utóbbi momentummal � amire stricto sensu nem lett volna szük-
sége, hiszen elegend® lett volna azzal tisztáznia védencét, hogy bizonyítja: nem
Cluentius vesztegette meg a törvényszéket � kett®s célt kívánt elérni: egyfel®l
Scamander és Fabricius ügyét összekapcsolja Oppianicus perével az azokban ho-
zott ítéleteket praeiudiciumként beállítva,54 másfel®l lehet®séget nyit magának
arra, hogy behatóan foglalkozzék Oppianicus minden relevánsnak ítélt, illetve a
törvényszék és a hallgatóság elrettentésére alkalmas gaztettével. Vagyis Cluen-
tius védelmét megel®z®en megfordítja a küzdelem pozícióit, és támadásba lendül
a vádló, pontosabban annak apja ellen.55

A következ® mondatokban még egyértelm¶bbé válik Cicero szándéka. El®-
ször az ifjú vádló fellépését �úi,56 saját arra irányuló döntését, hogy az id®sebb
Oppianicus b¶neit hosszasan taglalja, véd®i kötelességével magyarázza,57 neve-
zetesen azzal, hogy amennyiben egy halottnak kárt okozva egy él® személyen

45 Stroh: i. m. 195.
46 Cic. Cluent. 169. skk.
47 Uo. 165.
48 Uo. 161�163.
49 Uo. 2. 4. 5. 6. 77. 78. 79. 93. 95. 103. 108. 110. 113. 127. 130. 139. 202.
50 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 26.
51 Cic. Cluent. 5. 6. 7. 81. 94. 142. 147. 156. 159. 199. 200. 202.
52 Uo. 9. Vö. Classen: Cicero, Pro Cluentio. . . i. m. 137.
53 Cic. Cluent. 9.
54 Hoenigswald: i. m. 110.
55 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 29. sk.
56 Cic. Cluent. 65. 172.
57 Uo. 118.
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segíteni lehet, úgy ezt meg kell tenni.58 Azzal, hogy a bíráktól el®re elnézést kér,
hogy talán túlságosan is nagy teret szentel az id®sebb Oppianicusnak � biztosítva
®ket egyúttal afel®l, hogy amennyiben az ügy összes körülményeit feltárja, az ál-
tala védett Cluentius helyzetét is világossá tudja tenni �, megteremti magának
a lehet®séget, hogy tetszése szerint minden, az üggyel közvetlen vagy közvetett
kapcsolatban álló adalékot bevonjon oratiója körébe.59

A bevezetésben60 tehát a vádló és a subscriptor iránti látszólagos elisme-
rés és rokonszenv, valamint a védence sanyarú helyzete felett érzett sajnálkozás
kifejezése után határozottan szétválasztja a vádpontokat: a tényszer¶en talán
jobban alátámasztható, ám az adott ügyben jogilag irreleváns, politikai okokból
ugyanakkor veszélyesnek ábrázolt vesztegetést, és az eljárás szempontjából nagy
jelent®séggel bíró, azonban könnyedén cáfolható gyilkossági kísérletet � viszony-
lag kevés szót vesztegetve mind a vádlóra, mind a vádlottra, a bírák �gyelmét az
id®sebb Oppianicusra irányítva.61

Az események leírását Cicero tudósításszer¶en kezdi,62 szikár stílusban beszél
az id®sebb Cluentius mint tiszteletreméltó polgár haláláról, valamint az ifjabb
Cluentiának A. Aurius Melinusszal kötött házasságáról.63 Hamarosan rátér Clu-
entius anyjára, a saját vejével házasságra lép® Sassiára. E ponton megszakítja
mondatát az anya szónál, s hangsúlyozza, hogy minden galádsága ellenére anyá-
nak nevezi,64 talán annál is inkább, mert a latin nyelvben nehezen volna vissza-
adható a görög métér amétór65 kifejezés.66 Számos alkalommal hangsúlyozottan
anyának nevezi Sassiát, hogy a megnevezéssel és a neki tulajdonított gaztettek
kontrasztálásával kiemelje az általa elkövetett cselekedetek természetellenes és
b¶nös voltát, s minthogy Sassia eljárása els®sorban leánya, Cluentia, nem pedig
Cluentius ellen irányult, a szónok csak némi ügyeskedés árán tudja felépíteni a
két momentum közti kapcsolatot.67

Az eredeti bejelentéssel szemben � miszerint Oppianicus 74-es perét, illetve
az annak kapcsán történt vesztegetéseket kívánja taglalni68 � Cicero amint Sassia
nevét kimondja, mintegy hirtelen indulattól vezérelve rátér annak vejével kötött
házasságára és lányának el¶zésére,69 s ehelyütt nem elégszik meg a tények tár-
gyilagos felsorolásával, hanem azok kapcsán mindvégig er®teljes felháborodástól
áthatott fortissimóban dramatizálja az eseménysort, a védeleméb®l a vád hang-
szerelésébe csapva át.70 Támadását nem a vesztegetéshez vagy a mérgezésekhez

58 Cic. Cluent. 10. Vö. Classen: Cicero, Pro Cluentio. . . i. m. 135.
59 Cic. Cluent. 11. Vö. Humbert: Comment Cicéron mysti�a. . . i. m. 277.
60 Uo. 1�11.
61 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 32.
62 Cic. inv. 1, 28�29., Quint. Inst. 4, 2, 129. sk.
63 Cic. Cluent. 11.
64 Cic. Cluent. 12.
65 Soph. El. 1154.
66 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 33.
67 Vö. Cic. Cluent. 14. 18. 44. 167. 169. 174. 178. 186. 188. 190. 192. 199. 200. 201.
68 Humbert: Comment Cicéron mysti�a. . . i. m. 276.
69 Cic. Cluent. 12�16.
70 Uo. 14. 15.
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közvetlenül köt®d®, hanem a vádhoz csupán lazán kapcsolódó személy ellen intézi,
mindezzel � az antik retorikai egyik alaptoposzának megfelel®en � azt demonst-
rálja, hogy az adott ember cselekedeteinek motivációi életviteléb®l feltárhatók.71

Cicero nem véletlenül igyekszik Sassia ellen az indulatokat felkorbácsolni, hi-
szen a Cluentiusszal szembeni ellenérzést és el®ítéleteket valamiképpen ellensú-
lyozza, az ifjabb Oppianicus vádemelését pedig a gyermeki pietas aktusaként
igyekszik beállítani.72 Miel®tt az alaptörténethez visszatérne, ismételten kiemeli,
hogy mindezt azért kell a bíráknak meghallgatniuk, hogy teljes kör¶en megért-
hessék az eseményeket.73

A pietas felvetette kérdések kapcsán � miután tompította a vádló által hangsú-
lyozott gyermeki érzület hatását a bírákra, ami eleve alkalmas volt, illetve lehetett
arra, hogy a hallgatóságot Cluentius ellen hangolja � a szónoknak a következ®,
meglehet®s nehézségeket magukban rejt® problémákkal kellett megküzdenie. Ci-
cerónak döntenie kellett, hogy egyrészt a crimina vene�ciit a vádló dispositióját
követve a iudicium Iunianum után tárgyalja-e, vagy fordítsa meg a sorrendet;
másrészt hogy a status collectionis (vagyis a törvény bet¶ szerinti értelmezésére
hivatkozva), vagy pedig a status coniecturalis szerint (a Cluentius által elkövetett
vesztegetés vádját tagadva és cáfolva) járjon-e el; harmadrészt hogy miként for-
dítsa Cluentius felé a bíráknak az ifjabb Oppianicus felé irányuló rokonszenvét.74

Ezzel az elbeszéléssel a szónok � anélkül, hogy a vádpontok tényleges cáfola-
tára rátért volna � érzékletes képet festett mintegy a vádló motivációját sejtetve
a vádló mostohaanyjának életvitelér®l, aki nagy valószín¶séggel jelen volt a tár-
gyaláson.75 Sassia jellemzésével Cicero valójában rávilágít Cluentius minden ba-
jának, az ellene folyó ármánykodásnak és pernek, a forrására, ily módon a tények
vázolása mellett er®teljes lélektani hatáselemekkel igyekszik manipulálni a hall-
gatóságát már a beszéd elején, hogy ezekre az értékítéletekre további érvelésének
felépítése során is támaszkodhassék.

Ezt követ®en ismételten emlékezteti hallgatóságát Oppianicus b¶neire és el-
ítélésére,76 s az Oppianicus gaztetteivel szembeni esetleges hitetlenkedést leszere-
lend® Cluentius korábbi, mostohaapja ellen irányuló vádemelését mintegy jogos
védelemként igyekszik feltüntetni, és kizárólagosan Oppianicust felel®ssé tenni a
kudarcba fulladt mérgezési kísérletért77 � miközben Oppianicus jellemzése során
tendenciózusan crimináról, nem pedig az ítélet alapjául szolgáló egyetlen cri-
menr®l beszél, mintha az ítélet több b¶ntett miatt született volna. Oppianicus
b¶nlajstromának taglalásával Cicero Sassia mellett újabb, a perben közvetlenül
nem érintett személyben találja meg a támadási pontot, elterelve ezzel a bírák

71 Uo. 23. 39. 41. 46. 50. 70. 83. 97. 101. 111. 124. 125. 167. 195.
72 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 35.
73 Cic. Cluent. 17�18.
74 Stroh: i. m. 199.
75 Cic. Cluent. 18. Hasonlóképpen Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 36., Stroh

(i. m. 206. skk.) ezzel szemben elutasítja azon lehet®séget, hogy Sassia személyesen megjelent
volna a tárgyaláson.
76 Cic. Cluent. 19.
77 Uo. 19�20.
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�gyelmét a konkrét ügyr®l és a vádlottról, még miel®tt a vád érdemi cáfolatához
egyáltalán hozzákezdene.78

A szónok ezt követ®en Dinaea és családja, valamint Magia, az id®sebb Op-
pianicus második (vagy harmadik) felesége és a vádló anyja sorsára tér ki, élénk
színekkel ecsetelve a Magia mostohatestvérén elkövetett gyilkosságot, Oppianicus
menekülését és Sulla oltalma alatti visszatérését.79 Oppianicus Sassiával kötend®
házasságának el®történetét, illetve el®készületeit Cicero Oppianicus audaciájának
iskolapéldájaként említi80 elbeszélve két �ának � a vádló mostohatestvéreinek �
hirtelen halálát.81

A felületes szemlél®ben � pontosabban hallgatóban, illetve olvasóban � ez az
elbeszélés azt a benyomást keltheti, mintha gyilkosságok történtek volna, vagy
pedig �ai haláláért Oppianicust terhelné a felel®sség. A szöveget alaposabban
szemügyre véve Cicero egyik lehet®séget sem mondja ki expressis verbis, fogal-
mazásmódja azonban tetsz®leges következtetések levonását teszi lehet®vé. Hang-
vétele azonban jó okkal felkelthette hallgatóságának gyanakvását arra nézvést,
hogy a gyermekek halálában Oppianicus távolról sem vétlen.

Milyen eszközökkel éri el a szónok ezt a hatást? El®ször Oppianicus és Sassia
elvetemültségér®l tesz általános érvény¶ kijelentéseket, majd Sassia vonakodá-
sát írja le, hogy nyilatkozzék új kér®jének anélkül, hogy ennek okát pontosan
megadná. Miután kell®képp felcsigázta hallgatósága kíváncsiságát, a vonakodás
megokolásaként azt a választ adja Sassia szájába, hogy azért nem határozza el
magát Oppianicus mellett, mert három �a van, és ezzel azt sejteti, hogy Oppia-
nicus választásra kényszerült �ai és jövend®belije között.

Ehelyütt a szónok emlékeztet Oppianicus kapzsiságára, és homályosan utal
arra, hogy rájött: menyegz®je halogatása ellen saját házában kell gyógyírt találni.
A gyermekek Oppianicus általi megölésér®l egyáltalán nem ejt szót, csak elbeszéli,
hogy Oppianicus egyik �át szokásától eltér®en magához hozatta, majd miután
az váratlanul meghalt, sietve eltemette. A másik �ú kapcsán annyit jegyez meg,
hogy megölték, arról azonban, hogy ki lehetett a gyilkos, hallgat, majd levonja
a következtetést: immáron semmi sem állott Oppianicus és Sassia házasságának
útjában. E paragraphusok kiválóan alkalmasak arra, hogy fényt derítsenek Cicero
szónoki taktikájára a Pro Cluentióban. Különféle tényeket jó érzékkel válogat
össze, és sorol fel egymás után, megvetést tükröz® stílusával pedig kényszerít®
er®vel sugallja a hallgatóság számára a kimondatlan következtetést: Oppianicus
Sassia kedvéért meggyilkolta saját �ait.82

Cicero nyilván nem véletlenül érezhette: e fogást olyan sikerrel alkalmazta,
hogy bátran következtetéseket vonhat le a korábbi per � vagyis azon per, amely-
ben nem is e halálesetek miatt vonták felel®sségre Oppianicust � bíráinak han-

78 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 38.
79 Cic. Cluent. 21�25.
80 Az audacia, illetve az audax kifejezés többször visszatér Oppianicus jellemzése kapcsán �

vö. Cic. Cluent. 23. 27. 29. 31. 33. 42.
81 Cic. Cluent. 26�29.
82 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 41.
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gulatára is.83 Szónoki kérdést intéz az ®t hallgatókhoz, miszerint akadhat-e bárki
is, aki Oppianicust ártatlannak és a jogtipró igazságszolgáltatás áldozatának tar-
taná.

A következ® részhez történ® átvezetés során Cicero hangsúlyozza, hogy im-
máron rövidre fogja annak tárgyalását, és hamarosan rátér a védence ügyéhez
szorosabban köt®d® kérdések � vagyis még nem a vádak � taglalására. Ennek
során, hogy a kedvez®tlen vádlói szerep látszatának veszélyét elkerülje, nem mu-
lasztja el ismételten hangsúlyozni, hogy mindezen �el®zmények� megismerése el-
engedhetetlen Cluentius ügyének jobb megismeréséhez. A következ®kben Cicero
szintén inkább sejtetni engedi, semmint ítéletként mondja ki Oppianicus b¶nös-
ségét bizonyos személyek, így például els® felesége, az id®sebb Cluentia és �vére,
C. Oppianicus halálában,84 rámutatva jelleméb®l fakadó két �kedves� b¶ntettére:
a gyilkosságra és a törvényszéki vesztegetésre.85 A halálesetek felsorolása rendkí-
vül hatásos és dramatikus ugyan, ám tárgyalásuk nem közelebb, hanem távolabb
viszi a hallgatóságot azok tisztázásától, hiszen a szónok nem takarékoskodik a
törvényszéki ékesszólás toposzaival (ilyen például a terhes asszonyon elkövetett
�kett®s gyilkosság�) és a megfelel® stiláris eszközökkel, többek között az anap-
horéval, az antithesisszel, exclamatióval és a correctióval.86

Azt hihetnénk, hogy a kép pátosza immáron nem fokozható, ám Cicero még
egy lépéssel továbbmegy, és emlékezteti hallgatóságát a Cluentius anyjával, Sas-
siával és mostohaapjával, Oppianicust összef¶z® rokoni szálra,87 aminek fényében
legitimálni tudja a kizárólag az életét fenyeget® közvetlen veszély miatt magát
vádemelésre elszánó Cluentius eljárását.88 Ily módon védence Oppianicus elleni
egykori vádemelését éppoly szükséges lépésnek állítja be, mint az ifjabb Oppia-
nicus Cluentius elleni vádemelését, amivel élesen kontrasztálni tudja Sassia per-
beli szerepének és az id®sebb Oppianicus Cluentius elleni gyilkossági kísérleté-
nek összeegyeztethetetlenségét mind a jogi, mind az erkölcsi normákkal, vagyis a
pietasszal.89 A Cluentius közvetlenül fenyeget® életveszélyt még egyértelm¶bbé
teend® a szónok immáron nem a méreg,90 hanem maga a gyilkossági kísérlet
tetten ért voltáról beszél,91 nem mulasztva el annak motívumát, a mostoha�a
örökségére áhítozó Oppianicust kapzsiságát is megnevezni.92

A gyilkossági kísérlet el®készületeinek leírása során Cicero el®ször meglehe-
t®sen negatív képet vázol Fabriciusról,93 ami igencsak �gyelemreméltó, hiszen
néhány évvel korábban épp ® védte mint vádlottat � amit jó érzékkel csak va-

83 Cic. Cluent. 29�30.
84 Uo. 30. skk.
85 Uo. 39.
86 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 43.
87 Cic. Cluent. 42.
88 Uo. 18�20.
89 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 45.
90 Cic. Cluent. 20.
91 Uo. 43.
92 Uo. 44. 27. 31. 33. sk., 36. skk.
93 Cic. Cluent. 45. skk.
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lamivel kés®bb hoz szóba.94 Eszerint Oppianicus megbízására Fabricius Cluen-
tius orvosának, Cleophantusnak egyik rabszolgáját, Diogenest igyekezett rábírni
a gyilkosságra, ám e terv kudarcot vallott, mivel a rabszolga elárulta urának a
tervet, aki �gyelmeztette Cluentiust, és egyúttal eladta neki a rabszolgát.

A szónok ehelyütt meglehet®sen � mi több, gyanúsan � rövidre fogja a további
események elbeszélését: a mérget hamarosan átadták, és néhány napon belül kö-
zelebbr®l meg nem nevezett �megbízható emberek� rejtekükb®l el®ugorva felfe-
dezték a pénzt a Fabriciusok szabadosánál, Scamandernél.95 Az esetleges további
bizonyítékok felsorolása helyett szónoki kérdésekkel nyomatékosítja felháboro-
dását, és hatásos exclamatióval közli, hogy Oppianicust ezen � tendenciózusan
többes számban említett � b¶ntettek vádja alól semmilyen körülmények között
sem lehetett volna felmenteni.96 Nem lehet kétséges, hogy a körülmények leírása
korántsem kielégít®, és számos támadási pontot hagy � lévén, hogy a mérget nem
találták meg Scamandernél �, hiszen egy, a vád által hasonlóan ecsetelt kísérletet
a Pro Caelióban maga Cicero szedett ízekre.97

Az általánosságban említett, pontosabban körül nem írt b¶ntettek nyilván-
való és tetten ért voltára vonatkozó általános utalások nem teszik világosabbá
a cicerói narratívát.98 A méreg tettenérésének és elfogásának említése szintén az
általánosságok szintjén mozog, hiszen a szónok nem nevezi meg, hogy kinél fog-
ták el a mérget.99 Baebius szenátor vallomása kapcsán Cicero szintén némiképp
homályosan fogalmaz, ugyanis arról beszél, hogy Scamandert tetten érték a mé-
reggel és a pénzzel együtt.100 Ezt megel®z®en azt állítja ugyan, hogy Cluentius
el®ször az ellen emelt vádat, akit kezében a méreggel tetten ért,101 ezen kijelentés
azonban már csak azért sem helytálló, hiszen egyebütt nincs arról szó, hogy maga
Cluentius bárkit is tetten ért volna.102

A homályt a Scamander-per � amelyben Cicero Scamander véd®jeként Clu-
entiusszal szemben lépett fel � említésével csak s¶r¶bb lesz, hiszen ennek kapcsán
a szónok arról a védekezésr®l számol be, hogy Diogenes és Scamander gyógyszer,
nem pedig méreg átadásában állapodtak meg, valamint a vád azon kérdését idézi
fel, hogy vajon Scamander miért egy félrees® helyre beszélt meg találkozót, és mi-
ért ment oda egyedül.103 Ha Scamandert valóban tetten érték volna a méreggel,
Cicero bizonyosan világosabban és élesebben fogalmazott volna e ponton. Hason-
lóképpen er®teljes torzításnak min®síthetjük azon � a beszéd kés®bbi helyén tett
� kijelentését, miszerint Oppianicust tetten érték, amikor mostoha�ának mérget
akart beadni,104 hiszen arról nem ad semmilyen felvilágosítást, hogy a mérget ki

94 Uo. 49�55.
95 Uo. 47.
96 Uo. 48.
97 Vö. Cic. Cael. 61�69.
98 Vö. Cic. Cluent. 43. 48. 189.
99 Uo. 20. 50. 201.

100 Uo. 53.
101 Uo. 49.
102 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 49.
103 Cic. Cluent. 53.
104 Uo. 125.
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vitte oda, az pedig, hogy azon kérdésre, hogy a mérget kinél találták meg, válasza
� a szöveghagyomány bizonytalanságai miatt105 � nem egyértelm¶.106

Tényszer¶en a következ®k állapíthatók meg: egy szabadost tetten értek egy
pénzt tartalmazó csomaggal, valamint egy rabszolgát, akinél méreg volt, ám a
rabszolga utóbb a vádló, vagyis Cluentius tulajdonába került, így vallomása nem
állhat minden kétségen felül,107 Baebius szenátor tanúvallomásának hitele pedig,
aki Cluentiusszal jó viszonyt ápolt, szintén megkérd®jelezhet®. Tekintettel arra,
hogy � mindezek fényében � a bizonyítékok nem látszanak alátámasztani Cicero
érvelését, illetve az eseményekr®l adott rekonstrukcióját, nem elégedhetett meg a
tények egyszer¶ elírásával, hiszen abból nem az általa vázolni kívánt kép bontako-
zott volna ki, ehelyett egymástól jól elkülöníthet® pontokon gondosan elhelyezett
részinformációkkal, homályos sejtetésekkel és az ezek által keltend® felháborodást
felkorbácsoló kérdészuhataggal kellett egyfel®l eltompítania és elterelnie, másfe-
l®l az általa szükségszer¶ következtetésként sugallt hipotézisek tekintetében pedig
felkeltenie és megragadnia a bírák �gyelmét.108

Cicero még azon körülményt is, hogy Scamander perében a vádlott véd®je-
ként, vagyis Cluentiusszal szemben lépett fel, saját érvelésének alátámasztására
tudja használni:109 a tények részletes, ám távolról sem pontos elbeszélésében eljá-
rását nem személyes állásfoglalásként, hanem segít® szándéka és kötelességtudata
bizonyítékaként állítja be.110 Saját szerepét elkend®zend® ismételt támadásokat
intéz Oppianicus ellen, azonban nem hagy kétséget afel®l, hogy Scamander és az
id®sebb Oppianicus elítélése praeiudiciumként szoros összefüggésben áll egymás-
sal.111

Az elbeszél® és az érvel® síkok itt is egymásba csúsznak, ám ez csak a �gyelmes
olvasó számára derül ki � a beszédet hallgató bírák ebb®l nem sokat észlelhettek.
Fabricius perének elbeszélése kapcsán nem gazdagodunk újabb információkkal,
szerepét Cicero els®sorban abban láttatja, hogy Oppianicushoz f¶z®d® barátsága
okán szükségképpen a mérgezési kísérlet b¶nsegédjének, vagy legalábbis beava-
tottjának tekintend®.112

Ezt követ®en hosszú, szónoki kérdésekkel és �ktív párbeszéddel megt¶zdelt át-
vezetés után,113 amelyben a korábbi ítéletek jelent®ségét újból kiemeli � mintegy
ezzel is bizonyítva Oppianicus b¶nösségét �, rátér magára Oppianicus perére.114

Hangvétele egyre indulatosabbá válik, ami lehet®vé teszi számára, hogy felt¶nés-

105 A Pro Cluentio szöveghagyományához átfogóan lásd Rizzo, S.: Catalogo dei codici della
Pro Cluentio Ciceroniana. Università di Genova, Genova 1983.
106 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 50.
107 A rabszolgák vallomásához lásd Molnár I.: Tanúvallomások (kínvallatás) értékelése a b¶-
nösség megállapításánál az ókori római büntet®jogban. In Emlékkönyv Dr. Szabó András. Acta
Juridica et Politica 53. Szeged 1998. 243�250.
108 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 51.
109 Humbert: Les plaidoyers. . . i. m. 28.
110 Cic. Cluent. 49�50.
111 Uo. 50�55.
112 Uo. 59. 61.
113 Uo. 59. skk.
114 Uo. 61�63.
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mentesen átugorja a hosszabb bizonyítást és érvelést, majd ezt követ®en tér rá
a beszéd elején bejelentett els® tényleges � azonban nem a törvényszék hatáskö-
rébe tartozó � vádpontra, a bírák megvesztegetésének kérdésére Oppianicus 74-es
perében.115

A veszteget® személyének meghatározása során Cicero er®teljesen lesz¶kíti a
mérlegelés körét, hiszen kijelenti, hogy amennyiben bizonyíthatóan nem Cluen-
tius vesztegette meg a törvényszéket, úgy azt csak Oppianicus tehette, illetve
amennyiben bebizonyosodik, hogy Oppianicus volt a veszteget®, akkor Cluen-
tius szabadul e vád alól.116 A szöveghelyet a remotio segítségével történ® cáfolat
iskolapéldájaként Quintilianus is nagyra értékelte,117 eltekintve annak tárgysze-
r¶tlenségét®l � hiszen más beszédeiben Cicero sem kívánta tagadni, hogy nagy
valószín¶séggel mind a vádló, mind a vádlott megvesztegették a törvényszék tag-
jait, csak éppen eltér® sikerrel.118

Megfogalmazásának világos, az ®szinteség látszatát kelt® volta tökéletesen al-
kalmas arra, hogy elaltassa az akkori hallgató � vagy akár a mai (felületesebb)
olvasó � �gyelmét, hiszen alternatíváját egymást kizáró állítások alapján állítja
fel, és a továbbiakban is Oppianicus oldaláról közelíti meg a vesztegetés kérdé-
sét. Oppianicus b¶nösségének bizonyításával automatikusan felmenti Cluentiust
� vagyis nem Cluentius ártatlanságának, hanem Oppianicus b¶nösségének bizo-
nyítását t¶zi maga elé célul,119 amint nagy valószín¶séggel a vád sem Oppiani-
cus ártatlanságát, hanem Cluentius b¶nösségét próbálta meg alátámasztani.120

A hallgatóság esetleges további kételyeit hivatott eloszlatni � a valószín¶ségre
alapozott érvek mell®zése mellett � az a látszólag magabiztosságtól sugárzó kije-
lentés, miszerint világos és egyértelm¶ tényeket kell a bírák elé tárnia.121 (Nem
t¶nik feleslegesnek megjegyezni, hogy Cicero beszédében nem szentel különöseb-
ben nagy teret, mi több, éppenséggel csak néhány közhellyel tudja le Cluentius
jellemrajzát,122 és nem igyekszik további, a vita anteacta köréb®l meríthet® ér-
vekkel alátámasztani védence feddhetetlenségét.123)

A több mondatból álló bevezetés után124 Cicero rátér Oppianicus b¶nse-
gédjének, Staienus szenátornak a jellemzésére.125 Az ezt követ® részben szintén
(úgyszólván szétválaszthatatlanul, vagy legalábbis nehezen elkülöníthet®en) egy-
befolyik a narratio és az argumentatio,126 vegyítve a tárgyilagos tényközlést, az
objektív információk látszatát kelt®, megfelel® formában elhelyezett feltételezése-

115 Uo. 64. skk.
116 Uo. 64.
117 Quint. Inst. 5, 10, 68.
118 Cic. Verr. 1, 39., 2, 2, 78. sk.
119 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 56., Classen: Cicero, Pro Cluentio. . . i. m.
110., Humbert: Comment Cicéron mysti�a. . . i. m. 284.
120 Stroh: i. m. 196.
121 Cic. Cluent. 64.
122 Uo. 83. 133.
123 Hoenigswald: i. m. 117.
124 Cic. Cluent. 65.
125 Uo. 66.
126 Stroh: i. m. 210.
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ket, a személyek � tagadhatatlanul egyoldalú, ám a hallgatóságot jól befolyásolni
képes � jellemrajzát, a személyes hangvétel¶ (�ktív) párbeszédeket és a bizalmat
kelt®, hol szellemes, hol drámai hangvétel¶ kérdéseket.127

Cicero könnyed eleganciával siklik át bizonyos problémák és tények felett,
így például Oppianicus perének lefolyását és elítélésének indokait is homályban
hagyja, a bírák által leadott szavazatok arányát pedig egy kevéssé életszer¶ ma-
gyarázattal tudja le. Ezek szerint éppen az Oppianicus által megvesztegetett bí-
rák szavaztak Oppianicus b¶nösségére, mert kevesellték a vesztegetési összeget,
illetve meg voltak gy®z®dve arról, hogy a közvetít® annak jelent®s részét elsik-
kasztotta.128 A bölcsen mérlegel®, és a praeiudiciumnak számító � illetve Cicero
által akként feltüntetni kívánt �, a Scamander- és Fabricius-perben született íté-
letet távolságtartással szemlél® bírák tartózkodtak,129 akiknek száma (amint a
szónok jóval kés®bb homályosan sejteti) legalább tíz lehetett,130 míg öt meg nem
vesztegetett bíró a vádlott ártatlansága mellett foglalt állást.131

Hogy a hallgatóságban ne fogalmazódhasson meg azon � joggal felmerül® �
kétely, hogy Oppianicus valóban b¶nös volt-e, valamint hogy a törvényszéket ki-
zárólag Oppianicus vesztegette-e meg, a szónok lélegzetvételnyi id®t sem hagyva
rátér a per következményeire, azaz politikai aspektusaira,132 s egyúttal � a cap-
tatio benevolentiae okán � nyílt dicséretet fogalmaz meg a bírák felé, az újonnan
elnyert � jogbiztonságért� köszönetet mondva.133

Mindezt mintegy csak el®zményként foglalja össze, hogy saját koncepciójának
megfelel®en feltárhassa: vajon kinek állhatott érdekében a 74-es perben a tör-
vényszék megvesztegetése?134 Azt sugallja, hogy Oppianicus b¶nössége kezdett®l
fogva minden kétséget kizáróan világos volt mindenki számára, a vádló magabiz-
tosságát szembeállítja a saját b¶nösségének tudatában lév® vádlott kétségbeesett
kapkodásával, s a per végeredményének fényében leszögezi, hogy csupán Oppia-
nicusnak állhatott érdekében � mintegy végs® menedékként � a törvényszék tag-
jainak megvesztegetése.135 Hogy érvelését meggy®z®bbé tegye, Cicero bizonyí-
tékként Cluentius könyvelését hozza fel, amelyben ilyen jelleg¶ ki�zetésre nem
található semmilyen utalás,136 Oppianicus könyvelését azonban említés nélkül
hagyja.

Az ellenfél érveib®l � nagy valószín¶séggel szubjektív válogatás eredménye-
ként � néhányat kiragadva megismétli azokat, s azzal, hogy ezekr®l beszél, azon
látszatot kelti, mintha egyúttal cáfolattal is szolgálna azokra.137 Azon tényt, hogy
Staienus is Oppianicus b¶nösségére szavazott, csupán a pénzt elsikkasztó Staie-
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nus trükkjének min®síti, aki ezzel kívánta a bírótársak felé demonstrálni, hogy
Oppianicus ®t is becsapta.138 Az Oppianicus által Staienusnak átadott hatszáz-
negyvenezer sestertius kapcsán Cicero megjegyzi, hogy matematikailag pontosan
elegend® lett volna tizenhat bíró megvesztegetésére � azt viszont, hogy az elíté-
léshez tizenhét szavazatra lett volna szükség,139 s ebben az esetben Staienusnak
ezen felül kellett volna valamilyen juttatásban részesülnie, a szónok elhallgatja,
ami a beszéd olvasójának felt¶nhet ugyan, ám az azt hallgató bírák �gyelmét jó
eséllyel elkerülte.140

Itt elvileg le is zárhatná okfejtését, hiszen az ellenfél jellemét, eljárását és cse-
lekedeteinek mozgatórugóit alaposan ismertette, a korábbi perek jelent®ségére is
behatóan kitért, valamint a 74-ben ítélkez® törvényszék Oppianicus általi meg-
vesztegetését szintén bizonyítottnak tekintheti, azonban az ellenfél lényegesebb
érveire � amelyeket a beszéd elején a partitióban gondosan elködösített � még
egyáltalán nem felelt. Így tehát most � miután az ellenfél könnyebben cáfolható
érveit rendkívül hatásosan lesöpörte � a vád érveinek nehezebben cáfolható, és
hangzatos közhelyekkel kevéssé kezelhet® argumentációja felé kell fordulnia.141

Kezdésként megismétli az ellenfél azon állítását, miszerint számos olyan ítélet
született, amely bizonyítja, hogy az Oppianicus-perben Cluentius vesztegette meg
a törvényszéket, ám erre azonnal átfogó, a bírák �gyelmének elterelésére kiválóan
alkalmas feleletet ad. A védekezést támadásba burkolva kijelenti, hogy a Cluentius
által állítólagosan elkövetett vesztegetés ügyében sohasem született ítélet, illetve
hogy az ellenfél által említett és e kérdéskörre vonatkoztatott ítéleteknek az ügy
számára nincsen semmi jelent®sége, valamint hogy ez az els® alkalom, amikor
Cluentiusnak egyáltalában lehet®sége nyílhat a törvényszék megvesztegetésének
vádjára felelni.142

Ez az érvelés annál is különösebbnek t¶nhet, ha meggondoljuk, hogy Cicero az
oratio elején is hangsúlyozza, hogy a Cluentius felett ítélkezni rendelt törvényszék
csupán a mérgezések kérdéskörében illetékes, a vesztegetésében azonban nem.143

Miután már hosszan taglalta a vesztegetés kérdéskörét, egy merész vágással azt
a benyomást igyekszik kelteni hallgatóságában, hogy eddigi érvei távolról sem az
extra causam érvelés részét képezték.144 A korábbi ítéleteket részint a népgy¶-
lés el®tti hecckampány145 részének min®síti, részint szerencsétlenségként, részint
Cluentius ügye szempontjából semmitmondóként és jelentéktelenként, részint pe-
dig éppenséggel Cluentius számára kedvez® kimenetellel zárulóként írja le, részint
pedig elvitatja t®lük az �ítélet� megnevezést is.146 Ennek fényében lát hozzá a ko-
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rábbi események egyik legkényesebb következményének, a 74-ben ítélkez®, meg-
vesztegetett törvényszék elnökének, C. Iunius elítélésének taglalásához.147

El®ször a Iunius elleni per � amely a közmondásossá vált, a korrupt ítélkezés
szinonimájaként szerepl® iudicium Iunianum folyományának148 tekinthet® � ten-
denciózus, elsietett és szabálytalan voltát igyekszik kiemelni, majd a per politikai
mozgatórugóira irányítja rá a �gyelmet, végezetül pedig az ítélet megalapozott-
ságát vonja tartalmi szempontból kétségbe.149 Kiemeli, hogy Iuniust valójában
nem is vesztegetés miatt ítélték el,150 s ezen érvelése során nagyvonalúan �gyel-
men kívül hagyja, hogy a római büntet®perben az ítélet alapjául az eljárásban
mérlegelt tények és körülmények, nem pedig a vád(irat)ban foglaltak szolgáltak �
mindezt a szónok természetesen azon megfontolásból teszi, hogy elvegye a Iunius
elleni ítélet mint praeiudicium élét.151 A Iunius elleni egész eljárást a néptribu-
nusi hecckampány termékeként állítja be, azt nem annyira ítéletnek, mint inkább
pusztító erej¶ viharnak nevezve, és éles színekkel állítja szembe a bírósági eljá-
rási és a népgy¶lési hangulatkeltés eszközeit és céljait, valamint nyomatékosan
�gyelmezteti hallgatóságát a néptribunusok populista hangulatkeltésének veszé-
lyeire.152

Ismételten hangsúlyozza, hogy Iunius ügyét szigorúan külön kell választani
Cluentiusétól, s mintha ezt maga is elhinné, a 74-es perben ítélkez® Bulbus és
további, más vádakkal törvény elé állított bíró elítélését lényegtelen mellékkörül-
ményként további taglalásra méltatlannak min®síti, mivel szerinte nem bizonyít-
ható, hogy a vádak között kétségkívül felsorolt, az Oppianicus-per vesztegetési
ügye szolgált az elítélés alapjául.153 Ezzel Cicero elszánt er®feszítéssel igyekszik
elvenni a korábbi ítéletek praeiudiciumkénti felhasználhatóságának élét, hiszen
kénytelen kitérni a számára meglehet®sen kínos Staienus-perre, amelyben véd®-
ként lépett fel.154

Hosszabb praeteritio után155 lát hozzá érvelésének felépítéséhez, amelynek
gyenge pontjai els® hallásra aligha t¶nhettek fel a hallgatóságnak.156 Cicero el®-
ször a vádló azon állítására � hogy ezen állítás így hangzott-e el, vagy pedig
Cicero némiképp torzítva adja vissza ellenfele okfejtését, nem tudhatjuk � tér
ki, miszerint Staienus Oppianicustól vesztegetési pénzeket kapott, amit az argu-
menta e vita anteacta segítségével Staienus életvitele alátámasztani látszik, arról
pedig, hogy a perben azon vádpont is el®kerülhetett, miszerint Staienust esetle-
gesen Cluentius is megvesztette, természetszer¶leg nem ejt szót. Csak amikor egy
meglehet®sen hosszú, és tudatosan némiképp áttekinthetetlenné tett mondatban
levonja következtetéseit, ejt szót Cluentiusról, megismételve azon korábban felál-
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lított � logikailag korántsem kifogástalan � alternatívát,157 amely szerint az Op-
pianicus által elkövetett vesztegetés kizárja Cluentius b¶nösségét. Így premissza-
ként használja fel azt, a korábban logikailag kell®képpen körül nem bástyázott,
hanem sokkal inkább csak valószín¶vé tett következtetését, hogy Cluentius ese-
tében nem bizonyítható a vesztegetés ténye, majd hirtelen lezárásként levonja
konklúzióját: Staienus elítélése � ami a korábban említett ítéletekhez hasonlóan
aligha min®síthet® egy megfelel®en lefolytatott per eredményének, hanem sok-
kal inkább valami sorscsapás folyományának tekintend®158 � nemhogy Cluentius
ellen szólna, hanem egyenesen ártatlanságát támasztja alá.159

