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Témavezető: dr. Földi András tanszékvezető egyetemi tanár 

 

 

A JOGI OKTATÁS REFORMJA IUSTINIANUS OMNEM KEZDETŰ 

RENDELETE FÉNYÉBEN 

 

Köztudomású, hogy Iustinianus császár (uralkodott 527–565)
1
 neve 

elválasztathatatlanul összefonódott a római joggal, tekintettel arra, hogy a római jog 

forrásainak jelentős, és minden bizonnyal legértékesebb részét a nevéhez fűződő 

monumentális kodifikáció szerencsére teljes egészében fennmaradt törvénykönyveiből 

(Institutiones, Digesta seu Pandectae és Codex Iustinianus) ismerjük.
2
 

Mielőtt a jelen tanulmány közelebbi, a címben körülírt tárgyára rátérnék, fontosnak 

tartom, hogy előrebocsássak néhány olyan alapvető információt, amelyek témám 

jogtörténeti, azon belül is kiváltképpen forrástörténeti kontextusához tartoznak. 

Ahogy Peter Stein fogalmaz: „Iustinianus kodifikációja része volt ama becsvágyó 

tervnek, amely a Római Birodalom tündöklését volt hivatott feléleszteni valamennyi 

területen.”
3
 Nem csupán a jog területén, hanem a nyelvhasználat, vallás és hódítások 

mezején is az egységesítés volt a kiemelt célja mintaként tekintett az Augustus korra. 

Franz Wieacker Iustinianus tervét az egykori aranykori imperium Romanum 

helyrállításának programjaként (Justinians Restaurationsprogramm), egy katonai, 

vallási és jogi egységre való folyamatos törekvésként jellemzi.
4
 

Jonathan Shepard pedig Iustinianus említett törekvéseit egyenesen egy „grand 

design” részeiként látja („The temptation to see all these as parts of a jigsaw which, 

when correctly fitted together, yield some grand design is hard to resist.”),
5
 amelynek 

nem titkolt célja végső soron egy keresztény Római Birodalom létrehozása volt.
6
 

                                                 
1
 Ld. Földi – Hamza 2016. 94skk. Vö. továbbá Shepard 2008. 105; Stolte 2008. 691sk.; Maas 2005. 

5skk. 
2
 A iustinianusi kodifikáció törvényműveinek tárgyalása kivétel nélkül valamennyi római jogi 

tankönyv, kézikönyv és ezzel foglalkozó tanulmány anyagát képezi, így az alábbiakban a teljesség igénye 

nélkül hivatkozásként említeném meg Wieacker 2006. 321skk; Kaser – Knütel 2014. 7skk.; Wenger 1953. 

638skk.; Talamanca 1990. 45skk.; Guarino 1998. 599; Földi – Hamza 2016. 94skk. Ld. továbbá Honoré 

1978. 1skk.; Boóc 2001/2002. 230sk.; Bréhier 1999. 29skk.; Shepard 2008. 109sk.; Stolte 2008. 691sk. 
3
 Stein 2005. 49. Stein eredeti megfogalmazásában: “His legal work was part of an ambitious program 

to renew the ancient glory of the Roman empire in all its aspects.” (ld. Stein 1999. 33.) 
4
 Wieacker 2006. 287. o. 

5
 Fordításban: Nehéz ellenállni a kísértésnek, hogy ezt az egészet ne egy kirakós részeiként nézzük, 

amely, ha tökéletesen összeillesztik, valamiféle nagy tervet alkot. 
6
 Shepard 2008. 106-107. o. 
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Valamennyi törvényművet mérföldkőként kísérnek a bevezető rendeletek, 

amelyekből összesen nyolc maradt ránk a következők szerint: 

Haec quae necessario [528. febr. 13] > Codex Iustinianus 

Summa [529. ápr. 7.] > Codex Iustinianus 

Deo auctore [530. dec. 15.] > Digesta seu Pandectae 

Omnem [533. dec. 16.] > Digesta seu Pandectae 

Tanta [533. dec. 16.] > Digesta seu Pandectae 

Δέδωκεν [533. dec. 16.] > Digesta seu Pandectae 

Imperatoriam [533. nov. 21.] > Institutiones seu Elementa 

Cordi nobis [534. dec. 29.] > Codex Iustinianus repetitae praelectionis 

 

Míg manapság a hatályba léptető törvények száraz jogi szövegei a legkevésbé sem 

nyújtanak intellektuális élményt olvasójuknak, Iustinianus rendeletei tudatosan 

felépített, egyértelműen irodalmi igényű alkotások, amelyek a kódexek törvényerővel 

való felruházásán túl egy további célt is szolgáltak, nevezetesen a birodalmi 

propagandát. 

