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Kcrctegyczmény a nemzeti kisebbség védelméről, Strasbourg. 
1995. február. I. Magyarország aláírta és megerősítette ezt az 
egyezményt. (Ld.. az Európa Tanács válogatott egyezményei. 
Conseil de l'Europc-Osiris, Bp.-Slrasbourg. 1999.152. p.. ld. az 
Egyezmény 17. Cikkét)

15 Ld. A Magyar Népköztársaság és (MNK) a Csehszlovák Köztár
saság (ma CSK és SZL. K.) közötti 1959. évi Egyezmény 10. és 
12. cikkeit, az MNK és az SZSZSZK (Ukrajna) közötti 1962. évi 
Egyezmény 2. és 4. cikkeit, az MNK és Románia közöli 1961-ben 
megkötött Egyezmény 4. Cikkét, valamint az MNK és a Jugo
szláv Szövetségi Köztársaság (ma Szerbia- Montenegró) között 
megkötött 1957. évi Egyezmény 10. és 6. cikkeit.

Mindarra, amit Európa, s jórészt rajta keresztül az 
emberiség a görög civilizációnak -  a képzőmű
vészetek, az irodalom, de legfőképp a filozófia 

területén, s nem kevésbé a tudományos és teológiai 
gondolkodás alapjainak lerakásával, ill. a tudomány
ágak egységes nyelvezetének megalapozásával kapcso
latban -  köszönhet, alighanem igaz a Kr. e. 159-ben 
„Görögországban" elhunyt római költő, Publius 
Terentius, „Eunuchus” című vígjátékának Prológusá
ban található, szállóigévé vált mondata, mely szerint ar
ról: „... nullum est iám dictum, quod non sit dictum
prius”, vagyis....nem lehet már olyat mondani, amit ne
mondtak volna előbb." Közismert az is. hogy -  a fenti
ekkel szemben -  Hellász számára hagyatéka a 
jog(tudomány) területén nem termett ennyi babért, no
ha egyrészt az európai jogrendszerek közül nagy való
színűséggel a görög tekint vissza a leghosszabb múltra, 
másrészt Görögország tekintendő a római jog utolsó eu
rópai bástyái egyikének, jogrendszere pedig e vonatko
zásban a „jus fidelissimum”-nak.

Témánk jelentőségét egyrészt tehát az adja. hogy Gö
rögország az európai államok (magánjoga történeti 
alapjának tekintett római (jusztiniánuszi) jogot -  a bi
zánci jogtudomány, majd a német pandektisztika által 
sokszorosan feldolgozott formájában -  a maga egészé
ben élő jogként Európában alighanem a legtovább 
(1946-ig) alkalmazta. Aktualitást másrészt abból merít
het, hogy a 2005/2006. évben a görög magánjogtörténet 
legfontosabb dokumentumainak jeles évfordulója vár
ható: érvényének hatvanadik évébe lép a Görög Köztár
saság polgári jogi kódexe, amely a bizánci jogtudomány 
egyik legsikeresebb jogi dokumentuma, a Hatoskönyv 
megalkotásának (1345/1346) 600. évfordulóján lépett 
hatályba.

A görög (magánjjog története a szakirodalom nagy
részt egységes álláspontja szerint öt korszakra 
osztható.1 Előzetesen megjegyzendő, hogy az egyes, el
nevezésükben a történettudományban elfogadottal 
egyező időszakok cezúrái nem mindig illeszkednek a 
bevett köztörténeti korszakoláshoz. így például a bizán
ci jog történetének kezdete nem esik egybe a bizánci ál
lam keletkezésével, ti. a „megmaradt” Imperium 
Romanum pár excellence „bizáncivá” alakulásával I. 
Hérakleiosz uralkodása (610-641) alatt, mert jelentő
sebb osztópont jogtörténeti lég a jusztiniánuszi kodiftká-
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ció,2 amely a bizánci jog alapja és meghaladhatatlan vi
szonyítási pontja maradt mindvégig.