Az itt adott összefoglalással Cicero mintegy megágyaz C. Fidiculanius Falcula
a korábbiakban vázolt ügyekt®l eltér® kimenetel¶ perének, amelyb®l szintén saját
okfejtését alátámasztó érvet igyekszik kovácsolni. A crimen repetundarum alapján
vádolt, ám felmentett Falcula ügyét � aki a vád szerint bíróként vesztegetési pénzt
fogadott el Cluentiustól Oppianicus perében � Attius kétségkívül felhozhatta.
Cicero ehelyütt kiragadja Falcula ügyét az Attius által vázolt kontextusból, és
az egyéb, jelentéktelennek min®síteni kívánt praeiudiciumok rendjébe sorolja be,
hogy a felmentéssel végz®d® perrel kedvez® végkicsengéssel koronázhassa meg
okfejtését, miszerint az Oppianicus felett ítélkez® bírák ellen emelt vesztegetési
vádaknak semmi köze sincsen Cluentius ügyéhez.160

Cicero érvelésében nyomatékosan hangsúlyozza, hogy L. Quinctius néptribu-
nus politikai hecckampányt folytatott Falcula ellen, akinek els® perét érint®le-
gesen, a másodikat pedig alaposabban taglalja,161 ám a hangsúlyt nem Falcula
ártatlanságára, hanem sokkal inkább felmentésének puszta tényére helyezi. Ezzel
jelezi, hogy a Scamander és a Fabricius elleni per kimenetelének ismerete b®sége-
sen elegend® volt a bírák számára, hogy Oppianicust mindenfajta küls® befolyás
nélkül elítéljék.162

Minthogy Oppianicust csekély szótöbbséggel ítélték el,163 Cicerónak valami-
képpen biztosabb alapokra kell helyeznie érvelését, hiszen a b¶nösség mellett
argumentumként csupán egy egyhangú, vagy közel egyhangú és a bírákra nézvést
korántsem ilyen botrányos következményekkel járó ítéletet hozhatna fel. Ezért
hallgatóságának �gyelmét elterelend® és éberségét elaltatandó költ®i kérdésekkel
tarkított, hosszas okfejtésbe kezd a bírói véleményformálás mikéntjér®l, név sze-
rint el®számlálva több, Oppianicus b¶nösségére szavazó tekintélyes bírót, akiknek
morális integritása az ítélet jogszer¶ségét hivatott alátámasztani.164 E kitér® in-
kább sejtésekre és feltételezésekre alapoz ugyan, ám a név szerinti felsorolás a
hallgatóságban azt a benyomást kelthette, mintha a szónok tényszer¶en és ala-
posan tárgyalta volna a kérdéskört. A politikai háttér vázolása, a L. Quinctius-
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tól kiinduló lázítás és kampány hangsúlyozása, a néptribunusi túlhatalom elleni
invektíva ennek megfelel®en mind Falcula, mind pedig a többiek ártatlanságát
támasztja alá,165 így a vádlónak nem marad más választása, mint hogy vagy az
Oppianicus elleni ítélet helyességét és tisztaságát, vagy pedig a praeiudiciumok
Cluentius pere szempontjából irreleváns voltát fogadja el.166

A következ®kben Cicero szintén nem a vád érveinek cáfolatára, hanem csak
megsemmisítésükre, illetve jelentéktelenségük kimutatására törekszik.167 Ahogy
a botrányos lefolyású és évekkel kés®bb is nagy hullámokat vet®168 iudicium Iuni-
anumot a szónok nem fogadja el igazi iudiciumként, s ahogy a Bulbus, Gutta és
Popilius elleni perek iudiciumait sem ismeri el a Cluentius-per szemszögéb®l rele-
váns praeiudiciumként,169 mivel nem expressis verbis a bíróként elfogadott vesz-
tegetés tényállásán alapultak, akként ehelyütt a P. Septimius Severus ügyében
született litis aestimatio � a repetundae-perekben kiszabott büntetést megálla-
pító �végzés� � formai érvényességét igyekszik megingatni.170 Ezzel megalapozza
a censor i regimen morum keretében kiszabott infamia, vagyis becsületvesztés
szankciójának relativizálását.171 Azt a tényt, hogy a censorok mindösszesen két
bírót sújtottak infamiával, Cicero számára további következtetések levonására
nyújt lehet®séget: a censorok eljárása politikai motívumainak és a köztük fenn-
álló nézetkülönbségek kiemelése pedig intézkedéseik súlyának további csökkenté-
sét teszik számára lehet®vé, amivel a vád által felhozott körülmény, nevezetesen a
Cluentius elleni censor i megrovás jelent®ségének megingatását készíti el®.172 Clu-
entius életvitele kifogástalanságának említése mellett kijelenti, hogy védencének
nem is nyílott lehet®sége a hamis vádak, gyanúsítások és rágalmak cáfolatára173

� s e meglehet®sen homályos mondattal kell®képpen bizonyítottnak is véli Clu-
entius ártatlanságát.

A hallgatóság �gyelme kétségkívül ellankadhatott e hosszú, bonyolult és szá-
mos szellemi man®verrel tarkított okfejtés után � s éppen a kifárasztási taktika
sikeres alkalmazása lehetett Cicero célja,174 hiszen a praeiudiciumok jelent®ségé-
nek elvitatása, illetve megsemmisítése után immáron saját korábbi kijelentéseivel
kell megküzdenie.175 Scamander védelmének tényét egyebütt megkísérelte saját
céljainak megfelel®en kihasználni,176 akárcsak Fidiculanius Falcula ügyét,177 az
Aulus Caecina érdekében mondott beszédben � amit Attius minden bizonnyal
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nem hagyott említés nélkül � tett kijelentéseit diszkréten re�ektálatlanul hagyja,
és megelégszik a iudicium Iunianum általános érvény¶ megnevezéssel.178 Noha a
vádló nagy valószín¶séggel konfrontálta az általa a Verres-ügyben tett, a szenátori
bíráskodás korruptságára vonatkozó állításaival, válaszában Cicero az általános-
ság szintjén marad, és kiemeli, hogy perbeszédeinek tartalma mindig az adott
helyzet és kor terméke, vagyis nem saját meggy®z®désének tükre.179

Cicero hangsúlyozza, hogy minden releváns, vagy legalábbis minden, a vádló
által relevánsnak ítélt vádra felelt, amit az Cluentiusszal szemben a nyolc évvel
korábbi Oppianicus-perben a bírák megvesztegetése kapcsán felhozott.180 Ám
mindezek összefoglalása helyett rátér � védence kívánsága ellenére,181 ám utóbb
nyilvánvalóvá váló okokból � annak taglalására, amit Attius nagy valószín¶séggel
a véd®beszéd elején várt: az orgyilkosság és méregkeverés tényállásban ítélkez®
quaestio illetékességének kérdéskörét a lovagok által elkövetett vesztegetés, és a
bíráknak juttatott vesztegetési összegek tekintetében exponálja, hiszen a törvény-
szék illetékessége csupán a szenátori rend tagjai által elkövetett vesztegetésekre
terjedt ki.182

A tartalmi, nem pedig a formai védekezés választásával egyfel®l a hallgató-
ság felé önbizalmat és Cluentius ügyének sikerébe vetett hitet sugároz, másfel®l
az érdemi részre várakozó bírák érdekl®dését is ébren tudja tartani,183 egyúttal
szinte észrevétlenül kifárasztva ®ket. A hosszas id®zést a vesztegetés kérdésénél
egyrészt a közérdek diktálta szükségszer¶séggel magyarázza,184 másrészt re�ektál
Attius érveire � amelyeket azonban csak igen röviden említ, illetve idéz,185 hogy
ne frissítse fel túlságosan a bírák emlékezetét �, melyekkel ellenfele a törvény
bet¶jét186 (vagyis hogy a lex Cornelia de sicariis et vene�cis vonatkozó ren-
delkezése csupán szenátori rend tagjainak cselekményeire vonatkozik) a törvény
szellemével, vagyis az aequitasszal187 állította szembe.188 E lépést a megváltozott
körülmények is indokolni látszottak, hiszen míg a sullai reformok hatálya idején a
törvénykezés a szenátori rend privilégiumának min®sült, addig a 70-ben született
lex Aurelia alapján a törvényszékek tagjai a szenátorok, a lovagok és a tribuni
aerarii soraiból kerültek ki egyharmad-egyharmad arányban. Ezért indokoltnak
lehetett tekinteni, hogy az azonos feladatokat ellátó, ám eltér® rendb®l kikerül®
személyekre ugyanazok a büntet®jogi normák vonatkozzanak.189
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Érvelésében nagy teret kapnak bizonyos szokványos toposzok: hangsúlyozza a
törvények fontosságát az állam fennmaradásának érdekben, és emlékezteti a bírá-
kat feladatukra, ami nem más, mint a törvények szolgálata.190 Részletesen elemzi
a lex Cornelia de sicariis et vene�cis vonatkozó passzusait,191 és bizonyítja, hogy
Cluentius ellen e törvény alapján nem is lehetett volna vesztegetés miatt vádat
emelni.192 Amennyiben Cicero az els® perct®l kezdve, szigorúan és bevallottan
a törvény bet¶jéhez ragaszkodott volna, amire a vádló számított is, nyíltan el-
ismerte volna Cluentius b¶nösségét a törvényszék megvesztegetésének vádjában,
és mindösszesen a törvény személyi hatályának hiányára mint büntethet®séget
kizáró okra hivatkozhatott volna. Ezzel azonban alapjaiban ingatta volna meg a
védence ártatlanságáról kialakított és mindvégig fenntartani kívánt képet, ami a
bírákat akár azon következtetéshez is elvezethette volna, hogy Cluentius a gyil-
kosságtól sem riadt vissza.193

Okfejtésének összefoglalásában Cicero egyrészt a törvényeket tiszteletben tart-
va ítélkez® bírák dicséretét fogalmazza meg, másrészt utal Cluentius � szerinte
a vesztegetés vádpontjában immáron teljes egyértelm¶séggel bizonyított � ártat-
lanságára. Harmadrészt pedig Attius gondolatmenetének sarkított, eltúlzott és
eredeti értelméb®l kiforgatott rekonstrukciója kapcsán �gyelmeztetést fogalmaz
meg felel®sen gondolkodó patrónusként és államfér�ként a törvényszék felé, intve
a bírákat, hogy a kiterjeszt® értelmezés elfogadásával megingatnák a törvények
tekintélyét s ezzel az állam alapjait.194

3. A vene�cium vádjának kezelése

Az el®bbi eszmefuttatást követ®en Cicero leszögezi, hogy további mondanivalója
immáron csekély terjedelm¶ és röviden összefoglalható, amivel nemcsak mondan-
dójának hosszára utal, hanem az ellenfél vádjainak súlyát is megpróbálja csökken-
teni. E vádak szerinte ugyanis puszta �kciók, és a Cluentius elleni hangulatkeltés
élének elvétele után nem állhatják meg magukban a helyüket.195 A Cluentius el-
len irányuló, a mérgezések indítékaira � Cluentius kapzsiságára és kegyetlenségére
� vonatkozó érveket viharos gyorsasággal válaszolja meg, pontosabban söpri félre
pár közhellyel.196 Néhány mondatnál többet egyiknek sem szentel; a tárgyszer¶
cáfolat és következetes érvelés helyett nagyobb teret enged a szellemességnek és az
invektívaszer¶ kifakadásoknak,197 ám mindvégig képes azt a benyomást kelteni,
mintha pontról pontra megcáfolta volna Attius állításait, hiszen a kell®képpen
kifárasztott hallgatóság nem kevéssé várhatta már az oratio befejezését. Ugyan-
akkor a szónok nem engedheti meg magának, hogy a lényegi elemek, nevezetesen

190 Cic. Cluent. 146�148.
191 Uo. 149. skk.
192 Uo. 154.
193 Stroh: i. m. 197. sk.
194 Cic. Cluent. 156�159.
195 Uo. 160. Vö. Humbert: Comment Cicéron mysti�a. . . i. m. 294. sk.
196 Hoenigswald: i. m. 118.
197 Cic. Cluent. 161�164.
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az egyes mérgezések mindegyikére ne térjen ki, hiszen utóbb a mégoly fáradt bí-
ráknak is felt¶nhetett volna a �gyelemelterelés e túlságosan drasztikus, és éppen
ezért egyáltalában nem taktikus volta.198

C. Vibius Capax meggyilkolásának vádja kapcsán Cicero cáfolat címén meg-
elégszik L. Plaetorius mint ment®tanú vallomásával és a tanú feddhetetlen jelle-
mének hangsúlyozásával, ám hogy pontosan a vallomás mely pontjai teszik sem-
missé a vádat, arról taktikusan hallgat,199 az eset körülményeinek pontos leírását
általánosabb megfogalmazásokkal helyettesítve.200

Balbutius halálának, amely állítólag azért következett be, mert ® itta ki a
Cluentius által az ifjabb Oppianicus számára � annak menyegz®jén � készített
méregpoharat, valamivel nagyobb teret szentel.201 Érvelésében el®ször a motívum
hiányára mutat rá, aminek alapját els®sorban a vádlott jelleméb®l levont követ-
keztetések adják, másodsorban azon állítás, miszerint Cluentiusnak semmi oka
sem volt arra, hogy féljen az ifjabb Oppianicustól, ám az egyéb lehetséges indíté-
kok � éppen azokra, amelyekkel az id®sebb Oppianicus Cluentius ellen irányuló
merényletét igyekezett alátámasztani202 � említését gondosan kerüli.203 A motí-
vumok köréb®l csupán az általa könnyen cáfolhatónak ítélt elemeket ragadja ki,
ám hogy ezeket hitelesebbé tegye, cáfolatát kérdésekkel koronázza meg, mintha
maga már minden kérdésre választ adott volna.204

A vád elbeszélésének elemeire való szétszedésével vagy a puszta praeteritióval
ugyanakkor nem elégszik meg, hanem látszólag részletekbe men®en cáfolja Attius
állításait. Kijelenti, hogy Balbutius halála nem gyilkosság eredménye, amit az
elhunyt kés®bbi halálával és állítólagos betegségével támaszt alá, amit annak apja,
az id®sebb Balbutius tanúvallomása is igazolni látszik.205 Érdemes meg�gyelni,
hogy érvelésében nem a méreg elkészítését vagy azt a tényt tagadja, hogy azt
Balbutius kiitta volna, hanem pusztán annak kés®bb bekövetkezett halálával és
fennálló betegségével veszi el a vád élét.

Hogyan épül fel tehát érvelése e ponton? El®ször hangsúlyozza védence ár-
tatlanságát, majd kétségbe vonja az eseményeknek a vádlott által rekonstruált
sorrendjét, illetve azok valóságtartalmát, végül pedig ezt megkoronázza egy, az
áldozattal rokoni kapcsolatban álló � egyébként távollév® � tanú vallomásával, a
bírákban az érdemi cáfolat benyomását keltve.206

Miután Cicero a két el®z® ügyet érdemi cáfolat nélkül, ám annak látszatá-
val lezárta, immáron rátérhet a leglényegibb vádpontra, az id®sebb Oppianicus
Cluentius általi � M. Asellius mint b¶nsegéd közrem¶ködésével végrehajtott �
megmérgezésének kérdésére,207 amely mindvégig jelen lehetett a bírák és a hal-

198 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 90. skk.
199 Vö. Hoenigswald: i. m. 111.
200 Cic. Cluent. 165.
201 Uo. 166�168.
202 Uo. 44.
203 Hoenigswald: i. m. 120. sk.
204 Vö. Quint. Inst. 5, 7, 37.
205 Cic. Cluent. 168.
206 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 94.
207 Cic. Cluent. 169�187.
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latóság elméjében, s amelynek fényében érthet®vé válik a perbeszéd öthatodának
felépítése.

Minthogy az ifjabb Oppianicus általi vádemelés tényleges indoka minden való-
szín¶ség szerint apjának meggyilkolása, illetve halála lehetett, a szónok kénytelen
volt az áldozatról a beszéd els® részében a lehet® legkedvez®tlenebb képet festeni,
hogy a vádemelés a bírák szemében nem t¶nhessék másnak, mint a mérhetetlen
gy¶lölet motiválta bosszúhadjáratnak, s egyúttal viszonylagosan elfogadható ma-
gyarázattal szolgáljon Oppianicus halálának körülményeire is. Ennek fényében a
törvényszéki vesztegetést a mérgezést®l szigorúan � és lehet®leg minél távolabb
� elkülönítve kellett Cicerónak taglalnia, hiszen a mostohaapa ellen emelt vád
ténye már önmagában olyan képet szülhetett volna a hallgatóságban, amelyt®l
a mérgezés b¶ntette sem lett volna idegen. Az elkülönített tárgyalás ezen felül
azon lehet®séget is magában hordozta, hogy a szónok a második vádpont cáfo-
lata során bizonyított tényként hivatkozhatott a beszéd els® részében felállított
hipotézisekre és megfogalmazott, illetve a bírák számára sugallt sejtésekre.208

Érvelése els® pontjaként Cicero tagadja, hogy Cluentiusnak bármiféle indítéka
lehetett volna Cluentius meggyilkolására.209 Továbbá Oppianicus felsorolt, illetve
valószín¶síteni engedett gaztetteinek sorára immáron mint bizonyított tényre hi-
vatkozva azzal érvel, hogy Cluentiusnak nyomósabb érdeke f¶z®dött volna ah-
hoz, hogy mostohaapja szám¶zve és nyomorban éljen,210 ám ez az egyébként
igen hangzatos toposz annyiban megalapozatlannak tekinthet®, hogy Oppianicus
sohasem kényszerült exiliumba, és bizonyosan nem nyomorgott. Ezt követ®en �
akárcsak a Balbutius-eset kapcsán � a konkrét ténykörülményeket kezdi egyenként
megingatni,211 nevezetesen kétségbe vonja M. Asellius b¶nsegédkénti felhaszná-
lásának ésszer¶ségét212 és a kenyérbe rejtett méreg életszer¶ségét,213 ám a vád
tanújának, Stratónak a vallomására jó érzékkel � egyel®re legalábbis � nem tér ki,
hanem ehelyett valóságos rémtörténet elbeszélésébe kezd, amelynek középpont-
jába Cluentius anyját, az ifjabb Oppianicus mostohaanyját, vagyis az id®sebb
Oppianicus özvegyét, Sassiát állítja.214 Eközben nem törekszik állításai tényszer¶
bizonyítására, megelégszik azzal, hogy kiemeli az eseménysor legvisszataszítóbb
mozzanatait215 � ami jó eséllyel kell®képpen felcsigázhatta a kifárasztott hallga-
tóság érdekl®dését, és leköthette �gyelmét �, Sassia �közismert� kegyetlenségét
hangsúlyozza,216 és magának a mérgezésnek a gyanúját is rá tereli.217

Ábrázolása során természetesen nem riad vissza attól sem, hogy � a Sassiáról
festend® képet még sötétebbé teend® � bizonyos, a hallgatóság számára nehezen
észlelhet® ellentmondásokba keveredjék, így például egyfel®l Oppianicus köztisz-

208 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 94. sk.
209 Cic. Cluent. 169.
210 Uo. 170. sk.
211 Vö. Hoenigswald: i. m. 121. sk.
212 Uo. 172.
213 Uo. 173.
214 Uo. 174�187.
215 Uo. 181.
216 Uo. 177.
217 Uo. 175.
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teletben álló barátairól beszél,218 másfel®l pedig hangsúlyozza, hogy a szomszéd-
ság kerülte és megvetette ®ket.219 Utóbb az elbeszélés tárgyilagosságának lát-
szatát is feladva ingerült kérdések és közhelyek során zúdítja a hallgatóságra,
illetve Sassiára, méghozzá éppen azon a stratégiai ponton, ahol a vád állításaira
tényszer¶en kellene felelnie. A rabszolga Strabo harmadik kínvallatása kapcsán
érdemes megjegyezni, hogy a rabszolgák tanúvallomását csak akkor számított bi-
zonyítéknak, ha azt kínvallatás (tormentum, eculeus) alatt vették ki t®lük,220 s
a rabszolga tanúvallomását a vallomástétel körülményeire tekintettel, minthogy
nem vezették el® a bíróságon,221 értékelhetetlennek nyilvánítja nélkül, hogy az
abban foglaltakra érdemben re�ektálna.222 Beszédének elejére visszautalva Cicero
túlzásokban b®velked® praeteritióban taglalja Sassia �ával, Cluentiusszal szem-
ben elkövetett gaztetteit,223 ezek közül kiemelve a Fabricianum venenum ügyét,
vagyis a �a ellen állítólagosan megkísérelt mérgezést, amelynek pontos körülmé-
nyeir®l ugyan nem ad számot, ám amelyet igyekszik a per kimenetele és a bírák
ítélete szempontjából mérvadó ténynek beállítani.224

Sassia gaztettei a Cluentius elleni per el®készítésében csúcsosodnak ki,225

amely során a vádló segítségével és a törvény nyújtotta eszközök jogtalan ki-
használásával akarta �át elpusztítani � ennek ecsetelése során Cicero többször
él az �anya� szó és az anyához nem méltó magatartás hatásos szembeállításával,
mígnem Sassiát teszi meg tulajdon �a vádlójává,226 majd egy hatásos invektívá-
ban emberfeletti, illetve emberalatti szörnyeteggé stilizálja.227 Ezzel a szónoknak
sikerül a vádban rejl® veszélyt valóságos vis maiorrá felnagyítania, hiszen míg az
ifjabb Oppianicus eljárását a (mostoha)�úi pietas vezérelte eljárásként értékeli,
addig az anya motivációit embertelen bosszúhadjáratként állítja be.228 A perora-
tióban229 Cicero egyfel®l a bírákhoz intéz könyörgést, másfel®l Sassiával szembeni
kirohanásait koronázza meg.230

A tárgy tekintetében alkalmazott dispositio, a részletes érvelés és a rövidre
fogott megállapítások váltakozása, valamint az egymást er®sít® érvek és hipo-
tézisek rendszere alkotja azt a konstrukciót, amellyel Cicero Cluentius � prima
facie nem sok sikerrel kecsegtet® � ügyét sikerre vitte.231 Kétségkívül jelent®s
teljesítmény, hogy az évekkel korábban lezajlott Oppianicus-per eseményeit és
utóhatásait, amelyek a köztudatba mint botrányos momentumok ivódtak bele,

218 Uo. 66. 78. 172. 175. 176. 182. Vö. Hoenigswald: i. m. 114.
219 Cic. Cluent. 41. 170. 175.
220 Uo. 181�187.
221 Stroh: i. m. 198.
222 Cic. Cluent. 181. 183.
223 Uo. 188�194.
224 Uo. 189.
225 Uo. 190. sk.
226 Uo. 190�192.
227 Uo. 192�194.
228 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 100.
229 Cic. Cluent. 195�202.
230 Uo. 199.
231 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 102.
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életre tudta kelteni, méghozzá saját koncepciójának megfelel® fénybe állítva.232

Nemkülönben mesteri taktikával választott szét, illetve kapcsolt egybe összetar-
tozó és teljességgel különálló érveket, tényeket és körülményeket, a narratio és az
argumentatio síkjait szinte kibogozhatatlanul egymásba sz®ve.233

4. Összegzés

A Pro Cluentio retorikai bravúrjait technikailag a következ®képpen lehet össze-
gezni: a vesztegetés és a mérgezés vádjának elkülönített tárgyalásával Cicero
megkett®zi a narratiót és az argumentatiót; a rendszerint a narratiót követ®
propositiót közvetlenül az prooemium után iktatja be; az argumentatio mind az
els®, mind a második vádpont kapcsán észrevétlenül és szinte elkülöníthetetlenül
folyik egybe a narratióval; a peroratio a zárásként beiktatott narratio logikus
folyománya; az extra causam beiktatott elbeszélések, a kronológia szabad keze-
lése, valamint a status collectionis és a status coniecturalis együttes alkalmazása
egymásra épülve er®síti a védelem pozícióit.

E szónoki taktika éppen azért válthatja ki csodálatunkat, mivel a hallgató-
nak, illet®leg az olvasónak egyszer sem támad olyan érzése, hogy Cicero tudatos
félrevezetésének az áldozata, mi több, az elbeszélés láncszemei látványos ugrások
nélkül, látszólag logikus rendbe állva fonódnak egymásba, amit az is alátámaszt,
hogy Stroh kivételével a beszéd modern kommentátorai is túlnyomórészt az ese-
mények Cicero által vázolt rendjéb®l indultak ki, és próbálták meg a történeti
tényállást rekonstruálni.234

A három szónoki stílusnem példaérték¶ ötvözésének exemplumaként maga
Cicero is hivatkozott a Pro Cluentióra,235 amelyben a hosszúra nyújtott beveze-
tés, a józanul rövid leírások, a precíz érvelés, a színes elbeszélés, az érzelmekkel
teli indokolás, a pátosz és az irónia, a nyelvi humor és a szenvedéllyel sulykolt
kulcsszavak, a frappáns jellemzések, a túlzásoktól sem mentes sarkítások, a fe-
szít® indulattal megfogalmazott kérdések és az invektívaszer¶ betétek máshol
nem látott harmóniává ötvöz®dnek.236

Cluentiust Cicerónak hála felmentették, ám amint Quintilianus beszámolójá-
ból megtudjuk, a szónok maga is elismerte, hogy ezt a bírák ügyes manipulálá-
sával érte el.237 Cicero � talán éppen ezért � a Pro Cluentiót szónoki pályafutása
egyik csúcsteljesítményének értékelte,238 amivel mind Quintilianus,239 mind pe-

232 Humbert: Comment Cicéron mysti�a. . . i. m. 114.
233 Volkmann, R.: Die Rhetorik der Griechen und Römer. Teubner, Leipzig, 1885. 162. sk.,
Stroh: i. m. 210.
234 Stroh: i. m. 226. sk.
235 Cic. Or. 103. Vö. Humbert: Comment Cicéron mysti�a. . . i. m. 280.
236 Classen: Recht, Rhetorik und Politik. . . i. m. 105.
237 Quint. Inst. 2, 17, 21.
238 Cic. Or. 107. sk.
239 Quint. Inst. 4, 1, 35., 6, 5, 9.
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dig az ezen oratiót a legkiválóbb cicerói beszédként magasztaló ifjabb Plinius
egyetértett.240

A beszéd valóban példaérték¶nek tekinthet®: a szónok mesterien váltogatja a
stíluselemeket, ötvözi a pátoszt, az egyszer¶ leírást és a humort, találó pontosság-
gal ábrázol krimibe ill® helyzeteket és jellemeket, plasztikusan köt össze érveket
és id®síkokat anélkül, hogy ez � kivéve, ahol szándéka szerint való a homály s¶-
r¶bbé tétele � az áttekinthet®ség rovására menne. Ezzel nemcsak mindvégig leköti
a hallgatóság �gyelmét � hiszen utóbb maga is elismerte, hogy e beszéde során
port kellett hintenie a bírák szemébe241 �, hanem az ügyben dönteni hivatott
bírákat is irányítja, természetesen az általa kívánt irányba.

240 Plin. Epist. 1, 20, 4.
241 Quint. Inst. 2, 17, 21.
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Miért nem olvassák a feministák Agatha Christie-t?∗

H. Szilágyi István � Szilágyi Gusztáv

1. Bevezetés

Stanley Fish a �Working on the Chain Gang� cím¶, Ronald Dworkin interpretív
jogelméletét bíráló tanulmányában említi példaként, hogy Agatha Christie kri-
mijeit � Dworkin véleményével szemben � igenis lehetséges �lozó�ai regényekként
(is) olvasni. Fish néhány sorban vázol is egy olyan olvasatot, melyb®l kiderülne,
hogy Agatha Christie-nek határozott elképzelései voltak a meta�zikai értelemben
vett gonosz fogalmáról,1 a lábjegyzetekben pedig tucatnyi m¶vet citál, melyben
irodalmárok és �lozófusok komoly akadémiai értekezésekben foglalkoznak Agatha
Christie írásainak elemzésével.2

Ennek nyomán merült fel bennünk a kérdés, hogy miért van az, hogy az idén
éppen 120 éve született írón®t mindeddig mell®zték a feminista jogelmélet, illetve
a � jog és irodalom� feminista elkötelezettség¶ szerz®i az általuk kialakított kánon-
ban. Vajon milyen eredményre jutunk, ha megvizsgáljuk Agatha Christie m¶veit
az általuk felvetett értékelési szempontok szerint? Például, hogy rendelkeznek-e
ezek az írások kritikai potenciállal a n®ket elnyomó fér�társadalom intézményei, a
polgári erkölcs és különösen a jog vonatkozásában? Megmutatják-e a fér�társada-
lommal szembeni ellenállás lehet®ségét? Kifejezik-e a sajátos n®i tapasztalatot,
a fér�akétól alapvet®en eltér® életszemléletet; a �fallogocentrikus� gondolkodás
logikájától eltér® n®i gondolkodást; a fér�ak narcisztikus és er®szakos értékrend-
jével szemben a n®k szeretet-elv¶ toleranciáját?

A következ®kben kifejtettek semmiképpen sem tekinthet®k a felvetett kérdé-
sek kimerít® megválaszolására tett kísérletnek. Egyrészt, mivel a jelen szerz®k
nem támaszkodhatnak Agatha Christie � a b¶nügyi regényeken és novellákon túl
a színházi darabokkal, életrajzi, ismeretterjeszt® és egyéb írásokkal összesen mint-

∗ A jelen írás a Piliscsabán 2010. április 8�9-én rendezett III. Jog és irodalom szimpóziumon
elhangzott el®adás kib®vített változata. A szerz®k ezúton is köszönetet kívánnak mondani Varga
Csabának, Könczöl Miklósnak és Techet Péternek az el®adáshoz f¶zött értékes megjegyzéseikért.

1 S. Fish: Working on the Chain Gang. In Doing What Comes Naturally . Change, Rhetoric,
and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies. Clarendon Press, Oxford 1989.
87�102, különösen 95�97.

2 Uo. 13. jegyzet, 559�560.
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egy 300 opusra rúgó3 � életm¶vének teljes kör¶ ismeretére. Másfel®l a feminista
perspektíva rekonstrukciója sem a vonatkozó tetemes mennyiség¶ szakirodalom
alapos, kritikai feldolgozásán alapul, hanem els®sorban Maria Aristodemou egy
évtizeddel ezel®tt megjelent monográ�ájának tanulmányozásán.4 Így a jelen írás
célja nem is lehet a feminista értékelés azonosított szempontjainak bírálata, noha
néhány ilyen jelleg¶ megjegyzés elkerülhetetlennek t¶nt: mentségül szolgáljon,
hogy leginkább Agatha Christie védelmében.

2. A fér�társadalom és a polgári erkölcsök kritikája

Vajon kiolvasható-e Agatha Christie regényeib®l a XX. század els® évtizedei angol
társadalmának és erkölcseinek valamiféle bírálata? E kérdés nyilván els® helyen
szerepel a Critical Legal Studies mozgalmához csatlakozó feminista szerz®k érték-
rangsorában.5 A válasz kifejtésében azonban nem kívánjuk tartani magunkat a
részkérdések általuk logikusnak tekintett sorozatához, mivel egy olyan problémát
veszünk el®re, ami inkább Stanley Fish bevezet®ben idézett gondolatmenetére
utal: a képmutatás kérdését.

Fish felemlíti az Agatha Christie regények b¶nöseinek �kaméleon-szer¶ségét�
� vagyis hogy a �tettesek� mintegy álcaként, maszkként viselik a tisztességes em-
berek viselkedésének formáit, melyek a regények drámai csúcspontját jelent® �le-

3 Vö.: M. Bunson: Agatha Christie világa. Európa Kiadó, Budapest 2004.
4 M. Aristodemou: Law and Literature. Journeys from Her to Eternity. Oxford University

Press, Oxford 2000. A feminizmusnak a � jog és irodalom� irányzatán belüli helyzetér®l lásd még:
I. Ward: Law, Literature and Feminism. In Law and Literature. Possibilities and Perspectives.
Cambridge University Press, Cambridge 1995. 119�141; C. Heilbrun � J. Resnik: Convergences:
Law, Literature, and Feminism. The Yale Law Journal . 99 (1989), 1913�1956; D. L. Threedy:
The Madness of a Seduced Woman: Gender, Law and Literature. Texas Journal of Women and
the Law , 6 (1996), 1�46; D. W. Post: Teaching Interdisciplinary: Law and Literature as Cultural
Critique. Saint Louis University Law Journal , 44 (2000), 1247�1272. M. Harrison: A Time of
Passionate Learning: Using Feminism, Law, and Literature to Create a Learning Community.
Tennessee Law Review , 60 (1993), 393�429. A feminizmusról az irodalomtudományban lásd:
J. Butler: Bajos nemek. Ford. Somogyi Gy. Vulgo, 6. évf. (2005) 3, 102�122; Zsadányi E.:
�Lesem az arcát, nem néz vissza.� Nemi szerepek, látvány és néz®pont vizsgálata Esterházy
Péter Egy n® cím¶ írásában. In Józan I. � Kulcsár Szabó E. � Szegedy-Maszák M. (szerk.): Az
elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás. Osiris Kiadó, Budapest 2003. 521�531; L. Irigaray:
A diszkurzus hatalma, a n®iség alárendeltsége. In Bókay A. � Vilcsek B. � Szamosi G. � Sári L.:A
posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Osiris, Budapest 2002. 483�490; J. Butler: Jelent®s
testek. In Bókay et al., A posztmodern . . . , 538�559; J. Kristeva: Don Juan, avagy a szerelem
képessége. In Bókay et al., A posztmodern . . . , 127�136; H. Cixous: A medúza nevetése. In
Kiss A. A. et al. (szerk.): Testes könyv II. Ictus Könyvkiadó � JATE Irodalomelméleti Csoport,
Szeged 1997. 357�381.

5 Vö.: Aristodemou: Law, Literature, and Law and Literature as Sites of Struggle. In Law
and. . . , 9�11; R. West: Jurisprudence and Gender. University of Chicago Law Review , 55
(1988). P. Cain: Teaching Feminist Legal Theory at Texas: Listening to Di�erence and Ex-
ploring Connections. Journal of Legal Education, 38 (1988); A. E. Freedman: Feminist Legal
Method in Action: Challenging Racism, Sexism, and Homophobia in Law School. Georgia Law
Review , 24 (1990); C. A. MacKinnon: Feminizmus, marxizmus, módszer és állam: úton a femi-
nista jogelmélet felé. Ford. Péter O. In Szabadfalvi J. (szerk.): Mai angol-amerikai jogelméleti
törekvések. Bíbor Kiadó, Miskolc 1996. 127�153. [Prudentia Iuris 5]; Bencze M.: A szexuális
er®szak és a jog, Vulgo, 6. évf. (2005) 3, 80�101.
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leplezési jelenetben� egyszerre lehullanak róluk, s megmutatkozik a Gonosz valódi
arca. Ebb®l a szempontból nézve a nyomozó feladata éppen abban áll, hogy a
sokféle képmutató színlelés közül kiválassza a végzeteset, amely mögött a Gonosz
rejt®zik. Mert az Agatha Christie regényekben szinte mindenki színlel, s itt vi-
lágosan kit¶nik a közép- és fels®osztályok � melyek az Agatha Christie regények
mili®jéül szolgálnak � erkölcsének kritikája.6 Egyrészt, hogy a �tisztes látszat�
fenntartása csupán kényszerként van jelen e környezetben, másrészt, hogy a lát-
szat mögött gyakran vad indulatok, bosszúvágy, nyereségvágy húzódik meg. (E
rejtett lelki tényez®k vizsgálata pedig tovább vezethet minket a b¶nök �motívu-
mainak� elemzéséhez.)