A rendeletek között meglehetősen különleges státusszal rendelkezik a jogi oktatás 

tanrendjét tartalmazó const. Omnem, amellyel a következőkben kívánok foglalkozni, 

elsőként azzal a kérdéssel, hogy volt-e görög nyelvű párja ennek a latin nyelvű 

rendeletnek. Erre a választ a Digestát hatályba léptető rendeletek, így a Tanta és a 

Δέδωκεν adják meg, ahol a következőket olvashatjuk: 

… Quod et antea a nobis dispositum 

est et in Latina constitutione et in 

Graeca, quam ad legum professores 

dimisimus. 

(const. Tanta 22) 

…Τοῦτο γὰρ δὴ ταῖς ἄλλαις 

διατάξεσιν ταῖς περὶ τούτων τεθείσαις 

ἐνεγράψαμεν, ταῖς τε τῇ Ῥωμαίων 

προελθούσαις φωνῇ, τῇ τε τῶν Ἑλλήνων 

γλώττῃ, ἣν πρὸς τοὺς τῶν νόμων 

καθηγητὰς ἀντεγράψαμεν. 

(const. Δέδωκεν 22) 

Amit már korábban is elrendeltünk 

latin és görög nyelvű rendeletünkben, 

amelyet a jogtanárokhoz küldtünk el. 

Mert épp ezt (ti. a tilalmat) 

fogalmaztuk meg írásban más 

rendeleteinkben is, amelyeket ennek 

kapcsán kibocsátottunk, egyrészt a 

rómaiak nyelvén, másrészt a görögök 

nyelvén, amelyet a jogtanároknak 

küldtünk el másolatként. 

Mindkét párhuzamos, egymással szövegüket tekintve nem teljesen megegyező 

rendeletnek ez a bekezdése a Digesta másolásával kapcsolatos tilalmakat fogalmaz meg, 

amelyek egy része a const. Omnemben is megtalálható. A const. Tanta és Δέδωκεν 

szövege nem nevezi meg konkrétan a tanrendet tartalmazó rendeletet, ugyanakkor 

kétségtelen, hogy a const. Omnem az egyetlen rendelet, amelyre utalhat, tekintettel a 

quam ad legum professores dimisimus / ἣν πρὸς τοὺς τῶν νόμων καθηγητὰς 
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ἀντεγράψαμεν fordulatra. Az a feltevés, hogy valamennyi bevezető rendelet 

rendelkezett volna görög nyelvű párral, ahogyan a szakirodalomban Tammo Wallinga 

holland kutató többször felhívta rá a figyelmet, nem bizonyítható egyértelműen, de nem 

is cáfolható.
7
 Ebben a körben viszont hivatkoznék Wolfgang Kaiser nézetére miszerint 

az egész birodalom területére kiterjedő hatályú rendeleteket a császár általában mindkét 

nyelven kiadta.
8
 Ugyanakkor Kaiser elsősorban a novellákra hivatkozással állapítja meg 

ezt az eredményt, de emellett rámutathatunk arra is, hogy a hazai szakirodalomban 

Adamik Béla kifejtette, miszerint a nyelvhasználat kérdése csak az 535-ös 

nyelvpolitikai reformot követően állapítható meg egyértelműen, és Kaiser fenti 

megállapításához képest jóval differenciáltabb nyelvpolitikai állapotot ír le.
9
 

A nyelvhasználat az egész kodifikáció kapcsán régóta kérdéses. Itt szeretnék röviden 

kitérni a problémára és annak lehetséges okaira. Magának a kodifikációnak a nyelve a 

latin volt, miként a jogi oktatásé is mindenütt
10

, jóllehet a keleti birodalomfélben ebben 

a korszakban a görög nyelvet használták elsődlegesen. Kérdés, mi lehetett az oka a latin 

nyelv kodifikációban betöltött ekkora szerepének? A nyelvválasztás magyarázatát a 

szakirodalomban többen is a kodifikációs bizottság kiemelkedő tagjánál keresik, így 

például Tony Honoré kifejezetten Tribonianus személyében látja a latin nyelvű 

kodifikáció ötletgazdáját.
11

 Ugyanakkor a szakirodalomban nem mindig kap megfelelő 

figyelmet az a tény, hogy a kompilátorok latin nyelvű forrásokból dolgoztak, és így a 

görög nyelvű kodifikáció nem lett volna kellően praktikus megoldás a jogi egységet 

sürgető császárnak. 

A jogi oktatás területén II. Theodosiustól kezdve került előtérbe az állam szerepe. A 

két fővárosban, valamint Berytosban állami jogiskolákat állítottak fel. A tanulmányok 

Vécsey Tamás szerint Constantinus, de kétségkívül az idézési törvény (Kr. u. 426.) óta, 

öt évig tartottak, amelyekből az első három évben tanári előadások, míg a második két 

évben ezek nélkül, önképzés útján valósult meg az oktatás.
12

 A VI. századra mutatkozó 

különféle anomáliák, valamint saját tantervének bevezetése vezette Iustinianust egy új 

tanrend elkészítéséhez, aminek kellőképpen megadta a módját. 