A görög jogtörténet nagyobb korszakai tehát a követ
kezők:

1) a hellén és a korai hellenisztikus népjog története 
a kezdetektől a római hódításig (Kr. e. 146):

2) a ronianizált hellenisztikus jog  története 
Jusztiniánuszig (Kr. u. 565):

3) a bizánci jog  története Konstantinápoly bevételéig 
(1453);

4) a post-byzantin jog  története az oszmán hegemó
nia alatt (1822-ig);

5) végül az újgörög magánjog története a görög ptk. 
hatályba lépéséig (1946) -  figyelemmel arra. hogy az
óta a Görög Köztársaság az Európai Közösségek teljes 
jogú tagja lett (1981).

Az egyes korszakok felvázolása után kiemelendő 
az a görög jogtörténészek által megdönthetetlennek 
tartott tétel, amely szerint a majdnem három évezre
des története alatt mindvégig azonos nyelven alkotott 
„görög jog” -  rendkívüli időbeli terjedelmének elle
nére is -  folytonos, ún. kontinuus jogtörténet képét 
adja,3 amelynek két -  hol párhuzamosan futó, hol 
egymást girlandként körülfogó -  történeti fonala egy
részt az íratlan hellenisztikus népjog (szokásjog), 
másrészt az írott jogforrások (avagy a jusztiniánuszi 
törvénymű továbbélésének és hatásainak4) történetéé. 
Nem hagyható figyelmen kívül tehát az, hogy a 
romanizálódás korától kezdve mindkét vonulat mind
végig (tehát a 2-5. korszakban) kimutatható, azonban 
ezúttal a bizánci (és a post-byzantin) kor bemutatása 
kap hangsúlyt.



A PRE-BYZANTIN KORSZAKRÓL

MEGJEGYZÉSEK A HELLÉN ÉS 
A HELLENISZTIKUS NÉPJOGHOZ
A „Bevezetés”-ben megjelölt első kettő, együtt több 

mint egy évezredes korszak -  amelynek így a római 
hódítás mintegy a belső cezúrája -  jogi berendezkedé
se jellegének megrajzolása szükségképpen csak vázla
tos lehet.

Ennek oka egyrészt az, hogy a klasszikus görög és 
a korai, majd a romanizált hellenisztikus (népjjog nem 
játszott igazán meghatározó szerepet az „újgörög” ma
gánjog kialakulása és kodifikációja során, noha mint 
történeti háttérelem kétségtelenül kimutatható (erről 
még több helyütt szó esik). Másfelől, azt is ki kell 
emelni, hogy ez a kor a jogtudomány számára megke
rülhetetlenül jelentősét a bölcselet,5 ill. a keleti jogis
kolák révén adott.

Mindenekelőtt abból kell kiindulni, hogy az antik, 
másként klasszikus görög jog, vagyis a „hellén jog" 
mint történeti vagy jogfogalmi kategória alapvetően 
téves, ilyen ugyanis -  az államiság polisz-rendszerű 
klasszikus görög tormájából kiindulva -  nem 
létezik.6

A hellén jog -  ha munkafogalomként elfogadjuk -  a 
görögajkú poliszok heterogén jogrendje, a 
Mediterráneum délkeleti medencéjében a „kezdetek
től a Kr. e. 146-ban bekövetkezett római hódításig 
szakadatlanul érvényben volt. és korán kölcsönhatásba 
került a térség más jogrendszereivel. A korszak korai, 
közismert jogalkotása (pl. Athén -  Drakón, Szolón: 
Théba -  Philolaosz; Korinthosz -  Pheidón) kodifiká- 
ciónak a legkevésbé sem nevezhető, Spártában 
(Lükurgosz) pedig egyenesen a legendák körébe tarto
zik.

A kereskedelmi kapcsolatok jogának bizonyos in
tézményi körében7 mégis kimutatható egyfajta „antik 
görög ius commune, "8 amelyben olyan alapvető jogi 
princípiumok kristályosodtak ki, mint pl. a szerződési 
szabadság, vagy a gazdasági kapcsolatok élénkítése 
végett a szerződési formakényszer kerülése. A keres
kedelmi kapcsolatok jogában folyamatos és természe
tes -  ugyanakkor primitív -  jogátvétel zajlott, ugyanis 
a többségében íratlan hellenisztikus népjog mint szo
kásjog elfogadása nem ütközött ellenállásba.9