A képmutatás bírálata tehát nem csupán a Fish által is érzékelt meta�zikai ré-
teg irányába nyitja meg az értelmezés horizontját, hanem egy társadalomkritikai
irányba is, s a képmutatás problémájának jelent®ségét hangsúlyozza a �leleplezés-
nek� a regények dramaturgiai szerkezetében elfoglalt kulcsfontosságú helye is.7

A fér�ak által uralt és alakított polgári erkölcsök egyik fontos témája a fe-
minista irodalomban a házasság és a nemi erkölcs kérdéseinek vizsgálata.8 Ebb®l
a távlatból azt látjuk, hogy az Agatha Christie-regényekben a félresikerült há-

6 Ezt a kritikai potenciált hangsúlyozza elemzésében Mary Anne Ackershoek is, aki felhívja
a �gyelmet arra is, hogy Agatha Christie valójában egyáltalán nem azonosult a �dologtalan�
fels® középosztály értékrendjével. Szerinte Christie regényei sokkal inkább az els® világháború
traumája nyomán megrendült patriarchális értékrendre való reagálásként olvashatók, s nem
annak az értékrendnek valami nosztalgikus felidézéseként. Vö.: M. A. Ackershoek: �The Daugh-
ters of His Manhood�: Christie and the Golden Age of Detective Fiction. In J. H. Delamater
� R. Prigozy (szerk.): Theory and Practice of Classic Detective Fiction. Greenwood Press,
Westport, Conn. & London: 1997. 119�128, különösen 126�127. Ugyancsak az els® világháború
okozta traumát hangsúlyozza Alison Light is, aki egyenesen a �lábadozás irodalmának� kép-
visel®jeként tartja számon Christie-t, egyúttal azonban egy újfajta �konzervatív modernitás�
megfogalmazójaként is. Az er®szaktól, a felfokozott romantikus vágyaktól és az er®s érzelmi
elkötelezettségekt®l való elfordulás nemcsak a háború által szétzilált idegekre hat nyugtatóan,
hanem egy átalakulóban lév®, modern, heterogén középosztály értékrendjének kifejez®dése �
egyúttal a hagyományos konzervativizmus kritikája is. Ld. Alison Light: Agatha Chrisitie and
Conservative Modernity. In Forever England. Feminity, Literature and Conservativism Bet-
ween the Wars. Routledge and Kegan Paul, London 1991. 61�112, különösen 69�71.

7 Robert Barnard egyik elemzésében rávilágít arra, hogy Agatha Christie �megtévesztési stra-
tégiájának�, melynek segítségével szinte mindig képes meglepetést okozni az olvasónak, éppen
az a lényege, hogy az olvasó el®ítéleteit kihasználva kelt pozitív vagy negatív érzelmeket a sze-
repl®k iránt, hogy aztán a rejtély megoldásakor rácáfoljon ezekre az érzelmekre. Ez az eljárás
azonban azzal a hatással bír, hogy utólag az olvasónak szembesülnie kell az eredeti el®ítéleté-
nek tarthatatlanságával. R. Barnard: A Talent to Deceive. An Appreciation of Agatha Christie.
Dodd, Mead & Company, New York 1980. 63�74. Ugyanezt, az el®ítéletekre vonatkozó romboló
hatást érzékeli Alison Light is, aki úgy véli, hogy Christie számára �semmi sem szent�, már ami
a hagyományos társadalmi konvenciókat és el®ítéleteket illeti. Light: Agatha Christie. . . , 67. A
�leleplezés� szerepér®l uo. 101. A b¶nügyi regények narratív szerkezetének elemzésére ld. még
U. Eco: The Narrative Structures in Fleming. In O. Del Bundo & U. Eco (szerk.): The Bond
A�air. Macdonalds, London 1965. 37�75.

8 Vö.: Aristodemou: Myths of Origins and Origins of Myths: Beyond Oedipal Journeys. In
Law and . . . , 29�57, különösen 34�38. Valamint The Marriage of Death and Desire in Measure
for Measure. Uo. 81�104.
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zasságok gyakran válnak a bonyodalmak forrásává. A szerelmi háromszögek9 �
melyekben többnyire a n®k kerülnek versenyhelyzetbe (s tegyük hozzá: a femi-
nisták szerint ez is a fér�-értékrend következménye)10 � kialakulása pedig szoros
kapcsolatban áll a (Christie szerint egyébként mindkét nemre jellemz®) birtok-
lásvágy mint indíték kérdésével is.

Azonban Agatha Christie írásaiban nem csak rossz házasságokkal találkozha-
tunk. A Partners in Crime történet-f¶zérének f®h®sei, Tony és Tuppence Beres-
ford eszményi házasságban élnek. (A dolog érdekessége, hogy kett®jük közül az
asszony, Tuppence, aki élénk intellektussal bír, míg férjét úgy jellemzi az írón®,
mint aki lassú felfogású, viszont éppen mivel nincs megáldva túlzott képzel®er®vel,
ezért szinte lehetetlen �átverni�.) Ugyancsak felt¶nik a regényekben a romanti-
kus szerelem, a love match, s®t a �szerelem els® látásra� mozzanata is: a törté-
netek mellékszerepl®i gyakran éppen a nyomozás bonyodalmai között találnak
egymásra, s e pozitív érzelmek mintegy ellenpontozzák a b¶n tragikumát.

Ami az azonos nem¶ek közötti szerelemi kapcsolatokat illeti, a regényekb®l
a szerz® meglehet®sen toleráns álláspontjára következtethetünk: a homoeroti-
kus vonzalmak nem tartoznak a �megbocsáthatatlan� b¶nök közzé az Agatha
Christie-regényekben. (Például a Cards on the Table szerepl®i között mindjárt
három ilyen kapcsolat is megjelenik.)

További �gyelmet érdemel a n®k helyzetének, illetve általában a társadalmi
igazságtalanságoknak az ábrázolása. A regények visszatér® negatív alakjai közzé
tartoznak az üresfej¶, gazdag (és gyakran szép) n®k, akik többnyire önz®k, gát-
lástalanok és mohók. Ezzel szemben a pozitív n®alakok általában önálló, talpra-
esett n®k, akik saját munkájukkal képesek eltartani magukat.11 Érdekes módon

9 A Christie-regényekben megjelen® szerelmi háromszögek elemzésére ld.: Barnard: A Talent
to. . . , 66�67.
10 Vö.: Aristodemou: Fantasies of Women as Law-Makers. In Law and. . . ,156�177, különösen

160�164.
11 Úgy látszik azonban, hogy Agatha Christie lelkesedése a �modern n®� típusa iránt mégsem

egyértelm¶. Christie-nél ezek a n®k, ha néha pozitív karakterek is � bár gyakran negatívak �,
akkor sem tudják a regények végéig tartani magukat azokhoz az elvekhez, amelyek a modern n®t
megkülönböztetik az általuk elnyomottnak és másodrangúnak tartott n®típustól. Nem tudnak
egyedül megállni a lábukon, nem tudnak vigyázni magukra, rendre rossz intuíciókra hallgat-
nak, így sokszor ®k válnak a társadalmi rend igazi áldozataivá. Ha pedig nem ilyen negatív
szerepl®ként vannak jelen, akkor általában a regény végére kiderül, hogy mégsem az önállósá-
got, hanem a fér� melletti szerepet találják vonzóbbnak, tehát összeházasodnak egy fér�val,
és vállalják a hagyományos n®i szerepet. Ld. például: Third Girl � a f®szerepl® lány Poirot
segítsége nélkül meg®rült volna; Appointment with Death � Sarah, a �atal és független orvos
végül összeházasodik egy �atalemberrel; Five Little Pigs � az eredetileg �atal és független gyil-
kos(n®), amint a regény végére kiderül, teljesen kiégetté és egyfajta él® halottá válik, mert a
saját útját próbálta járni, de ez gyilkossághoz vezette; stb... Ezt a képet még kétségtelenül to-
vább árnyalja az a tény is, hogy Agatha Christie nem sok empátiát mutat a regényeiben szerepl®
szolgáló személyzet, illetve általában az alsóbb osztályhoz tartozó személyek ábrázolásában. A
takarítón®k, szobalányok, szakácsn®k jellemábrázolásába egyébként is minimális energiát fektet
regényeiben, s általában az iskolázatlanságot, az artikulált önkifejezésre való képtelenségüket,
vágyaik és erkölcseik bizonytalanságát emeli ki. (Vö.: Barnard: A Talent to . . . , 33�35.) Christie
írásainak irodalmi értékeit illet®en egyébként is az egyik legf®bb kritika a szerepl®k sematikus
ábrázolása, amit els®ként Edmund Wilson fogalmazott meg az 1940-es évek közepén. Ld.: E.
Wilson: Who Cares Who Killed Roger Ackroyd? In H. Haycraft (szerk.): The Art of Mystery
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azonban úgy t¶nik, hogy Agatha Christie semmi kivetnivalót nem talált a �mun-
kanélküli� középosztálybeli lét utáni vágyakozásban. Részben ez magyarázza a
regényekben megjelen® b¶nök sajátos rangsorát is: a gyilkosságon kívül szinte
minden megbocsátható. Agatha Christie leggyakrabban szerepl® f®h®se, Hercule
Poirot, például nyomozásai során szinte rendre futni hagyja a lopáson kapott de-
likvenseket. Mindez ismét a meta�zikai olvasat irányába mutat, s egyúttal jelzi,
hogy az írón® nemigen osztotta a tulajdon szentségére vonatkozó polgári krédót.

Összefoglalva az eddigieket, azt mondhatjuk, hogy Agatha Christie regénye-
ib®l � szubsztantív értelemben � a polgári társadalom intézményeinek és erköl-
cseinek mérsékelt bírálata olvasható ki.12

3. A jog bírálata

� Nem is annyira a különféle jogi vonatkozásokon gondolkodtam � folytatta
Mr. Treves [a jogász társaság doyenje] �, noha érdekesek voltak [. . . ]. Tehát,

Story. Simon and Schuster, New York 1946. 390�397. A szerepl®k �kártya�gura� jellegér®l ld.
még Light: Agatha Christie. . . , 95�96.
12 A kritikusok egy része éppen azt rója fel Agatha Christie-nek, hogy voltaképpen a közép-

osztály értékrendjének kifejez®je, illetve a középosztály kényelem iránti igényének kiszolgálója.
Például Stephen Knight szerint Christie egyetlen kritikai potenciállal rendelkez® írása a Mary
Westmacott írói álnéven jegyzett Absent in the Spring cím¶ írása. (Ebben az afrikai sivatagban
váratlanul magányba szorult h®sn® tekint vissza életére, felismerve hogy túlságosan önz® és
követel®z® módon bánt a körülötte lév® emberekkel � különösen férjével �, de az újra-találkozás
alkalmával egyszer¶en visszacsúszik régi szerepébe.) S®t, mivel ez egy alkalommal a szerz®n®
bizonyította kritikai képességét, még szigorúbban kell megítélnünk konformizmusát. S. Knight:
�. . . done from within� � Agatha Christie's World. In Form and Ideology in Crime Fiction.
Indiana University Press, Bloomington 1980. 107�134. (Az Absent in the Spring feminista ér-
tékelésére lásd még Light: Agatha Christie. . . , 111�112.) Persze az ellen a bírálat ellen, hogy
Christie írásait els®sorban a középosztálybeliek olvassák, joggal vethet® fel � Robert Barnard
meglátását idézve �, hogy vajon a többi irodalmi m¶faj, s a többi kanonizált szerz® m¶veit
vajon kik olvassák? Vajon nem a középosztály olvassa-e D. H. Lawrence, George Orwell vagy
David Storey írásait? Ebb®l a szempontból eléggé valószín¶síthet®, hogy éppen Agatha Christe
m¶vei azok, amelyek sikeresen áttörték a társadalmi osztályok, rasszok és generációk határait
olvasótáborán belül. Vö.: Barnard: A Talent to. . . , 2�5. John G. Cawelti, egy átfogóbb elméleti
keretben tárgyalva a detektív regény m¶faji kérdéseit, arra hívja fel a �gyelmet, hogy e m¶faj
mennyire ellentmondásosan viszonyul a fennálló konvencionális társadalmi értékrendhez: egyfe-
l®l hozzájárul az értékek változásának társadalmi elfogadtatásához (J. G. Cawelti: Adventure,
Mystery, and Romance. Formula Stories as Art and Popular Culture. University of Chicago
Press, Chicago & London 1976. 49.), másfel®l azonban egyfajta biztonságérzetet ad az olvasó-
nak. Ez utóbbi mozzanatot Cawelti a krimi és pszichoanalízis párhuzamba állításával világítja
meg: �Freud és Sherlock Holmes egyaránt intellektuális vizsgálói a középosztálybeli társadalom
b¶nös titkainak. Azonban ahol Freud és más társadalmi és lélektani kritikusok, mint Marx és
követ®i, mindenki b¶nösségét fedik fel, addig Holmes és a többi klasszikus detektív feloldozza a
társadalmat helyébe állítva a legkevésbé valószín¶ személyt vagy a mester b¶nöz®t.� (Uo. 96.)
A b¶nügyi regények ideológiai funkciójáról ld. még D. Porter: The Pursuit of Crime. Art and
Ideology in Detetctive Fiction. Yale University Press, New Haven & London 1981. 216�220. A
b¶nügy regények lélektani elemzésére ld. G. Pederson-Krag, Detective Stories and the Primal
Scene. Psychoanalytic Quarterly 18 (1949), 207�214; J. Lacan: Seminar on �The Purloined Let-
ter�. In R. Con Davis & R. Schleifer (szerk.): Contemporary Literary Criticism. Longman, New
York 1989. 301�320.
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mint mondottam, nem az ügy jogi oldalán, hanem. . . szóval, jobbára a per
szerepl®in gondolkodtam.

Valamennyien elég meglepettnek látszottak. �k az ügyben szerepl®ket
csupán a szavahihet®ségük szerint vagy mint tanúkat osztályozták. Egyi-
küknek sem jutott eszébe, hogy b¶nös-e a vádlott, vagy pedig ártatlan,
aminek a törvényszék nyilvánította.

� Emberi lények, értik? � mondta elt¶n®dve Mr. Treves. � Emberi lények.
Különböz®félék, különböz®fajták, nincsen bel®lük két egyforma.�13

Nos, bár az ilyen (történetesen a Towards Zero-ból idézett) és ehhez hasonló,
szinte az amerikai jogi realizmus eszméit idéz® sorokkal csak elvétve találkoz-
hatunk Agatha Christie b¶nügyi regényeiben, mégis vannak bizonyos elemei a
történeteknek, amelyek a jog kritikájaként olvashatók. Így f®ként az igazságszol-
gáltatás bizonytalanságára utaló mozzanatok, mint például, hogy a b¶nüldözés,
a rend®rség, mindig segítségre szorul, és néha maga a bíróság is (ebb®l a szem-
pontból különösen érdekes a Sad Cypress, mely szinte az egyetlen Christie által
írt �tárgyalótermi krimi�).14 El®fordul, hogy a bíróság ártatlan embereket ítél
halálra (mint például az Ordeal by Innocence és a Five Little Pigs cím¶ regé-
nyeiben), vagy éppenséggel b¶nösök sétálnak szabadlábon (mint a Cards on the
Table, az And Then There Were None és a Five Little Pigs cím¶ regényeiben). Ez
utóbbi �tényállás�, mely több híres Agatha Christie-történet eleme, megint csak
a motívumok vizsgálata irányába nyithatja meg további vizsgálódásokat, hiszen
ezek némelyikében a bosszú az igazságszolgáltatás alternatívájaként jelenik meg
(az And Then There Were None mellett természetesen a Murder on the Orient
Express-re gondolhatunk azonnal).

A jog tekintetében tehát � akárcsak a házasság, a tulajdon vagy a polgári
társadalom más intézményeivel szemben � csupán mérsékelt kritikát olvashatunk
ki a �krimi királyn®jének� m¶veib®l.15

4. Ellenállás

Vajon találhatunk-e valamiféle iránymutatást, ösztönzést a n®knek a fér�társa-
dalom elnyomásával szembeni ellenállására vonatkozóan Agatha Christie regé-
nyeiben?16 A társadalom intézményeivel való szembeszegülésnek persze sokféle
formája és fokozata lehet, s ezt szem el®tt tartva el®ször a b¶nözésnek mint ra-
dikális ellenállásnak a témánkhoz ill® alternatívájáról érdemes szólnunk.

A b¶nök rangsorában élen járó gyilkosság a szerz®n® néhány regényében úgy

13 A. Christie: Éjféltájt [Towards Zero, 1944]. Ford. Fehér Katalin. Európa Könyvkiadó, Bu-
dapest 2008. 9�10.
14 Persze még megemlíthetjük a rövid történetek közül a Witness for the Prosecutiont [1954],

melyb®l Billy Wilder rendezett nagy siker¶ �lmet Marlene Ditrich f®szereplésével.
15 A. Christie, úgy t¶nik, egyáltalán nem kívánta lerombolni az angolok jogba vetett hagyo-

mányos bizalmát. Vö.: Porter: The Pursuit. . . , 160.
16 A n®k fér�társadalommal szembeni ellenállásának lehet®ségeir®l ld.: Aristodemou: Ethics

of Alterity; Authoresses: Collusion or Appeasement?; Woman as Literature; Herstory: Writing
the Self. In Law and . . . , 171�174, 174�177, 197�199, 199�201.



Miért nem olvassák a feministák Agatha Christie-t? 159

jelenik meg mint a képmutató fér� erkölccsel szembeni lázadás. Talán ezzel ma-
gyarázható, hogy a szerelmi bosszú motívumát néhány alkalommal elfogadni lát-
szik a történetbeli nyomozó, s engedi, hogy a b¶nös az igazságszolgáltatás kezéb®l
a halálba meneküljék � mint például a The Hollow vagy a Death on the Nile cím¶
regényekben �, vagy egyszer¶en elsétáljon, mint a Five Little Pigsben. (A gyilkos
asszony halálba menekülésének esetei egyébként olvashatók a feminista elmélet
azon gondolatának illusztrációjaként is, hogy a �fallogocentrikus� gondolkodás
logikája szerint a szerelem = halál.)17

Az emberölésnél kevésbé radikális lázadásként értelmezhet® a lopás b¶ncse-
lekménye. Ennek kapcsán utalhatunk Agatha Christie-nek a tulajdon szentségére
vonatkozó fentebb említett nem túlságosan ortodox álláspontjára. Itt külön emlí-
tést érdemel Vera Rosako� grófn® � az emigráns orosz arisztokrata, aki ékszerlo-
pásból tengeti életét � alakja, aki a Double Clue-ban elb¶völi, s rábírja Poirot-t,
hogy futni hagyja ®t, hogy még néhány más történet epizódszerepl®jeként újra
megjelenhessék.

A b¶nözésnél enyhébb formája a n®i ellenállásnak az érzelmi autonómia vissza-
szerzése. A regénybeli szerepl®k között szöv®d® szerelmi kapcsolatok egyik jelleg-
zetes fordulata � ami gyakran kapcsolódik dramaturgiailag a nyomozás �meglepe-
téseihez� �, hogy valamelyik n®i szerepl® nem a neki kiszemelt, vagy a társadalmi
körülmények logikájából következ®en �alkalmas� fér�t választja partneréül, ha-
nem valaki mást � ennek eklatáns példáját olvashatjuk a Towards Zeróban vagy
a Death on the Nile-ban.

Több regényben megjelenik a fér�akon uralkodó n® �gurája is, bár ezen n®tí-
pus képvisel®i rendszerint gonosznak bizonyulnak és bukás lesz az osztályrészük
(ld. például a Death on the Nile-t vagy a Lord Edgware Diest). Ett®l azonban
nagyobb �gyelmet érdemelnek a fér�akkal egyenrangú n®k képei, melyek legfon-
tosabb alakjai Agatha Christie nyomozón®i: mindenekel®tt Miss Marple, Ariadne
Oliver és Tuppence Beresford.

A n®i ellenállás burkolt formájaként értelmezhetjük a fér�ak ironikus ábrázo-
lását is. A megrögzött agglegény, Hercule Poirot, maga a fér�asság karikatúrája:
hiú, piperk®c, beképzelt különc. Míg h¶ társa, Arthur Hastings kapitány � aki
saját állítása szerint �ért a n®khöz� � folyton kudarcot vall a szép nemhez való
viszonyában.

A n®i ellenállás utolsó témájaként érdemes mérlegre tennünk Agatha Christie
írásait abból a szempontból is, hogy nyelvezetük mennyire segíti a n®k sajá-
tos tapasztalatainak kifejezését, hiszen a �harc a nyelvért� a fér�-társadalommal
szembeni ellenállás egyik f® frontja. S itt mindjárt visszautalhatunk az irónia
el®bb említett mozzanatára, mivel a feministák szerint éppen a fér�aktól kapott
nyelv és történetek ironikus variálása, az utánzás és az abból fakadó kreatív �el-
különböz®dés� a legf®bb eszközei a n®i tapasztalatok autentikus kifejezésének.18

17 Vö.: Aristodemou: The Culture of Desire and Its End; Death and Closure. Uo. 102�104,
202�203.
18 Ld. Aristodemou: Fantasies of Women. . . , valamint Language, Ethics, and the Imagination

in Toni Morrison's Beloved. Uo. 204�229, különösen 225�227. Az iróniának Agatha Christie
stílusbában játszott szerepér®l ld.: Porter: The Pursuit. . . , 137. Dennis Porter elemzésében arra
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Agatha Christie írásmódja ebb®l a szempontból mindenképpen a n®k egyen-
jogúsítása irányába mutat, noha közvetett módon. Fér�ak és n®k egyenl®k regé-
nyeiben abban az értelemben, hogy senkinek sem látunk a fejébe, lelkébe: sem a
tettesek, sem a nyomozók gondolatait nem ismerhetjük meg másból mint küls®
cselekvéseikb®l. Csak elvétve találkozunk olyan narrátorral, aki az egész cselek-
ményt egységesen látja, és akinek gondolatait meta-narratívaként olvashatjuk
(ezekr®l a szerepl®kr®l gyakran a történet végén derül ki, hogy éppen ®k a �tet-
tesek� � mint például The Murder of Roger Ackroydban19 és az And Then There
Where None-ban).

Mérlegre téve mindazt, amit az ellenállás kapcsán eddig említettünk, azt
mondhatjuk, hogy Agatha Christie írásai nem annyira a n®k egyenjogúsítása
iránti igényt közvetítik az olvasók felé, mint inkább a megélt egyenjogúság ta-
pasztalatát.

5. A n®i tapasztalat

Az Agatha Christie regények színhelyei szinte mindig a háztartás, a társasági élet,
a �partik� színterei vagy a divatos üdül®helyek: vagyis a középosztálybeli n®k éle-
tének jellegzetes terei. Nem látunk csatamez®t, parlamenti vitát vagy esküdtszéki
eljárást (a Sad Cypress már említett kivételével). Legfeljebb csak utalásszer¶en
t¶nnek fel a társadalmi élet e területei, s még a kémtörténetek politikai háttere
is teljesen elnagyolt. (Bár a haza�ság és az idegengy¶lölet feszültsége viszonylag
gyakran tematizálódik az írón® regényeiben.)20 Mindebb®l következik, hogy a n®k
életének jellegzetes színterei felértékel®dnek � szó szerint életbevágó fontosságúvá
válnak. Azonban ennek ellentmondásos hatása van, hiszen a n®i tapasztalat fel-
értékelése mellett implicit módon benne rejlik ebben a közszféra átengedése a
fér�aknak. A háború, a politika és a jog �fér�as játékai� kikerülnek a �gyelem
fókuszából.21

is rávilágít, hogy a középosztály által beszélt irodalmi angol használata gyakran szerves része
volt az írón® �megtévesztési stratégiájának�. Porter: The Pursuit. . . , 135�136. Agatha Christie
narratív stratégiájának elemzésér®l ld. még R. Merril: Chrsitie's Narrative Games, in Delamater
� Prigozy: Theory and Practice. . . , 87�101. John G. Cawelti arra hívja fel a �gyelmet, hogy bár
a detektívtörténetek �aranykorának� n®i szerz®i � mint például Margery Allingham, Dorothy
L. Sayer és Agatha Christie � ugyanazt az értékrendet fejezték ki m¶veikben, mint a kortárs
fér� szerz®társaik, ezt néha mégis olyan extrém formában tették, ami már szinte paródiának is
tekinthet®. Vö.: J. G. Cawelti: Canonization, Modern Literature, and the Detective Story. Uo. 6.
Az irónia és a paródia Christie írásaiban játszott szerepér®l ld. még Light: Agatha Christie. . . ,
76.
19 Agatha Christie ezzel az 1926-ban megjelent regényével aratta az els® zajos sikerét. A

�trükk�, amit itt el®ször játszott meg az írón®, hogy Poirot �watsoni� társa, a szimpatikus
vidéki háziorvos, akinek naplójából ismerjük meg a nyomozás történetét, valójában a gyilkos.
A kortárs kritika felháborodott ezen a fogáson, hiszen az olvasó önkéntelenül is azonosul az
�ártatlannak� és semleges kívülállónak vélt narrátor � valójában a gyilkos � személyével. Vö.:
Barnard: A Talent to. . . , 37�50.
20 Ld. Light: Agatha Christie. . . , 83�85.
21 Vö.: Porter: The Pursuit. . . , 194�196.
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6. A n®i gondolkodás

A fér� és n®i gondolkodásnak a feminizmus által felfedezni vélt különbségét az
alábbi dichotómiákkal jellemezhetjük: míg a fér� gondolkodás lineáris, szakaszos,
a formális logikához illeszkedik, bináris fogalompárokra épít, s számára a legmeg-
felel®bb tudásforma a tudomány, addig a n®k gondolkodása diverz vagy cirkuláris
jelleg¶, folyamatos, a logika helyett az intuíció vezérli, s alapvet®en pluraliszti-
kus. A n®i gondolkodásnak leginkább megfelel® tudásforma a m¶vészet.22 (Te-
gyük most félre azt a kérdést, hogy a fér� és n®i gondolkodás szembeállításának
e kett®sségei vajon a fér�, vagy a n®i gondolkodás sajátosságait tükrözik-e!)

Tekintetbe véve, hogy a szerz® n®, így nyilvánvalóan a n®i ellenállás stratégiái
kapcsán említett utánzás és irónia formáival kapcsolódnak a szövegek a fér� gon-
dolkodáshoz. Egyáltalán nem véletlenszer¶ek tehát a Conan Doyle-ra vonatkozó
pikírt megjegyzések például a Death in the Cloudsban.

Els®sorban persze a n®i nyomozók alakjai fejezik ki leginkább a n®k élet-
világában otthonos n®i gondolkodás autentikusságát. Másfel®l a fér�nyomozók
gondolkodása és személyisége is n®ies jegyeket mutat. Különösen Hercule Poirot
alakja kapcsán �gyelhet® meg, hogy valójában n®ies karakterrel van dolgunk: a
korábban említett, ironikusan ábrázolt �fér�� jellemhibák � hiúság, beképzelt-
ség, piperk®cség � valójában a n®i alkat irányába mutatnak, melyet Poirot �zika
gyengesége, önmagát kényeztet® hajlama is sugall.23

Külön �gyelmet érdemel itt Poirot-nak a nyomozói tevékenységére vonatkozó
�önértelmezése�, ami megint csak olvasható a fér� gondolkodás ironikus utánzá-
saként is. Poirot meggy®z®dése szerint a nyomozó munkája nem m¶vészet, hanem
tudomány � és erre utalnak a minden történetben ismételt megjegyzései a �kis
szürke sejtek� m¶ködésére, a szimmetria iránti mániákus igénye, és nyomozásai
során az �apró tények� értékelése. Ez utóbbi mozzanat persze kétértelm¶, hiszen
az �apró dolgok� jelent®sége iránti érzékenység éppen a n®i tapasztalat és az
intuitív gondolkodás irányába nyithatja meg az olvasói értelmezés horizontját.
Ugyanez az ambivalencia �gyelhet® meg a tudomány és az ezotéria viszonyának
Poirot általi megítélésében is. Noha Poirot mindig hangsúlyozza kutatási módsze-
rének tudományos jellegét, mégsem zárkózik el sohasem egyértelm¶en az ezote-
rikus intuíció, a természetfeletti tapasztalatok vagy egyszer¶en a �n®i megérzés�
igazságai el®l. Mindezeket azonban mindig a � józan ész� fényében vizsgálja meg.
A �józan ész�, ami valójában egyszer¶en a hétköznapi n®i tapasztalatot jelenti.
Ugyanakkor a � józan ész� és az ezoterikus tapasztalat feszültségének visszatér®
motívuma ismét csak az implicit meta�zikai réteg felé irányítja az olvasó �gyel-
mét.

A tudomány és az intuíció viszonyával párhuzamba állítható a lélektan am-
bivalens értelmezése is. Poirot általában nagy jelent®séget tulajdonít az �emberi
természet� ismeretének, ami azonban egyáltalán nem azonos a modern � a XX.

22 Ld. Aristodemou: Fear of Mimesis, Fear of Di�erence, Fear of Woman; Woman as Literature.
In Law and. . . , 19�22, 197�198.
23 Poirot alakjának �feminizációjáról� ld. Porter: The Pursuit. . . , 159�160. Ackershoek: �The

Daughters of. . . �, 120�121. Light: Agatha Christie. . . , 73�79.
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század fordulóján virágzó freudi � pszichológiával, melyr®l többször lesújtó véle-
ményt fogalmaz meg a szerz®n® (mint pl. a Towards Zeróban). Ez utóbbi eredmé-
nyeinek ugyanúgy a n®i tapasztalatot megjelenít® � józan ész� ítél®széke el®tt kell
vizsgáznia, mint a �n®i megérzésnek� vagy a természetfeletti tapasztalatoknak.24

Nos, bizonyára a feministáknak tetsz® értelmezés felé vezet az Agatha Christie-
krimiknek az az olvasata, miszerint történeteiben általában a rend®rség és a jog
képviseli a � feltétlenül korrekcióra szoruló � fér�as gondolkodást, s a helyreiga-
zítást éppen a n®i gondolkodást reprezentáló detektívek viszik véghez.

A n®i gondolkodás folyamatosság iránti igényét mutatja továbbá az, hogy az
Agatha Christie regényekben általában mindhárom id®perspektíva � múlt, jelen,
jöv® � megjelenik.

� Szeretem a jó detektívregényeket � mondta [a jó öreg Mr Treves]. � De
tudják, egyik sem a megfelel® momentummal kezd®dik! Folyton a gyil-
kossággal kezd®dik. Pedig a gyilkosság már a vége! A történet már jóval
hamarabb elkezd®dik . . . Olykor évekkel el®bb . . .Mindazon okokkal és ese-
ményekkel, melyek egyszer csak bizonyos embereket egy bizonyos id®ben s
egy bizonyos helyen összehoznak.25

A múlt tehát nélkülözhetetlen a jelen tragikus eseményeinek megértéséhez, a
szerepl®k között a nyomozás során szöv®d® érzelmi szálak viszont már a jöv®be
vezetnek. . .

7. A n®i perspektíva

A feminista felfogás szerint a fér� világlátás alapvet®en narcisztikus és a társas
viszonyokat formáló ennek megfelel® attit¶d a bosszúvágy � melynek intézmé-
nyes kifejezése tulajdonképpen a fér�ak által formált jog is. Ezzel szemben a n®k
természetüknél fogva hajlanak a szeretetre és megbocsátásra.26 (Tegyük most
zárójelbe, hogy némi ellentmondás mutatkozik a feminizmus azon törekvése kö-
zött, hogy a nemi szerepeket tisztán társadalmilag konstruáltként mutassa be, s
egyúttal a fér� és n®i gondolkodás �természet adta� különbségével érveljen.) Nos,
az Agatha Christie-regényekben úgy t¶nik, szinte minden szerepl® narcisztikus
jellem, legyen az fér� vagy n®. A szerz®n® mintegy sugallja, hogy ez az önimádat
az emberi természet sötét oldala, a b¶nök gyökere. Ez a mozzanat egyszerre utal
a képmutatás kapcsán jelzett kritikai potenciálra és az írások sokszor említett
meta�zikai rétegére.

Ami a bosszú motívumát illeti, említésre méltóak Poirot � mint láttuk, tu-
lajdonképpen n®ies alakjának � nagylelk¶ gesztusai, melyek az emberi gyengeség
megértésére utalnak. Másrészt az a mozzanat, hogy sok történetben a bosszú és a

24 Poirot módszere és a pszichológia viszonyának elemzésére ld. Light: Agatha Christie. . . ,
102�104.
25 Christie: Éjféltájt, 10.
26 Lásd Aristodemou: Myths of Origins and Origins of Myths: Beyond Oedipal Journeys. In

Law and. . . , 29�57.
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büntetés határai elmosódnak, burkoltan a jog apológiáját sugallják, mert hiszen
éppen a jog az, amely e határt világosan képes megvonni.

8. Miért nem olvassák a feministák Agatha Christie-t?

A fentiekb®l kit¶n®en az egyik tényez® valószín¶leg az lehet, hogy szerz®nk
szubsztantív értelemben meglehet®sen mérsékelt, mondhatni konzervatív társa-
dalomkritikát fogalmaz meg m¶veiben,27 s a kortárs feministák keser¶ csalódott-
ságával és sértettségével szemben a sikeres, emancipált n® alapvet®en pozitív
életérzését közvetíti az olvasó felé.28

Másrészt talán az a bizonyos, Stanley Fish által érzékelt, s a jelen tanul-
mányban is sokszor említett � mégis kifejtetlenül maradt � meta�zikai rétege
az Agatha Christie-írásoknak az,29 ami ellenszenvet kelt a feministákban. Mert
véleményük szerint az egész meta�zika � s tulajdonképpen az egész �lozó�a �
a fér�ak találmánya arra, hogy a n®k alávetett helyzetét örökt®l fogva valónak,
�természetesnek� tüntessék fel.30

Ezzel a ki nem mondott � mert pusztán a mell®zés tényéb®l következtethet®
� értékítélettel szemben a jelen szerz®k véleménye az, hogy Agatha Christie-nek

27 Mint azt Alison Light szellemesen megjegyezi, a Christie-regényekben megjelen® értékek �
a modernitás, a neutralitás és az elfogulatlanság � talán nem a legprogresszívebbek, de a két
háború közötti periódusban, a hatalomra jutó totalitárius ideológiák árnyékában mindenképpen
pozitívan értékelend®k. Light: Agatha Christie. . . , 85.
28 Nem szabad elfelejtkeznünk arról a tényr®l, hogy bár Agatha Christie el®ször szinte csak

szórakozásból kezdett el írni, els® házasságának felbomlását követ®en azonban �professzionális�
író lett, aki valódi �self-made woman�-ként futott be szédületes egzisztenciális karriert. Vö.:
Ackershoek: �The Daughters of. . . �, 123.
29 Természetesen nem mindenki osztja Fish véleményét a Christie-regények meta�zikai tartal-

mát illet®en. Például David I. Grossvogel azon az állásponton van, hogy míg maga a �rejtély�
közvetlen leszármazottja a vallási misztériumok beavatási rítusának, addig a modern irodalom-
ban a rejtély �kciói fokozatosan elveszítik meta�zikai jelentésrétegüket. E folyamat betet®zését
látja a szerz® Christie írásaiban, melyekben a rejtély már a keresztrejtvények szintjére süllyed.
Nos, a magunk részér®l nem tartjuk meggy®z®nek Grossvogel nézetét � különösen ami a Christie
regényeket illeti �, már csak azért sem, mivel egyetlen, viszonylag korai regény, az 1920-ban meg-
jelent The Mysterious A�air at Styles elemzésére alapítja azt. Lásd D. I. Grossvogel: Mystery
and Its Fictions. From Oedipus to Agatha Christie. Johns Hopkins University Press, Baltimore
& London 1989. 39�52. Grossvogel álláspontját vitatva ugyancsak a meta�zikai olvasat létjo-
gosultsága mellett érvel Robin Woods az �It was the Mark of Cain�: Agatha Christie and the
Murder of the Mystery (Delamater � Prigozy: Theory and Practice. . . ,103�110) valamint Ina
Rae Hark is Impossibsible Murderers: Agatha Christie and the Community of Readers cím¶ írá-
sában. (Uo. 111�118, különösen 116�118). Alison Light hívja fel a �gyelmet arra az apróságra,
hogy a Christie-regényekben egyedül a papok és a lelkészek nem gyilkolnak. Light: Agatha Ch-
ristie. . . , 95. A Fish által képviselt álláspont alátámasztására álljon itt végül egy idézet az írón®
önéletrajzi írásából: �Mikor én detektívtörténeteket kezdtem írni, egyáltalán nem voltam ab-
ban a hangulatban hogy kritizáljam azokat, vagy komolyan gondolkozzam a b¶nr®l. A detektív
történet az üldözésr®l szólt; és persze az erkölcsi tanulságról is: valójában a jó öreg Mindenki Er-
kölcsi Meséje volt a Gonosz levadászásáról és a Jó gy®zelmér®l.� A. Christie: An Autobiography.
Ballantine Books, New York 1977. 527. Más kérdés, hogy ha elfogadjuk Grossvogel álláspontját,
akkor egy okkal kevesebb okuk lenne a feministáknak Agatha Christie mell®zésére.
30 Vö.: Aristodemou: Fear of Mimesis. . .
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múlhatatlan érdemei vannak a n®i egyenjogúság el®mozdítása szempontjából.31

Els®sorban a n®i gondolkodás egyenrangúságának elismertetése terén. Egyrészt
személyesen mint írón®, aki egy addig egyébként fér�ak által uralt m¶fajban szer-
zett hírnevet, és � nemre tekintet nélkül � osztatlan elismerést az olvasók részér®l.
Másrészt � mint láttuk � éppen a feministák által felismert és javasolt irodalmi
módszerek segítségével fejezte ki m¶veiben a n®i gondolkodásnak a fér�akéval
való egyenrangúságát.