 

 

                                                 
7
 Wallinga 1989. 47skk.; Di Maria 2012. 118skk. 

8
 Kaiser 2012. 394skk és 472skk.; vö. Adamik 2006. 98skk. 

9
 535 után megszűnik a rendszertelenség, és Iustinianus – Adamik Béla szavaival élve – feltűnően 

következetesen publikálja rendeleteit. Emellett pedig időnként presztízsokból születtek latin nyelvű 

rendeletek pl. 535-ben a Iohannes pápának küldött 9. Novella; az 541. évi 112. és 114. Novella. További 

példákat ld. Adamik 2006. 109-110. Iustinianus presztízspolitikájáról általában ld. Bréhier 1999. 34. o. A 

novellák elemzését részletesen ld. Wallinga 1989. 67skk.; Di Maria 2012. 117. o. 
10

 Vécsey 1890. 13-14. o. 
11

 “The movement for law reform and codification of 529 to 542 represents a fruitful partnership 

between an able and ambitious politician and a learned lawyer of remarkable talent.” (Honoré 1978. 26. 

és 254. o.) Ld. még ehhez Honoré 1973/74. 892-893. o.; Shepard 2008. 108. o. 
12

 Vécsey 1890. 13sk. 
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IMPERATOR CAESAR FLAVIUS 

IUSTINIANUS ALAMANNICUS 

GOTTHICUS FRANCICUS 

GERMANICUS ANTICUS 

ALANICUS VANDALICUS 

AFRICANUS PIUS FELIX 

INCLUTUS VICTOR AC 

TRIUMPHATOR SEMPER 

AUGUSTUS
13

 

THEOPHILO, DOROTHEO, 

THEODORO, ISIDORO ET 

ANATOLIO ET THALELAEO ET 

CRATINO VIRIS ILLUSTRIBUS 

ANTECESSORIBUS ET 

SALAMINIO VIRO 

DISERTISSIMO
14

 ANTECESSORI 

SALUTEM. 

Imperátor Caesar Flavius Iustinianus 

az alemannok, a gótok, a frankok, a 

germánok, az antok, az alánok, a 

vandálok, az afrikai népek kegyes, 

szerencsés, híres legyőzője és triumfátor, 

örökké Augustus üdvözletét küldi 

Theophilusnak, Dorotheusnak, 

Theodorusnak, Isidorusnak, 

Anatoliusnak, Thalelaeusnak és 

Cratinusnak, jeles férfiaknak és 

jogtanároknak, valamint Salaminiusnak, 

a művelt férfinak és jogtanárnak 

Az invocatio a hagyományos titulatúra alkalmazása mellett is egyértelműen jelzi, 

hogy a császár egyfajta nyílt levél formájában
15

 kommunikált a jogot oktató négy 

konstantinápolyi és négy berytosi oktatóval, ami ebben a korszakban megszokott volt. 

Az uralkodó nem példa nélkül álló, személyes hangvételű és az oktatókhoz több helyen 

is többes szám második személyben kiszóló rendeletet intézett a jogtanárokhoz, ahogy 

az rögtön az első sorokban is megmutatkozik: 

Omnem rei publicae nostrae 

sanctionem iam esse purgatam et 

compositam tam in quattuor libris 

institutionum seu elementorum quam 

in quinquaginta digestorum seu 

pandectarum nec non in duodecim 

imperialium constitutionum quis 

amplius quam vos cognoscit? 

(const. Omnem pr.) 

Ki ne tudná jobban, mint ti, hogy 

államunk teljes joganyaga már meg lett 

tisztítva és össze lett gyűjtve éppúgy az 

Institutiones avagy Elementa négy 

könyvében, mint a Digesta avagy 

Pandectae ötven könyvében, 

nemkülönben a császári rendeletek 

tizenkét könyvében? 

A szónoki kérdés, amelynek latinságát minden bizonnyal Cicero is megirigyelte 

volna, a klasszikus kori történetírás és szónoki beszédek hagyományát követő, 

                                                 
13

 „Az invocatio alakja Justinianusnál hagyományos. Mint hatalmas elődei, úgy ő is az általa 

meghódított területekre s kivívott győzelmekre vonatkozó jelzőket használ (Alamannicus, Gothicus, 

Germanicus, Alanicus, Vandalicus, Africanus). A hódításokra és győzelmekre czélzó jelzőkhöz csatolja a 

dicsőítő jelzőket, a legszerényebbtől (pius, felix) kezdve, fel crescendo (inclytus, victor ac trium phator, 

semper Augustus).” Vécsey 1890. 15. o. Ld. még ehhez Kaiser 2011. 162skk. 
14

 A vir illustris és vir disertissimus címekhez a hazai szakirodalomban ld. részletesen Kelemen 2007. 