A heterogenitás ellenére megnevezhetők általános 
jellemzők. így: az egyes jogintézmények fogalmának 
pontos körülhatárolása, szigorú definiálása csupán ki
vételes, mert valójában nem létezett professzionális jo
gásztársadalom, a római iurisconsultushoz hasonló ré
teg: az ún. logographoi és a szünégoroi -  vagyis a per
beszédek megírói és előadói (tkp. rhétorok) -  nem vol
tak képesek magukra ölteni a jogtudós szerepét. A pozi
tívjog  nem volt több a jog jelenségével foglalkozó gö
rög filozófus szemében, mint a városállam pillanatnyi 
társadalmi realitása; számára a valódi kérdések a jog 
mint szubsztancia, a jog feladata, keletkezése, forrása, 
fejlődése voltak.10

A ROMANIZÁLÓDÁS EGYES 
ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL

A római hódítás megtörte a görög jog erejét a helle
nizmus civilizatorikus hatása alatti területeken, nem si
került azonban felülkerekednie rajta Hellászban. 
Diocletianus császár" is megkísérelte oktrojálni a biro
dalom jogát: alapvetően sikertelenül. A „görög” jog 
konzerválódásának ez nagyon fontos előfeltétele volt.12 
Szemléletes példája e „konzerv-hatásnak”, hogy a hatá
lyos újgörög öröklési jog némely intézményének erede
te az ókorig, az attikai jogra13 vezethető vissza.14 Ezen 
kívül nemcsak túlélésről beszélhetünk, hanem további 
terjeszkedésről is: a már romanizált hellenisztikus jog 
különösen a Ptolemaioszok Egyiptomában vált 
uralkodóvá.15

Ebben a folyamatban a személy civitatis statusához 
tapadó lex personae heterogenitásának megtörése 
szempontjából a constitutio Antoniniana emelendő ki.16 
Az ugyanis formálisan a hellenisztikus jog végét jelen
tette, mert kiadásáig a (poszt)hellenisztikus monarchi
ákban a személyes jog a polgárság állásától függetlenül 
szabadon választható volt, s gyakran -  praktikus szem
pontok szerint -  a felek által használt nyelvhez iga
zodott.17

Amíg meg nem jelent annak igénye, hogy a római 
jognak az életviszonyok teljességét tartalmilag lefedő 
kodifikációja végbemenjen, a római jog nem volt képes 
kiszorítani a hellenisztikus jogot -  ezért mondható, hogy 
az edictum Caracallae csupán formálisan lehetetlenítet- 
te el a hellenisztikus népjogot. Pringslieim, az antik 
jogösszehasonlítás egyik kiemelkedő képviselője szerint 
éppen a római jog kodifikálatlansága volt az oka annak, 
hogy a keleti provinciákban a római jog diadalmenete 
elmaradt.18 Amidőn Jusztiniánusz alatt a kodifikáció 
(kompiláció?) végbement, egyéb akadályok is felmerül
tek. A Corpus Iuris Civilis (a továbbiakban: CIC) elter
jedését techniciter megnehezítő hatalmas terjedelem, a 
szinte átláthatatlan szerkezet, ezen kívül a Digestának az 
a sajátságos jellemzője, hogy inkább szolgált a jogász- 
képzés tananyagául, mint hogy jogszabályként hatá
lyosukon, arra vezettek, hogy a jusztiniánuszi római jog 
nem volt képes félresöpörni a keresztény vallástól meg
termékenyített hellenisztikus szokásjogot.

A jusztiniánuszi kodifikációval kapcsolatosan azon
ban felvethető az a kérdés is, hogy -  noha a pár excel- 
lence „bizánci” jogot római táptalajából a 6. század vé
gi novelláris császári jogalkotás csíráztatta ki -  megje
lenhettek-e abban görög, pontosabban hellenisztikus és 
bizánci elemek, s ha igen, a törvénymű menynyiben ró
mai, avagy mennyiben görög. Az uralkodó álláspont 
szerint már a kompilátorok személye (ti. keleti jogászok 
és a keleti jogiskolák tanárai) is „garancia” volt arra, 
hogy -  a klasszikus szövegek interpolációja révén -  a 
hellenisztikus népjog intézményei beszivároghassanak 
mind a Digesta, mind a Codex anyagába (a négy és fél
ezer császári konstitúcióból majdnem félezer jusz
tiniánuszi, ill. másfél száz görög nyelvű), ha egyben fel
tételezzük azt, hogy (s ez szintén vita tárgya) a jusz-



liniánuszi kodifikáció bázisa az élő jog és célja -  a 
klasszicizáló hajlam ellenére -  nem csupán egy emlék
mű állítása volt a klasszikus kori római jogtudomány 
számára. Ez esetben a hellenisztikus befolyás tagadha
tó. A jusztiniánuszi jog nem egyenlő a klasszikus római 
joggal, s ugyanilyen nyilvánvaló túlzás lenne azt állíta
ni. hogy a CIC a bizánci jog opusza lenne.19