Végezetül meg kell jegyeznünk, hogy szerencsére Agatha Christie egyáltalán
nem szorul a jelen szerz®k �védelmére� mindaddig, amíg m¶veit többen olvassák,32

mint a kortárs feminista szerz®k bölcseleti írásait (melyeket talán még a fér�ak
bölcselet iránt érdekl®d® sz¶k csoportjában sem olvasnak gyakrabban, mint az
övét).

31 Vö.: Ackershoek: �The Daughters of. . . �.
32 1975-ben az eladott Agatha Christie-könyvek számát jóval 400 millió példány fölöttire be-

csülték, m¶veit addig 103 nyelvre fordították le. Grossvogel: Mystery and Its. . . , 40.
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a jog normativitásának paradoxonai

Paksy Máté

S. L. emlékére

I

[Üzenet egy a lenti ügyszámon érkeztetett aktára ragasztott papírcetlin � ma
�post it�-nak mondanánk.]

Kedves elvtársam, édes drága Imikém!

Most el®veheted végre az eddig rejtegetett jogi vénádat! Véletlenül hozzánk küld-
ték ennek a lengyel darabnak az aktáját. Ti ott a BM-ben szerintem tanulta-
tok elég jogot, amire ez esetben igen nagy szükség lenne. Remélem emlékszel
az Állam- és jogelmélet tárgyban oktatottakra . . . én a levelez®n végeztem a
marxista esztétikát, ott a jogról nem volt túl sok szó. Lukácsból meg nem tudom
megválaszolni a jog�lozó�ai kérdéseket. Szóval már küldöm is le az iktatóba az
�öreghez� az anyagot. Brillírozz keményen, remélem Kádár elvtárs személyesen
gratulál majd a véleményedhez!

Elvtársi pussz.:
L. Ildike

Tartalomkorrekciós osztály 1/4

[Erika típusú írógéppel írt dokumentum � er®s dohányszagot áraszt.]

Tárgy: Vélemény Mro»ek �Tangó� cím¶ darabjáról
Ügyiratszám: 1964/1956

Elvtársak!

Minap kapta kézhez Osztályunk a tárgyban jelzett darabot véleményezésre. Vá-
laszunkat a szocialista jogtudomány jelenlegi állásának fényében rögzítjük, és
postafordultával küldjük.
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Els®ként jelezzük, hogy az ügyiratszám meglehet®sen szerencsétlen, kérjük a
postázó azonnali eltávolítását. Tekintettel arra, hogy tudomásunk szerint az el®z®
rendszerben akadémiai karriert befutó tudósról van szó, aki nemrégiben szabadult
a börtönb®l, az ügyszám megjelölés aligha lehet véletlen.

Az érdemi kérdésekr®l az alábbiakat kívánjuk kijelenteni. Leszögezzük, hogy a
szocialista jogtudomány jelenlegi álláspontja szerint az ún. érték-probléma meg-
oldott. Az engedelmeskedési kötelezettség alapjait az ún. szocialista értékek ké-
pezik, amelyek objektíve helyesek és a marxizmus-leninizmus szellemében m¶velt
tudományos vizsgálat tárgyát képezik. Az értékek materiális jelleg¶ek és ponto-
san tükrözik a gazdasági-társadalmi valóságot. Így függetlenek a változó törté-
neti környezett®l és semmiféle meta�zikai �pedigréjük� sincsen. Pártunk uralma
legitim, tökéletesen kifejezi a szocialista társadalmunkban megfogalmazódó aka-
ratot.

A darab központi kérdése ezért inadekvát a szocializmus építésének ebben a
fázisában. Tartsuk ezt jól észben, amikor Mro»ek tárgyban jelzett darabjának
kulcsfontosságú, a f®szerepl® Artúr és apja, Stomil között zajló párbeszédét ol-
vassuk. Íme:

�Artúr Hát nem látja, hogy már semmi sem lehetséges, éppen azért mert
mindent lehet? [...]

Stomil Mit akarsz tulajdonképpen, hagyományt?
Artúr Rendet a világban.
Stomil Csak ennyit?
Artúr . . . és jogot a lázadásra.
Stomil No tessék! Hisz én is folyton csak arra buzdítalak, hogy lázadj föl.
Artúr Nem érti apám, hogy maguk megfosztottak az utolsó esélyem-

t®l? Olyan sokáig voltak non-komformisták, hogy végül megbuktak
az utolsó normák is, melyek ellen lázadni lehetett. Nekem nem
hagytak semmit, de semmit. A normák hiánya lett a maguk nor-
mája. Én csak maguk ellen lázadhatok, a maguk zabolátlansága
ellen.

Stomil Kérlek, parancsolj, hát megtiltom én neked?�1

Megállapítható, hogy Mro»ek f®h®sének súlyos autoritás-problémái vannak,
ami szocialista társadalmunkban megengedhetetlen. Már önmagában a � jogot a
lázadásra� kifejezés is társadalomra veszélyes izgatásnak min®sülhet. Szocialista
társadalmunk a természetes jogokat burzsoá praktikának tekinti, a lázadást pedig
b¶ncselekménynek. Mro»ek azt hiszi, hogy szellemes, amikor azt gondolja, hogy
talált egy jó kis paradoxont: ha Artúr lázad, akkor nem lázad, ha pedig Artúr
nem lázad, akkor lázad.

Szocialista társadalmukban nincsenek paradoxonok, avagy ha vannak, úgy
azok párthatározattal megoldhatóak. Valójában nincs is szó paradoxonról. Egyéb-
ként Stomil nem is parancsot adott, hanem tanácsot, amit Artúr vagy megfogad
vagy nem. A tanács nem ugyanaz, mint a parancs. Ha tehát Stomil megfelel®

1 S. Mro»ek: Tangó. In Drámák. Európa, Budapest 2000. 95�194, 115.
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eszközt kínál ahhoz a célhoz, amit Artúr szeretne elérni, akkor azt kell követni,
ha viszont nem, akkor nem. Mro»ek darabját úgy kell tehát bemutatni, hogy
Artúr hibázik, amikor bizonytalan, hiszen számára a szocializmus értékrendje
már választ kínált a kérdéseire. Stomil pedig egyszer¶en a feltörekv® polgárság
monopolkapitalista értékrendjének a fogja.

Mro»ek darabjában két egymástól elválasztandó nyelvi szint van. E szerint
elhangzott egy lázadásra vonatkozó felszólítás (vagy tanács), amit®l viszont el kell
választani azt a kérdést, hogy a parancsot kiadó autoritás irányában is lázadnia
kell-e vagy sem.

Csak hogy megfricskázzuk a polgári jogtudomány orrát, ezúttal nem a le-
nini visszatükröz®dés elméletre hivatkozunk, hanem a burzsoá ideológus Bertrand
Russel paradoxonára, amely a propozíciók illegitim kiterjesztésére vonatkozik. E
szerint a �Lázadj fel!� utasítás az autoritás által kiadott összes utasítást felöleli,
kivéve magát ezt az utasítást. Ennyire egyszer¶en azonban a dolog nem úszható
meg, hiszen a polgári jogtudósok azt sem tudják, hogy ki és miért számít au-
toritásnak. Maradjunk most tehát mindössze annyiban, hogy az els® felszólítás
értelmezhet® felhatalmazásként is, amely szerint Artúr lázadjon bármi ellen, ami
ellen akar. Mivel felhatalmazó szabályról van szó, így értelemszer¶en ez a felha-
talmazás kiterjed arra is, hogy egyáltalán ne lázadjon � hiszen adott esetben ez
a magatartás is lázadásként értékelhet®.

Hivatalunkat mégsem ez az egyedi normatív propozíció, hanem a második
nyelvi szint, vagyis az autoritás iránti engedelmeskedés kérdése foglalkoztatja. Ha
nem igazolt az autoritás, akkor nem is hatalmazhat fel senkit semmire. Ilyen fon-
tos kérdésben természetesen nem tehetünk mást, mint hogy hivatkozunk a jogtu-
domány német demokratikus köztársaságbéli Thomas Mannjára, azaz a nyugat-
német ideológusra, Max Weberre, akit legitim módon szerethetünk, merthogy
róla mindig Marx jut az eszünkbe.

Weber ideáltípusokról beszélt, vagyis nem kell aggódnunk, ilyenek a valóság-
ban tiszta formában nincsenek, miként a szocialista jogtudomány is a valóságot
vizsgálja és nem pedig a �kciókat. Per tangentem jeleznénk, hogy a színészi já-
tékkal mindenképpen ki kellene fejezni, hogy a darab egy �kció és nem pedig a
valóság. A szocialista valóságban ugyanis olyan problémák, mint amiket Mro»ek
tárgyal nem léteznek, tehát �kciók. A szocialista nevelés szempontjából nézve ter-
mészetesen nem helyes, hogy nem a valóságot mutatjuk meg az állampolgároknak.
A tárgyban említett darab bemutatásakor esetleg a néz®knek hangosbemondón,
nagyjából 10 percenként jelezni kellene, hogy most nem a valóságot látják, hanem
valójában egy �kciót.

A darab érvelése szerint Artúr szüleinek, akik a maguk esetlen módján most
autoritás-igénnyel kívánnak fellépni, anno elegük lett a legális-racionális legitimi-
tásból. Ez egy nagyon helyes irány, hiszen Marx szintén keser¶en ostorozta a ha-
nyatló kapitalizmushoz köt®d® bürokratikus államapparátust. A szül®k azonban
pártunk és kormányunk által meghatározott irány felé fordulás helyett kártyá-
zással és ál�lozófálással töltik jelenleg idejüket. A darabot úgy kell tehát el®adni,
hogy úgy t¶njön, mintha ez a cselekvéssor a lengyel ún. avantgárd értelmiségi



170 Paksy Máté

kör ki�gurázása lenne. Ezzel a kritikával ugyanakkor vigyáznunk kell, hiszen jól
tudjuk, hogy a futurizmus mekkora szolgálatot tett a proletár világforradalom
terjedésének.

Van azonban egy súlyos probléma. A darab szerint a szül®k lázadása oly' rég
történt már, hogy számukra maga a lázadás vált tradícióvá. Artúrtól pedig azt
várnák el, hogy internalizálja ezt a tradíciót. Mint fentebb jeleztük, Artúr termé-
szetesen azt tesz, amit akar (pontosabban: ami osztályhelyzetéb®l következik),
ezzel együtt az is kétségtelen, hogy a �lázadás mint tradíció� legitimációs igényé-
vel fellép® autoritás azt is elvárná, hogy Artúr ugyanezen értékrendszer alapján
rendezze be az életét. Vegyük észre, hogy Mro»ek itt felel®tlenül a �permanens
forradalom� lenini elméletével élcel®dik. Erre hivatalunk hivatalos formában is
felszisszen ekként: � juj�! Mi nem élcel®dhetünk, hanem kerek perec kijelentjük:
a szocialista társadalomban nincs helye sem iróniának, sem gúnynak, sem pedig
szatírának, amennyiben Lenin elvtársról van szó.

A szocialista erkölccsel teljesen harmóniában áll az az igény, hogy Artúr elte-
messe nagyapját, és hogy családot is alapítson. A felravatalozott halott látványa
színpadon azonban nem túl sok der¶re ad okot. A koporsót egy kombájnnal le-
hetne helyettesíteni. (Szocializmusunk jelen fejlettsége mellett a halál amúgy sem
lehet a burzsoá kaszás, hanem csak egy ilyen modern kombájn.) Még aggasztóbb
Edek személyisége. A legitimációs formák kiválasztásánál a következ® állomás
az, hogy Artúr deperszonalizálja az autoritást. Sajnálatos módon közép-kelet
európai szocialista társadalmak még nincsenek azon a fejl®dési fokon, hogy ez
menjen. Nekünk mindig kell egy vezér, aki megszemélyesít bennünket! Figyeljük
csak meg Edek urat, akinek már Artúr unokahúg-jövend®belije is megvolt! (Ala,
ez az anti-Ophelia egy külön párthatározatot is megérne.) El®bb a karizmatikus
legitimációval lép föl mint a nép tiszta gyermeke. Azután a karizmából karizom
lesz, az uralomból pedig hatalom, azaz, nyers er®szak. Nagyon fontos, hogy a
néz® a színészi alakítás alapján a fasiszta diktatúrákra asszociáljon, és még csak
véletlenül se jusson eszébe, mondjuk Sztálin elvtárs, aki ugyebár szintén a grúz
nép tiszta gyermeke. Edek úr ezért átlényegülése során húzzon fel látványosam
egy náci karszalagot és ragasszon Hitler-bajuszt!

Ha a fenti utasításokat betartja a rendez®, a lengyel darab kiválóan be tudja
mutatni, hogy az engedelmeskedési kötelezettség problémája csak a ma már sze-
métdombra került alkotmányos demokráciákban merül fel. Hivatalunk minden
ilyen kezdeményezést támogat. A szocialista humorérzék kifejlesztése érdekében
kérjük az irónia élét � a szövegt®l függetlenül � a darab el®adás során mindvégig
a rothadó kapitalizmuson fenegetni.

Budapest, 1964. október 23.
Elvtársi üdvözlettel,
olvashatatlan aláírás

Dr. Kotász Imre
Szocialista-jog-és-szocialista-irodalom szakreferens

BM II/5 Szatírakritikai Osztály,
Iróniaelhárító munkacsoport
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II

[Amerikai típusú jegyz®könyv.]

Kedves kollégáim! Azért gy¶ltünk össze, hogy el®zetesen megbeszéljük, miként fo-
gunk majd érvelni Yossarian dezertálási ügyében a legközelebbi nyilvános ülésen.
Nyilvánvaló, hogy egy nehéz esetr®l van szó, és hogy nekünk kell megtalálnunk
az egyetlen helyes választ. Természetesen nincsen végtelen id®nk, nekem például
mindjárt a gyerekért kell mennem az óvodába, illet®leg nincsen szükségünk a
tökéletes könyvtárra sem, hiszen okostelefonjainkról lehívható a Wikipedia és a
Google keres®, a Youtube-ról pedig mindjárt játszok valami kellemes háttérzenét.
Kérem, hogy álláspontjaikat a döntéshozatalig ne twitteljék ki és ne tegyék fel a
Facebook üzen®falára sem. Nem is tudom, hogy Herkulesnek minek a könyvtár?

Na mindegy. Err®l az ügyr®l csak annyit tudok, hogy egy Heller nev¶ �ckó
állította össze a dokumentációt. Azt mondja, hogy itt egyszer¶en a bürokrácia
kritikájáról van szó. Azt is állítja, hogy a 22-es szám mögött semmi jelentés nin-
csen. Történetileg � pontosabban a kiadójával történt egyeztetés nyomán � ala-
kult így. Szóval csupa olyan értelmetlen dolgot hallottam t®le, ami egy irodalmárt
esetleg érdekelhet, bennünket azonban nem. Állítólag van egy második kötete is
a dokumentációnak, de az nem jutott el hozzám. Sorry vagyok emiatt. Sajnos
itt olyan kérdésekr®l van szó, mint az engedelmeskedési kötelezettség, amire nem
ad választ semmiféle irodalomelmélet. Nos halljuk tehát, ki mit gondol Yossarian
kapitány dezertálási ügyér®l! Els®ként megadom a szót a rangid®s Schmitt bíró
úrnak! Azután szabad a pálya többiek számára is.

1. Karl-Friedrich-Vlagyimir Schmitt bíró: Köszönöm a szót Elnök úr. Nem hi-
szem, hogy vitatná bárki is, hogy Yossarian dezertálása a hadseregb®l egy konkrét
és egzisztenciális döntés. Ez érthet® is, hiszen a klasszikus �lozó�ai tradíció sze-
rint a 22-eshez hasonló paradoxonok eliminálása egy egzisztenciális döntés alakját
ölti. Önök el®tt is jól ismert Ábrahám esete, akinek Isten azt parancsolja, hogy
áldozza fel egyetlen �át, holott Isten, aki jóságos, ilyet nem parancsolhatna.

Paradox módon nekünk ebben az eset esetben az idézett kirkegaardi dilem-
mát jól ismer® náci jogtudós álláspontját kell elfogadnunk. A kortárs jog�lozó�a
általában elmismásolja azt a tényt, hogy a jog a szuverén döntése, a szuverén pe-
dig az, aki a kivételes állapotról dönt. Yossarian élete a hadseregben úgy alakult,
hogy ® saját maga ismerte fel, hogy kivételes állapotban van, ahol mindenki az
® életére tör. Egy ilyen állapotban nincsen semmiféle normatív mérce: sem a jog,
sem az erkölcs nem áll rendelkezésre. Egyedül az életösztön az úr.

Még folytathatnám az érvelésemet, de valóban nem szeretnék hosszú lenni.
Maradjon köztünk amit most mondok. Bevallom nekem nem túl szimpatikus ez
a �gura. Jogtudósként sokat foglalkoztam mások magánéletével, mert úgy látom,
hogy ez dönt® tényez® életm¶vük megértése szempontjából, és mentesít az alól,
hogy írásaikat közvetlenül is kelljen tanulmányoznom. Hosszú évtizedes akadé-
miai pályafutásom alatt összegy¶jtött, jól megalapozott el®ítéleteim birtokában
ismétlem meg tehát: Yossariant utálom. Nem tetszik nekem ahogyan asszír nevé-
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vel takargatja származását, undorodom attól, ahogyan � megjegyzem, irigylésre
méltó sikereket elérve � a n®kkel bánik, s taszít ateizmusa is. Hogy viselkedhet
így középosztályból jött fér�ember? Mindezek alapján elítélném. Szerencsére hi-
vatkozhatunk a katonai szabályzatra is, hogy igazoljuk ezt a döntést. Legalább
megmutatjuk ezzel is, hogy ® egy szükségszer¶ áldozat, amelynek feláldozása
révén a politikai közösségünket integráló �mértékadó egység� ereje újfent megmu-
tatkozhat.

2. Gúnyrecht Redbook bíró úr: Schmitt bíró úrral ellentétben én úgy látom,
hogy az elkövet® személyi körülményei irrelevánsak az ügy szemszögéb®l nézve.
Yossarian a példa arra, hogy a �parancs az parancs� pozitivizmusát végre magunk
mögött tudhatjuk mi, amerikai jogtudósok is. Be kell látnunk, hogy a bevetések
állandó, a személyes � jópontszerz®� akciókat indító Catchart ezredes akaratából
fakadó emelése súlyosan sérti az egyenl®ség elvét, hiszen a vezérkar úgy teszi ilyen
okokból kockára a legénység életét, hogy saját maga viszont ezt a kockázatot nem
hajlandó vállalni. Ez nem csak hogy nem fair, de Catchart ezredes még csak nem
is törekszik arra, hogy igazságos legyen.

A magam részér®l nem hiszek az ún. természetjogban és nem is gondolom,
hogy Yossarian valamiféle Antigoné lenne. Úgy vélem inkább, hogy a 22-es sza-
bály kimeríti a �törvényes jogtalanság� jól ismert formuláját, ezért az erre irányuló
engedetlenség kifejezetten üdvözlend® tett volt egy amerikai katona részér®l. Yos-
sariant fel kell mentenünk.

3. Jürgen Tarski bíró: Elképeszt két bírótársam ad hominem érvelése. Mit szá-
mít nekünk, hogy milyen ember ez a Yossarian, vagy hogy milyen szándékot kell
tulajdonítanunk Catchart ezredesnek, akir®l kétségkívül meg sem állapítható,
hogy szerz®je lenne a 22-es csapdájának? Amivel nekünk foglalkoznunk kell, az a
22-es által felvetett logikai feladvány, semmi több. A jog élete nem a tapasztalat,
hanem a logika � ahogyan Dr. Watson megjegyezte, miközben az aprómunkát
végezte csendben a nagy detektív mellett.

Mi is a feladvány? Yossarian az élethez való joggal akkor rendelkezhetne kor-
látozás nélkül, ha többé nem kellene bevetésre mennie. Ehhez azt kell tennie,
hogy bizonyítsa: ®rült. Ha ®rült, akkor beteg, ha pedig beteg, akkor felmentést
kaphat a hadkötelezettség alól. Ám a probléma az, hogy amennyiben bizonyítja,
hogy ®rült, akkor viszont már nem ®rült, mivel aki képes bizonyítani racionális
módon, hogy ®rült, az már nem ®rült. Yossarian könnyedén megoldhatta volna
ezt a dilemmát, ha megfordítja az érvelést: az élni-akarás ésszer¶, aki nem akar
élni, az nem jár el ésszer¶en, tehát ®rült, azaz beteg; aki a háborúban részt vesz,
az beteg, ergo, aki normális, azt haza kell küldeni; aki normális, kérvényezze, hogy
mehessen haza, s mivel aki normális, az tud kérvényt írni, ezért aztán már veheti
is a kabátját. Nyilván a kérelmet olyan szervhez kellene beadnia, amely nem vesz
részt a háborúban, hiszen a háborúban ®rültek vesznek részt, tehát a kérvényeket
sem tudják értelmezni. Sajnos Yossariannak nem jutott az eszébe ez az érv. Aki
ostoba, azt viszont az evolúció törvénye kilöki az él®k sorából. Ítéljük el!
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Látom az arcukon a megrökönyödést. Hja, ha kiszökken a számon a logika szó,
mindig ez van. Nézzük csak meg újra, hogy mi is az ábra! A 22-es szabály akkor
érinti közvetlenül a katona élethez való jogát, amikor a bevetések számával hozzák
összefüggésbe. Eszerint: (1) Az elöljárónak engedelmeskedni kell. (2) X számú
bevetést kell teljesíteni. Ha az elöljáró felemeli a bevetések számát, akkor az (1)
szabály alapján teljesíteni kell a megemelt bevetést, ti. a (2) szabály azt explicit
módon nem mondja ki, hogy X bevetés után haza is lehet menni. Ezt nevezik a
szakirodalomban Ross-paradoxonnak: (1) X bevetés után kötelez® hazaküldeni a
katonákat. (2) X bevetés után kötelez® hazaküldeni a katonákat vagy megemelni
a bevetések számát.2

A 22-es szabály létezését er®síti, hogy olyan szituációkban is hivatkoznak rá,
melyekben az nem közvetlenül függ össze az élethez való joggal. Így történt a Nagy
H¶ségeskü Hadjárat során is. Az önkéntes h¶ségesküt, mivel önkéntes jelleg¶, nem
kell aláírni. De ha nem írja valaki alá �önként�, akkor elvárható � mondja Milo,
a gh-s tiszt �, hogy halálra legyen éheztetve.3 Azaz: (1) Az önkéntes h¶ségeskü
aláírására nem kell kötelezni a katonákat; (2) Az önkéntes h¶ségeskü aláírására
nem kell kötelezni a katonákat, de ha ezt nem teszik meg, akkor halálra kell
éheztetni ®ket.

Álláspontom egyszer¶ és tisztességes: Ha A, akkor B. Vagyis tételezzük fel,
hogy normalogika létezik és ítéljük el Yossariant.

4. Hans Herbert bíró: Egy pillanatra elt¶n®dtem azon, vajon konjunkcióról vagy
alterációról van-e szó. . . A magam részér®l azt gondolom, hogy egyedül a jogel-
mélet szemszögéb®l releváns tények vizsgálatára kell szorítkoznunk. Yossarian
kapitány egy olyan jogrend hatálya alatt áll, amelynek elismerési szabályát az
ún. 22-es regula alkotja.

A jogi pozitivizmus egyik óriása szerint a jogrendszer létezésének két szükséges
és elégséges alapfeltétele van, és jelen esetben mindkét feltétel teljesül: �Egyfel®l
az embereknek általában engedelmeskedni kell azon magatartási szabályoknak,
amelyek a rendszer végs® érvényességi kritériumai szerint érvényesek, másfel®l
pedig hivatalos személyeinek ténylegesen el kell fogadniuk a hivatalos tevékeny-
ség közös és nyilvános mércéjeként a rendszernek a jogi érvényesség kritériumait
meghatározó elismerési szabályát, valamint változtatási és ítélkezési szabályait.�4

A katonai szabályzatot a hivatalos személyek alkalmazzák, a legénységi állo-
mány pedig tiszteletben tartja, hiszen elmegy a bevetésre. A 22-es annak ellenére
elismerési szabály, hogy senki sem tudja megmondani, hogy mi is az. Megjegy-
zem, hogy a XX. századi jogi pozitivizmus egy másik nagy óriása szerint az
alkotmány érvényességét megalapozó alapnorma tartalom nélküli és hipotetikus
jelleg¶. A 22-es szabály mindkét koncepcióval összhangban áll, s abból a bevetésre
vonatkozó konkrét utasítás érvényessége is levezethet®.

2 A. Ross: Imperatives and Logic. Theoria 7 (1941) 53�71.
3 J. Heller: A 22-es csapdája. Ford. Papp Z. Európa, Budapest 1963. 134.
4 Herbert Hart: A jog fogalma. Ford. Takács P. Osiris, Budapest 1995. 139.
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Az a tény, hogy egy szabály pusztán azáltal van, hogy mindenki hivatkozik
rá, nem egészen példa nélküli az amerikai jogban.5 Ha ez a szabály egy logikai pa-
radoxon, úgy bíróságunknak nincs hatásköre arra, hogy feloldja, így csak annyit
tehet, hogy megállapítja: Yossarian a cselekménye idején és helyén hatályos jog
értelmében dezertált, ezért el kell ítélni. A jogalkalmazók mérlegelési jogkörében
hozott határozata érvényes lesz, és a jogtudománynak amúgy sem kell foglalkoz-
nia az engedelmeskedési kötelezettség kérdésével, mivel az erkölcsi, s nem pedig
tudományos jelleg¶. A konklúzióm az, hogy Yossariant el kell ítélni.

5. Loller Fun bíró: In medias res mondom akár jegyz®könyvbe is, hogy Herbert
kollégámnak fogalma sincsen a jogról. Már más fórumokon is vitattam az ® né-
zeteit. Kedvelem ®t persze, ha Oxfordban vagyok, mindig elhív sörözni. Ami a
jelen ügyet illeti, attól félek, most sem értünk egyet.

A hadijog egy részjogrend, ezért lehet ugyan, hogy a 22-es szabály ennek a
jogrendnek az elismerési szabálya, de az amerikai alkotmány e felett áll, mivel az
Egyesült Államok jogrendje az alkotmányos demokrácia intézményrendszeréhez
illeszkedik. Az alkotmány az az alapnorma, amire az el®bbi érvényessége vissza-
vezethet®, s ha ebbe ütközik � miként a tengerentúlon a Marbury vs. Madison,
az Egyesült Királyságban pedig a Bonham-ügy óta tudjuk � akkor érvénytelen
norma.

Az alkotmány pedig fontos összegzése annak a normacsoportnak, amit én
máshol a jog bels® erkölcsének neveztem. A 22-es egy az amerikai hadijog szám-
talan normája közül, amelyik az általam meghatározott nyolc kritérium egyikének
sem felel meg: nem tudjuk, hogy egyáltalán jogszabály-e; nincsen közzétéve; az
erre hivatkozó döntések, amelyek megemelik a bevetések számát, visszaható ha-
tályúak; mivel nem tudjuk mi az, még csak azt sem mondható, hogy világosan
lenne megfogalmazva; bármilyen következtetést le lehet bel®le vonni és annak
az ellenkez®jét is; ahányszor hivatkoznak rá, annyiszor változik, s csak a száma
ugyanaz; eltér® joggyakorlatot eredményez, hiszen bárki hivatkozhat rá, és olyan
értelmet tulajdonít neki, amit csak akar.

Amúgy pedig jobb lenne, ha Herbert kollégám emlékezetbe idézné, hogy saját,
mérsékelt pozitivistának nevezett álláspontja szerint az életösztön olyan igény,
ami a �természetjog minimális tartalmát� alkotja.6 A dokumentáció szerz®je,
Heller pedig arról gy®zött meg, hogy minden természetjogi elmélet alapköve a
kommunikációs szabály. Ennyi ötletes dialógust! Ebben a rettenetes helyzetben
egyedül a beszélgetés mentette meg az embereket attól, hogy megöljék egymást.
Mentsük fel tehát Yossariant!

6. Jean-Jacques Boribonhomme bíró: Megdöbbentem, miközben hallgattam az
eddigi beszélgetést. Én francia származású vagyok, és nálunk a jogokra hivatkozás
szinte közhelynek számít. A jogokat természetesen a bíróság el®tt nem nagyon

5 A. Winkler: Heller's Catch-22. UCLA L. Rev. 56 (2008�2009) 1551�1577.
6 Lásd err®l M. D. Bayles: Hart's Legal Philosophy. An Examination. Kluwer, Dordrecht �

Boston � London 1992. 199 skk.
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érvényesítjük, de azért olyan jó kimondani, hogy nekünk ilyenek is vannak, és
majd a civilizálatlanoknak is lesz egyszer, ha odajutnak. Elnézést a kiejtésemért,
én három éves voltam csak, amikor ezen a földrészen megszült édesanyám. A lo-
gikát meg a tényeket nem nagyon szeretem. Egyébként itt a tengerentúlon nekem
nagyon tetszenek a gördeszkák és többször voltam kosárlabda meccsen is.

Hát egyértelm¶, hogy Yossarian nem állt semmiféle jog hatálya alatt, hiszen ez
alatt a borzalmas háború alatt nem létezett jog, hanem maga volt a természeti
állapot, ahol sem elismerési szabály, sem pedig alkotmány nem létezik! Maga
Yossarian mondja, hogy �ellenség [. . . ] mindenki, aki meg akar téged ölni, és nem
számít, hogy melyik oldalon áll, úgyhogy Catchart ezredes is beletartozik. És ezt
el ne felejtsd, mert minél inkább eszedben tartod, annál tovább élsz�7

Er®s kétségeim vannak atekintetben, hogy Yossarian egyáltalán amerikai ál-
lampolgárnak tekinthet®-e. Itt van mindjárt a neve. Az olvasztótégely és a multi-
kulturalizmus itteni m¶ködtetése és elterjedése ellenére meg kell állapítanunk,
hogy egy asszír nev¶ amerikai igazából nem is amerikai.8 Ehhez képest különö-
sen zavaros még az is, hogy id®nként olybá t¶nik, mintha Yossarian Washington
Irving vagy Irving Washington is lenne.9 Továbbá, egyesek szerint Giuseppe is
®.10 Illetve Homer Lumely tiszthelyettes.11 Mindezzel a dokumentáció szerz®je
azt sugallja, hogy Yossarian nem tekinti magát amerikai polgárnak. Itt nem a
vérszerinti származás számít! Régi érv, hogy a disszidálás vagy dezertálás exp-
licit kifejezése annak, hogy felmondtuk az egykor megadott hatalomgyakorlásra
vonatkozó beleegyezésüket.

S még fontosabb, hogy amikor megkérdezték Yossariantól, hogy �Milyen or-
szágban született?� azt válaszolta: �Az ártatlanság állapotában�.12 Ezzel arra
kívánt utalni nyilvánvalóan, hogy ide is akar visszatérni, s hogy élethez való joga
természetes jelleg¶. Számunkra egyértelm¶, hogy Yossarian egyszer¶en túl sze-
retné élni a háborút, és ez az igény, az élethez való jog természetes jellegéb®l
adódóan igazolhatónak is t¶nik. Sauvons les baleines, peace, égalité, fraternité. . .
vagyis mentsük fel!

7. Bertrand Thoreautsik bíró: Figyelemreméltó ez a franciás gondolatmenet, s
míg hallgattam sokszor jutott eszembe Rousseau, aki köztudottan svájci. Ám
szerintem releváns tényez® az is, hogy Yossarian nem csak túl-, hanem viszony-
lag jól is él. Erre vonatkozóan információkat szereztünk a Duckett ápolón®t®l
kezdve a Luciana-féle ösztöndíjas hölgyeken és Scheisskopf hadnagy feleségén át
sok mindenkit®l.13 Ezzel együtt igaznak t¶nik, hogy a sok mókát és kacagást a ha-
lálfélelem járja át. Yossarian tanúja volt Hoden halálának,14 s úgy döntött, hogy

7 Heller i. m. 145.
8 Uo. 129.
9 Pl. uo. 6 sk; 239 skk.

10 Uo. 215.
11 Uo. 342 sk.
12 Uo. 502.
13 Uo. 178 skk; 43 skk; 78. skk; 342 skk. stb.
14 Uo. 261 skk.; 508 skk.
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többé nem vesz egyenruhát, még kitüntetésének átvétele alkalmából sem. Ez azt
jelenti, hogy kilép az elismerési szabály hatálya alól? Aligha. Yossarian ugyanis
jellegzetesen egyedi normákkal száll szembe, s nem pedig a teljes jogrenddel. Az
uniformistól való megszabadulás azt jelentené, hogy Yossarian már nem katona,
és hogy visszatért az �ártatlanság állapotába�? Kétlem. Egyedül senki sem tér-
het vissza; ez csak abban az esetben lehetséges, hogy ha kitör a polgárháború, s
mindenki visszahullik oda. Az engedelmeskedés kérdése amúgy a természeti álla-
potban föl sem vethet®, hiszen itt az ember még nem polgár, s ebben a helyzetben
nincsen minek engedelmeskedni.

Az Amerikai Egyesült Államok bizonyos állampolgárai, így Yossarian is álta-
lános hadkötelezettség alatt állnak. Ez a kötelezettség azonban a társadalmi szer-
z®désre hivatkozva igazolhatatlan, tudniillik a természeti állapotot azért hagyja
maga mögött az egyén, hogy életben maradására nagyobb esélye legyen. A szuve-
rén tehát nem kötelezhet senkit arra, hogy meghaljon. Egyébként a hadseregben
nem is mindenki osztja Yossarian háború-ellenes meggy®z®dését. Az �ártatlanság
állapotában� lév® Yossarian már nem katona, de még nem civil. Egy másik in-
terpretáció szerint viszont, hogy ruhában vagy ruhátlanul Yossarian még katona
és már nem civil. Szembeszegülése a katonai szabályzattal, hogy tudniillik nem
visel többé uniformist, a ius in bello megsértése, amely el®írja, hogy a katoná-
nak uniformist kell viselnie. Ilyen szabályszegés igazolható lehetne, ha a háború
igazságtalan lenne például a ius ad bellum szabályainak megsértése miatt. Az
Amerikai Egyesült Államok háborúi azonban eddig kivétel nélkül igazságosak
voltak. A II. Világháborúban való részvétele pedig általánosan elfogadott állás-
pont szerint erkölcsileg helyes tett volt.

Az elismerési szabály és a nemzetközi ius in bello szerint Yossarian vagy ka-
tona, vagy civil. Ha katona, akkor köteles arra, hogy uniformist viseljen, ha pedig
civil, akkor a közrend követeli meg, hogy nyilvánosan ne meztelenkedjék. Az uni-
formistól valós megszabadulással még nem dezertál, de �normális� civil létének
bizonyításához nem elég, hogy közszemérmet sért. Én azt mondom, hogy ne de-
zertálásért, hanem közszeméremsértésért ítéljük el. Ennek jó visszhangja lesz a
médiában, és így a Legfels® Bíróság presztízse is n®.

8. Mary Sum Masu bírón®: Úgy t¶nik, kollégáim túlságosan is alapos jogelmé-
leti képzésben részesültek, és talán elbájolta ®ket az irodalmi h®sök romantikája
is. Yossarian nagy macsó, de én mégsem akarom kijátszani a feminista kártyát.
Azt mondom inkább, vegyük komolyan magát a jogot! Ha az élethez való jog
nem érvényesül, akkor értelemszer¶, hogy többé már jól sem élhet senki, vagyis
teljesen lényegtelen Yossarian életvezetése. Le kell szögeznünk továbbá, hogy Yos-
sarian amerikai állampolgár, mivel az Egyesült Államok ius soli rendszer¶ ország,
és nevezett személy pedig itt született. Az Amerikai Egyesült Államoknak kizá-
rólagos joghatósága van minden olyan cselekményre, amelyet az Amerikai Egye-
sült Államok Hadseregének bármely tagja követett el a világ bármely országában
bármikor. Amerikai állampolgárra pedig csak amerikai jogot vagyunk hajlandóak
alkalmazni.
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A Legfels® Bíróság tagjaként és az alkotmány ®reként, amit megfontolandónak
tartok, az a jogos védelem kérdése. Ha Catchart ezredes újra és újra bevetésre
jelentkezteti a századot, elveszti élethez való jogát, hiszen nem a saját életét,
hanem Yossarianét teszi kockára.15 Yossarian fejében megfordult az is, hogy a
22-es szabályt úgy helyezze hatályon kívül, hogy elteteti láb alól azt, aki az el-
ismerési szabályt m¶ködteti. Ehhez csak annyit kellett volna tenni, hogy annyit
mondjon a gyilkosságra készül® Dubbs-nak: �gyerünk, csináld�. Miért nem tette
ezt meg? Mert Dunbar valóban ®rült, hiszen Catchart meggyilkolása után eszel®s
tömeggyilkos módjára kiirtotta volna az egész századot. Yossarian tehát helyes
következmény-orientált érveléssel arra jutott, hogy nem egyezik bele a gyilkos-
ságba.16 Bölcsessége jutalmat érdemel. Én a felmentés pártján állok.