19skk. 
15

 Vécsey 1890. 15. o.  
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prózaritmussal írt felütés,
16

 amely a rendelet elején közvetlen hangú megszólításként 

vezeti be a rendelet célját, amely a következő: 

Sed cum vos professores legitimae 

scientiae constitutos  etiam hoc 

oportuerat scire, quid et in quibus 

temporibus tradi necessarium studiosis 

credimus, ut ex hoc optimi atque 

eruditissimi efficiantur: ideo praesentem 

divinam orationem ad vos praecipue 

faciendam existimamus, quatenus tam 

prudentia vestra quam ceteri 

antecessores, qui eandem artem in omne 

aevum exercere maluerint, nostris 

regulis observatis inclutam viam 

eruditionis legitimae possint ambulare. 

(const. Omnem pr.) 

De minthogy azt is tudnotok kellett 

volna nektek, a jogtudomány kinevezett 

tanárainak, hogy szerintünk mit és 

mennyi idő alatt szükséges átadni a 

tanulóknak, hogy ezáltal válhassanak a 

legjobbakká és legtanultabbakká: ezért 

úgy véljük, hogy a jelen isteni beszédet 

különösen hozzátok kell intéznünk, hogy 

ennek révén épp úgy bölcsességetek, 

mint más jogtudósok, akik ugyanezt a 

tudományt minden korszakban művelni 

akarták, a mi rendelkezéseinket 

megtartván a jogi tanulmányok híres útját 

járhassák. 

A const. Omnem célja tehát 1) a tananyag meghatározása; 2) a kodifikált 

joganyaghoz igazodó oktatás kialakítása; valamint a rendelet későbbi szakaszában 

lefektetett tilalmakra való tekintettel 3) az oktatók megválogatása, mindezt annak 

érdekében, hogy a tanulók számára rendszerezett és a gyakorlatban is hasznosítható 

tudást adjanak át. A rendelet a céljával összhangban először a „régi tanrend” anomáliáit 

veszi sorra, majd ezt követően tér rá az új tanrend kifejtésére, különféle tilalmak 

meghatározására és végül a kihirdetésre vonatkozó utasításokra. 

A régi tanrendről lesújtó véleményt fogalmaz meg, felrója a jogot oktatóknak, hogy a 

törvények oly nagy sokaságából a tanulókat semmi másra sem tanították meg a tanárok, 

csupán csak hat könyvre (ex tanta legum multitudine … nihil aliud nisi sex tantummodo 

libros … a voce magistra studiosi accipiebant), amelyek maguk is zavarosak (ipsos 

confusos), és a használható joganyagot csak igen ritkán tartalmazzák (iura utilia in se 

perraro habentes), úgy, hogy a többi könyv kikerült a használatból, illetve már 

valamennyi használhatatlanná vált (ceteris iam desuetis, iam omnibus inviis). Továbbá a 

tananyagot az oktatók össze-vissza adták elő, mintha valami bőségtálból válogatták 

volna (passim et quasi per saturam collectum); a hasznos dolgokat hasztalanokkal 

vegyítve úgy, hogy legnagyobb részében felesleges dolgokra fordították az időt (et utile 

cum inutilibus mixtum, maxima parte inutilibus deputata); a tanulóknak pedig nem az 

egész anyagot adták át, hanem a sokból egy keveset, az igen bőséges anyagból csak a 

legrövidebb idő alatt átadhatót (nec eorum totum corpus eis tradebatur, sed pauca ex 

multis et brevissima ex amplissimis), azért, hogy még szomjazván távozzanak innen (ut 

                                                 
16

 A zárlatban a rendelet kedveli a dispondeust, így például Omnem pr.: vos cognoscit (zárlat:  — — 

— u ), illetve a ditrocheust, amelyet spondeus előz meg, így például uo.: possint ambulare (zárlat: — — 

— u — u ). Ld. Tar 1998. 103sk. 
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adhuc sitientes ab eis recederent), és így később tudásvágyuk csillapítására 

visszatérjenek majd.
17

 Bár ez utóbbi gondolat figyelemreméltó bölcsességről, 

közelebbről nem kevés kognitív pszichológiai éleslátásról tanúskodik, a korábbi jogi 

képzésről összességében elmondható, hogy az nem követendő, hanem intő példa: 

 

quis ea quae recitabant enumerare 

malet, computatione habita inveniet ex 

tam immensa legum multitudine vix 

versuum sexaginta milia eos suae 

notionis perlegere, omnibus aliis deviis 

et incognitis constitutis et tunc 

tantummodo ex aliqua minima parte 

recitandis, quotiens vel iudiciorum usus 

hoc fieri coegerit vel ipsi magistri legum 

aliquid ex his perlegere festinabatis, ut 

sit vobis aliquid amplius discipulorum 

peritia. et haec quidem fuerant antiquae 

eruditionis monumenta, secundum quod 

et vestro testimonio confirmatur. 