Ismeretes, hogy a római jog „sorsa” Jusztiniánusz után 
eltérően alakult az egykori Imperium Romanum nyugati 
és keleti felén. Keleten a jog-kultúra-vallás-gazdaság 
csodálatos harmóniája jött létre: római államszervezet és 
jog, görög kultúra, keresztény hit, stabilan fejlődő gaz
daság?" A CIC-ben újraalkotott római jog Bizáncban va
ló ezredéves (565-1453) továbbélésének előfeltételei a 
birodalomban tehát adottak voltak.21 Talán kissé egysze
rűsítő, mindenesetre kongruens felfogás szerint a bizánci 
jog nem más. mint a keresztény etika, a klasszikus görög 
(jog)tilozófia és a hellenisztikus szokásjog befolyása 
alatt -  valódi „utánpótlás híján” -  fokozatosan változó 
(néhol vulgarizálódó) jusztiniánuszi római jog (innen: itts 
Graeco-Romanorum)?-

A BIZÁNCI JOGFORRÁSOK 
ÉS JELENTŐSÉGÜK

A bizánci jogtörténet vizsgálata megmutatja a jusz
tiniánuszi jog kontinuus továbbélésének története során 
a római jog sajátosan belső jogként való alkalmazása ál
tali alakulását, vagyis egyben a jusztiniánuszi római jog 
kritikáját is adja.2 ’ Mint a római jog egyik megismerési 
forrása, jelentős jogösszehasonlítási tényező továbbá a 
„nyugati" joggal kapcsolatban.24

Már csak azért sem periferikus kérdés a jogi bizanti- 
nológia, mert csupán a napjainkban is hatályos görög 
ptk. váltotta fel érvényében a bizánci jogot. ui. az a gö
rög magánjognak egészen 1946-ig (ismételten) fő kút
feje, legfőbb forrása volt, noha mellette léteztek les 
particukirisként helyi hatályú polgári törvénykönyvek 
is.25 Amiként a BGB a pandektajoggal. úgy a görög ptk. 
a hatályba lépéséig érvényes és hatályos római-bizánci 
joggal állt nagyon szoros összefüggésben.26 E kapcsolat 
miatt szükséges áttekinteni, hogy miként válhattak a ró
mai-bizánci jog egyes gyűjteményeiben foglalt normák 
újfent érvényes jogszabályokká, s hogy miért tekinthe
tők Bizánc jogi alkotásai -  mint a dolgozat címe is utal 
reá -  a modern görög kodifikáció történeti előzményei
nek. Ennek következtében a központi kérdés nyilvánva
lóan a jusztiniánuszi törvénymű sorsa a bizánci és ré
szint a post-byzantin hellenizmus alatt.

Bizánc írott jogforrásai két főcsoportra oszthatók: az 
állam által kibocsátott joganyagokra,27 ill. a magán- 
gyűjtemények és a jogirodalom anyagaira. Az állami 
jogforrások főcsoportjának három további csoportja:28

-  az első kör a 8-9. század tankönyvnek szánt, insti- 
tutio-szerű gyűjteményeié;

-  a második csoport a CIC nagy rekodifikációjának, 
a Bazilikának, ill. sommás kivonatainak és új kiadásai
nak anyagait foglalja magába;

Jog
-  a harmadik jogforráscsoportot pedig a keresztény 

jogfilozófiától és a hellenisztikus szokásjogtól áthatott 
császári novelláris jogalkotás produktumai képezik. A 
9-14. századi bizánci jogtudomány sokféle műfaja 
mindegyik forrást igen bőkezűen dolgozta fel.