9. Siegmund Fuquo bíró: Az eddigi álláspontok szerintem arról tanúskodnak,
hogy Önök közül senki sem foglalkozott komolyan pszichológiával. A logika már
megmutatta saját határait, amint azt Tarski kollégám által jól ismert Gödel is
kimutatta. A 22-es szabály egyszer¶en egy axiomatikus rendszer igazolhatatlan
axiómája, egy vaihingeri értelemben vett �kció. Kelsent mondjuk sosem értettem,
s engem sokkal inkább foglalkoztat az ®rültség kérdése.

Úgy t¶nhet ugyanis, hogy a jognak mint axiomatikus rendszernek ebben az
esetben az ®rült-nem ®rült bináris kód az alapja. Nyilvánvaló viszont az is, hogy
a valóságban az emberek nem pusztán ebbe a két csoportba sorolhatók be. Erre
akkor döbbentem rá, amikor Summa bírón® azt mondta, hogy Dunbar valóban
®rült volt, s a hangsúlyt a �valóban� szóra helyezte. Szerintem vannak többé-
kevésbé normális és többé-kevésbé ®rült emberek is. A fent idézett dichotómia
fenntartására a hatalmat gyakorlóknak van szüksége, hogy így leplezzék azt a
tényt, hogy az elnyomásuk alatt élünk.

Yossarian környezetében a leg®rültebb emberek valójában a mi mércéink sze-
rint normálisak. Orr ®rültnek t¶nik, noha normális.17 Való igaz, hogy minden
tette arra utal, hogy nincsen ki a négy kereke: az állandó bütykölés, a hülye
vigyor, meg a vadalmás sztori jelzés érték¶ek, de még ennél is fontosabb, hogy
minden bevetésen lelövik. Az már más kérdés megint, hogy a kis gumicsónakjában
mindig megmenekül, jelenleg pedig Svédországban él boldogan. A patrióta Na-
tely valóban ®rült, aki a hazája iránti elkötelezettségb®l repült. És meghal. . . És
hányan jártak még így. . .

Yossarianról tudjuk, hogy számos pszichológiai tesztet kitöltött, és ebben, a mi
számunkra is elfogadható módon igazolást nyert, hogy nem normális. Mi ugyan
tudjuk hogy az, de ez nem gátol meg abban, hogy mai felfogásunkat kifejezve
kimondjuk, hogy cselekménye elkövetésekor nem volt normális. A jog els® sorban
hatalmi viszony kifejez®dése � éljünk most e hatalommal úgy, hogy ezt a józan
amerikai �atalembert így támogatjuk, hogy a háborús traumáit ezzel is enyhítsük.
Szerintem fel kell ®t menteni.

15 Uo. 264.
16 Uo. 264 skk.
17 Uo. 23 skk.
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III

[Részletek a Comedy Central, a South Park rajz�lm forgalmazója és a kazahsztáni
amerikai nagykövetség levelezéséb®l. AWikileaks által kiszivárogtatott dokumen-
tumok. Formátum: beszkennelt szövegtöredékek]

[. . . ] A Borat-ügy óta nem nagyon leveleztünk. A komédia a tiltakozások ellenére
jó hatással volt, hiszen kedvesen tudatlannak állítják be a világhatalom hétköz-
napi embereit. Az amerikai jelenlét el®készítésének másik eszköze lehetne a South
Park sorozat vetítése, amely szintén a kritikai Amerika-képet er®síti, de egyúttal
szerethet®vé is teszi a nyugati civilizációt. A szerz®k er®s libertárius � tehát kon-
zervatívnak és liberálisnak is olvasható18 � felfogása, valamint az általuk felvázolt
minimális állam (�South Park�) megszerettetheti az itteniekkel is a kapitalista in-
tézményrendszert. [. . . ]

[. . . ] Ilyen posztkommunista országban, mint Kazahsztán, talán Kenny �gurája
lehet a legérzékenyebb. A karakter megrajzolása során ugyanis az alkotók az ame-
rikai kontextusra �gyeltek, hiszen onnét merítettek ihletet is. A néz®t zavarja,
hogy nem érti azt, amit Kenny mond, hiszen a kapucnis melegít® fels® ezt lehe-
tetlenné teszi. A kapucnis arctakarás ebben a kultúrában az �arab terroristára�,
ill. a fátylat visel® n®re utalhat. Mondani sem kell, hogy a narancssárga színr®l
mindenkinek az amerikai börtön jut az eszébe, hiszen a guantanamoi rabokról
készült képek itt is ismertek.19 [. . . ]

[. . . ] Egy posztkommunista keleti országban Kenny working class hero alakja biz-
tosan szimpátiát vált ki. F®ként azzal lehet itt is sikeres, hogy a maga módján
furmányos, és a legkedvesebb spanjainál (Stan, Kyle és Erik) is nagyobb életta-
pasztalata van � legalábbis a n®k, a kábítószer és az iskolakerülés terén. Tudjuk
egyébként, hogy a négy kis�úból a két szimpatikus alak, Kyle és Stan elvileg a
szerz®k hasonmásai. Mindketten elkötelezettek a szabadságjogok libertárius fel-
fogása mellett, és küzdenek, hogy South Park � és amúgy az egész USA meg a
világ � megmaradjon paternalizmus-mentes minimális államnak. Velük szemben
áll a republikanizmus torzképeként a Hitlerért rajongó Eric. Kenny hozzájuk ké-
pest attól lesz lúzer, hogy mindegyik epizódban meghal, önkéntelenül is jelezve
ezzel, hogy Amerikában a baloldaliság halott és/vagy ostoba. [. . . ]

[. . . ] Az a tény viszont, hogy Kenny majdnem minden epizódban meghal, Ka-
zahsztánban nem feltétlenül váltja ki azt a hatást mint a tengerentúlon vagy
Európában, ahol a posztmodern �lmm¶vészet halál-ábrázolása szinte mindig ko-
mikumba hajlik. (Trainspotting , Pulp Fiction, Snatch, Happy Tree Friends . . .
valahová ideilleszthet® a South Park is.) Kenny nem-létez® létezésének abszurd
jellege sem jön itt át üzenetként, de kétségtelenül jó hatással lehet a fogyasztói

18 Vö.: a Metazinban egykor megjelent könyvismertetést [http://www.metazin.hu/node/486].
�Libertínus konzervatívok� címmel. A recenzens Brian C. Anderson South Parkról szóló mun-
káját mutatja be.
19 Vö. Kenny wiki-oldalával [http://hu.wikipedia.org/wiki/Kenny_McCormick].
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társadalom értékrendjének meggyökereztetésére. (A múltkoriban a McDonald's-
osok jöttek panaszkodni hozzám, hogy csináljunk valamit, mert nem megy a
business Alma Atában.)

[. . . ] Amikor Kenny kid®l, valaki mindig felkiált: �Kinyírtátok Kennyt! Szeme-
tek!�. A felkiáltás címzettje ez esetben sosem az aktuális gyilkos, akir®l rendsze-
rint nem tudunk meg semmit, hanem a szerz®páros. Megint egy tipikus posztmo-
dern játék a szerz®i szándékkal � ami egyébként a Monty Python-ból már ismert
volt � ahol a szerz® dialógusba bocsátkozik a saját maga által kreált szerepl®vel.
Amennyiben a rajz�lm mellett az ahhoz készült videojátékok is elterjednek majd
itt, a hóhér maga lehet majd a néz®. [. . . ]

[. . . ] Vegyük inkább észre a paradox kiindulópontot: egy teljes South Park epi-
zód szól arról, hogy Kenny halála erkölcsi dilemmát okoz a barátainak. Tudni
kell, hogy a South Park sztorija gyakorlatilag egy este születik meg. Amikor a
szerz®páros kitalálja a sztorit, egy heti aktualitást dolgoz fel. Az elemzett epizód
megszületésekor a Schiavo-ügy borzolta a kedélyeket. Ez az eset alaposan me-
diatizált egy haldoklót, s kérdés az volt, hogy le kell-e venni a gépr®l vagy sem.
A kérdésre mindjárt visszatérek.

A másik igény, amit egy ilyen hétr®l-hétre alkotott m¶nél ki kell alakítani, az
a láncregény jellegb®l adódó narratív koherencia. Ebb®l fakadt, hogy csak úgy-
létezik-hogy-nem-létezik-Kenny lehetett az, aki meghal ebben az esetben, mert
a halál (�nem-lét�) az ® narratív identitása. Bizonyos értelemben azonban az a
tény, hogy ebben a részben Kenny komolyan hal meg, narratív inkoherenciát oko-
zott. Ezt csak a nevetés oldhatja fel, de egy olyan nevetés, aminek voltaképpen
nincsen semmi mélyebb alapja. Míg az én � lehet, hogy nem túl tisztelettudó �
értelmez®i horizontomban a haldoklás m¶vészi ábrázolása, mondjuk egy törté-
nelmi regényben annak agyonretorizált objketivitása miatt (pl. Tolsztoj Háború
és béke-jében) mosolyra fakaszt, addig egy eleve retorizált halál nem tud már
megnevettetni. A kazahok is így vannak ezzel? [. . . ]

[. . . ] A maga tisztaságában tehát a dolog úgy áll, hogy Kenny úgy van, hogy nin-
csen. S van legalább egy olyan rész, ahol a halál komollyá válik. A �Legek harca�
cím¶ epizódra gondolok (err®l írtam korábban), amikor Kenny egy eutanázia-ügy
részese lesz. Most nem szeretnék elveszni az eutanázia mint erkölcsi-jogi probléma
részleteiben. A Schiavo-ügyet feldolgozó epizód iróniájának a célpontját a szerz®k
ezúttal ügyesen választották ki. A szerencsétlen f®h®s egy évek óta gépek által
életben tartott katolikus n® volt, aki feltehet®en tiszteletben szerette volna tar-
tani a Katolikus Egyház eutanázia-ellenes tanítását. Mint Önök is emlékeznek rá,
sok-sok bírói fórumot megjárt az ügy, amelyeket tüntetések és ellentüntetések kí-
sérték. Megszólalt Bush elnök, és a Vatikán is kifejtette az álláspontját. A South
Park , mint említettem, az ügyet végülis a média oldaláról ragadta meg, de a
szimpatikus �úk beszéltetése révén állást is foglalt az aktív eutanázia mellett.
(És emellett a republikánusokat igen rossz színben tüntetik fel.)

A sztori szerint tehát Kenny hozzájut a Play Station legfrissebb kiadásához,
ami viszont Eriknek nem sikerül. Ezek után két héten keresztül csak ezzel ját-
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szik, és eljut a legmagasabb szintre. Ekkor elgázolja egy kisteherautó és meghal.
A mennyországban, amely ellen végs® háborúra készül a Sátán, éppen ® kell. A Sá-
tán viszont mindent megtenne, hogy életben maradjon, mert ebben az esetben
nem lenne vezére a mennybéli csapotoknak. A humor forrása egyértelm¶: a vallá-
sos konzervatív a Sátán (aki irányítja egyébként az ismert republikánus szenátort
is), az ateista liberális pedig Isten oldalán találja magát: a földre visszatér®, hal-
dokló Kenny esetében az els® csapat az életben maradást, a második csapat pedig
az aktív eutanáziát támogatja, nem látva, hogy ezzel micsoda csapást mérnek a
túlvilági status quo-ra. Van tehát egy erkölcsi dilemma, ahol a szatíra forrása a
pozíciócseréb®l adódik.

Az epizód másik szála Kenny hiányos végrendelete. Ebben az áll, hogy a ha-
lál esetén a Play Station Erikre száll. Erik, a vallásos-konzervatív �gura ezért
hirtelen az aktív-eutanázia pártjára áll mint BFF (�Best Friends Forever �), míg
a többiek, akik az ateista liberális tábor rezon®rjei általában, tudván, hogy mi
mozgatja Eriket, Kenny életben tartásáért küzdenek. És amúgy, ®k valóban ked-
velik Kennyt. Ez esetben a humor megint a rajz�lmsorozat narratív identitása-
iból következ® politikai-erkölcsi álláspontok felcserélésb®l fakad. Mindkét tábor
természetesen mozgósítja a médiát. És itt jön a feloldás: a végrendelet hiányzó
lapján ennyi áll: �if I'm ever in a vegetative state, for the love of God don't put me
on national TV! �, azaz, �ha bármikor is a legvégs® stádiumba kerülök, az Isten
szerelmére, eszetekbe ne jusson hívni a köztévét!�. Az erkölcsi tanulság adott �
ha megint a szerz®páros libertárius felfogásából indulunk ki � hiszen az látszik (s
ezt a szerepl®k maguk mondják ki az epizód végén), hogy Erik jó ügyért (az aktív
eutanáziáért) harcolt rossz erkölcsi okokból (a Play Station megszerzéséért), Stan
és Kyle pedig a rossz ügyért harcolt (Kenny életben tartásáért), helyes erkölcsi
indokokból (felebaráti szeretetb®l).

Eddigi tapasztalataim szerint és az itteni közjegyz®szer¶ alakok beszámolója
alapján ez az egész angolszász individualizmuson alapuló magánjog idegen test
errefelé. (Ne feledjük, hogy a mi jogrendünk még a köteles rész intézményét sem
ismeri.) De nem baj, elég ha a kazahok látják, hogy mire jó egy ügyvéd. Ami még
fontosabb. Ez az epizód hatékonyan irányítja az átlagember gondolkodásmódját
az absztrakció irányába, ami jót tehet az itteni jogállami gondolkodás kialakítása
érdekében. Egyszer talán a kazah agy még az abszurd és paradox tézisek meg-
értéséhez is eljut. . . Azt hiszem, hogy ilyen szempontból is üdvös lehet a South
Park , amennyiben sikerül átvinni az engedélyeztetést az itteni hatóságokon. Az
eljárás meggyorsítása érdekében szeretném némi anyagi támogatásban részesíteni
az itteni elnök közhasznú alapítványát. Az erre vonatkozó keretb®l nem tudom
mennyi maradt Nálatok ebben az évben [. . . ]20

20 Mindössze egy lábjegyzet erejéig szeretném még igénybe venni olvasóm �gyelmét � amennyi-
ben kíváncsi a szerz®i intencióra. Megjegyzem, ha jól írtam (vagy irtottam), az intenció irrele-
váns.
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Az áttételes inspirációs forrásaim nagyjából következ®k: Rejt®, Karinthy, Kosztolányi, Örkény
továbbá Eco. Közvetlenül inspirált Könczöl Miklós barátom, akit®l ajándékképpen Frederick
Crows Postmodern Pooh-ját (Pro�le, London 2002) kaptam, illetve Nagy Tamás, aki pedig a
Josef K. nyomában. Jogról és irodalomról cím¶ monográ�áját postázta nekem (címem: 1088,
Gutenberg tér 3., III. em. 2/A.). Fontos és értékes megjegyzésekkel látta el munkámat Cserne
Péter, H. Szilágyi István, Szatmári Sarolta és Vargha Bálint. Köszönet nekik ezért!
A munka valójában három darab �ktív iratot tartalmaz, amelyek maguk is �kciókkal fog-

lalkoznak. A jog és irodalom azt hiszem úgy m¶velhet® jól, ha mindvégig tiszteletben tartjuk,
hogy az irodalmi m¶vek �kciók. A �szerz®i élettörténet�, a kontextus és általában a �valóság�
mindössze kijelölnek egyet a lehetséges olvasatok közül. (Vö. Nagy Tamás: Egy arkangyal vi-
szontagságai a szocializmusban. Hajnóczy Péter A f¶t® cím¶ elbeszélésének egy lehetséges olva-
sata. In Fekete B. � H. Szilágyi I. � Könczöl M. (szerk.) Iustitia kirándul. Tanulmányok a �jog
és irodalom� köréb®l . Szent István Társulat, Budapest 2009. 9�39.) Somlai Dorottya aziránti
törekvését, hogy a realista irodalmat a jog valóságaként fogja fel, ezért tartom nem feltétle-
nül meggy®z®nek. Vö. Somlai D.: Jog a realista regényben. Két Balzac-regény jogszociológiai
aspektusai. In Fekete � H. Szilágyi � Könczöl: i. m. 81�99. Jobban tetszik ilyen szemszögb®l
H. Szilágyi István dekontextualizált Márquez-e. Vö. H. Szilágyi I.: Jog � Irodalom. SZTE ÁJK,
Szeged 2010. 149 skk. Az én általam közölt �iratok� meg sem kísérlik azt, hogy valóságosak
legyenek. S az engedelmeskedés problémája sem olyan értelemben valóságos, mint az, hogy az
asztal, amin �írok� létezik, ugyanakkor nem is olyan értelemben �ktív, mint �az üveghegyen túl
lakó egyszarvú�.
Az engedelmeskedés mint a jog normativitásának problémája els®sorban demokratikus álla-

mokban érdekes. Mro»ek-elemzésem célja pontosan az volt, hogy rámutasson: autoriter vagy
diktatórikus rezsimben az uralom hatalommá alakul át, így az engedelmeskedési kötelezett-
ség problémája is �megoldódik�. Egy alkotmányos demokrácia keretei között mindig vitatható
lesz ugyanez a probléma. És ett®l jó ez az államforma. A �ktív BM-iromány stílusában nem
is annyira az egyre nagyobb számban napvilágra kerül® jelentéseket vettem alapul, hanem in-
kább a hatvanas-hetvenes évek magyar jogtudományi irodalmát. Természetesen ez nem annyira
bl®d, mint a Tanú c. �lmb®l vett dr. Kotász Imre feljegyzése. Kérlelhetetlen hangvételükben
viszont forrásaim felveszik a versenyt akár az én szövegemével is � f®ként, ha egykor valamelyik
�polgári� szerz® munkájának recenzeálásáról volt szó.
Heller 22-ese ugyanúgy a hatvanas évek els® felében született, mint Mro»ek Tangója. Itt ke-

resni sem kellett a paradoxont, hiszen adott volt. Peter Subert®l vettem az ötletet, hogy úgy
írjam meg a f®h®s dezertálására vonatkozó jog�lozó�ai álláspontokat (természetesen a teljes-
ségre törekvés igénye nélkül), mint ahogyan Fuller tette a nevezetes �barlangász esettel�. Vö.
P. Suber: The Case of the Spelucean Explorers. Nine New Opinions. Routledge, London & New
York 1998.
S végül Kenny. El®ször is ki szerettem volna tágítani a jog és irodalom horizontját két irány-

ban is. Egyfel®l nem gondolom, hogy csak a magas m¶vészetben fogalmazódhatnak meg értelmes
gondolatok. (S®t.) A populáris kultúrának több életszaga van, mint a klasszikusnak tekintett
prózairodalomnak; egyetemi hallgatóinkhoz sokkal közelebb áll a South Park nyelvezete, mint
mondjuk Móricz Zsigmondé. Ez egy olyan társadalmi tény, amit bárki értékelhet bárhogyan.
Másfel®l pedig azt hiszem, hogy a vizuális kultúra legalább annyira formálja napjaink jogi
kultúráját, mint a klasszikusnak tekintett m¶vek. Utóbbit hangsúlyozza egyébként K. Podlas:
Respect my Authority! South Park 's Expression of Legal Ideology and Contribution to Legal
Culture. Vand. J. Ent. & Tech. L. 11 (2008�2009) 491�541. Az, hogy Kenny paradox, nem
létez® létezése az egzisztencialista �lozó�ának egy sajátos megfogalmazása, természetesen nem
csak nekem t¶nt fel. Vö. K. Fry: Oh No. They Killed Kenny . . . Again: Kenny and Camus.
In Philosophy and South Park . Blackwell, Malden, MA 2007. 77�86. S végül pedig azt sem
szeretném tagadni, hogy eddig megjelent jog és irodalom tematikájú m¶vekb®l sokszor hiányol-
tam a kritikai attit¶döt. Olykor az az érzésem, hogy az irodalmár jogászok úgy fordulnak a
klasszikus m¶vek felé, mintha valamilyen magasztos törvénykönyv értelmezésére kaptak volna
megbízatást. Holott ezeket is csak olyan halandó emberek írták, mint amilyenek mi magunk is
vagyunk: két lábbal állunk a földön, de a fejünk a felh®k felett van.
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10. Bánvölgyi László: Justitia (2005)
A Szegedi Ítél®tábla épületében





B¶nbe esett festmények

Kiss Anna

�Egy kép értéke (s®t, általánosságban egy m¶alkotás értéke) nem annyira eszté-
tikai min®ségében rejlik, mint inkább a márkában, amelyet hordoz, a címkében,
amelyet ráragasztanak, a hírnévben, amely körüllengi. [. . . ] Az úgynevezett nagy
tudósok [. . . ] nem is konyítanak a m¶vészethez [. . . ], és teljesen alkalmatlanok
arra, hogy bármiféle használható szakvéleményt adjanak. És ami a leghihetetle-
nebb: ezek a kontárok bitorolják a döntés végtelen hatalmát, ®k nyilvánítják ki,
van-e egy m¶nek esztétikai értéke. Ezeknek az arrogáns, hazug képmutatóknak a
nevetséges véleményét®l függ a m¶vészek sorsa. [. . . ] Hitvány b¶ntársaikkal, a
galériatulajdonosokkal együtt a kritikusok építik fel és rombolják le egy m¶vész
karrierjét: egy-egy fest®t felemelnek, és divatossá tesznek, miközben másik százat
� akiknek a munkája semmivel sem rosszabb, mint a védenceiké � könyörtelenül
megsemmisítenek.�

(Luigi Guarnieri: Vermeer kett®s élete)

1. El®szó helyett

Ralph W. Emerson szerint lehet tökéletes hamisítványokat készíteni, és azokat
�eredeti módon idézni�. A találékony elme ugyanis tudja, hogyan vegyünk köl-
csön. Proust szerint ez nem így van, mert csak az eredeti m¶ képes arra, hogy
tökéletességet árasszon. A �m¶vészetnek köszönhet®en ahelyett, hogy egyetlen vi-
lágot látnánk, a magunkét, látjuk, amint az megsokszorozódik, s ahány eredeti
m¶vész létezik, annyi világunk van, melyek jobban különböznek egymástól, mint
az univerzumban kering® világok; e világok még ma is eljuttatják hozzánk össze-
téveszthetetlen fénysugarukat, évszázadokkal azután, hogy a t¶z � hívják akár
Rembrandtnak vagy Vermeernek � , amelyb®l a fény táplálkozott, kihunyt.�1

Talán tényleg Proustnak van igaza, hiszen egy alkotás értéke benne rejlik
egyediségében, magában az anyagban is, de az alkotó mozdulatában, és mindezen
túl mindabban, amit leginkább a m¶ kisugárzásának nevezhetünk.

1 M. Proust: Le Temps retrouvé. Paris 1927. idézi L. Guarnieri: Vermeer kett®s élete. Geopen
Kiadó, Budapest 2008. 5.
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Georges Rouault szerint is inkább a prousti álláspontnak van létjogosultsága,
hiszen �a hamisítvány, bármi ügyes kidolgozású legyen is, abban mindig különbö-
zik az eredeti képt®l, hogy rossz közérzetet támaszt és a holt tárgy érzetét kelti
azokban, akik képesek az autentikus m¶vel szellemi kapcsolatba lépni�.2

Simone J. Cahan-Salvador m¶vészettörténész pedig értékítéletet is megfogal-
maz a hamisítóval szemben, és egyszer¶en tolvajnak nevezi ®t, mert �nemcsak
kereskedelmi fogalmak szerint követ el csalást, hanem bitorol olyan eszméket,
olyan tehetséget is, amelyek nem az övéi. Ráadásul munkái középszer¶sége révén
éppen azoknak a mestereknek a hitelét rombolja, akikt®l ihletet nyer. Könyörte-
lenül folytatni kell a hamisítványok üldözését�.3

Ha viszont a XX. század legnagyobb képhamisítása miatt indult per rend-
hagyó bizonyítási eljárására gondolunk, akkor úgy t¶nik, hogy Emersonnak van
igaza, hiszen még napjainkban sem lehetünk minden esetben teljesen biztosak
abban, hogy az eredetinek vélt festmények valódiak-e, és így elképzelhet®, hogy
tényleg lehet tökéletes másolatokat készíteni. Azaz az eredetit®l függetlenül a
hamisítványok is képesek lehetnek esztétikailag önálló életet élni.

Az is lehet, hogy elfogadjuk Maurice Garcon kijelentését, �miszerint a hamisí-
tás talán a legnagyobb tiszteletadás, ami a m¶vésznek kijár. Csak arról készítenek
hamisítványt, ami szép. A középszer¶t és a rútat senki sem utánozza. [. . . ] Azt
kell �gyelembe venni, hogy nem létezne hamisító, ha nem volnának olyan alkotó
m¶vészek, akik szemet és szívet gyönyör¶séggel töltenek el.�4

2. A Meegeren-ügy

Amikor 1945-ben a Vermeernek tulajdonított Krisztus és a házasságtör® asszony
c. festmény el®került Göring képtárából, mindenki azt hitte, hogy Hollandia egyik
igen értékes nemzeti kincsére bukkantak rá. A képhez tartozó adásvételi szerz®-
dés alapján tartóztatták le Han van Meegeren fest®t és m¶kincskeresked®t, akit
azzal vádoltak, hogy a második világháború idején együttm¶ködött a náci Né-
metországgal, és kiárusította Hollandia nemzeti kincseit.

A Meegeren-per dokumentumait kiadták,5 és részben ezek alapján, részben
pedig az írói fantáziának az eredményeként született meg Luigi GuarnieriVermeer
kett®s élete cím¶ regénye, amely szerint a vádlott élve hallgatási jogával, 6 hétig
egy szót sem szólt, majd váratlanul összeomlott, és hihetetlennek t¶n® beismer®
vallomást tett. Az eredeti vádat tagadva elmondta, hogy egyáltalán nem adta
el a németeknek hazája m¶kincseit, mert a megtalált Krisztus és a házasságtör®
asszonyt ® maga festette. Ugyanakkor azt elismerte, hogy a híres fest® kézjegyével
látta el a festményt, így azt a látszatot keltette, hogy a kép Vermeert®l származik.

2 G. Isnard: Eredeti vagy hamis? Gondolat Kiadó, Budapest 1989. 362.
3 Uo.
4 Uo. 361.
5 Lord Kilbracken: A Van Meegeren-dosszié. Gondolat Kiadó, Budapest 1973.
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Természetesen ezt el®ször senki sem hitte el, de a regény és az alapjául szol-
gáló eredeti dokumentumok,6 valamint az anekdoták7 szerinti büntet®eljáráson
elrendelt bizonyítás alátámasztotta a terhelt igazát. Kiengedték ugyanis a gya-
núsítottat az el®zetes letartóztatásból, és a saját m¶termében vette kezdetét a
rendhagyó bizonyítási eljárás. Azt mondták neki, ha a vitatott Vermeert ® fes-
tette, akkor képes arra is, hogy megint megtegye. A fest® a nyomozók szeme
láttára igazi Vermeerrel lepte meg a hitetlenked®ket.

Ebben a történetben is igaz, amir®l Nagy Tamás ír, amikor könyvének8 ele-
jén Lengyel Pétert idézve, megemlíti: �A b¶ntény sem különbözik a történett®l,
mint láthatod: ki kell bogozni.�9 Bár Meegeren története és az err®l írt regény
nem �véres és kegyetlen�, de ugyanúgy felébred az olvasóban a gyanú, miszerint
�a jog és az irodalom világai és szövegei valami módon összetartoznak [. . . ].�10

Guarnieri szépirodalmi feldolgozására is igaz tehát Nagy Tamás megállapítása,
miszerint a �szépirodalmi m¶vek gyakran a jegyz®könyvek aprólékosságával és
részletességével mesélnek el történeteket�.11

A valóságból és a történet szépirodalmi feldolgozásából az is kiderül, hogy Me-
egeren nem csak anyagi haszonszerzés végett festett tökéletesen eredetinek t¶n®
képeket. Az avantgárd korában klasszikus stílusban alkotó fest® a m¶kritikusokon
bosszút állva egyrészt azt akarta bebizonyítani, hogy a kép értéke annak esztétikai
min®ségében rejlik, másrészt pedig azt, hogy a m¶ért®k teljesen alkalmatlanok
arra, hogy megfelel® szakvéleményt adjanak.

Meegeren mellett számos más híressé vált hamisítóról is tudunk. Daniele
Donde és Elmyr de Hory például a legismertebbek közül valók. Utóbbi hazánk
szülötte, Hofmann Elemérként látott napvilágot, és emigrálása után azzal vált
hírhedtté, hogy tökéletesen hamisította Matisse-t, Chagallt, Modiglianit és Pi-
cassót. Picasso maga is úgy nyilatkozott Hory másolatairól, hogy tökéletesek, és
gondolkodás nélkül ellátná ®ket a saját szignójával.

Meegeren pere után gyakran felmerül a kérdés, hogy vajon az aukciókon el-
adásra kerül® képek nem tökéletes hamisítványok-e. A XX. század végén nagy
fejtörést okozott a szakért®knek Vermeer Ifjú hölgy a virginál c. képe az erede-
tiségét illet®en, de mintegy 10 évi m¶vészettörténeti, �zikai és kémiai vizsgálat
után 2004 júliusában valódi Vermeer-m¶ként került az aukcióra.

6 Dr. P. B. Coremans: Van Meegeren's Faked and de Hoogs. A. Hardy and C. Hutt, Trans.,
London 1949.; M. J. Decoen: Back to the Truth. Editions Ad. Donker, Rotterdam 1951.; Lord
Kilbracken: The Master Forger. Charles Scribner's Sons. LC, New York 1951.

7 M. Moiseiwitsch: The Van Meegeren Mystery. Arthur Barker LC, London 1964.
8 Nagy T.: Josef K. nyomában. Jogról és irodalomról. Attraktor Kiadó, Máriabesny® � Gö-

döll® 2010.
9 Lengyel P.: Macskak®. Detektívregény. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1988. 206. Idézi

Nagy: i. m. 7.
10 Uo.
11 Uo. 8.
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3. A �zikus által végzett kriminalisztikai azonosítás

Kriston László �zikus, a Képz®m¶vészeti Egyetem tanára szerint12 ahhoz, hogy
egy m¶tárgyat azonosítsunk, ismernünk kell azokat a jellemz® tulajdonságait,
melyek az egyediség jegyeit hordozzák magukon. Az azonosítási folyamatnak kü-
lönböz® szintjei vannak. Az els® lépés megtétele mindenképpen a m¶vészettör-
ténész és a restaurátor feladata. �k azok, akik az adott területet ismerik, ezért
szaktudásuk és tapasztalatuk alapján szemrevételezik a m¶tárgyat, adott esetben
a festményt. Ekkor a kép anyagának roncsolása nélküli módszerekkel meghatá-
rozzák a m¶alkotás általános ismertet®jegyeit. Kés®bb �zikusok, kémikusok és
biológusok is a segítségükre lehetnek.

Az els® lépés általában a szemrevételezéssel kezd®dik, majd különböz® fotó-
technikai és radiográ�ás vizsgálatokkal folytatódik. Ezen a szinten a festmény
méretének, témájának leírását végzik el, megállapítják a fest®re, esetleg az isko-
lára, valamint a korra vonatkozó stíluskritikai és festéstechnikai jellegzetességeit,
és vizsgálják � ha van � a szignót, a repedéshálót, az ecsetkezelést, az aláraj-
zot stb., továbbá megvizsgálják az esetleges javításokat, átfestéseket. Ezt köve-
t®en kerül sor m¶szeres vizsgálatokra, amelyekkel többek között a szerkezetet, a
felhasznált anyagok összetételét, és egyes festéstechnikai jellegzetességeket hatá-
roznak meg. Ez utóbbiak esetében már roncsolásos vizsgálat történik. Szükséges
hozzá kisebb-nagyobb méret¶ mintákat kivenni a tárgyból, majd azokat el®ször
fénymikroszkóppal vizsgálni, azt követ®en pedig ún. nagym¶szeres vizsgálatok-
nak alávetni. Pl. röntgendi�rakciós, elektronsugaras mikróanalízis, GC-MS stb.
A mintavétellel járó tárgyroncsolás miatt ezeket csak indokolt esetben végzik, és
mindenképpen kell hozzá a tulajdonos beleegyezése is.

A vizsgálatok festmények esetén természetesen kiterjednek a fest®alapra is
arra, hogy milyen fára, vászonra, fémre, k®re stb. készültek, illetve milyen mor-
fológiai, összetételbeli, készítéstechnikai stb. jellegzetességeik vannak, valamint
vizsgálják az alapozás és a festékrétegek szerkezetét, összetételét, elváltozásait is.
Az alkotó felvihette a festéket vékony vagy vastag rétegben, lehet a festékréteg
fed®, vagy lazúros, a színréteg egy- vagy többréteg¶, készülhetett egyféle pigment-
tel vagy pigment keverékkel, kémiai vagy �zikai folyamatok következményeként
a pigmentek színe megváltozhatott stb.

Természetesen nagyon fontos, hogy a különböz® vizsgálatokkal meghatározott
tulajdonságokat együttesen értékeljük. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vizsgálatok
meghatározott sorrendben, egymásra épülve következnek.

A köt®anyag kimutatására is lehet vizsgálatot végezni, de a köt®anyag pontos
meghatározása bonyolult, ezért csak ritkán kerül rá sor. A köt®anyag már újko-
rában is bonyolult összetétel¶ lehetett, az öregedés következtében pedig rendkí-
vül változatos képet mutathat. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a változás
nemcsak az id®t®l függ, hanem attól is, hogy milyen pigmenteket használtak, de
befolyásolhatja azt a festmény tárolása is.

12 Interjú Kriston Lászlóval. Budapest, Képz®m¶vészeti Egyetem, 2009. május 16.
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A Vermeernek tulajdonított Krisztus Emmausban cím¶ kép esetében például
az ólomfehér igazolta azt, hogy hamisítványról van szó. Bár a XX. század leg-
nagyobb hamisítója XVII. századi festéket használt, a képet mégsem festhette
Vermeer, mert nem háromszáz évvel ezel®tt vitték fel a vászonra a festéket. Mi-
vel az ólomfehér a XIX. századig egyeduralkodó volt a fehér pigmentek között,
ezért csaknem minden képen megtalálható. Az említett kép esetében a pigment-
ben lév® ólom izotópjainak és a jelenlév® nyomelemeknek a vizsgálata alapján
lehetett egyértelm¶en kizárni az eredetiséget.

Az ólom-ónsárga pigment meglétéb®l is lehet bizonyos festmények esetében
arra következtetni, hogy hamisítványokról van szó. Az ólom-ónsárgát jelenlegi
ismereteink szerint 1300�1750 között használták, és ezen belül is a XV�XVII.
században volt elterjedt. 1940-ben újra felfedezték, és ett®l kezdve gyártották
is. A XVIII. század második felét®l 1940-ig nem használták, ezért, ha az erre
az id®szakra datált festményeken találnak ilyet, akkor igen nagy a valószín¶sége
annak, hogy hamisítványról van szó.

A m¶szeres vizsgálatokat legtöbbször csak akkor alkalmazzák Kriston szerint,
ha felmerül, hogy hamisítványról van szó, mivel ezeknek a m¶szeres vizsgála-
toknak az alkalmazása meglehet®sen ritka, pedig legalább a kiemelked® érték¶,
nyilvántartott festmények esetében el kellene ezeket elvégezni, mivel egyedi azo-
nosításukhoz ez nélkülözhetetlen. Az ellopott m¶tárgy megtalálásakor az ered-
ményes összehasonlító vizsgálat � vajon az eredetit hozták-e vissza? � feltétele,
hogy a katalogizált tárgyról megfelel® tárgyleírás, fényképek, radiográ�ás felvéte-
lek, restaurálással kapcsolatos feljegyzések, valamint különböz® anyagvizsgálati
eredmények álljanak rendelkezésre. A vizsgálat eredményessége ugyanis annál
valószín¶bb, megbízhatósága annál nagyobb, minél pontosabb a tárgyleírás. To-
vábbi szempont lehet, hogy a nyilvántartásba vételnél, illetve a múzeumba tör-
tén® bekerülés esetében, ezzel a módszerrel ki lehetne sz¶rni a hamisítványokat.
De az sem mellékes szempont, hogy ezek az ismeretek nemcsak a m¶tárgyakkal
kapcsolatos b¶ncselekmények esetében lennének hasznosíthatók, hanem a m¶vé-
szettörténeti kutatásokhoz is fontos kiindulási alapot adhatnak.

4. A nyilvántartás és egyéb kérdések

Mint láthatjuk, a m¶kincshamisítás számos kérdést felvet, többek között a nyil-
vántartás és az azonosítás területére vonatkozóan.