(const. Omnem 1) 

Ha az ember inkább számításba akarná 

venni azt, amit elolvastak, összeszámolva 

azt fogja találni, hogy a joganyag akkora 

mérhetetlen sokaságából alig hatvanezer 

sornyit olvastak végig az ismereteik 

gyarapítására, úgy, hogy minden más 

félreeső és ismeretlen joganyagnak csak 

kicsiny részleteit olvasták el, 

valahányszor akár a bírósági gyakorlat 

kényszerítette ki, hogy ez így történjen, 

akár ti magatok, jogtanárként szerettetek 

volna bármit ezekből felolvasni azért, 

hogy legyen számotokra valami 

magasztosabb a tanulók jártasságánál. 

Ezek voltak tehát a régi jogi oktatás intő 

példái, amit végre a ti tanúságtételetek is 

megerősít. 

Iustinianus azonban nem csak kritikáját fogalmazta meg a korábbi rendszert illetően, 

hanem saját javaslatával is előállt az új tanrend tekintetében. 

Az 1. évfolyam az Institutiones és a Digesta első 4 könyvének (πρὥτα) az anyagát 

köteles elsajátítani alapozó ismeretként, és az elsőéves hallgatók a régi dupondii, azaz 

„2 ast érő” nevetséges elnevezésüket Iustiniani novira cserélhették a császár kegyéből.
18

 

A 2. évfolyam az eljárásokról (de iudiciis) vagy a dolgokról (de rebus) szóló 

tananyagot vette, valamint még 4 könyvet a hozományokról (de dotibus); a gyámságról 

és a gondnokságról (de tutelis et curationibus); a végrendeletekről (de testamentis); és a 

hagyományokról (de legatis et fideicommissis). Csak ezt a négy könyvet, amelyek az 

egyes anyagrészek elején találhatóak, rendelte tanítani a császár úgy, hogy a 

fennmaradó anyagrészeket későbbre hagyják, minthogy nem elég az idő ezek átadására 

másodéven.
19

 A tanulók elnevezése pedig megmaradt az eredeti edictales.
20

 

                                                 
17

 Ld. const. Omnem 1. 
18

 Ld. const. Omnem 2. 
19

 Ld. const. Omnem 3. 
20

 Ld. const. Omnem 3. 
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A 3. évfolyam attól függően, hogy mivel kezdett másodéven, a de iudiciis vagy a de 

rebus, valamint az edictumkommentárok anyagát, utóbbit a rendelet szerint Papinianus 

művei alapján vette át, amit az évfolyam elnevezése is tükröz (Papinianistae).
21

 

A 4. évfolyam, amelyet görögül λύται (ʻmegfejtők’
22

) elnevezéssel illettek, 

tekintettel arra, hogy már jogesetek megoldására is képesek voltak,
23

 még további 12 

könyvet vett át a Digestából, és a korábbi tanrenddel szakítva Paulus responsumai 

helyett a Digesta 36. könyvéig olvasta a jogtudósok responsumait.
24

 

Végül az 5. évfolyam a Codex Iustinianus rendeleteivel, azok magánúton való 

megértésével és alkalmazásának megtanulásával zárta tanulmányait. Nevük pedig a 

προλύται
25

 lett, minthogy már a λύται nevet viselőknél is előrébb haladtak 

tanulmányaikban.
26

 

 Elnevezés Tananyag 

1. évf. Iustiniani novi Institutiones + a Digesta első 4 könyve (πρὥτα) 

2. évf. Edictales de iudiciis vagy de rebus + 4 könyv (de dotibus; de tutelis 

et curationibus; de testamentis; de legatis et 

fideicommissis) 

3. évf. Papinianistae de iudiciis vagy de rebus + az edictumkommentárok 

anyaga 

4. évf. λύται további 12 könyv a Digestából 

5. évf. προλύται a Codex Iustinianus rendeletei  

 

Összegezve tehát a kötelező tananyag az Institutiones és Digesta alapján mintegy 40 

könyvre rúghatott, valamint a Codex Iustinianusban foglalt császári rendeletek egy év 

alatt feldolgozható mennyiségű anyagára. A kodifikáció fennmaradó anyagát pedig 

magánszorgalomból olvashatták a tanulók, amit a császár melegen ajánlott.
27

 

A tananyag kapcsán Vécsey Tamás az 1890-ben az Omnem kezdetű rendelet 

tárgyában írott és a jogi oktatás történetével foglalkozó tanulmányában meg is jegyzi: 

„Látszik, hogy csak törvénytudókra gondol Justinianus, a történelmi és bölcseleti 