AZ ÁLLAM ÁLTAL KIBOCSÁTOTT 
JOGFORRÁSOK
A) A z institúciószerű művek
A bizánci császári jogalkotás történetének egyik leg

fontosabb állomása III. (Izauriai) Leó (717-741) ún. 
Eklogája (Eklogé tón nomón; 740 körül) volt, amely 
ugyanakkor -  mint élő jog -  nem helyezte hatályon kí
vül a jusztiniánuszi törvényművet, mivel a császár a 
jusztiniánuszi Institutiókhoz hasonlóan, törvényerejű 
kézi-, ill. tankönyvnek szánta. Főként kánonjogi hatás
ra, a joganyag humánus szellemű revíziójára törekedett 
(így pl. korlátozta a családfői hatalmat a feleség és a 
gyermekjogainak bővítése végett, vagy számos bűncse
lekményfaj elkövetőjével szemben testi büntetéseket al
kalmazott a halálbüntetés helyett). A mű egyébként a 
szláv jogfejlődésre igen erőteljes hatást gyakorolt.29

Az Ekloga (tkp. törvényszemelvény) császári edic- 
tum formájában, a sziinklétosz, vagyis császári consili- 
um megkérdezésével adatott ki. Preambulumból, 18 te
matikus -  főként a magánjog s különösen a kötelmi jog 
területét érintő -  fejezetből (bár a 17. fejezet a büntető
joggal foglalkozik), valamint további 9 -  alapvetően az 
új. keresztény elvek mentén reformált büntetési rend
szert bevezető -  függelékből áll. amelyek közül a 7-8. 
a jusztiniánuszi törvénymű jelentőségét tárgyalja, az 
utolsó pedig a mózesi törvény (lex Moseia) szemel- 
vényé."

Az alacsony származású I. Baszileiosz császárt 
(867-886) -  aki elsőszülöttjének korai halálát követően 
mély depresszióba esett, és egy vadászbalesetben veszí
tette életét''1 -  a római jog nagy tisztelőjeként tartják 
számon. Elrendelte ugyan a jusztiniánuszi kodifikáció 
teljes anyagának görög nyelvű összefoglalását, azonban 
csak az institúciószerű Enklieirídion, más néven 
Prokheirosz nontosz (879) készült el, amely 40 címből 
állott.'2 Még ő maga, aki pedig a makedón dinasztia 
reformatórius politikától erősen idegenkedő megalapí
tója volt, sem vonhatta ki magát III. Leó Eklogájának 
hatása alól. Mindkét gyűjteménye, így az említett rövid 
kézikönyve, valamint annak revideált kiadása, az 
Epanagógé (Epanagógé tu nomu, 885), amelyeket mint 
a nagy célt, a tiszta jusztiniánuszi jog „rekodifiká- 
cióját"y' megelőző segédanyagokat adatott ki, magától 
értetődően a jusztiniánuszi törvényműre támaszkod
nak,24 ugyanakkor jelentős részben merítenek az Eklo
ga anyagából is.35

Az újabb kutatások azonban ellentmondani látszanak 
annak a 19. századi álláspontnak, amely szerint az Ek
loga valamiféle korszakalkotó tényező, afféle vízvá
lasztó lenne: a jogi bizantinológia kétségtelenné tette, 
hogy az Ekloga jelentősége semmiben nem haladja meg



a készítőjének „normatív vízióiról” szóló puszta 
tudósításét.36 Az, hogy az Ekloga elismerte az állam hi
vatalos jogának a mindennapi gyakorlatban alkalmazott 
hellenisztikus szokásjogot, előrebocsátva e szokásjog
nak a jogtörténetben utóbb betöltött jelentékeny szere
pét, az Ekloga fontosságát ugyanakkor mégis növeli. A 
reformer izauriai császárok hellenizáló tevékenysége 
radikálisan módosította a bizánci állam jellegét: szinte 
eltüntette a nyugati és latin hatást, teljesen alárendelte a 
görög és „keleti" mentalitásnak. Másfél évszázaddal ké
sőbb a reform elbukott, mégis, maradványként a görög 
nyelv folytatta -  a már századokkal korábban megkez
dett és az egyházjog számára a közvetítő szerepét betöl
tő -  hivatalos és jogi műnyelvkénti szolgálatát.37 Az 
Ekloga joganyaga, hivatalos eltörlése és a birodalom te
rületi határainak kiterjedése ellenére, a bizánci állam
ban mindvégig hatályban volt. A 9. században Bulgári
ára, Oroszországra és Szerbiára (az államalakulatok 
ilyetén elnevezése természetesen csupán egyszerűsítés), 
a 12. században Örményországra terjedt ki a hatálya, a 
13. században pedig az egyiptomi keresztények körében 
terjedt el.38