4.1. Nyilvántartási kérdések

A m¶alkotásoknál elengedhetetlen lenne a többszint¶ nyilvántartás, a festmé-
nyekre vonatkozó és a különböz® szempontoknak is megfelel® információ ugyanis
mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a m¶höz kapcsolódó jogokat és kötelezett-
ségeket megfelel®en lehessen gyakorolni, illetve teljesíteni. Sajnos a hazai nyil-
vántartás nem teszi lehet®vé, hogy b¶ncselekmény esetén (lopás, rablás, csalás) a
kriminalisztikai azonosítás megtörténhessen. Vannak országok, ahol a hamisítvá-
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nyokat is számon tartják, és pontos adatokat találunk róluk. Magyarországon ez
hiányzik, pedig ennek megszervezése lehet®vé tenné, hogy a hamis festményeket
az aukciókon kisz¶rjék.

Hazánkban háromféle nyilvántartás m¶ködik: egyrészr®l nyilvántartják a vé-
detté nyilvánított m¶tárgyakat, ezen belül a festményeket is; másrészr®l a kivi-
telre engedélyezett m¶kincsek listáját is vezetik; harmadrészr®l pedig az ellopott
m¶tárgyakról is létezik nyilvántartás.

�Többféle technika létezik a m¶tárgyak megjelölésére. Erre példa az ún. mik-
ropontos jelölési technológia, valamint a nanotechnológián alapuló DatatraceDNA
jelölési rendszer. E jelölési rendszerek lényege, hogy a lopás, illetve hamisítás által
veszélyeztetett vagyontárgyakat, gépjárm¶veket, eszközöket, fémeket, szobrokat,
valamint gyógyszereket, élelmiszereket, italokat megszámlálhatatlan egyedi azo-
nosítóval jelölik meg, úgynevezett DNS jelekkel látják el. Az így megjelölt tárgya-
kat, egy kifejezetten erre kifejlesztett eszköz segítségével lehet azonosítani, illetve
az adatbázisból meghatározható a mindenkori tulajdonos is. Az UVSM (Ultra-
viola Safemark) technológia [. . . ] biztosítja: A védett tárgy egyedi azonosítóval
történ® ellátását, olyan jelöl® anyag alkalmazását, mely szabad szemmel nem lát-
ható, így a jelölt tárgy esztétikailag nem károsodik, olyan jelölés felvitelét, mely
csak rongálással távolítható el és id®tálló; az ellopott tárgy felkutatásának el®se-
gítését, megtalálása esetén a tárgy egyedi azonosítását, a tulajdonjog egyértelm¶
bizonyítását.�13

4.2. Azonosítási kérdések: az azonosítás mint eredetiség-vizsgálat

Az azonosítás módszertana egyrészr®l segítségére lehet a kriminalisztikán belül
a nyomozóknak, mivel segítséget nyújt az elt¶nt festmények (más m¶tárgyak)
felkutatásához, másrészr®l pedig hozzá járulhat az eredetiség vizsgálatához is,
azokban az esetekben, amikor kétség merül fel. A hamisítás mögött els®sorban
anyagi motiváció áll, de ismertek olyan esetek, amikor szakmai kihívást jelentett
az ismert m¶vész jellegzetes vonásainak a megtévesztésre alkalmas utánzása.

A hamisítás elterjedése a gy¶jtemények kialakulásához kapcsolódik. Koráb-
ban a m¶tárgyakat még megrendelésre készítették, a piac kialakulásától kezdve
váltak lassan a kereskedelmi tevékenység tárgyává. A gy¶jt®szenvedély terjedésé-
vel párhuzamosan gyorsan emelkedett a m¶kincsek ára és velük együtt alakult a
hamisítók tevékenysége is.

A nagy gy¶jtemények kialakulását megel®z®en ritkaságszámba ment, ha a
m¶vész saját maga még ismeretlen volt. Hosszú évszázadokon át a kézm¶ves
ügyessége és teremt® ereje révén létrejött alkotásoknál az eredetiség, valódiság
kérdése fel sem merült. A mester személytelen volt: m¶ve mögött, háttérben
rejt®zött. Az alkotó személyiség csak a reneszánsz idején lép el®térbe, a gótika
tétova próbálkozásai után: ekkor kap hangsúlyt a m¶vész egyénisége.14

13 Kármán G.: Az elt¶nt m¶kincsek azonosítása. (kézirat)
14 Uo.
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�Leonardo da Vinci volt az els®, aki e tekintetben az új felfogást vallotta mind
kritikai, mind szemléleti vonatkozásban. A festészetr®l szóló értekezésében vilá-
gosan leszögezi, hogy a festészetben nincsen az eredetivel egyenl® érték¶ másolat,
nincs �végtelen sok gyermek�, miként a nyomtatott m¶vek esetében; a m¶alkotás
csak alkotójának szerez megbecsülést és csak egyedi létében értékes.�15

A megengedett és tilos, utánzott, utánérzett, másolt, hamisított közötti ha-
tárok még mindig nagyon elmosódottak voltak. Közismert, hogy a nagy fest®k a
legtöbb esetben rendszeresen készítettek másolatokat.

Ahogy a Kriston László �zikussal készített riportból is kiderült, az alkotói
jellegzetességek utánzása mellett a megfelel® anyagok használata is lényeges. És
még ezeken túl is �gyelemmel kell lenni bizonyos praktikákra. Például ha egy
régi kép hamisításáról van szó, vagy egy eredeti régi képet használ a hamisító
és az eredeti ábrázolást részben vagy egészben eltávolítja, akkor vagy az anyag
kezelésével kell azt a hatást elérnie, mintha az valóban korabeli volna, de a régi
és az új anyagok keveredése, kölcsönhatása id®vel szintén árulkodó nyomokat
hagyhat maga után.

Amikor az anyag problémáját megoldotta, akkor kezd®dik a m¶vészi munka.
Több eredeti m¶ elemeib®l, saját koncepciójából, utánérzésekb®l, motívumok
másolásából kell új kompozíciót teremtenie. A rendelkezésre álló festéstechnikai
receptek nem mindig hitelesek, számos esetben vannak arra utalások, hogy szán-
dékosan félrevezetik az olvasót. Gyakori az is, hogy rossz a fordítás. Bizonyos
eszközök alkalmazása, beszerzése is problematikus lehet.

A módszerek változatossága is amellett szól, hogy m¶szeres vizsgálatok, rönt-
gen- és más optikai-vegyi vizsgálatok nélkül nem lehet hiteltérdeml® (kétséget
kizáró) megállapításokat tenni a m¶vek keletkezésével, származásával, eredetisé-
gével kapcsolatban. Például a fémre festett képeknél cs®döt mondhat a röntgen.
Ezek csak kis részben nyelik el, túlnyomórészt visszaverik a sugarakat. Esetük-
ben kvarc-�uoreszcencia lámpával és más kombinált optikai-vegyi vizsgálatokkal
dolgoznak.16

Leonardo da Vinci egy képét a rajta lév® ujjnyomok segítettek azonosítani.
Eredetileg azt tartották róla, hogy tanítványainak a m¶helymunkája. Bár a mes-
ter a tanítványok munkájához számos esetben hozzáérhet, így azon így is szere-
pelhetnek ujjnyomok, a kép különböz® részein szerepl® azonos ujjlenyomatok már
inkább bizonyítanak, mert a korai mesterek gyakran javító ecsetvonásaik után a
festéket a képfelületen kézzel simították el. Így a többször el®forduló daktiloszkó-
piai ismertet®jel már utalhat az alkotó személyére. A kriminalisztikai azonosítás-
elmélet itt a speciális tárgykör miatt sajátos értelemben kezelend®. A szakért®k
egyik legfontosabb feladata általában az azonosítás: a nyomok hozzárendelése a
nyomot hagyó személyhez, tárgyhoz. Ehhez a tevékenységhez meg kell határozni
a nyom alapvet® sajátosságait, és ismernünk kell az ember és a tárgy vonatkozó
azonosító sajátosságait. (Pl. az ujjnyom egyedi azonosító sajátosságait.)17

15 Uo.
16 Uo.
17 Uo.
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A klasszikus kriminalisztikai területek közül a nyom-, a fegyver- és az ujjnyom-
szakértés közelebb állnak egymáshoz. Mindhárom ágazat alapjának tekinthet® a
traszológiai értelemben vett nyomelmélet. Ennek értelmében a vizsgálat tárgya
�olyan �zikai elváltozás, amely visszatükrözi a nyomot létrehozó tárgy alakbeli
és felületi sajátosságait�.18 E területek f® feladata pedig a nyomképz® tárgy vagy
személy azonosítása morfológiai sajátosságaik alapján. (Szemben a többi krimi-
nalisztikai ágazattal, amelyekben �zikai vagy kémiai sajátosságokon alapul az
azonosítás.)

A m¶tárgyak azonosítása természetesen szintén azok egyediségén alapul, ez
az egyediség azonban más. Itt egyszerre van jelen a személy mozdulatainak a
lenyomata és az alkotás eszközeként használt tárgy nyoma. Ha ezt a gondola-
tot végigvezetjük, az alkotó mozdulatok leginkább a kézíráshoz mint nyomképz®
folyamathoz hasonlóak.

A kézírás-azonosítás alapja az a tény, hogy minden ember kézírása egyéni,
amely egyrészt az írás megtanulásának, gyakorlásának küls® feltételeire, más-
részt az individuum magasabb rend¶ idegm¶ködésének sajátosságaira vezethet®
vissza.19 Az írómozgás komplex tevékenység: bonyolult idegm¶ködés és izom-
mozgások eredménye, ezek közül az agym¶ködésnek meghatározóbb a szerepe,
mint a kéz izommozgásának. Az ember kézírása tanult mozgás: bonyolult felté-
teles re�exláncok összefügg® sorozata, amely automatizáltsága folytán fokozato-
san egyediesedik, készséggé válik.20 �Minden készségre jellemz® a dinamizmus, az
automatizmus, az individualitás, a viszonylagos állandóság, a variabilitás és az
anyagilag kifejezett rögzít®déshez (visszatükröz®déshez) való képesség.�21

Tehát a kézírás egyedi és viszonylag állandó, variabilis jellemz®. Hogy mennyi-
ben ragadható meg ez az egyediség az alkotó mozdulatban, hogy milyen szint¶
az automatizmus, az természetesen függ a m¶vészeti ágtól, az alkotótól, illetve
ez minden egyes alkotásnál más és más lehet. Ez az egyik lényeges kérdés, hiszen
nagyrészt ett®l függ az azonosítás módszertana, sikere és megbízhatósága.

Ha a kézírásról mint nyomról beszélünk, ki kell terjesztenünk a hagyományos
nyomfogalmat. Itt nemcsak, hogy traszológiai értelemben vett nyomról nem be-
szélhetünk, de sz¶knek bizonyul a tágabb értelmezés is. Eszerint a nyom �minden
olyan tárgyi jelleg¶ (materiális) elváltozás, amelyet a b¶ncselekmény elkövetésé-
ben részt vett személyek hoztak létre és okozati összefüggésben áll a bekövetkezett
és szándékolt eredménnyel.�22

Egy olyan tágabb nyomfogalom sokkal megfelel®bb lenne, amelybe nemcsak
a tárgyi jelleg¶ elváltozások, hanem az emberi pszichikum �lenyomataként� lét-
rejöv® változások is beletartoznak. (A kézírás árulkodhat egyrészt az ember mint

18 Katona G.: A nyomok azonosítási vizsgálata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest
1965. 26.
19 Vass K.: A kézírás vizsgálata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1973. 166.
20 Kiss L.: Az igazságügyi kézírásszakért®i vizsgálat alapjai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,

Budapest 1977. 137.
21 Idézi uo.
22 Katona G.: i. m. 142.
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individuum jelenlétér®l, másrészt az írás körülményeir®l, a szituációhoz f¶z®d®
viszonyáról stb.)23

A szignók hamisítása külön szakterület, és az aláírás jellegzetességeib®l kiin-
dulva az azonosítás is speciális szakértelmet kíván, mivel a papíron tollal készült
aláírás egyedi jellemz®inek felismerése sem egyszer¶ feladat. Bár az aláírás a
leginkább begyakorolt, re�exszer¶vé rögzült írásm¶velet, ez is mutathat válto-
zatosságot az aktuális küls® körülményeknek és a bels® állapotnak megfelel®en.
Az írófelület, az íróeszköz, az aktuális testhelyzet, a kéz �zikai állapota, a h®-
mérséklet, valamint a hangulat, a lelkiállapot mind-mind olyan tényez®k, melyek
befolyásolják a produktumot. Speciális felületen (pl. fest®vászon) speciális íróesz-
közzel (pl. ecsettel) és anyaggal (festékkel) még kevésbé �stabil� ez az egyediség.

F®ként a régebbi korokban lehetett akár azonosító érték¶ jellemz® valamely
anyag (pl. speciális szín¶, összetétel¶ festék) használata. Az ilyen jelleg¶ m¶vé-
szettörténeti tapasztalatoknak � adatoknak � a vizsgálata, detektálása, továbbá
a m¶vész �alkotási szokásainak� ismerete mindenképpen jelent®sen hozzájárul az
azonosítás sikeréhez azzal, hogy több módszerrel közelít az adott kérdéshez.

A mai alkotók m¶veinek hamisításánál a m¶vészeti kritériumok vizsgálatának
pedig még nagyobb a jelent®sége.

5. A m¶alkotás eredetisége

A hamisítás viszont nemcsak azonosítási kérdéseket vet fel, hanem azt is, hogy
egyáltalán mi nevezhet® eredetinek. Michelangelo Alvó Cupido szobra esetében
például a hamisítvány lett az egyedi, hatalmas értékkel rendelkez® m¶alkotás. Az
történt ugyanis, hogy amikor elkészült a márványból megmintázott szoborral, ak-
kor állítólag Michelangelo �úgy igazította s szobrot, hogy antiknak tetszett. [. . . ]
Az Alvó Cupido hamisítástörténete az antikvitáson aratott michelangelói gy®ze-
lem els® jele. Nem Michelangelo eredetisége gy®z a klasszikus ókoron, hanem az a
mimetikus képessége, amely felismerhetetlenné teszi a különbséget. Ifjúkorában
mintegy bebizonyítja, hogy ® is tudja, amit a régiek, s egyben arról is tanúságot
tesz, hogy a hatás és az utánzás normáihoz igazodik.�24

Vajon nem ez történt Meegeren esetében is? Vagyis nem arról van-e itt szó,
hogy a modern korban keletkez® m¶alkotás éppúgy tökéleteset hozhat létre, mint
az ®si? A hamisítók talán nagyobb m¶vészek, mint ahogyan azt gondoljuk, hiszen
®k azok, akik sokkal többet tudnak a m¶vészetr®l, hiszen tevékenységük folyamán
�szüntelenül a m¶vészeti világra függesztik tekintetüket. A hamisítvány is két
világ polgára, mint az eredeti m¶alkotás, a m¶vészeti hagyományé és a saját
világáé [. . . ].�25

23 Ez utóbbiak már nem szoros értelemben vett azonosítási kérdések, ennél fogva a grafo-
lógus kompetenciájába tartoznak. (Lásd: Kármán G.: A kézírásvizsgálatok új lehet®ségei és
perspektívái. Kriminológiai Tanulmánykötet, 39. szám. Budapest 2002. (OKRI) 107.)
24 Radnóti S.: Hamisítás. Magvet® Könyvkiadó, Budapest 1995. 7.
25 Uo. 9.
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Sokan elgondolkoznak azon, hogy van-e még értelme különbséget tenni eredeti
és (tökéletes) hamisítvány között. A szimulakrum-elmélet szerint ugyanis a mo-
dern korban sokszor lehetetlen az igaz és hamis bármilyen szinten való megkülön-
böztethet®sége, ezért a hamisítás ma már úgy jelenik meg, mint a legmodernebb
m¶vészet paradigmája,26 de ez felveti azt a kérdést, hogy mi a viszonyunk az
eredeti alkotáshoz, valamint a reprodukcióhoz. Amíg világ a világ, addig a valódi
és a hamis együtt van jelen. A technika fejl®dése magával hozza a reprodukciót,
és a sorozattermelésben azonos tárgyak sokasága születik meg, hogy viszonyla-
gossá váljon az eredeti és a hamis közötti megkülönböztetés, mivel a reprodukció
kiszorítja az el®bbit.

26 Uo. 10.
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Iustitia-ábrázolások hazai nyilvános terekben

Takács Péter

A jogi pozitivizmus hosszú uralma és a dominanciára törekv® egyéb jogszemlé-
letek részlegességének nyilvánvalóvá válása után ma már általánosan elfogadott,
hogy a jog nem csupán normákból áll, s nem csak társadalmi gyakorlat vagy
eszmék világa, hanem kultúra is.1 Ennek alapján egyre fontosabbá lesz e kul-
túra tárgyi és képi megjelenítése, aminek kedvez® következményeként nálunk is
meghonosodott a jogi kultúrtörténet,2 s alkalmasint elemzik a joggal összefügg®
m¶alkotásokat is.3 E tanulmány célja az, hogy a kulturális jelenségként felfogott
jog elemzéséhez hozzájárulva, s így a jogi kultúrát szolgálva áttekintést adjon
a magyarországi nyilvános terekben, vagyis többnyire középületek(b)en, olykor
pedig közterületeken található Iustitia-szobrokról és más Iustitia-ábrázolásokról.

1 E gondolat jellegzetes megfogalmazásaiként lásd például N. Mezey: Law as Culture. The
Yale Journal of Law & the Humanities. 13 (2001) 35�67; Karácsony A.: A jog mint kulturális
jelenség. Jogelméleti Szemle. 2002/3. sz; ehhez Varga Csaba: A jog mint kultúra? Jogelméleti
Szemle. 2002/3. sz. Lásd még Varga Csaba (szerk.): Összehasonlító jogi kultúrák. Budapest
2000. A jog egyik fontos területe, az igazságszolgáltatás vonatkozásában immár klasszikus el®z-
ményként ld. Kengyel M.: Perkultúra. Bírák, ügyvédek, ügyfelek a nyolcvanas évek végén. Pro
Pannónia, Pécs 1993; s teljesen megújítva: Perkultúra. A bíróságok világa. A világ bíróságai.
Dialóg Campus, Budapest � Pécs 2010.

2 Vö. Kajtár I.: Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe. Dialóg Campus, Budapest � Pécs 2004.
Lásd különösen 88�89; Mezey B. (szerk.): Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok.
Gondolat, Budapest 2006; Mezey B. � Nagy J. T. (szerk.) Jogi néprajz � jogi kultúrtörténet.
Eötvös Kiadó, Budapest 2009; G. Kocher: Szimbólumok és jelek a jogban.PTE ÁJK, Pécs 2008.

3 Erre, itt nem részletezend® okok miatt, különösen a jog és irodalom témakörében szokott
sor kerülni; lásd például a hazai szakirodalomból (s csak a legutóbbi egy-két év anyagára hivat-
kozva) Fekete B. � H. Szilágyi I. � Könczöl M. (szerk.): Iustitia kirándul. Szent István Társulat,
Budapest 2009; Nagy T.: Joseph K. nyomában. Attraktor, Máriabesny®�Gödöll® 2010; H. Szilá-
gyi I.: Jog � irodalom. SZTE ÁJK Összehasonlító Jogi Intézet, Szeged 2010. Lásd még a Iustum
Aequm Salutare 2007/2. számát, további részletes irodalommal. A képz®m¶vészet tekintetében
eseti jelleggel lásd: Takács P.: Elfeledett Jogtudomány (Gustav Klimt Jurisprudenz-e). Jog.
Állam. Politika. 2009/1. 147�166. A jogélet kulturális (gyakran m¶vészi érték¶) tárgyi kör-
nyezetét illet®en lásd továbbá a két �bírósági albumunkat�: Kállay I. � Pusztai L. � Stipta I.:
Bírósági épületek Magyarországon. Court buildings in Hungary. Gerichtsgebäude in Ungarn.
Szerk.: Dercsényi B. Fényképezte: Bernáth A. HG & Társa, Budapest 1993; és Ladányi Gy. �
Michelberger O. � Stelzer P. � Zanathy J.: Magyarország bíróságai és ügyészségei az ezredfor-
dulón. Szerk.: Zinner T. Fényképezte: Hapák J.. Blende, Debrecen, 2001.



200 Takács Péter

Az erre való oda�gyelés már csak azért is indokolt, mert manapság mind a jog
kulturális megjelenítését illet®en általában, mind pedig annak e konkrét területén
meglehet®sen ellentmondásos tendenciák érvényesülnek.

Kedvez® jelenség például, hogy újra vannak olyan intézmények és épít®ipari
beruházók, akik új bírósági épületet emelve er®ik egy (kis) részét a jogi értékek
tárgyi megjelenítésére, illet®leg szimbolikus kifejezésére fordítják, s ennek kere-
tében megrendelnek egy Iustitia-szobrot is. Jó példája ennek a Gy®ri Ítél®tábla
és Fellebbviteli F®ügyészség szép épülete,4 ahol a megrendel® erre is áldozott, s
az új Iustitia-szobor az igényes alkotások közé tartozik. Szép bírósági épületet
persze lehet ilyen szobrok nélkül is építeni, amint az például Fonyódon látható,5

ám ez talán a megrendel® �gyelmetlenségére vagy a beruházó sz¶kkebl¶ségére
vall.6

A kedvez® fejlemények mellett ugyanakkor alkalmasint találkozhatunk stílus-
talanságokkal, félreérthet® esetlegességekkel és jó szándékú kisszer¶ségekkel is.
Szerintem ilyen például az, ha sok (jelenleg körülbelül tizenöt) budapesti ügyvéd
honlapján híres londoni, berni, lille-i vagy vatikáni szobrok és képek láthatók; ha
egy magyar jogi kar folyóiratának címlapján a frankfurti Römerberg téren álló
Iustitia-szoborról készült gra�ka díszeleg, vagy ha (egy másik) jogi egyetemünk
aulájában olyan olcsó és jellegtelen Iustitia-szobrot helyeznek el, amilyet azok
az ügyvédek szoktak kitenni irodájuk el®szobájába, akik az átlagnál magasabb
díjszabás alkalmazására térnek át. Mindezek ellenére kijelenthet®, hogy a jogi
kultúra e területén több a kedvez®, mint a kedvez®tlen fejlemény.

4 A 2004�2006 között emelt épületr®l (tervezte: Patartics Z., a Iustitia-szobor alkotója: Lebó
F.) szóló szakmai beszámolóként és értékelésként lásd a �Gy®ri Ítél®tábla és Fellebbviteli F®-
ügyészség� cím¶ írást az Építészfórum c. internetes építészeti szakportálon: [http://epiteszfo-
rum.hu/node/4173] (2007. január 2.).

5 Lásd a Fonyódi Városi Bíróság épületét (tervezte: Németh T., 2008). Ilyen körülmé-
nyek között persze nem nagyon stílusos, vagy legalábbis némi képzavar jele, ha az egyéb-
ként kiváló internetes szaklap �Justitia szentélye� cím alatt számol be a fonyódi épületr®l. Vö.
[http://epiteszforum.hu/node/16809] (2010. szeptember 8.). A szöveg szerz®je (a tervez® vagy
képvisel®je) talán tudhatta volna, hogy egy szentélyben az oltár mellett az istenség szobrát
vagy jelképét is el szokták helyezni.

6 Tegyük ehhez hozzá, hogy a panel-házak (1970�80-as évek) és a nagyközségi téesz-
központok (1980�90-es évek) stílusában épült vidéki bíróságok korszaka után az utóbbi évtized-
ben több építészetileg igényes és a mai kor ízlését tükröz® (a jogi szimbolika elemeit azonban
nem alkalmazó) bírósági épület született. Az imént említettek mellett ilyenek például a Deb-
receni Ítél®tábla és Fellebbviteli F®ügyészség (tervezte: Koller J., 2005�06), valamint a Pécsi
Ítél®tábla és Baranya Megyei Bíróság (tervezte: Koller J., 2005) épületei. Ezekr®l általános át-
tekintés és értékelés még nem készült, leszámítva azt, hogy az egy id®ben a (komolyabb alap
nélkül) hevesen vitatott debreceni épület esetében a populista bírálatokat számos elismer® szak-
mai írás ellensúlyozta. Ez utóbbiak köréb®l lásd például Farsang B.: Törvények háza. Octogon
2006/3. sz; Rozmann V.: Józan mérték. Alaprajz 2006/5. sz; Kissfazekas K.: Csak ami a hite-
lességhez kell. Régi-Új Magyar Épít®m¶vészet 2006/4. sz. A pécsi épületr®l az építész szakma
számára ugyancsak beszámoltak: lásd Somogyi K.: Elmozdulások � végre; valamint Bencze Z.:
Forma és szerkezet cím¶ írásait. Építészfórum 2005 [http://archivum.epiteszforum.hu].
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1. Áttekintés

Magyarországon jelenleg csaknem másfél tucatnyi m¶vészi érték¶ Iustitia-szobor
és Iustitiát ábrázoló épületdísz lelhet® fel nyilvános terekben: Budapesten öt,
Cegléden és Szegeden kett®-kett®, Balassagyarmaton, Békéscsabán, Csongrádon,
Egerben, Gy®rben, Kaposváron, Nyíregyházán és Székesfehérváron pedig egy-
egy. Vannak ismereteink továbbá korábban dokumentálhatóan létezett, de el-
t¶nt, illet®leg megsemmisült szobrokról is: ilyen díszítette például Szegeden azt
az épületet, amely valamikor az ítél®táblának adott helyet, ma pedig egyetemi
központként szolgál,7 valamint Jászberényben az egykori városháza épületének
oromzatát.8 A ma is létez® szobrok és épületdíszek többsége bíróságokhoz kö-
t®dik, kett® városházákon található, négy pedig az igazságszolgáltatáshoz és a
joghoz (jelenleg) nem köthet® középületet díszít.

A budapesti szobrok közül kett® forgalmas belvárosi köztereken látható. Ezek
egyike Huszár Adolf �sokat csúfolt� Deák-emlékm¶vének talapzatán látható, mint-
egy kiegészít® alkotás, mely osztozik annak sorsában és értékeiben. Igaz, ezt nem
szokták csúfolni, mint a központi szobrot, de nem is becsülik sokra. A másik
Szentgyörgyi István ugyancsak kiegészít® jelleg¶, ti. egy városi kutat díszít® mun-
kája, amely azonban � kúttal együtt vagy anélkül � mégiscsak önálló m¶. Díszkút
nélkül azonban talán nem is �gyelnénk fel rá � nem azért, mert er®tlen alkotás,
hanem azért, mert belevész a mozgalmas térbe. A teória embere számára e m¶
jelent®sége az igazságosság-elméletek keretében gyakran felvetett, ám véglegesen
sosem megoldott ellentmondás ügyes feloldásában áll: nehéz róla eldönteni, hogy
az igazságot ábrázolja-e, vagy az igazságosságot. Kett®s címe ugyanis � Magyar
Igazság kútja, illet®leg I ustitia kút � áthidalja a szóban forgó kérdést, ti. hogy az
igazságosság (iustitia) szükségszer¶en kapcsolatban áll-e az igazsággal (veritas),
s ha igen, mi e kapcsolat lényege.9 E problémát Szentgyörgyi azzal oldotta meg,

7 A szegedi F®reáltanoda � kés®bb Somogyi-könyvtár (1883�1894), majd Ítél®tábla (1894-t®l)
� mellvédjének sarkain egykor egy-egy sz�nx állt, azok mellett pedig középen egy Iustitia-szobor.
A sz�nxek állítólag az 1920-as években t¶ntek el, szobor pedig 1945 után. Az épület néhány
éve zajlott rekonstrukciója során az el®bbieket újra elkészítették, az utóbbit azonban nem. �
Szegeden ugyanakkor ma is látható egy Iustitia a neoreneszánsz stílusú ún. Törvényszéki palota
(tervezte: Meixner K. és Ney B; épült: 1882) oromzatán. Mint közismert, ez az épület 1919-
ben a Horthy Miklós hadügyminiszterségével m¶köd® ellenforradalmi kormány székhelye volt.
Az épületdísz alkotója ismeretlen; valószín¶leg Bachó Viktor építész rajzai alapján kivitelezték
és az épület elkészülte után állították fel (egy 1883-as fényképen ugyanis még nem látható).
A háromszög alakzatba komponált, horganyzott lemezb®l készült szoborcsoport érdekessége
a f®alak, Iustitia különlegesen díszített ruházata, kapucnis köpenye, valamint az, hogy a bal
kezéb®l hiányzik a mérleg (az alak testtartása alapján egykor volt benne). A kompozíció másik
két n®alakja azonosíthatatlan; az egyik könyvet, a másik irattekercset tart. Láthatóan ®k is
az ítélkezéssel összefüggésbe hozható mitologikus alakok: a bal oldali (engesztel® testtartása
alapján) talán a méltányosságot vagy a kegyelmet szimbolizálja, a jobb oldali (a törvénykönyv
alapján) szinte biztosan a törvényt jeleníti meg.

8 Az oromdísz, pontosabban annak mai hiánya és a �békebeli id®k� szépsége Nagy Ta-
más helyi fest®m¶vészt egy sajátos � mondjuk így � retro-phantasy megalkotására ins-
pirálta (lásd a kötet hátsó borítóján szerepl® számú képet; forrás: Kép-let(t) cím¶ blog:
[http://keplet.blog.hu/page/2]).

9 Az összefüggés megkérd®jelez®i, miként e sorok írója is, rendszerint arra hivatkoznak, hogy
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hogy munkája a magyar igazságról van elnevezve, mely nem kizárólag episztemo-
lógiai kifejezés, van benne valami etikai, s®t politikai tartalom is.

A fentieken túl mintegy fél tucat épülethez, s ezért �helyhez kötött� Iustitia-
képr®l tudunk. Ezek Budapesten, Balassagyarmaton, Egerben és Esztergomban
találhatók. Az ott él®k számára mindegyik becses, bár kétségtelen, hogy közülük
csak három képvisel különleges m¶értéket: az esztergomi és a két budapesti.

Az esztergomit � mely a Négy sarkalatos erény cím¶ freskó részeként ismert
mint az Igazságossága allegóriája � jelenlegi tudásunk szerint egy itáliai mester
festette Vitéz János egykori �dolgozószobájának� falára, de hogy konkrétan ki, az
mindmáig bizonytalan. A kép egy elhíresült � s eredményében, illet®leg hatásában
a lelkes meggy®z®dést®l a h¶vös elutasításig terjed® skálán átível® � szakmai vita
okán lett szélesebb körben is ismert, miután felvet®dött, hogy az egész m¶nek
vagy egy részének az alkotója nem egy bizonyos �renzei Albert, hanem esetleg
Sandro Botticelli volt. Pontosabban: a kép azáltal vált széles körben ismertté,
hogy a szakmai vitát egy mediatizált politikai kontextusba helyezték, ami aztán
elkerülhetetlenül beárnyékolta a szakmai diskurzust is.

A két Budapesthez köthet® alkotás egyike ugyancsak itáliai köt®dés¶. Cola
Petruccioli A Bátorság, az Igazságosság és a Tevékeny Élet allegóriája cím¶ m¶ve
ez, mely valamikor egy perugiai palota falát díszítette, jelenleg pedig a Szépm¶vé-
szeti Múzeumban látható. A reneszánsz korabeli, 1350 és 1400 között keletkezett
m¶ eredetileg egy huszonnégy elemet tartalmazó, erényeket és b¶nöket ábrázoló
freskóciklus részlete volt, melyb®l tizenegy maradt fenn töredékesen. Amikor a
XIX. században lebontották a palotát, a falból kiemelt freskókat eladták. Ezekb®l
vett meg Pulszky Károly10 hármat a Szépm¶vészeti Múzeum számára.

A másik budapesti freskó a Néprajzi Múzeum dísztermének mennyezetén lát-
ható. Ezt Lotz Károly festette. Az ® szerz®ségét senki sem vitatja, bár a jogászok
� tekintettel arra, hogy az épület egykor a budapesti Igazságügyi Palota volt �
alkalmasint felvetik, hogy a Justitia diadala címet visel® kép mit keres egy et-
nográ�ai jelleg¶ múzeum mennyezetén. Ezzel a felvetéssel ez a kép is politikai
kontextusba kerül, s az államhatalmi ágakat képvisel® intézmények és szervek
�elhelyezésével� kapcsolatos � olykor kimondott, gyakran azonban kimondatlan,
de mindig sejtetett11 � vágyak, tervek és elgondolások része lesz.

amíg az igazság (veritas) episztemológiai, addig az igazságosság (iustitia) normatív, ti. etikai és
jogi jelenség, s az utóbbi már csak természeténél fogva sem feltétlenül kapcsolódik az el®bbihez.
10 A jogász olvasók számára talán érdemes megjegyezni, hogy a bölcsész-m¶vészettörténész

Pulszky Károly ellen épp a Szépm¶vészeti Múzeum számára történt vásárlásaival kapcsolatban
indult büntet®eljárás. Amikor ugyanis ez a kissé excentrikus egyéniség¶ tudós képtárigazgató
nem tudott elszámolni a rábízott 115.000.- akkori forinttal, mely meglehet®sen nagy összegnek
számított, akkor a budapesti �fenyít® törvényszék� � a lipótmez®i elmegyógyintézet épületében,
ahová nem sokkal azel®tt védelmi megfontolásokból családja �utaltatta be�� letartóztatta és
vizsgálati fogságba helyezte (1896). Az ismert jogász, Pulszky Ágost felajánlotta, hogy meg-
téríti az öccse által okozott kárt, amit meg is tett. 1898-ban a királyi ítél®tábla � amint azt
Szinnyei József Magyar írók élete és munkái cím¶ m¶véb®l (Budapest 1914; vö. Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár [www.mek.oszk.hu]) megtudhatjuk � �úgy a tárgyi, mint alanyi tényálladék
hiányában� megszüntette a büntet®eljárást. Ekkor Pulszky Károly Ausztráliába ment, ahol
öngyilkosságot követett el (1899).
11 Érdekes adalék e vita történeti részleteihez az Átváltozások. Palotából múzeum cím¶ kiál-
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A szóba jöhet® huszonnyolc alkotás listáját és fontosabb adatait a Függe-
lékben adom meg. E listán csak két hagyományos (a fenti fogalmak szerint �hely-
hez nem kötött�)12 festmény szerepel, mert �hazai terekben� az ésszer¶ség keretei
között kutatva ennyi volt fellelhet®. Könnyen meglehet persze, hogy ennél több
ilyen létezik.

2. A régi szobrok

A legrégebbi Iustitia-szobraink lényegében k®b®l faragott épület-díszek a XVIII.
századból. Ilyet találhatunk Székesfehérváron és Egerben.

Az el®bbi a kett®s tömbb®l álló Városháza, az egykori Stadt-Rathaus egyik �
már a török id®kben is létezett, de mai homlokzatát illet®en 1712-ben kialakított
� épületének bejárata fölött látható. Az íves kapuk fölötti, oszlopokon nyugvó
ún. k®rácsos erkély két oldalán két, ismeretlen alkotótól származó k®szobor áll:
az egyik I ustitia, a másik Prudentia13 allegóriája. E barokk környezetbe került
klasszikus erény-ábrázoláshoz különös hangulati hátteret teremt az erkélyajtó
díszes kerete felett látható császári sas. Hát igen: az id®tlen nálunk mindig konkrét
történeti kontextusba kerül!

Az egri Iustitia14 eredetileg ugyancsak a Városháza homlokzatán állt. Ami-
kor azonban azt a XIX. században lebontották, a szobrot áthelyezték a Vágner
József kanonok által építtetett belvárosi kis palota küls® homlokzatán látható
fali fülkébe. Jellegzetessége a hatalmas kard, mely nem nagyon illik a barokkos,
de mégis könnyed (vagy legalábbis �noman kidolgozott, mozgalmas ruházatú)
n®alakhoz, s � a mérleggel ellentétben, mely minden bizonnyal eredeti � valószí-

lítás a Néprajzi Múzeumban (rendezte: Granasztói P. � Sedlmayr K. � Vámos-Lovay Zs.) 2010.
szeptember 30. � 2011. június 30. között. A címet, valamint a kimondatlan és gyakran csak
sejtetett összefüggéseket illet®en nem árt utalni itt Szabó Béla István Igazság Palota cím¶ írá-
sára, mely a gondola.hu cím¶ internetes portálon [www.gondola.hu /cikkek/69516] jelent meg
2010. január 31-én. E szerint �Néprajz és palota alig[ha] férhet össze�.
12 Ironikus apróság, hogy a listán szerepl®, �helyhez nem kötött� képek egyikét, a fest® és

restaurátor Héjja Mónika Justitia cím¶ �freskóalapra készített hordozható pigment-festményét�
egy kereskedelmi cég (vélhet®en a kissé magas ár fejében) az interneten így reklámozza: �el®nye,
hogy ügyvédi irodaváltás alkalmával költöztethet®�. Hát igen, a mobilitás is lehet erény, vagy
ha az nem, hát el®ny! S ha jól megnézzük a képet, szinte elkerülhetetlenül azt érezzük, hogy
ez a n®alak (egy kamaszkori arcvonásait is ®rz®, de kissé már testesed® családanya) nem az
állandóságot sugározza, hanem egyfajta mobilitást szimbolizál: rohan, de legalábbis nagyon
siet valahová. Talán egy bevásárlóközpontba.
13 Miként az egyetemes m¶vészetben, e két klasszikus erényt nálunk is gyakran ábrázolják

együtt. Az egyik legszebben kidolgozott változatuk Cegléden található (készült 1910�1912 kö-
rül). Ez a két id®tlen szépség¶ és emelkedett eszmeiséget sugárzó k®szobor m¶vészi szempontból
messze több mint egyszer¶ épületdísz, bár az egyik legunalmasabb homlokzatú � a lombos fák
miatt ugyanakkor rendszerint nem látható � vidéki bírósági épületünk bejárata fölött látható.
14 Egerben egy másik, de kés®bbi (XIX. század végi) Iustitia-ábrázolás is található. A neoba-

rokk stílusú, Wagner Gyula által tervezett Törvényház , a mai Heves Megyei Bíróság épületének
els® emeleti aulájának mennyezetén egy ismeretlen alkotótól származó historizáló kép látható.
Ennek az ún. dekorációs festészet körébe sorolható festménynek a négy allegóriája az államélet
négy területét jeleníti meg: az egyik az ipart és kereskedelmet, egy másik a mez®gazdaságot,
egy harmadik a tudományt, a negyedik pedig a jogot. Ez utóbbit a szokásos kard és a szokatlan
bilincs mellett egy stilizált Iustitia-fej képviseli.
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n¶leg utólag lett a �gura oldalához �ragasztva�. Mintha nem is fogná, hanem csak
úgy odatámasztották volna az oldalához. Ez a Iustitia különleges fejfed®t visel,
s miként az ritkán, de el®fordul: be van kötve a szeme.15 A szobor feltehet®leg
1738-ból származik; alkotója a kézikönyvek szerint egy bizonyos Johan Michael
Singer, akir®l ma már nagyon nehéz további információkat szerezni.