                                                 
21

 Ld. const. Omnem 4. Vécsey ugyanakkor kiemeli, hogy amit átvettek Papinianus irataiból, azt mind 

a titulusok elejére illesztették be a kompilátorok és a valóságban csupán 12 töredék van Papinianustól a 

Digesta 20. könyvében, így az „Antipapinianistae” elnevezés találóbb lehetne. Ld. Vécsey 1890. 35sk. 
22

 Ld. LSJ λύται s.v. „ʽlaw-students who were in their fourth year of study’ (Just. Const. Omnem 5).” 
23

 A szokásos görög λύται elnevezés vagyis ʽmegfejtők’ (solutores legis) nem csak a törvényekre 

vonatkozik Vécsey szerint, hanem a jogesetek megoldására is. Vécsey kiemeli, hogy az elnevezést ilyen 

értelemben már Iuvenalis is használta (veniet de plebe togata / qui iuris nodos et legum aenigmata solvat 

[Sat. 8,50]). Ld. Vécsey 1890. 37. o. 
24

 Ld. const. Omnem 5. 
25

 Ld. LSJ προλύται s.v. „ʻlaw-students who were in their fifth year of study’ (Just. Const. Omnem 5).” 

A kifejezést vö. a későbbi korok „proszeminárium” fogalmával. 
26

 Ld. Vécsey 1890. 37sk. 
27

 A Digesta két utolsó részét, mely tizennégy könyvet foglal magában (Dig. 37– 50.), 

magánszorgalomból lehetett elsajátítani. Ld. Vécsey 1890. 37-38. o. Az új tanrendhez és az 

évfolyamokhoz ld. továbbá Bury 2013. 398
5
. o. 



Nemes Szilvia: A jogi oktatás reformja Iustinianus Omnem kezdetű rendelete… 

279 

 

elemekkel munkálkodó jogtudomány, mely végtelen tért nyit a búvárkodó előtt, nem 

vonzotta a VI-ik század legistáit.”
28

 

A tananyag meghatározását követően a rendelet különböző tilalmakat is felsorol, így 

tilos volt: 

 az engedélyezett városokon kívül jogi oktatást végezni: 

quos sub hac interminatione ab hoc 

conamine repellimus, ut, si ausi fuerint 

in posterum hoc perpetrare et extra 

urbes regias et Berytiensium metropolim 

hoc facere, denarum librarum auri 

poena plectantur et reiciantur ab ea 

civitate, in qua non leges docent, sed in 

leges committunt. 

(const. Omnem 7) 

Akiket ezen fenyegetéssel eme 

fáradozástól távol tartunk, hogy, ha a 

későbbiekben ezt merészelnék elkövetni, 

és a székvároson és Berytos városán 

kívül ezt merészelnék tenni, akkor tíz 

fontnyi aranyra büntessék meg őket 

bírság címén, és utasítsák ki őket abból a 

városból, amelyben nem törvényeket 

tanítottak, hanem a törvények ellen 

cselekedtek. 

 siglumokat és kommentárokat fűzni a szöveghez, valamint ilyen tartalmú 

példányt másolni és terjeszteni: 

…ut nemo audeat eorum qui libros 

conscribunt sigla in his ponere et per 

compendium ipsi legum interpretationi 

vel compositioni maximum adferre 

discrimen: scituris omnibus librariis, qui 

hoc in posterum commiserint, quod post 

criminalem poenam etiam 

aestimationem libri in duplum domino 

eius, si nescienti dederint, inferre 

compellentur: cum et ipse, qui talem 

librum comparaverit, pro nihilo eum 

habebit, nemine iudice ex tali libro fieri 

recitationem concedente, sed pro non 

scripto eum haberi disponente. 

(const. Omnem 8) 

…senki se merészelje a könyvek 

szerkesztőinek a rövidítésjeleit ezekben 

elhelyezni, valamint rövid összefoglalás 

révén a törvények értelmezését és 

szerkezetét nagy mértékben 

veszélyeztetni: úgy, hogy minden másoló 

tudatában lesz annak, hogy aki a 

későbbiekben ezt elköveti, az a 

törvényben meghatározott büntetésen 

túlmenően a könyv becsült értékének 

kétszeresét köteles megfizetni a könyv 

tulajdonosának, amennyiben úgy adták el 

neki, hogy nem tudott róla: minthogy az 

is, aki ilyen könyvet megvett, semmire 

nem fog ezzel jutni, mivel egyetlen bíró 

sem fogja megengedni, hogy egy ilyen 

könyvből idézzenek, hanem azt meg nem 

írottnak fogja tekinteni. 

 joghallgatók „tréfának” szánt gúnyolódásai a professzorokkal szemben, és 

(természetesen) sérelmükre, valamint tanulótársaik sérelmére egyéb 

bűncselekmények elkövetése is: 