B) A CIC rekodifikációjának megvalósulása
VI. (Bölcs) Leó (886-912: lat. Leó Philosophus) csá

szár törvényműve. az ún. Bazilika (tá Básziliká. „királyi 
jogok", tkp. „a császár törvényei") a középkori Bizánc 
legnagyobb, mégis utóbb viszonylag csekély jelentő
séghez jutott jogi alkotása volt. Eredetileg többféle 
megjelölést alkalmaztak reá, így pl. „törvények hatvan 
könyvben" (tá hexékonta biblia), vagy „a hatvan 
könyv" (ho hexékontábiblosz).39 A teljesnek nevezhető. 
6 kötetből (teukhé; egyesek szerint eredetileg 4 kötet- 
bőlJ"), ill. 60 könyvből (biblosz) álló törvénymű, amely 
a bizánci jogtudomány összes addigi vívmányát inkor- 
porálta. a Digesta. a Codex, az Institutiones és a 
Novelláé szövegét tartalmazta görög fordításban, ill. a 
kivonatoknak és a magyarázatoknak megfelelő átdolgo
zásban. Redaktorai felhasználták a Prokheirosz
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Nomosz anyagát és a 6-7. században keletkezett görög 
jogtudósi iratokat is.

A Bazilika szerkezeti felépítése a jusztiniánuszi 
CIC-szel egyező: a címmel el nem látott, csupán szá
mozott könyvek témakörök szerint megjelölt címekre 
(titlosz), azok fejezetekre (kephalaia), ezek pedig pa
ragrafusokra (thenata) oszlanak. A munka elvégzésé
re a császár bizottságot állított fel, amelynek elnöké
vé egy korábban Dél-Itáliában működött katonai pa
rancsnokot, Protoszpathariosz Szümbatioszt tette 
meg. A bizottság összetételéről -  ellentétben a hajda
ni Tribonianuséval -  nem tudunk semmit, az ellenben 
valószínűsíthető, hogy a császár maga is kivette a ré
szét a munkából, miként későbbi apósa, Sztüliánosz 
Zautzész is. A jusztiniánuszi jogbeli latin termini 
technici graecizált (görögösített) formában kerültek 
átvételre.41 Tematikus rendszerében a Bazilika gya
korlatilag a Codex Iustiniani anyagát követi: egyház
jog, jogforrások, perjog, magánjog, államigazgatási 
jog, büntetőjog.42

VII. Konstantin császár (Porphürogennétosz. Bíbor- 
banszületett) (912-959) 945-ben javítva-bővítve újra 
kiadatta a Bazilikát. A törvénymű szövegéhez a bizánci 
jogtudomány egyik ága (az ún. szkoliaszták; szk- 
holeion, azaz „iskola”) utóbb szintén szkolionokat (de 
ez már: scholia recentiora vagy nedi paragraphai), az
az értelmezéseket fűzött. A Bazilika kizárólagossága 
egészen a -  egyben a nyugat-európai jogtudomány re
neszánszát is jelentő -  12. századig nem volt vitatott, 
ezt követően is csak szerkezeti elemzések, sziinopszis- 
zok (kb. „vázlat”) és tipukeitoszok (lat. tipucitus, kb. 
„leltár”) készültek. Egységes kézirata nem maradt fenn, 
egészen a 16. századig Nyugat-Európában ismeretlen 
volt, Cuiacius (1521-1591) volt az első, aki a lehető tel
jes kiadást szorgalmazta, azonban ez végül -  a fennma
radt részekre korlátozottan -  csak a párizsi Fabrot-nak 
sikerült 1647-ben.43