A korai Iustitia-ábrázolások egyébként gyakran városházákhoz köt®dtek,16

mert a modern polgári állam kiépítése el®tt (lásd e vonatkozásban az 1869. évi IV.
és a 1871. évi XXXII. törvénycikkeket) az igazságszolgáltatás, egyebek mellett,
azok épületeiben m¶ködött. Részben ez volt a helyzet Nyíregyházán is, ahol a vá-
rosháza a XIX. században épült (a klasszicista földszint 1841-ben, az eklektikus-
neoreneszánsz stílusú emelet 1871-ben), de az épület déli szárnyát 1872-ben már
pro forma is átadták a vármegyei törvényszéknek. A térre néz® erkély fölött, a
homlokzat két szélén két Iustitia-szobor látható. Talán nekik is köszönhet®, hogy
a tiszaeszlári vérvádként ismert hírhedt perben, melynek f® tárgyalásai ebben az
épületben zajlottak (1883�1884), felment® ítélet született.

A részletesebb elemzést � csak három, komolyabb m¶vészi értékkel bíró alko-
tásnál elid®zve � Huszár Adolf Iustitiájával kezdem.

Ez a szobor a Deák Ferenc emlékm¶ egyik mellékalakja, mely Budapesten, a
mai Roosevelt téren látható (ld. az 1. és 3. számú képmellékletet). Az emlékm¶
létesítését az 1876. évi III. törvénycikkel határozták el, s azt sok huzavona után,
tizemegy év múltán állították fel (1887). Huszár Adolf 1885-ben meghalt, két
mellékalakot mások fejeztek be. A hivatalos avatási ünnepségre (átadásra), ha
jól tudom, nem került sor. A kissé robosztus, de legalábbis �érett asszonyos�
Iustitia Schickedanz Albert (kés®bb a Szépm¶vészeti Múzeum, a M¶csarnok és a
Millenniumi emlékm¶ tervez®je) által alkotott talapzaton látható, három másik
szoborral együtt. A magasban trónoló Deák17 alatt el®l I ustitia áll, jobb oldalon
a Nevelés és nemzeti haladás, bal oldalon a Kiegyezés, hátul pedig a Honszeretet
látható. Iustitia bal kezében mérleg, jobbjában � a szokásos kard helyett, s talán
Deák miatt � könyv, feltehet®leg törvénykönyv. Fején dicsfény-szer¶ korona, vagy
inkább korona-szer¶ dicsfény, az Isten által kiválasztott személyek kiemelésének

15 A témával el®ször szembesül® laikusok szokásos felvetéseinek egyike � Be van-e kötve Ius-
titia szeme?, ha igen, miért?, s ha nincs, miért nincs? � kapcsán talán érdemes megjegyezni,
hogy a huszonnyolc hazai szobor, kép és egyéb ábrázolás közül hat olyan akad � a két egri,
a csongrádi, a budapesti és balassagyarmati üvegablakok, valamint a székesfehérvári freskó �,
amelyen Iustitia szemét kend® fedi.
16 Egy ideig feltehet®en városházaként szolgált a székesfehérvári Hiemer-ház is, ahol egy

XVIII. századi mennyezetfreskó ábrázolja Iustitiát. Ez az épület jelenleg is a városi igazga-
táshoz köt®dik; ti. a Polgármesteri Hivatal része, s itt m¶ködik a házasságköt®-terem, ahová
az ifjú pár a freskóval díszített teremb®l léphet át. A székesfehérvári menyasszonyok tehát �
különös kapcsolat! � az ún. Iustitia-teremben készül®dhetnek a nagy pillanatra.
17 Konkrét történeti adatokkal is bizonyítható összefüggés (melyet itt hely hiányában nem

részletezek), hogy a szobor mintája a bécsi Mária Terézia-emlékm¶ volt, amely ugyancsak ülve
ábrázolja a császárn®t. E részlet azért érdekes, mert annak alkotója, Caspar Zumbusch, már
dolgozva a bécsi szobron, pályázott a budapesti Deák-emlékm¶ elkészítésére is. Ez utóbbit
ugyan Huszár Adolf nyerte meg, de csak az �els® díjat� ítélték neki oda, ezzel a megbízást még
nem kapta meg. Így aztán � hogy Fülep Lajos értékítéletének hátterét is lássuk (ld. következ®
jegyzet) � minden politikus beleszólhatott abba, hogy milyen is legyen az emlékm¶.
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szokásos jelzése. Nehézkes testalkatát és kissé szigorú, s®t szikár tekintetét �nom
ruházata ellensúlyozza némileg. Magasztosság nincs benne, de összhatásában �
szemben a három másik alakkal � tartást és er®t sugall. S®t, mindent összevetve
a mellékalakok közül még Iustitia az, amire a néz® azt mondhatja: �ha nem is
sok, de legalább valami!�.

A szobor formai problémáiról Fülep Lajos már szinte minden lényegeset el-
mondott a Nyugatban megjelent gúnyos bírálatában, �akadémikus és unalmas
monumentumnak� nevezve azt.18 A maró kritikát a szakemberek ma is érvényes-
nek tekintik. A Duna-parti szobrokról írott új áttekintésében például Mélyi József
� miután egyetért®en idézi Fülepet � hozzáteszi, hogy mára érvényét vesztette
az általa elismert egyetlen pozitívum is, ti. hogy �az évnek egy szakában és a
napnak egy órájában� �a földnek egy pontjáról�, nevezetesen �a túlparti várhegy
magaslatáról nézve� a monumentalitás illúzióját kelti.19 A szobrot ugyanis a for-
galomszabályozás miatt ma már nem lehet megközelíteni, a fáktól pedig tavasztól
®szig nem is lehet látni. Talán nem is olyan nagy baj ez.

Az emlékm¶vet � alkotója pályájának és személyes sorsának kontextusában
� a legsokoldalúbb módon a m¶vészettörténész Nagy Ildikó elemezte,20 aki a
formai hibákat tartalmiakra vezette vissza. Ha nem is mondta ki, lényegében azt
sugallta, hogy Huszár kudarcának igazi oka (mely aztán halálát is okozta, vagy
legalábbis hozzájárult ahhoz)21 az volt, hogy hazudott. Pontosabban: idealizált.
S aki idealizál, az szükségképpen hazudik. A kérdés csak az, hogy kicsit vagy
nagyot.

Nyilvánvaló, hogy a négy kiegészít® szobor Deák történeti m¶vét próbálta
szimbolizálni. Az akadémikus szobrászat historikus-idealizáló stílusa alapján leg-
alábbis ezt kell feltételeznünk. Így felfogva ez a I ustitia azt próbálta üzenni, hogy
Deák Ferenc életm¶v¶ben az igazságosság más eszmék, eszmények és értékek �
így mindenekel®tt a nemzet, a kiegyezés és a hazaszeretet � szerves kiegészítése
volt, s®t az utóbbiakat az el®bbi fogja egybe. Ez azonban, sajnos, nem igaz. Deák
kétségtelenül jól tudott kompromisszumokat kötni (hogy jókat-e vagy sem, az

18 Szobrászatunk szóban forgó iránya � írta Fülep 1918-ban � �a politika vagy a tömeg-
sznobizmus szolgálatában állott és közben elfelejtette vagy soha meg sem ismerte a m¶vészi
feladatokat . ... régibb képvisel®i, akiket ma megmosolyognak, ma is a tiszteletre méltóbbak.
Ugyanazt csinálták, amit a maiak, de több szerénységgel és ízléssel, több stiláris érzékkel és is-
kolázottsággal. És Huszár Adolfnak sokat csúfolt Deák Ference, ez az egyébként akadémikus és
unalmas monumentum, a megfelel® architektonikus környezetben, a régi Lloyd-épület s a Lánc-
híd torkolatának közelében a maga kompakt masszájával szervesen illeszkedik bele a térbe, s®t
világos téli reggelen a túlparti várhegy magaslatáról nézve a monumentalitás illúzióját kelti az
emberben egyöntet¶ silhouettejével. Legalább a földnek egy pontjáról, az évnek egy szakában
és a napnak egy órájában! Hasonlót társairól nem mondhatni.� Fülep Lajos: Magyar m¶vé-
szet. Szobrászat. In Magyar m¶vészet. M¶vészet és világnézet. Budapest 1971. 76. Eredetileg:
Magyar szobrászat. Nyugat 1918/10.
19 Mélyi J.: A torzuló Duna-korzó � Duna-parti szobrok I. Artmagazin 2010/2. sz. 16�23.
20 Nagy I.: Az emlékm¶szobrászat kezdetei Budapesten. Szobrok és szobrászok. Budapesti

Negyed (9. évf.) 2001/2�3. 32�33. 191�218; lásd az interneten is: [http://b�.archivportal.hu].
21 �A kortársak egyetértettek abban � írta Nagy �, hogy Huszár korai halálát a Deák-szobor

okozta, az a lelki válság, amelyet a rengeteg huzavona, a zs¶rizések és f®leg az önmagával való
elégedetlenség okozott neki.� Uo.
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más kérdés), jól tudott másokat manipulálni, s ügyesen közvetített a különböz®
érdekek és csoportok között. Ezek voltak azok az erények, amelyek révén dönt®
szerepe volt mind a kiegyezésben, mind a nemzeti haladásban. De hogy ezzel
az igazságosságot is szolgálta volna-e, az nagyon is megkérd®jelezhet®. �Deák �
fogalmazott Nagy � a türelem és a kivárás h®se volt, és ezek bizony nem zeu-
szi erények. ... [A szobor] éppen azokat az erényeket nem tudta kifejezni � az
ellentétek elsimítását, az ügyes taktikázást és okos kompromisszumokat �, ame-
lyeket Deák megtestesített. Nem is tehette. A normaként állított antik m¶vészet
nem ezeket az eszményeket vallotta. A történelmi h®s nem állhat (ülhet) auto-
matikusan a mondai h®s helyére. A követelmény önmagában ellentmondó.� S a
dolog nemcsak Deák vonatkozásában problematikus, hanem Iustitia vonatkozá-
sában is: akármilyen legyen is az igazság és igazságosság viszonya, a hazugság,
vagy legalábbis a mellébeszélés egészen biztosan nem passzol az igazságossághoz.
Márpedig ez az emlékm¶ mellébeszél.

Huszár alkotása továbbá tele van kusza ellentmondásokkal. Ezek egyike, hogy
az igazságosság mint általános eszmény sehogy sem kapcsolódik azokhoz a törté-
nelmileg konkrét eszmékhez (vagy az emlékm¶vön inkább életképekhez), s külö-
nösen nem a kiegyezéshez, amelyek mellett áll. Vagyis a térben mellettük áll, de
nincs viszonya velük. S ha esetleg lenne, vajon milyen viszony lenne ez? A kiegye-
zést vajon az igazságosság, s nem a hatalmi-nagyhatalmi er®viszonyok fényében
kellene értékelnünk? És ugyanígy: Iustitia alakja még egy klasszikus allegória,
ami sugall valamilyen eszmét, ezzel szemben a másik három mellékalak inkább
életkép, ami inkább elmesél valamit, például egy történetet. Ezért van az, hogy
� miközben az egész Deák-emlékm¶ a mellébeszélésen alapul � a négy mellékalak
közül még Iustitia t¶nik a leginkább meggy®z®nek. Önmagát ugyanis, minden
nehézkessége és asszonyossága ellenére is �hozza�. Csak az arca fér�as egy kicsit,
ahogy az emancipációért túl sokat harcoló n®ké, akiknek � amint azt a valóságos
asszonyok világából tudjuk � a sorsa már rákérgesedett a lelkükre. Ugyanakkor
viszont történeti konkrétságában ez a Iustitia nem jelez semmi olyasmit, ami-
hez Deáknak köze volt. A jogi ikonográ�a nem túl gazdag, de azért mégiscsak
b®séges tárházából Huszár talán választhatott volna egy szokásos praetor- vagy
lex -szimbólumot is, ami közelebb állt volna ehhez a jogász körökben gyakran
túldicsért politikushoz. Ha valamihez Deáknak köze volt, az a jog, s nem az igaz-
ságosság volt.

De vajon � kérdezhetjük e kontextus okán � a jog és az igazságosság ennyire
távol állnának egymástól? Arra, hogy e kérdésre nemcsak elméletileg, de a m¶-
alkotások alapján is válaszolhatunk nemmel, Stróbl Alajos I ustitiája (1897) a
bizonyíték. Iustitia-szobraink körében minden bizonnyal még ma is ez a legki-
emelked®bb alkotás.

A szobor az egykori Igazságügyi Palotába, más néven törvénykezési palotába
vagy kúriai palotába (1893-1896; más források szerint 1891-1897)22 készült, me-

22 A XIX. század harmadik harmada és a XX. század eleje egész Európában az igazságügyi
paloták építésének nagy korszaka volt. A legismertebb és legmonumentálisabb épület az eklek-
tikus stílusú brüsszeli Palais de Justice � Justitiepaleis (1866�1880), de ekkor emelték � csak
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lyet Hauszmann Alajos tervezett. Ez a hangsúlyozottan monumentális és repre-
zentatív, de egyszersmind tartózkodó és kiegyensúlyozott, arányos épület a ma-
gyar épít®m¶vészet egyik legkiválóbb alkotása. Az épület f®homlokzatának �hét-
tengelyes középrizalitjából � hogy egy teljesen szakszer¶ leírást idézzek23 � az
emeleten hatoszlopos portikusz lép el®, mely háromnyílásos alépítményen nyug-
szik, s �gurális dísszel ékes timpanont hordoz. Fölötte hatalmas, de tömegében
és ornamentálisan is tagolt attika uralkodik, mely középen és a szélein el®ugrik,
talapzata az érctrigának24 és a két trónoló fér�aktnak.�

A m¶leírásban �római stílusúnak� nevezett, valójában eklektikus neorene-
szánsz épület a joggal és az igazságszolgáltatással összefügg® szimbólumok gazdag
tárháza. A két �trónoló fér�akt� (mindkett® Fadrusz János alkotása) a törvény-
hozókat jellépezi: egyikük a Törvényt adó, másikuk a Törvényt látó.25 A f®kapu
feletti timpanont Zala György Bírósági tárgyalás cím¶ életképe tölti ki. A jele-
netben középen a bíró látható, aki Auguste Rodin Gondolkodójára emlékeztet®
pózban ül, ám enyhén el®rehajolva egy hatalmas kardot tart, ezért a gondolat
erején túl más okokból is tiszteletet parancsol. T®le jobba és balra a vádló és a
véd®, illet®leg a panaszos és a b¶nös alakjai láthatók. A tárgyalás mellett, t®lük
függetlenül, a két szélen a sarkokban két fér�alak fekszik: ®k a Törvényhozást
és a Törvénytanítást jelképezik � már persze csak azok számára, akik az épü-
let el®tt állva vagy messzebbr®l szemlélve felismerik ®ket. Alulról ugyanis ezeket
az alakokat eltakarja a timpanon pereme, távolról meg nem nagyon lehet látni
®ket a Kossuth téri fák lombjai miatt. Az épület f® homlokzatán oldalanként
6-6, vagyis 12 egyszer¶bb szobor látható, amelyek �a törvény oltalma alatt álló
emberi munkát� jelképezik.26 Ezeket Stróbl Alajos tanítványai készítettek taná-
ruk felügyeletével. Egyikük nagy valószín¶ség szerint az igazságszolgáltatással áll
kapcsolatban; talán ez is egy Iustitia, bár ezt (amint azt a borítón látható kép
is meger®sítheti) biztosan csak a madarak és � némi túlzással � a repül®gépek

néhány példát hozva itt � a londoni Royal Courts of Justice-t (1870�1882), a lipcsei Reichsge-
richtet (1895) és a müncheni Justizpalastot (1890�1897) is. S hogy ne menjünk olyan messzire,
ugyancsak ekkor épült a szekszárdi (1892), a székesfehérvári (1910), a kolozsvári (1898�1902),
a brassói (1900�1902) és számos más magyarországi törvényszéki épületet is. Ezek az épületek
mindenütt a modern polgári államot vagy annak egy részét kívánták megjeleníteni, s határozot-
tan reprezentatív funkciójuk volt. Hazai vonatkozásban lásd err®l a következ® szöveggy¶jtést:
Épületek a reprezentációnak. Budapesti Negyed 1995/4. 10.
23 Lásd Hungarian VRGuide (lásd [www.hvrg.com] és Kultúrinfo [www. kulturinfo.hu], átvéve

a Néprajzi Múzeum honlapjáról, vö. [www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=517], oda pedig
különböz® m¶vészettörténeti kiadványokból).
24 Senyei Károly ún. trigája (háromlovas diadalszekere, a szokásos négylovas quadrigák he-

lyett, valójában vörösrézlemezekb®l domborítva) a timpanon felett magas talpazaton áll, pon-
tosabban vágtat. Hajtója, a géniusz, jobbjában a felvilágosodást jelképez® fáklyát, baljában a
békét jelképez® pálmaágat tart.
25 Az épületr®l adott leírásában Hauszmann így jellemzi ®ket: �Fadrusz szemei el®tt római

imperator alakok lebegtek, mid®n ezeket megmintázta és szakítva a konvencionális felfogással,
meztelen alakokat készített.� Hauszmann A.: A Budapesten épített törvénykezési palota ismer-
tetése. Budapest 1897. A budapesti Igazságügyi Palota. M¶lapok: Divald K. Magyar Mérnök-
és Építész Egylet Kvk., Budapest 1901. 7.
26 �A homlokzat szobordíszítménye nem lett volna tökéletes � fogalmazott leírásában Hausz-

mann �, ha a f®párkány feletti attika posztamentumai üresen maradtak volna.� Uo.
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utasai tudnák megmondani. Végül az északi és a déli sarokrizalitokon (szökel-
lékeken) Róna József Elítélt és Felmentett , illet®leg Donáth Gyula Közvádló és
Véd® cím¶ szobrai láthatók.27

Nos, ebben az épületben állt, pontosabban ült valaha Stróbl Alajos Iustitiája.
A már idézett leírásban Hauszmann így jellemzi és értékeli a szobrot: �Belépve a
nagy lépcs®házi csarnokba, a bejáróval szemben lév® ívezetek középs®jében [tkp.
az öt loggia-szer¶ oldalnyílás közül a középs®ben], az I. emelet magasságában
látjuk Iustitia ül® szobrát. A szobrot Stróbl Alajos tanár mintája után, fehér
[tkp. enyhén kékes-fehér] carrarai márványból faragták. Az alak a földszinti ta-
lajból felépül® és szobrokkal díszített magas talapzatra van [volt] helyezve. [A
talapzat n®i alakjai Sennyei Károly alkotásai.] Stróbl nem a konvencionális Ius-
titiát választotta mintának � folytatta Hauszmann �, inkább költ®i felfogásból
indult ki: �atal, szép, a sz¶ziesség benyomását kelt® ül® n®i alakot mintázott,
egyszer¶, keresetlen mozgással, s a ruházat széles kezeléssel simul a testhez. Épp
az egyszer¶ségében nyilatkozó nemes felfogás, mely ezt a szobrot jellemzi, mutatja
legjobban a mintázó mester hatalmas erejét.28 (Lásd a 4. sz. képet.)

Az alakot egy tömbb®l faragták ki. A valóban szép, nemes tekintet¶ n® ke-
zében a szokásos kellékek: jobbjában aranyozott pallost29 tart (ha alkalmasint
ki nem veszik bel®le; lásd az 5. sz. képet, lehet®vé téve ezzel a jog és a politika
sajátos viszonyára való utalásokat), baljában pedig az igazság mérlegét (ami id®n-
ként ugyancsak elt¶nt onnan). Bal keze egy hatalmas törvénykönyvre mint a�éle
karfára támaszkodik. Az azon pihen® karját és kezét nézve úgy t¶nik, mintha
a mérleg csak utólag vált volna a m¶vészi koncepció részévé.30 Fején korona,
mely F. A. Bartholdinak A szabadság megvilágosítja a világot cím¶ m¶vére, köz-
ismertebb nevén a New York-i Szabadság-szoborra (1870-1885) emlékeztet.31 Ez
� mivel a korona hét ága szokás szerint a hét tengert és a hét kontinenst jelké-
pezi � valószín¶leg Iustitia esetében is az egyetemességet kívánja kifejezni. Az
igazságosság istenn®jét Stróbl egy sella curulis-re ültette (vagyis antik trónszék
szer¶ támlásszékre, eredetileg elefántcsont-székre, melynek használata az ®si pri-

27 Az épületr®l és annak szobrairól a korabeli sajtó rendszeresen beszámolt. Lásd például
Komor M.: Az új Igazságügyi Palota szoborm¶vei. Vasárnapi Újság. 1894/42.1. 33. 533�549.
28 Hauszmann: i.m. 7�8. (Az idézetbe [ ]-ben betoldott szövegek az én kiegészítéseim. T. P.)
29 Eredetileg mind a trónszéket, mind a pallost aranybronzból akarták kiönteni, az el®b-

bit azonban végül márványba faragták Carrarában; vö. [http://www.neprajz.hu [tarta-
lom.php?menu2=520.].
30 Ha valóban utólag tették a kezébe, akkor ez magyarázatot ad a szobor egyetlen hibájára is.

Stróbl m¶ve ugyanis csaknem tökéletes alkotás, ám nem hiba nélküli: a Iustitia-szobrok egyik
legnehezebben megoldható technikai részlete és gyakori problémája � a kéz és a mérleg talál-
kozása � ezen sincs jól kidolgozva. A Stróbl m¶termében készült korabeli fényképen egyébként,
mely a k®faragás mintáját örökítette meg, a mérleg nem látható, s lehet, hogy a mester erede-
tileg nem is tervezett oda ilyesmit. Lásd ehhez: Szobrászm¶terem a budapesti mesteriskolában.
Stróbl Alajos m¶terme. Vasárnapi Újság. 1910. március 13. és [www.huszadikszazad.hu].
31 Egy ehhez szinte megszólalásig hasonló fejdísz látható a kaposvári Megyei és Városi Bíróság

épületének oromzatát díszít® Iustitián is. (Érdemes megjegyezni, hogy a kaposvári az egyetlen
hazai Iustitia, amely nem a jobb, hanem a bal kezében tartja a pallost. Az épületr®l lásd
Emlékkönyv. [A] Somogy Megyei Igazságügyi Palota centenáriuma, 1908�2008. Somogy M.
Bíróság, Kaposvár 2008.)
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vilégiumok szerint csak néhányak el®joga volt), ami sárga csiszolt márványból
készült. Ruházata antik jelleg¶, köpenye hanyagul-lazán ölébe fektetve. (Lásd a
4. sz. képet.)

A m¶ sikerének az oka az a �nom összjáték, amit Stróbl a különböz® ellentétek
között kialakított. A szobor hangsúlyozottan antik eredet¶ eszményt testesít meg,
ókori kellékekkel (sella curulis, kard, mérleg), a n® tekintete és vonásai viszont
tagadhatatlanul modernek.32 Ugyanígy: a n®alak arca egyszerre �nom, ugyanak-
kor azonban valami hatalmas, a hagyományos felfogás szerint a fér�akra jellemz®
akarater®t is tükröz. Az egész alak er®t sugároz, mégis gyengéd (bár a Hauszmann
által használt sz¶zies jelz® ma már egy ilyen korú n® esetén túlzásnak t¶nik). Ez
a Iustitia egyszerre törékeny hölgy és emancipált perszóna. S ugyanígy: egyszerre
autonóm és független személy (mint aki önmagában áll, és önmagában is meg-
van), s ugyanakkor társasági n®, aki otthonosan mozog korának szalonjaiban. A
szobor �noman megmunkált, de méretei hatalmasak. Magassága 3 méter. Egy
ilyen nagy méret¶ alkotás csak egy olyan tágas térben �adja önmagát�, mint az
egykori Igazságügyi Palota 40 x 18 méteres alapterület¶, 23 méter magas sétáló
csarnoka. E hatalmas térbe nyilvánvalóan hatalmas Iustitia illett.33

E I ustitia sorsa � mi több, hányattatása � akár szimbolikusnak is tekinthet®.
Az 1949. évi ún. sztálini magyar alkotmány (melyet 1949. augusztus 5-én hoztak
nyilvánosságra mint tervezetet, augusztus 10-én terjesztettek az Országgy¶lés elé,
augusztus 17. és 19. között vitattak meg, majd 20-án fogadtak el, hirdettek ki és
léptettek hatályba) megszüntette azt a két szervet, amelyeknek az Igazságügyi
Palota eredetileg a székhelye volt; ti. a Magyar Királyi Kúriát és a Budapesti
Királyi Ítél®táblát. Az el®bbi helyébe lép® új szerv, a Magyar Népköztársaság
Legfels®bb Bírósága, mely nyilvánvalóan a hatalom játékszere volt, els® teljes
ülését (1949. november 18-án) még itt tartotta, de 1950-ben kiköltöztették az
épületb®l.34 Vihette I ustitiáját is. A 12 tonna súlyú szobrot egy daruval leemel-
ték a helyér®l, ehhez persze er®s kötelekkel át kellett kötözniük, és elszállították
az épületb®l. A szobor egy ideig állítólag35 a Pest Megyei Bíróság épülete el®tt
állt, majd a Károlyi palota kertjében t¶nt fel. Mintha szellemként járta volna Bu-
dapestet. Kezéb®l kiesett a pallos, elt¶nt a mérlege, s az id®járás viszontagságai
is megviselték egy kicsit (lásd az 5. sz. képet). Aztán helyreállították, s mint �a

32 Ezzel a szobrász az építészhez igazodott. Maga az Igazságügyi Palota is egyszerre antik
jelleg¶ (historizáló értelemben persze) és modern. Stróbl � fogalmazott a kor építészeti ügyekben
képzett közírója � �felfogta az egész épület szellemét: antik keretben mai szellemet fejezett ki ®
is�; vö. Komor M.: Az új Igazságügyi Palota. Vasárnapi Újság.1896/43. 710.
33 Az egyetlen ezzel ellentétes, de semmivel sem megokolt, s®t megalapozatlannak t¶n® állás-

pontként lásd Erdey Aladár véleményét, aki 1911-ben így fogalmazott: �1896-ban állították fel
Stróblnak egy kiváló dekoratív alkotását, a Iustitia impozáns ül® szobrát, az igazságügyi pa-
lotában, mely az architektúrában elkövetett hibák folytán jelenlegi felállításában, sajnos, nem
érvényesülhet kell®képen�. Erdey A.: Stróbl Alajos. M¶vészet. 1911/2. 62�69.
34 Az épület el®ször a Magyar és Nemzetközi Munkásmozgalom Történeti Múzeuma lett,

majd a Magyar Nemzeti Galériának, egy rövid ideig átmenetileg a Nemzeti Múzeumnak (1957),
kés®bb (1973-tól) a Néprajzi Múzeumnak adott, ill. ad helyet. Helyet kapott még az épületben
az egykori MDP Munkásmozgalmi Intézete (kés®bb az MSzMP Párttörténeti Intézete, jelenleg
a Politikatörténeti Intézet), valamint egy ideig a Magyar Országos Levéltár egyik részlege is.
35 Vö. [http://www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=520].
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jobb fajta anyagból készült� n®k, ez is új er®re kapott: kivirult és azóta eredeti
szépségében pompázik tovább. Számomra ismeretlen id®ben a Legfels®bb Bíróság
és a Legf®bb Ügyészség mai épületébe került. A sz¶k térben persze nem érvénye-
sülnek igazán eredeti m¶vészi erényei, de politikusok, politikai kontextusba került
igazságügyi vezet®k és felment® ítéletre számító vádlottak jó háttérnek tartják, s
valamilyen rejtélyes okból szeretnek el®tte fényképezkedni.

A harmadik �gyelemre méltó Iustitiánk az egykori Wenckheim-palota el®tti,
ma Szabó Ervinr®l elnevezett téren látható (lásd az 5. sz. képet). Mint említet-
tem, az alkotásnak több címe is van: Magyar Igazság kútja és I ustitia kút. Egy
harmadik megszokott cím: az Igazság kútja, egy negyedik pedig � s talán ez a
legpontosabb � Rothermere-kút (1928). Bár számos m¶vészi kánonnak megfelel®,
szép, s®t � nyolcvan év távolából akár ezt is mondhatjuk � kifejezetten kedves
alkotás, jelent®sége inkább a hozzá és alkotójához köt®d® történelmi részleteken
alapul, semmint önmagában vett m¶értékén. Ez utóbbi talán így jellemezhet®:
több, mint tisztes mestermunka, de kevesebb, mint mesterm¶.

A kút és a szobor Szentgyörgyi István munkája, aki a modernizmusba hajló
neoklasszicista stílus jellegzetes képvisel®jeként a Horthy-korszak hivatalos szob-
rásza volt. � alkotta a budapesti irredenta-szobrok egyikét, a Délvidék elszakítá-
sára utaló Délt,36 mely kompozicionális szempontból akár a Iustitia-szobor el®z-
ményének is tekinthet®. A hatalom által preferált m¶vészként megbízást kapott
több els® világháborús h®si emlékm¶re; így például a budapestire, a soroksárira, a
kiskunhalasira, a mez®túrira és a szolnokira. Az utóbbi kett® nem konvencionális,
de tetszet®s alkotás. A mez®túrin egy ingujjas, köpönyeges katona áll leeresztett
fegyverrel egy obeliszk el®tt, a szolnoki pedig arról ismert, hogy � bár hivata-
los címe a H®sök Szobra (1926) � a helyi köznyelv �meztelen szobornak� nevezi,
minthogy két ruhátlan fér�alakján csak egy sisak és egy kard utal a háborúra.
A budapesti szobor a Harminckettesek emlékm¶ve (1933) lett a Harminckettesek
terén. Ez egy kézigránátot dobni készül® alak nyilvánvalóan nem az I. világhábo-
rúban elszenvedett veszteségek miatti fájdalmat fejezte ki, hanem Trianon elleni
állásfoglalás volt.37 Szentgyörgyi egyébként kisebb plakettjei és portréi mellett
több sikeres klasszicizáló aktot is készített, s néhány m¶ve a Nemzeti Galéri-
ába került. Több alkotása viszont nem maradt az utókorra: így megsemmisült
az 1945-ben eltávolított Dél, s ma már az egykori makói Návay emlékm¶ nek is
csak a mellékalakjai állnak, a f®alak elt¶nt. Hogy a történelem igazságtalan volt-e
vagy sem, az részben politikai néz®pont, részben ízlés kérdése.38

36 Ma már kevesen tudják, hogy az ún. irredenta szobor-együttes (1921) a budapesti Szabad-
ság téren állt. A négy meglehet®sen eltér® stílusú szobor (Pásztor János: Kelet , Sidló Ferenc:
Nyugat , Kisfaludy Strobl Zsigmond: Észak , Szentgyörgyi István: Dél) az elszakított országré-
szekre emlékeztetett. A négy szobor által körbefogott bels® tér közepén félárbocra eresztve egy
nemzeti lobogó (országzászló) lengett, a zászlórúd talapzatán pedig az akkori magyar címer és
egy turulmadár volt látható. A szobor-együttest 1945-ben lebontották, és helyére a szovjet h®si
emlékm¶vet helyezték.
37 A 32-es Honvéd Gyalogezredet ugyanis, melyet még Mária Terézia alapított 1741-ben, a

trianoni szerz®dés szerint fel kellett oszlatni.
38 Az irredenta szobrok helyén álló szovjet h®si emlékm¶ 2006-os megrongálása, s az azt kö-

vet®, máig tartó jogi és politikai vita (vagy ahogy néhányan mondják: �szabadságharc�) f®bb
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A klasszicizmus formatisztasága Iustitiáján is látható. A m¶ erejét a dina-
mikus és a statikus elemek harmonikus szintézise adja. Igaz, a háttérben lév®
épületek mozgalmas felülete kissé zavarja a szemlél®t, s a harmónia élvezetét a
szobor épületekhez viszonyított mérete is megnehezíti (vagyis a szobor az adott
helyen nagyon kicsi, s nem mutatja meg kedvez® tulajdonságait),39 ennek ellenére
azonban a kút a neoklasszikus szobrászat kiváló, bár nem hibátlan példájának
tekinthet®. Amíg a Dél alakjai láthatóan pózolnak, s ezért, ha nem is hamisak,
de mesterkéltek és közhelyesek, addig a Rothermere-kúté elevenek és életszer¶ek.