                                                 
28

 Ld. Vécsey 1890. 38. o. 
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Illud vero satis necessarium 

constitutum cum summa interminatione 

edicimus, ut nemo audeat neque in hac 

splendidissima civitate neque in 

Berytiensium pulcherrimo oppido ex his, 

qui legitima peragunt studia, indignos et 

pessimos, immo magis serviles et 

quorum effectus iniuria est ludos 

exercere et alia crimina vel in ipsos 

professores vel in socios suos et maxime 

in eos, qui rudes ad recitationem legum 

perveniunt, perpetrare… 

(const. Omnem 9) 

Azt a rendeletet azonban eléggé 

szükséges a legfőbb fenyegetéssel 

meghoznunk, hogy senki ne merészeljen 

sem ebben az igen ragyogó városban, 

sem Berytos igen kiváló városában azok 

közül, akik jogi tanulmányaikat végzik, 

méltatlan és igen rút, sőt szolgai 

játékokat űzni, amelyek személysértéssel 

járnak, és más bűnöket elkövetni akár 

saját tanáraikkal szemben, akár saját 

társaik ellenében és leginkább azokkal 

szemben, akik kezdők még a törvények 

elsajátításában… 

 

E tilalmakról Vécsey a következőket írja: „Ilyen módon vélte Justinianus biztosítani 

a tanok tisztaságát, de egyúttal életbe léptette a jogoktatásra az állam kizárólagos 

hatalmát, mely nem tűrte, hogy nyilvános jogtanintézeteket tarthasson más, mint a 

birodalom.”
29

 Vécsey hozzáteszi még: „A constitutio Omnem egyebet nem kiván, mint 

betanítást. … A tanárt Justinianus inkább tisztviselőnek nézte, mint államilag felkért 

szaktudósnak.”
30

 Vécsey véleménye lesújtó és egyértelmű a const. Omnemről: 

Iustinianus császár célja nem más volt, mint korlátozott számú „közszolgálati egyetem” 

létrehozása, amelyben az oktatók – egyben magas szintű birodalmi hivatalnokok – a 

császár által előírt tanrend mint „kerettanterv” betanítására szorítkoznak, mit sem 

törődve a hatályos jogszabályok szövegein túli „tudományos mélységgel”. 

A rendelet hatályosulását Iustinianus azzal kívánta garantálni, hogy annak legvégén 

mint „ércbe vésett törvényt” minden korban érvényessé, és minden jogtanárra, 

jogtanulóra, másolóra és bírára nézve kötelezőnek nyilvánította (quae omnia optinere 

sancimus in omne aevum … observanda),
31

 mégis az 534-es Codex Iustinianus repetitae 

praelectionis kiadásakor a helyzet jelentősen megváltozott. A Codex ugyanis csak két 

rendeletet tartalmaz a Digesta bevezető rendeletei közül, a Deo auctorét (Cod. 1,17,1) 

és a Tantát (Cod. 1,17,2), az Omnemet viszont nem. A Codex hatályba léptető rendelete 

pedig kimondja, hogy valamennyi, a kódexben nem szereplő, korábbi rendelet elveszti 

kötelező erejét, és azokra hivatkozni nem lehet.
32

 Ennek fényében kérdéses lehetne az 

                                                 
29

 Ld. Vécsey 1890. 17. o. 
30

 Ld. Vécsey 1890. 18. o. 
31

 quae omnia optinere sancimus in omne aevum, ab omnibus tam professoribus quam legum 

auditoribus et librariis et ipsis et iudicibus observanda. És mindezt elrendeljük, hogy minden korban 

érvényesek legyenek, és éppúgy minden jogtanár, mint a jogtanulók, másolók, és maguk a bírák is vegyék 

figyelembe (const. Omnem 11) 
32

 Ez a szigorítás érintette egyébként az első Codex Iustinianust is, amellyel kapcsolatban a Cordi 

nobis 5 világosan kijelenti, hogy a továbbiakban az nem alkalmazható, hanem kizárólag az 534-es 

újonnan kiadott kódex rendelkezik törvényerővel (hoc tantummodo in omnibus rebus et iudiciis et 

obtineat et recitetur). Wallinga 1989. 75sk. 
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Omnem jogi státusza, ugyanakkor a második kódex is tartalmazza II. Theodosius még 

425-ben kelt és hatályában fenntartott rendeletét, amely megszabta, hogy mely 

városokban van lehetőség jogi oktatásra. Így a tilalmak egy része továbbra is hatályban 

volt még akkor is, ha maga a tanrend már nem. 

Emellett e szöveg szerepe a birodalmi propagandában sem elenyésző, amelyre 

legjobb bizonyíték éppen a rendelet költőhöz méltó befejezése: 

Incipite igitur legum doctrinam eis 

dei gubernatione tradere et viam aperire 

quam nos invenimus … quis vestris 

temporibus talis legum inventa est 

permutatio, qualem et apud Homerum 

patrem omnis virtutis Glaucus et 

Diomedes inter se faciunt dissimilia 

permutantes: 

χρὑσεα χαλκείων, ἑκατόμβοια 

ἐννεαβοίων 

(const. Omnem 11). 