C) A császári novelláris jogalkotás
A novella a császári jogalkotó hatalom eredménye, 

funkcionálisan tkp. önálló törvény, amelynek már az el
nevezéséből is következtethetünk arra, hogy reá a lex 
posterior... elve érvényesül. Amennyiben azonban 
gyűjteménybe (Novelláé leges vagy Codex) vétetnek 
fel, úgy a gyűjtemény érvénye folytán nyerik el érvé
nyüket, amennyiben persze nem magángyűjteményről, 
hanem a császár által kiadott hivatalos műről, jogsza- 
bálytanilag önálló entitásról van szó. Az előbbiek jelen
tősége nem lebecsülendő, hiszen pl. a legnagyobb leg- 
islator, Jusztiniánusz császár novelláinak (168) sem ké
szült hivatalos gyűjteménye.44

A másik nagy törvényhozó, Bölcs Leó nevéhez 1I345 
-  szinte minden jogterületet felölelő -  novella46 is fűző
dik. Ezek azonban a házassági vagyonjog vagy a rab
szolga-felszabadítás és a menedékjog új intézményei 
kivételével valódi jogfejlesztésnek, vagyis a jusz
tiniánuszi joghoz képest lényeges elmozdulásnak még
sem nevezhetők. A Novelláé stílusa szokatlanul abszt
rakt, megfogalmazása szinte újítóan kazuisztikátlan 47 
A leóni 113 novelláról nagyrészt az ún. Codex 
Marcianus, egyebekben számos kisebb, különálló forrás 
tudósítja az utókort. Az előbbi -  amelyen egyébként az 
összes újabb kiadás alapul -  hivatalos jellegéről meg
oszlanak a vélemények. Ennek oka egyesek szerint ab
ban van, hogy a házassági jogot érintő novellák ellent
mondanak a császár házassággal kapcsolatos tényleges 
magatartásának, ugyanis míg a 22. és a 106. novella ko
moly vagyonjogi előnyöket nyújt annak a túlélő házas
társnak, aki újra nem köt házasságot, addig ő maga má
sodszor is megnősült.48 Ha azonban tekintetbe vesszük 
azt, hogy a novelláknak a preambulumi jellegű 
„Auftaktjában” a legtöbbször szerepel egy személy, 
akihez a császár az adott normát címezi, és ezek a cím
zettek -  itt legnagyobbrészt az említett Zautzész (NB. a 
császári após!) -  valójában a jogszabály megszövegezői 
voltak,49 úgy az iménti probléma nagy valószínűséggel 
elesik, és alappal gondolható, hogy a bizánci jog talán 
legjelentősebb jogalkotójának törvényhozói munkássá
gáról szóló kizárólagos forrásunk mégis hiteles.



Jog
Leó császár novelláinak tematikus anyaga igen sok

rétű. azok ui. érintik: az államabszolutizmus-állam- 
szervezet, ill. a szokásjog érvénye és hatálya témakör
ét. a császári világi jognak a vallás normáihoz (ius div- 
inum), ill. az állami egyházjoghoz (ius ecclesiasticum) 
való viszonyát, a valláspolitikát, széleskörűen a csa
ládjog és a vagyonjog intézményeit, s végül a perjo- 
got.5"

Kiemelendő még IX. Konstantin császárnak a jogi 
felsőoktatásról szóló novellája, amely újjáélesztette a 
bizánci magángyűjtemények és jogirodalom jelentős 
eredményeit produkáló jogtudós-műhelyt, a konstanti
nápolyi jogiskolát (ld. II. rész).
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Komáromi László:

A bizánci hatás kérdése 
a középkori magyar 

büntetőjogban

A  magyar jogtörténetírás régóta kutatja középkori 
törvényeink -  főképp Szent István dekrétumai
nak -  esetleges idegen forrásait.1 Ennek során 

mindezidáig szinte kizárólag nyugati mintákról esett 
szó. A számos frank és germán világi, valamint nyuga
ti egyházi gyűjteménnyel való összevetés sok hasonló
ságra derített fényt, de bizonyítható átvételre viszony
lag kevés példa akad.2 Az eddigi kutatások azonban 
jóformán alig érintették azt a kérdést, hogy vajon 
mennyiben gyakorolt hatást a középkori magyar jogra 
a keleti impérium, Bizánc törvényhozása.