Maga a szobor egy díszkútra (Budapest els® ún. motoros kútjára) lett elhe-
lyezve: a kútkáván egy kocka alakú talpazaton két n®alak áll. Az egyik I ustitia,
jobb kezében leengedett karddal (melyre inkább támaszkodik, semmint hogy le-
sújtana vele), a mások által elérhetetlenül magasra tartott bal kezében pedig
mérleggel. A másik alak a reményked® Magyarország allegóriája. � hátulról és
oldalról lép Iustitia elé, mintha fel akarná tartóztatni (noha az láthatóan nem
rohan sehová), vagy legalábbis elébe szeretne kerülni, hogy felhívja a �gyelmét
valamire. Úgy fonja körbe, hogy már-már hozzá is simul: valami nagyon fonto-
sat, valami döbbenetes igazságtalanságot próbál tudomására hozni. A két alak
ruházata gondosan kidolgozott: az egyiké antik jelleg¶ köpeny, a másiké légies-
áttetsz® lepel. Iustitia arckifejezése nem különösebben érzékletes; s®t az egész
alak csak szerény mértékben n®ies (valójában csupán a mérleg és a kard alapján
azonosítható), Magyarországé viszont �atalosan szép. Mintha abban bízna, hogy
el tud érni, az adott pillanatban meg tud oldani valamit. A talpazaton oldalról
Lord Rothermere domborm¶ves arcképe látható, a kút káváján pedig a követ-
kez® szöveg olvasható: �E kutat hálás magyarok emelték Nagy-Britannia méltó
�a Viscount Rothermere tiszteletére. Az ® bet¶je megöli a hatalmaskodást, az ®
lelke megeleveníti az igazságot. 1928.�

E hálát Sidney Harold Harmsworth, kés®bbi nevén Rothermere lordja azzal
érdemelte ki, hogy a magyar revíziós politika egyik f® nemzetközi támogatója
volt. A dublini születés¶ brit sajtómágnás, aki testvérével együtt számos, kés®bb

részletei közismertek. A Návay emlékm¶vet kevesebben ismerik. Návay Lajos � liberális politi-
kus, egyébként Eötvös József unokája � Csanád megyei f®jegyz®, majd (1905�1918) országgy¶-
lési képvisel® és (1911-t®l) a képvisel®ház elnöke volt, aki a miniszterelnöki jelölést nem fogadta
el. A Tanácsköztársaság idején Szamuely csapatai elhurcolták és a kiskunfélegyházi pályaud-
varon meggyilkolták. A szoborral a helyiek annak kívántak volna emléket állítani, hogy Návay
mint szociálisan érzékeny f®jegyz® nagy gondot fordított a mez®gazdasági munkások helyzeté-
nek javítására. A mellékalakok azonban meglehet®sen alázatosan tekintenek fel a politikusra.
Féja Géza így értékelte az alkotást: �Návay demokratikus szelleme s közéleti tisztasága csak-
ugyan megérdemelte a szobrot. Csakhogy ez a szobor nem Návay szellemét fejezi ki, hanem a
gy®zhetetlen, örök vármegye világképét. Peckesen áll szegény, igaztalanul halálba küldött Ná-
vay, el®tte alázatos parasztok hajlongnak, hódolnak, és szórják lábai elé a dézsmát, amelyre
igényt sohasem tartott.�
39 A Wenckheim-palota el®tti tér a köztéri szobrászat szempontjából meglehet®sen kedvez®t-

len hely: túl forgalmas, az épületek frontjai pedig túl mozgalmasak és határozottak. El®ször
Stróbl Alajos akarta ott elhelyezni Jókai-szobrát 1915-ben (a bíráló bizottság meggy®zése ér-
dekében ideiglenesen fel is állított a helyszínen egy méretarányos gipszmodellt; lásd err®l E.
Csorba Cs.: Meztelen a király. Budapesti Negyed (5. évf.) 2007/4. 58; ld. az interneten is:
[http://b�.archivportal.hu]), ám végül lemondott e tervr®l.
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több milliós példányban megjelen® lapot alapított (Daily Mail, Daily Mirror),
illetve adott ki (Evening News, Observer, Times) az 1920-as években a nem-
zetközi közvélemény egyik legf®bb befolyásolója volt. Cége a világ legnagyobb
lapkiadója lett, ® maga pedig Anglia harmadik leggazdagabb emberének számí-
tott. Mint laptulajdonos és újságíró, politikusként is fellépett, bár egész életében
meglehet®sen ellentmondásos, s®t következetlen nézeteket képviselt. Eleinte pél-
dául azzal bírálta a béketárgyalásokon részt vev® angol delegációt (amelybe, bár
szerette volna, nem kapott meghívást), hogy engedékeny a vesztesekkel szem-
ben, s lapjaiban teret adott Masaryk és Bene² nézeteinek is. Magyarországi útja
során azonban gyökeresen megváltozott a véleménye és a revízió mellé állt. 1927-
ben cikket írt a több millió példányban megjelen® Daily Mailben Magyarország
helye a Nap alatt címmel, amellyel a nemzetközi közvélemény �gyelmét a tria-
noni békeszerz®dés igazságtalanságaira irányította. A nagy visszhangot kiváltó
írást Bene² �háborús uszításnak� nevezte. A kibontakozó vitában Rothermere
újabb cikket tett közzé Korrekt eljárást Magyarországnak címmel. Ebben egye-
bek mellett ezt írta: �Amit a magyaroknak kérek, az nem egyéb, mint az elemi
igazság. A háború el®tti határokhoz való visszatérés gondolata szóba sem jöhet.
Magyarországnak meg kell �zetnie a vereség árát. De ez nem ok arra, hogy olyan
igazságtalanságokat kényszerítsenek rá, amelyek megszüntetése a háború egyik
célja volt. Magyarországnak teljesen jogos és ésszer¶ igénye, hogy visszaszerezze
a túlnyomóan magyarok lakta területeket, amelyek a trianoni szerz®dés követ-
keztében kerültek határai túloldalára, és amelyeket elválasztanak t®lük minden
eszközzel, amelyet csak rosszindulatú szomszédai kitalálni képesek...�40

Bár Rothermere politikai nézetei kés®bb is meglehet®sen változóak, csapon-
góak, képlékenyek és kuszák voltak (minden nézetet vallott, amivel újságot le-
hetett eladni), a magyar revízió ügyét azonban többnyire következetesen támo-
gatta. Az 1930-as években a Nyugat Hitlerrel való megbékélését, s®t szövetségét
próbálta el®mozdítani, 1938-ban levélben gratulált Csehország annektálásához, s
különböz® kémeknek �zetett jelent®s összegeket, hogy elérhesse céljait. Mint �nyu-
gati politikus� Magyarországon nagy népszer¶ségre tett szert revízió-párti gondo-
latival. A �suttogó közéletben� például, ahol id®r®l-id®re felvet®dött a betöltetlen
trón és a (közjogi nonszensznek számító) királyválasztás lehet®sége, egyesek még
azt is szóba hozták, hogy Rothermere-t rá kellene venni a jelöltség elfogadására.
Ehhez képest konkrétan viszonylag keveset tett a magyar ügyért: írt néhány cik-
ket, felajánlott tíz ezer dollárt az óceán-átrepül® magyar pilótáknak (s ® adta
repül®gépüknek a Justice for Hungary! nevet), kezdeményezte a Magyar Reví-
ziós Liga létrehozását, s ajándékozott két � a �magyar fájdalomról� elnevezett,
de e vonatkozásban kissé kétes érték¶41 � szobrot egy-egy városunknak.

40 Újraközli Bencsik G.: Igazságot Magyarországnak. Lord Rothermere és a magyar revízió.
Magyar Mercurius, Budapest 2002.
41 Mindkét szobor a francia Émile Guillaume alkotása volt; az egyik Budapestre (1932), a

másik Debrecenbe (1933) került. A talapzatukra vésett szöveg szerint az alakok �a trianoni
szerz®dés által elrabolt gyermekei sorsát sirató Magyarország fájdalmát jelképezi(k)�. Innen
közös nevük: mindkett® a Magyar fájdalom szobra címet viseli. A feliratok szerint �ezen em-
lékm¶vet a szenved® magyar nemzetnek [illet®leg a másikon: Debrecen városának] ajánlotta fel
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A szocialista id®kben a kútról eltávolították a Rothermere-t ábrázoló dombor-
m¶vet és levésték a feliratot is. A magyarok hálája véget ért. Ahogy a gondozást
igényl® dolgok általában, ez a kút is tönkrement: a pumpa leállt, a víz elapadt,
a medence pedig kiszáradt. A rendszerváltás utáni második évtizedben, 2004-re
aztán helyreállították: újra vésték a feliratot, felhelyezték a domborm¶vet és a
helyrehozták a gépészeti berendezéseket is. Tavasztól ®szig újra csobog benne a
víz. Olyan Iustitia ez, mely a nyári kánikulák idején � hogy a revíziós gondolatnak
egy kis haszna is legyen � még ma is h¶síti is az arra járókat.

3. Új Iustitiák

A XX. század második felében Magyarországon nem születtek Iustitia-szobrok.
Bár bírósági épületeket emeltek, tudomásom szerint ezeket sehol sem díszítették
Iustitiával vagy más42 szokásos szimbólumokkal. Egyet kell érteni Kajtár István-
nal, aki 2004-ben így fogalmazott: A bírósági �épületeken a századforduló [ti. a
XIX�XX. század fordulója] és a XX. század els® harmada között falfestménye-
ken, plasztikai alkotás formájában megjelent az igazságszolgáltatással kapcso-
latba hozható teljes jelképrendszer: legtöbbször Juszticiát ábrázolták a Jog és
a Törvény alakjaival együtt. [...] Az igazságszolgáltatás a legnehezebb id®kben
is sok mindent meg®rzött ezekb®l a relikviákból. Az [...] 1993-as díszalbum ta-
núsága szerint az utóbbi nemzedékek, ellentétben Európával, nem gyarapították
ezt a szimbolikát.�43 Ez a helyzet nem sokkal az idézett sorok leírása után meg-
változott, s a elmúlt évtized derekán három Iustitia-szoborral is gazdagodtunk:
közülük kett® hagyományos épülethez köt®dik, egy pedig újat díszít.

Magyarország angol barátja, Viscount Rothermere�. A budapesti szobor, melyen a fájdalomnak
nem sok nyoma látszik, valójában egy jól kidolgozott, de mégis csak szokványos klasszicizáló
akt volt; a debreceni pedig egy félig klasszicista, félig modern torzó (ugyancsak akt, végtagok
nélkül). Az el®bbit eredetileg az irredenta szobrok közelében, mai Szabadság téren helyezték el,
majd 1945-ben a margitszigeti Palatinus strand elé vitték át Csorba Géza háborúban elpusztult
Napozó cím¶ szobrának helyére, mint Napfürd®z® n®t. Miután Csorba alkotását 1967-ben újra-
faragták, Guillaume szobrát elraktározták, 1973-ban pedig Balfon állították fel, ahol a szanató-
riumi parkban jelenleg is látható. A debreceni változatot, melynek kapcsán a fájdalom érzését
nem lehet kizárni, 1945-ben ugyancsak eltávolították és egy raktárban helyezték el. 2000-ben
aztán el®vették és újra felállították Trianoni emlékm¶ címmel. Nem kizárt, hogy ebben a �ma-
gyar fájdalom�-ügyben volt egy kis szédelgés, de legalábbis stikli is, s Rothermere valójában
a francia szobrászon segített a legtöbbet. A nem túl ismert francia alkotó m¶veinek �befoga-
dása� ugyanis a nyugat-európai országokban sem ment könnyen. Az állítólag a Marne-i csata
emlékére készített, s a �magyar fájdalom szobraihoz� hasonlóan lényegében egy kezében kardot
tartó ruhátlan n®t ábrázoló La Délivrance (Felszabadulás, 1919) cím¶ alkotásának másolatait
például a tervek szerint a németek által elfoglalt, majd felszabadult 11 városnak ajándékoz-
ták volna. Az el®ször Lille-ben felállított szobrot a meztelenségével okozott ellenérzések miatt
már 1920-ban eltávolították. Kés®bb ez a példány Nantes-ba került (1929), ahol ma is áll. Egy
másik példány Észak-London Finchley nev¶ kerületében található (ahol a helyi köznyelv Dirty
Gertie-nek nevezi), s úgy került oda, hogy Lord Rothermere 1920-ban megvette, s a háborús
emlékm¶ megrendelését tervez® kerületnek ajándékozta.
42 Az egyetlen (m¶vészeti szempontból nem túl emelkedett) kivétel a siófoki Városi Bíróságon

található, vö. [ismeretlen alkotó]: A magyar jogtörténet szimbolikus domborm¶ve. 1979; lásd
Bírósági épületek Magyarországon (1993) 188.
43 Kajtár: i. m. 90�91.
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Az els® Mészáros Attila szobra (2004), mely a Békéscsabai Városi Bíróság
kertjében található (lásd a 11. sz. képet). A kertbe kívülr®l betekintve rácsok
mögött látjuk, ami meglehet®sen ijeszt®, de a kerítésen belülr®l könnyen meg-
barátkozunk vele. Stílusa egyfel®l illeszkedni próbál a bíróság 1927-ben emelt
eklektikus épületéhez, másfel®l pedig el is tér attól: mozgalmas és élénk sziluettel
egy kicsit ellensúlyozza annak fáradt architektúráját. Mérete az épület tömbjéhez
képest meglehet®sen kicsi, ezért az egész alak kissé súlytalan.

Kedves, könnyed vonalait állítólag (ti. az internetr®l megtudhatóan)44 Alfonz
Mucha Tavasz cím¶ plakátja inspirálta. Mucha és az igazságosság? Hát igen! �
mondhatja az ember �, hisz nem volt olyan hagyomány, legalábbis itthon, amelyet
alkotója követhetett volna: Magyarországon ezt megel®z®en 76 évig nem alkotott
senki Iustitiát. De azért mégiscsak furcsa, hogy az egész alak jobban hasonlít
Mucha kecses, szépséget árasztó �atal n®ire, mint egy eszményt megtestesít®
istenn®re (ld. a 6. képet).

Mészáros szobra valójában egy kislányos Iustitia. A szobor, mely egy mérle-
get magasba tartó �atal, talán kés® kamasz korban lév® lányt ábrázol, izgalmas
vonalaival enyhén szecessziós hatású. Ennek megfelel®en inkább játékos, semmint
komoly: az igazságossághoz köt®d® er®, illet®leg az igazságszolgáltatásban meg-
nyilvánuló kényszer lehet®sége nem jelenik meg rajta. Valószín¶leg nem véletlen
az, hogy a kard a hátul leengedett kezében található, mintha el akarná dugni
maga mögött. A kompozíció a magasba tartott mérleg felé vezeti a néz® szemét.
E mérleg felé fordul a gyermeki szépségét ®rz® arcával a lány is, aki úgy tekint a
mérlegre, mintha neki is néznie, s®t az eredményre rácsodálkoznia kellene, nem-
csak � miként egy igazi Iustitia istenn® esetében várnánk � felmutatnia. Szinte
csak a mérlegr®l és a kardról tudjuk, hogy itt az igazságosság istenn®jér®l van
szó; meg persze arról, hogy az alkotás egy bírósági épület kertjében látható. Van
persze abban egy kis ellentmondás, hogy kartonruhácskájában, kabátját maga
mellé dobva, lábán strandpapucs-szer¶ saruval egy ártatlan tekintet¶, vidám, s
az élet eljövend® szépségeit váró �atal lány üldögél egy komoly intézmény kertjé-
ben, ahol emberek szabadságáról, jogairól és vagyonáról döntenek. Az egész alak
könnyed és légies � túl könnyed ahhoz, hogy valamilyen komoly üzenetet hordoz-
zon. A �világ rendjét� ez a kislány egészen biztosan nem tudja biztosítani, hogy
a pereat mundusról45 már ne is beszéljünk.

A másik új Iustitiánk Bánvölgyi László alkotása (2005), és a Szegedi Ítél®-
tábla épületében található (lásd a 10. számú képet). Az igazságosságot ez eset-
ben a békéscsabai kislánynál egy kicsit id®sebb, de még mindig �atal n® testesíti
meg, akinek tekintetében van némi eltökéltség és komolyság is. Azt legalábbis
érezzük rajta, hogy tudja: valami fontos dologgal foglalatoskodik (ám hogy mi-
vel, arról talán nincs elképzelése). Földig ér®, igényesen megformált red®zet¶
könnyed ruhát visel. Homlokán fejpánt (nem tudjuk miért), leengedett jobb ke-
zében kard, magasabban tartott baljában mérleg.46 Ezzel azt sugallja, hogy a jogi
44 Lásd [www.szoborlap.hu [7948_justitia_bekescsaba_meszaros_attila_2004.html?l&nr=1].
45 Utalva itt az ismert, valószín¶leg Melanchthontól származó mondásra: Fiat iustitia, et

pereat mundus (�Legyen igazságosság, még ha el is pusztul a világ!").
46 Talán nem felesleges megjegyezni, hogy a kard és a mérleg pozíciója az igazságossággal
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kérdésekben nem a kényszerítés vagy a büntetés (kard), hanem a szabályozás és
a cselekedetek megítélése (mérleg) a fontosabb, bár mindkett® nélkülözhetetlen.
Ikonográ�ai szempontból tökéletes. Az a mód viszont, ahogy a n®alak a mérleget
fogja, nem mondható szerencsésnek; n®k � szerintem � soha nem szoktak így, két
ujjra akasztva fogni semmit. A mérleg viszont � melynek serpeny®je két mívesen
megformált kagylóhéj, nyelve és karjai pedig díszes-dekoratív �pántok� � szeren-
csésnek mondható: egyedi, de nem egyéniesked®, s illik az egész �gurához. Ez
még akkor is így van, ha esetleg az az érzésünk, hogy ez a mérleg egy ideig nem
fog a láthatónál jobban kibillenni.47

Ez a szegedi új Iustitia els® pillantásra összességében egy nem túl hival-
kodó, jól megformált, tisztes mestermunkának t¶nik. Alaposabban szemügyre
véve azonban azt érezzük, hogy valami nincs rendjén vele. Már az elhelyezése is
zavaró egy kicsit. Tudniillik az, hogy a Szegedi Ítél®tábla épületében egy rosszul
megvilágított helyen álldogál, egy konvencionális stílusú, feltehet®leg drága, de
nagyon jellegtelen függöny el®tt. A környezet alapján akár egy kispolgári család
amolyan eladósorban lév® lánykájának is gondolhatnánk. (A m¶vész internetes
honlapján egyébként egy egyszer¶ és olcsó kék drapéria el®tt kifejezetten jobban
mutat.) A probléma azonban inkább az vele, hogy a szokásos kellékek meglétén
túl nincs benne semmi áthatóan � juszticiás�: a világ dolgain való felülemelkedés,
távolságtartás, következetesség vagy humánus szigor. Inkább a�éle kedves Fräu-
leint látunk itt, semmint istenn®t. Frizurája az épp aktuális divatot követve egy
kicsit rendezetlennek is t¶nhet, egyenesen ellentmondva a Iustitiák id®tlen rend-
eszméjének. S valóban, ha megnézzük a m¶vész más szobrait, az ellentmondásra
rögtön választ kapunk. Ez a Iusititia szinte alig különbözik Bánvölgyi Szent Bor-
bálájától. Hasonló a ruhájuk, a frizurájuk, a test- és fejtartásuk, az utóbbinál a
fejpántból egy majdnem-korona lett. Közelr®l megnézve arcukat, valószín¶nek t¶-
nik, hogy még modelljük is ugyanaz a személy volt. Borbálában azonban, amint
ott áll a hóesésben, van valami lelki emelkedettség és gondolati id®tlenség is.
Pont olyasmik vannak benne, amik Iustitiából hiányoznak. Amit ez a Szent Bor-
bála gondol vagy mond, az sub specie aeternitatis van gondolva és mondva, amit
viszont ez a Iustitia, az csak valami olyasmi, hogy �férjhez kéne menni már�.48

Végül, hazai nyilvános tereink harmadik új Iustitiája Gy®rben található, az

kapcsolatos � tudatos vagy öntudatlan � koncepcionális megfontolásokra utal, s Bánvölgyi
megoldása nekem szimpatikus. Bizonyára nem véletlen, jegyzem meg, hogy az 1990-es els®
felének igazságtételt követel®, s így az megtorló igazságosság szellemében fogant hazai média-
közleményei szinte mindig Ra�aello I ustitiáját (1509�1513, Vatikáni palota) közölték képmel-
lékletként. Ezen ugyanis a kard van magasban, s Iustitia éppen lesújtani készül vele.
47 Arról hogy mit szimbolizál a mérleg két serpeny®jének viszonya, ill. nyelvének elmozdulása a

magyar szakirodalomból lásd Nótári Tamás írásait: A mérleg mint az igazságszolgáltatás jelképe
Homérosnál (Collega 2002. 2.), valamint Megjegyzések a mérleg jelképiségéhez az Iliasban
(Jogelméleti Szemle 2005/1).
48 Nem célom itt m¶vészetkritikai fejtegetésekbe bocsátkozni, mégsem tudom megállni, hogy

meg ne jegyezzem: ez a kett®sség Bánvölgyi László sok más alkotásával kapcsolatban is meg�-
gyelhet®. A II. világháborúban elesett bordányi áldozatok emlékére készített emlékm¶ve (1990),
egyik legjobb munkája, például az örökkévalóság nyelvén beszél, legyen bármilyen eldugott kis
magyar faluban is, a zákányszéki világháborús emlékm¶ve (1992) ezzel szemben provinciális
közhely; két Einstein-szobra (Albert Einstein, 1994 és Albert Einstein California 1913, 2008)
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Ítél®tábla új épülete el®tt (lásd a 7. sz. képet). Ez Lebó Ferenc munkája (2006), s
a három új szobor közül ez a legsikerültebb alkotás. Ez azért különös, mert Lebó
els®sorban érmem¶vészként és �pénztervez®ként� kezdte a pályáját; s bár számos
köztéri szobra is van, azok közül sok domborm¶ szer¶, vagy �egy-síkú� alkotás.49

Iustitiájának sikere azon alapul, hogy jól választotta meg a kompozíciót, az
arányokat, az istenn®t megszemélyesít® n®alak korát, alakját és ruházatát, vala-
mint (bár ezt valószín¶leg az építész-tervez® jelölte ki neki) a szobor helyét.

A kompozíció, vagyis az alak testtartásának érdekessége az, hogy a n®alak
szárnyszer¶en részben kitárt (bár nem széttárt és nem is szétfeszített) karok-
kal áll egy oszlopszer¶ emelvényen. Ezzel olyan klasszikus Iustitiákat idéz, mint
amilyen például a londoni Központi Büntet®bíróság, közismert nevén Old Bailey
kupolájának csúcsán álló ún. Lady Justice, vagy a dublini vár bejáratának kapu-
ján látható Statue of Justice.50 A gy®ri Iustitia karjainak �félkörös� íve � a kardot
tartó jobb kéz kicsit leengedve, a mérleget tartó bal felemelve � az el®bbiekhez ké-
pest szokatlan, de nem zavaró, s®t inkább érdekes. Ennek a vállnál megtört, vagy
inkább ritmust váltó félkörösségnek szerencsés kiegészítése, hogy a kard pozíciója
nem függ®leges, hanem enyhén döntött, bár az is kétségtelen, hogy így viszont a
hangsúlyos kard és a szükségképpen függ®leges mérleg vonalának bezárt szöge a
szobor talpazata mellé, vagyis a semmibe fókuszálja a néz® tekintetét. A mérleg
és a kéz kapcsolatát egyébként technikailag Lebó Ferencnek sem sikerült igazán
jól megoldania.

Ez a Iustitia nem antik jelleg¶ leplet, köntöst vagy tógát visel, hanem egy
modern vállpántos hosszú ruhát. A ruha red®zete szépen kidolgozott, s � amint
azt az épület átadására szervezett ünnepségen maga az alkotó is hangsúlyozta �
a kannelúrákat, vagyis a klasszikus oszlopok hosszanti rovátkáit idézi fel.51 A n®-
alak ruhája a mellén enyhén megfeszül. Ezzel a kell®en (s nem túlságosan) �atal
istenn® n®isége jelenlév®, de nem túlhangsúlyozott. Frizurája klasszikus, de nem
túl érdekes; arca szép, de érzékileg, vagy ahogy mondani szokták: fér�szemmel
nézve nem vonzó. A n®alak tekintette egyszer¶, ugyanakkor enyhén átszellemült;

remekm¶, Pálfy-Budinszky Endréje, 2006) viszont konvencionális klisé. S a kett®sségek sorát
lehetne folytatni.
49 Domborm¶ szer¶ szobor például a gy®ri Aradi vértanúk (1989), a Honfoglalási-emlékm¶

(1996), a nagycenki Szent Kristóf (2002) szobor, s egy síkból állónak, tehát �egy-síkúnak�
nevezném az Udvardon felállított Kitelepített magyarok emlékm¶vét (1996).
50 Bár a külföldi Iustitia-szobrokat nincs itt módom áttekinteni, annyit megjegyeznék, hogy

e megoldás, mely a két hivatkozott esetben (részben az alkotások magasba helyezett pozíciója
okán) emelkedettséget fejez ki és egy magasabb értékrend létére utal, évtizedeken át a Iustitia-
ábrázolások klasszikus formája volt. A modern m¶vészet ugyanakkor olykor már az iróniáig és
a groteszkig is elvitte ezt a kompozíciós formát. Az el®bbire Peter Hohberger munkája jelenthet
példát, az utóbbira pedig egy �Andora+Della� nev¶ alkotó(páros) �paragrafus-Iustitiája�; lásd
a 9. sz. képet. Ez utóbbi groteszk voltát az is er®síti, hogy címe � Die Gerechtigkeit beruht
auf dem Gesetz! [Az igazságosság a törvényen alapul] � olyasmit állít, amit a kép távolról sem
közvetít.
51 Lebo Ferenc beszéde az épület átadásán; lásd [www. itelotabla.hu/letoltes/gyor/Megnyi-

to/Lebo.doc].
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olyan lényre utal, aki távolságtartással és meleg tekintet¶ következetes szigorú-
sággal �gyeli a világ dolgait. Összességében tehát sikerült alkotás.

A szobor egyik f® erénye pozíciója, nevezetesen, hogy a minimalista építészet
remekbe szabott alkotása el®tt állva � s elkerülve a hazai köztéri szobrászatunk
legnagyobb hibáját, a m¶ környezett®l való függetlenségét � igazodik is ahhoz.52

Legalábbis mindent megtesz ezért. Például kifejezetten oszlopszer¶. Szerencsés az
is, hogy az oszlopokat az épület szóban forgó oldalán (szemben azzal az oldallal,
ahol azok már-már zavaró módon négy emelet magasak) �egy emeletnyi� zárt fal
szakítja meg. Mérete okán azonban, az épület hatalmas tömbjéhez képest, még
így is elvész egy kicsit; bár a bejárati lépcs®k felé közeledve ez az érzésünk elt¶nik.
A szobor mintegy �beszélget� az oszlopokkal, s egy antik eszményt hagyományo-
kat követve, mégsem historizáló módon jelenít meg. Ezzel is jól illeszkedik az
épülethez.

Összegezve tehát azt lehet mondani, hogy az igazságszolgáltatással kapcso-
latba hozható jelképek terén az elmúlt évtizedben valami kedvez®en megváltozott:
történtek kissé esetleges és tétova, ám még így is tisztességes próbálkozások, és
kifejezetten pozitív dolgok is.

Függelék

Iustitia-szobrok Magyarországon53

1. Balassagyarmat. Ismeretlen alkotó: Justitia. Keletkezési ideje: 1912; helye: a
Balassagyarmati Városi Bíróság oromzata (Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.)
[Az alkotók valószín¶leg az egykori, Hübner Jen® által tervezett magyar Királyi
Törvényszéket kivitelez® Chressel és Gaál brassói épít®mesterek.]

2. Békéscsaba. Mészáros Attila: Justicia [sic!]. Keletkezési ideje: 2004; helye:
a Békéscsabai Városi Bíróság kertje (Békéscsaba, Árpád sor 4.) (Poliészterb®l

52 A szobor � fogalmazott az alkotó a megnyitón � �egy épített környezetnek is a része. Ta-
lapzatának arányai, méretei az épület pilléreit idézik. De maga a szobor is oszlopszer¶; tartása,
ruházatának red®zete felidézi a klasszikus oszloprendek fényelosztó vájatait, az úgynevezett
kammelúrákat� [helyesen: kannelúrákat; hosszanti rovátkákat], uo.. Itt jegyzem meg, hogy ki-
csit zavarba ejt®, ha egy ilyen komoly épület átadási ünnepségen az alkotókat kérik fel arra,
hogy beszéljenek munkájukról. Ennél már csak az zavarba ejt®bb, ha az illet®k el is vállalják
ezt, és csacskaságokat (is) mondanak, s®t, ha ezt még közzé is teszik. Az adott esetben � amint
azt a Gy®ri Ítél®tábla honlapja tanúsítja � ez történt. Vö. [www. itelotabla.hu].
53 Mivel hasonló kimutatás vagy áttekintés tudomásom szerint még nem készült, e lista csak

kiindulópont lehet. Külön is jelezem, hogy nem tartalmazza (a) az egyszer¶bb stukkókat és
kisebb épületdíszítményeket, (b) a nem-nyilvános terekben fellelhet® iparm¶vészeti Iustitia-
ábrázolásokat, valamint (c) azokat a magán- vagy köztulajdonban lév® szobrokat és festménye-
ket, amelyekr®l képz®m¶vészeti albumokból vagy az internetr®l nem lehet tudomást szerezni. Az
(a) alattiakra példaként lásd a Bírósági épületek Magyarországon cím¶ kötet (1993. id. kiad.)
79. oldalán található képet, valamint (valószín¶leg tévesen azonosítva) a 64. oldalon láthatót. A
(b) alattiakra jó példát jelentenek az egyes bírói dolgozószobákban található értékesebb bútorok
faragványai; lásd ezekr®l ugyancsak a Bírósági épületek Magyarországon (1993. id. kiad.) 66.,
74., 153. és 207. oldalán látható képeket.
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készült másolata a Munkácsy Mihály Emlékház udvarán [Békéscsaba, Gyulai út
5.] található.)

3. Budapest. Huszár Adolf: Justitia. Keletkezési ideje: 1887; helye: Huszár Adolf
Deák Ferenc emlékm¶vének talapzatán (Budapest, V. kerület, Roosevelt tér).

4. Budapest. Stróbl Alajos: Justitia. Keletkezési ideje: 1897; helye: a Legfels®bb
Bíróság, Legf®bb Ügyészség és Katonai F®ügyészség épületének aulája (Budapest,
V. kerület, Markó u. 16.).

5. Budapest. Szentgyörgyi István: Magyar Igazság kútja [Justitia-kút ]. Keletke-
zési ideje: 1928/29; helye: az ún. Wenckheim-palota (jelenleg: Szabó Ervin Könyv-
tár) el®tt (Budapest, VIII. kerület, Szabó Ervin tér).

6. Budapest. Ismeretlen alkotó: Justitia [más meghatározás szerint A jogtudo-
mány allegóriája]. Keletkezési ideje: 1864-65; helye: MTA Székházának oromzata
(Budapest, V. ker. Roosevelt tér 9.).

7. Budapest. Stróbl Alajos tanítványai:54 Iustitia. Keletkezési ideje: 1895/96;
helye: az egykori Igazságügyi Palota, a jelenlegi Néprajzi Múzeum oromzata (Bu-
dapest, Kossuth tér 12.).

8. Cegléd. Ismeretlen alkotó: Prudencia55 és Justitia allegóriája. Keletkezési
ideje: 1910-1912 körül; helye: a Ceglédi Városi Bíróság épületének lépcs®háza
[Cegléd, Kossuth tér 2.]

9. Cegléd. Ismeretlen alkotó: Justitia [domborm¶].9. sz. Keletkezési ideje: 1912;
helye: a Ceglédi Városi Bíróság épületének lépcs®háza (Cegléd, Kossuth tér 2.).

10. Csongrád. Ismeretlen alkotó: Justitia. Keletkezési ideje: 1931; helye: az egy-
kori Járásbíróság (1959 óta kórház) kapuzata fölötti szoborfülke alatt (Csongrád,
Szentháromság tér 10.).

11. Eger. Johan Michael Singer: Justitia. Keletkezési ideje: 1738(?).Hely: a Vág-
ner József kanonok által építtetett villa homlokzata (a lebontott Városháza hom-
lokzatáról áthelyezve] [Eger, Kossuth Lajos u. 6.)

54 �A Stróbl iskola közösen készített el a Kúria épületének f®homlokzati attikájára tizenkét
allegorikus k®szobrot. A munka annyira közös volt, hogy az egyes alkotókat nem is tudjuk
megnevezni�; ld. Nagy Ildikó: Stróbl Alajos és a szobrász mesteriskola. = Stróbl Alajos és a
szobrász mesteriskola. Szerk.: B. Majkó Katalin � Nagy Ildikó. Bp. Magyar Képz®m¶vészeti
Egyetem � Stróbl Alajos Emlékhely Alapítvány, 2006. 12. o.
55 A Bírósági épületek Magyarországon cím¶ kötetben (1993. id. kiad. 174. o.) jogként meg-

határozva.
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12. Gy®r. Lebó Ferenc: Justitia. Keletkezési ideje: 2005/06; helye: a Gy®ri Íté-
l®tábla 2005/06-ban emelt épülete el®tt (Gy®r, Domb utca 1.).

13. Kaposvár. Ismeretlen alkotó: Justitia. Keletkezési id®:1906; helye: a Megyei
és Városi Bíróság épületének oromzata (Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3.).

14. Nyíregyháza. Ismeretlen alkotó: Justitia. Keletkezési ideje: 1872; helye: az
1841-ben épített és 1872-ben átépített Városháza oromzata (Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.).

15. Szeged. Bánvölgyi László: Justitia. Keletkezési ideje: 2005; helye: a Szegedi
Ítél®tábla épülete (Szeged, Sóhordó u. 5.).

16. Szeged. Ismeretlen alkotó: Justitia. Keletkezési ideje: 1883 után; helye: az
ún. Törvényszéki palota oromzata (Szeged, Széchenyi tér 4.) [Az öntött horgany-
ból (horganyzott lemezb®l) készült alkotást valószín¶leg Bachó Viktor építész
rajzai alapján kivitelezték.]

17. Székesfehérvár. Ismeretlen alkotó: Justitia. Keletkezési ideje: 1712(?). Hely:
a Városháza kapuja fölötti erkély oldala (Székesfehérvár, Városház tér 1.).

Elt¶nt vagy megsemmisült Iustitia-szobrok

1. Jászberény. Ismeretlen alkotó: Justitia. Keletkezési ideje: ismeretlen; helye: a
Városháza oromzata (Jászberény, Lehel vezér tér 18.)

2. Szeged. Ismeretlen alkotó: Justitia (horganyzott szobor [épületdísz]). Keletke-
zési ideje: ismeretlen; helye: az egykori F®reáltanoda, majd a Somogyi Könyvtár,
kés®bb az ún. Kúria (ítél®tábla), jelenleg a Szegedi Tudományegyetem központi
épületének tet®zetén (Szeged, Dugonics tér 13.).

Egyéb Iustitia-ábrázolások (freskók, képek, üvegablakok)

1. [�] Héjja Mónika: Justitia [falikép (mural), mérte: 105 Ö 51.5 cm]. Keletkezési
ideje és helye: ismeretlen, forrás: [http://www.art-mh.com]

2. [�] Nagy Tamás: F®tér (Jászberény) [olajfestmény] Keletkezési ideje és helye:
ismeretlen; forrás: [http://keplet.blog.hu/page/2].

3. Balassagyarmat. Ismeretlen alkotó: Justitia (üvegablak). Keletkezési ideje:
2009; helye: Balassagyarmati Fegyház és Börtön (a volt �vármegyei börtön�), Szt.
Mihály Kápolna (Balassagyarmat, Madách u. 2.).
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4. Budapest. Ismeretlen alkotó: Justitia. [üvegablak]. Keletkezési ideje: (?); he-
lye: a Legfels®bb Bíróság, Legf®bb Ügyészség és Katonai F®ügyészség jelenlegi
épülete, f®lépcs®ház (Budapest, V. kerület, Markó u. 16.).

5. Budapest. Luca Giordano: A fegyvereit®l megfosztott Justitia [olaj, vászon;
mérete: 168 Ö 286 cm]. Keletkezési ideje: 1660 körül; helye: 1912-t®l Szépm¶vé-
szeti Múzeum, Márvány Csarnok (Budapest, Dózsa György út 41.).

6. Budapest. Lotz Károly: Justitia diadala [freskó]. Keletkezési ideje: 1895/96;
helye: az egykori Törvénykezési Palota [jelenleg: Néprajzi Múzeum] dísztermének
mennyezete [Budapest, Kossuth tér 12.]).

7. Budapest. Cola Petruccioli: A Bátorság, az Igazságosság és a Tevékeny Élet
allegóriája [freskórészletek; méretük: 315 Ö 65, 72, ill. 62 cm]. Keletkezési ideje:
1350�1400 között; helye: eredetileg Perugia (Olaszország), Palazzo Isidori, 1894-
t®l: Szépm¶vészeti Múzeum (Budapest, Dózsa György út 41.).

8. Eger. Ismeretlen alkotó: A kereskedelem, a mez®gazdaság, a tudomány és az
igazságosság56allegóriái [mennyezetfestmény]. Keletkezési ideje: 1909 körül; hely:
a Heves Megyei Bíróság (Wagner Gyula által tervezett) épületének tanácsterme
[Eger, Barkóczy u. 1.]

9. Esztergom. Ismeretlen itáliai alkotó (egyesek szerint egy bizonyos �renzei Al-
bert mester, mások szerint Sandro Botticelli): Négy sarkalatos erény. Prudentia,
Temperantia, Fortitudo, Justitia (freskó). Keletkezési ideje: 1490 körül; helye:
Vitéz János studioloja. Esztergomi vár (Esztergom, Szent István tér 1.).

56 A Bírósági épületek Magyarországon cím¶ kötetben (1993. id. kiad. 146.) törvényként meg-
határozva. Itt jegyzem meg, hogy ez a téma szempontjából igen sok segítséget nyújtó, s®t nélkü-
lözhetetlen kiadvány � az általában vett igényessége ellenére is � olykor tévesen azonosít egyes
képeket és épületdíszeket. Így például szerintem téves a 61., a 75. és a 80. oldalon olvasható in-
formáció, valamint a 146. oldal magyar nyelv¶ képaláírása (�Mennyezetfestmény ... a 'Törvény'
szimbolikus ábrázolása�; németül ugyanakkor a szöveg helyes, hiszen így szól: �Deckengemäl-
de ... Symbolische Darstellung von ... 'Gerechtigkeit' �). Ugyanígy: az album képaláírásainak
szövegez®je a 165. oldalon �a 'Törvény' szobra�-ként határozza meg, szerintem tévesen, a balas-
sagyarmati Praetor -szobrot; a 183. oldalon pedig az ott látható n®i fejet a Kaposvári bíróság
f®homlokzatának �Justitia-ábrázolásaként� tünteti fel, miközben a következ® oldalon egy ha-
sonló alakot �Ceres-fejes stukkódíszként� jelöl. A legfelt¶n®bb tévedés a 78. oldalon található,
ahol a képaláírás szerz®je Iustitia-szobornak mondja a fasces lictoriaet tartópraetor szobrát. Ha
igaza lenne, ez volna a világ legcsúnyább Iustitiája. A másik bírósági albumunkban (Magyaror-
szág bíróságai és ügyészségei az ezredfordulón. 2001. id. kiadás) nincsenek ilyen hibák; bár lehet,
hogy csak azért, mert az � miközben könyvészeti kivitelezését illet®en az el®bbivel egyenrangú
� m¶vészeti és m¶vészettörténeti szempontból az 1993-as kötetnél kevésbé informatív.
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10. Székesfehérvár. Ismeretlen alkotó: Justitia angyalokkal [mennyezetfreskó].
Keletkezési ideje: XVIII. század, helye: az ún. Hiemer-Font-Cara�a ház ún. Jus-
titia-terme (a Polgármesteri Hivatal része) (Székesfehérvár, Jókai u. 1. � Oskola
u. 4.).
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