Kezdjétek tehát el a törvények 

ismeretét Isten vezetésével átadni és utat 

nyitni nekik … a ti időtökben a 

törvényeknek valamiféle olyan 

kicserélése lett bevezetve, amilyent 

Homérosznál, valamennyi erény atyjánál, 

Glaucus és Diomedes tesznek egymás 

között, különböző értékű tárgyakat 

kicserélve: 

„Aranyat a bronzra, száz marhával 

felérőt kilenccel felérőkre” 

 

Glaukosz és Diomédész története Homérosz Íliászának egy közismert epizódja 

(Hom. Il. 6,119–236), amelyben a két – egymással a harcmezőn ellenségként találkozó 

– ellenfél felismeri, hogy atyáik révén tulajdonképpen vendégbarátság fűzi őket 

egymáshoz, amely olyannyira erős kötelék, hogy nem támadnak egymásra, ehelyett 

kicserélik páncélzatukat.
33

 Leopold Wenger megállapítja, hogy ez igen távoli 

hivatkozás, amit nem utolsó sorban saját munkájának dicsőítése végett idézi a 

rendeletben. Ugyanakkor az idézett Íliász sor értelme szimbolikus: arra a változásra 

utal, amit magával hozott a kodifikáció az oktatás terén is. A régi tanrend és oktatási 

módszer káosza helyet cserélt az új tanrend rendszerezettségével. Sőt a metafora – a 

Digestát bevezető rendeletben – túlmutat a tanrenden, és a régi jog mérhetetlen 

köteteinek káoszából megteremtett rendet hivatott jelképezni. 

Ám a szöveget kellő iróniával úgy is olvashatjuk, hogy a régi jog mérhetetlen kötetei 

mint arany cseréltek helyet egy méreteiben kisebb corpusszal, azaz a bronzzal. 

Iustinianus azért feltehetőleg nem ennyire ironikus befejezést szánt rendeletének, hanem 

sokkal inkább a második aranykor elhozójaként akart tündökölni műveinek és 

tanrendjének révén is. A rendelet latinságának és stílusának rendeltetése egyértelműen 

az olvasó teljes lenyűgözése volt, az újra eljövő aranykor képe révén. 

A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a const. Omnem a bevezető 

rendeletek között különleges státusznak örvend, amelyre főként tartalma miatt tett szert. 

A rendelet iránytűként szolgált a VI. századi jogi oktatás tartalmának 

                                                 
33

 Ld.Wenger 1953. 637. o. 
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meghatározásában: a jogi oktatás szigorú szabályozása révén kívánta a rendszerszerű és 

alapos jogi oktatást megvalósítani. Ugyanakkor a rendelet a szabályozáson túl, sőt 

mondhatni még inkább szépirodalmi igényű stílusával igyekszik lehengerelni olvasóját. 

A propagandaszövegnek is szánt constitutio egyik kiemelt célja éppen az aranykorhoz 

való visszatérés hangsúlyozása volt, amelyet olyan klasszikus műből vett idézettel tesz 

egyértelművé, mint Homérosz Íliásza. Jóllehet a const. Omnem mint rendeletet 

elsődlegesen jogi normaszövegként bocsátották ki, majd 534-et követően iránytűként 

szolgált a jog tanárai számára, stílusát tekintve egyértelműen a iustinianusi propaganda 

jóllehet kicsi, de annál fontosabb szeletét jelentette a VI. század nem túl szerény 

császárának kezében. 
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*** 

THE REFORM OF LEGAL EDUCATION IN THE LIGHT OF JUSTINIAN’S 

CONSTITUTION OMNEM 

 

In the 6
th

 century, the legislation of Emperor Justinian was probably made with the 

utmost care and concern. The Christian ruler regarded himself as the restorer of the 

classical Roman tradition and also a great reformer. This was mainly pointed out in the 

introductory decrees of his codification. The constitution Omnem has a unique status 

amongst the other decrees, since it contains the curriculum of legal studies serving as a 

compass for legal teaching in the 6
th

 century. By strictly regulating the legal education, 

he wanted to implement systematic and thorough legal education. At the same time, the 

regulation seeks to impress its reader. Standing as a propaganda text, one of the key 
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aims of the constitution was making allusions with the texts of classical Greek and Latin 

literature, such as Homer’s Iliad, through which it emphasizes the restoration of the so-

called Golden Age. Although the constitution Omnem began its career as a legal text, 

after 534, it still served as a guide for the professors of law, but due to its style it always 

provided a small but not insignificant part of the imperial propaganda in the hands of a 

not so humble emperor of the 6
th

 century. 

 

 