Első fennmaradt királyi dekrétumaink és zsinati ha
tározataink jelentős részét büntetőjogi rendelkezések 
teszik ki. ezért a következő rövid áttekintésben ezek
nek lehetséges bizánci előképeit keresem. A szakiro
dalom a kérdés kapcsán általában csak annyit jegyez 
meg, hogy hazánkban is használatosak voltak külön
böző bizánci büntetési nemek, mint a megvakítás, az 
orr, a nyelv és a kéz levágása, valamint a hajlenyírás.3 
Tételes összehasonlításra azonban mindeddig nem ke
rült sor. Mindenekelőtt lássuk tehát, mely bizánci jog
forrásokat érdemes számításba venni a két jogrendszer 
büntetőjogának összevetésekor.

lustinianus VI. századi nagy kodifikációját létrejöt
te után hamarosan gazdag, elsősorban oktatási célú, 
görög nyelvű kommentárirodalom követte; később 
összefoglalók és kivonatok sokasága növelte az amú
gy is hatalmas joganyagot. A VII. század elejére azon
ban mind a jogtudomány szintje, mind pedig a császá
rok törvényalkotói aktivitása jelentősen lecsökkent. 
Ezen a helyzeten az Iszauriai-dinasztiához tartozó III. 
Leó császár változtatott: bizottságot hívott össze, s 
tagjainak feladatul adta, hogy a föllelhető jogkönyvek 
összegyűjtése és áttekintése után állítsanak össze egy
rövid, tömör törvénykönyvet. E munka eredménye- 
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ként született meg 741-ben a mindössze 18 címből ál
ló „válogatás a törvényekből”, röviden: Ecloga, amely 
összefoglalta a legfőbb magánjogi es büntetőjogi 
szabályokat.4 A törvénymű elvileg a iustinianusi kod- 
ifikáción alapult, a kodifikátorok azonban a gyakorlat
ban annak későbbi görög feldolgozásait használták, 
azokat is inkább átfogalmazva, semmint szó szerint 
átvéve.5 A jogtudomány aztán a Makedón-dinasztia 
idején lendült fel újra. A jogtudósok és a császár terv
be vették a „régi törvények megtisztítását”, a jogi szö
vegek újrafeldolgozását, az eredeti iustinianusi tör
vénymű részeinek egy nagy, közös műben való össze
foglalását. A munkát a IX. és X. század fordulóján, 
mintegy 25 év leforgása alatt el is végezték. Ennek so
rán először (valószínűleg 885-ben vagy 886-ban, I. 
Baszileiosz császár uralmának végen) egy bevezetés
nek szánt, a császár szándéka szerint az Ecloga helyé
be lépő jogkönyvet állítottak össze -  „Bevezetés a tör
vénybe", röviden: Eisagoge0. Főkent a iustinianusi 
joganyagot tartalmazta, annak későbbi görög feldolgo
zásai alapján. Ezt követte 888 karácsonyán -  VI. Leó 
alatt -  a 60 könyvből álló „császári törvények" kihir
detése. A Baszilika7 az eredeti iustiniánusi törvénymű 
szabályait foglalta egységes rendszerbe, címenként a 
Digesta. a Codex majd a Novellák megfelelő részeit 
egymás után szerkesztve, immár az egészet görög 
nyelven. Az anakatharszisz utolsó állomásaként publi
kálták végül 907-ben az ún. „a törvény kézikönyve”, 
röviden: Prochiron8, amely 40 címében jórészt a ius
tinianusi joganyag egyes szabályait és Leó saját rende
letéit tartalmazta. A „hivatalos” bizánci jogot tehát lé
nyegében e négy törvénykönyv -  az Ecloga, az 
Eisagoge, a Prochiron és a Baszilika -  tartalmazta.9 
Később számos magángyűjtemény is keletkezett, ame
lyek vegyesen válogattak a hivatalos anyagból.10 A 
későbizánci kor aztán a világi jogtudomány hanyatlá
sát hozta. Az utolsó jelentősebb jogkönyv az 1345-ben 
kiadott, hat könyvből álló Hexabiblos volt.

A felsorolt bizánci törvénykönyvek rendszerint 
utolsó (vagy utolsó előtti) fejezete (címe, könyve) tar
talmazta a büntetőjog szabályait. Ezek alapját az Eclo
ga 17. címe képezte, amit szinte változtatás nélkül át
vett az Eisagoge és a Prochiron is, s az eredeti iustini
anusi büntetőjogra visszatérő Baszilika is részben tar
talmazott.11 Ez az anyag tehát -  főleg a birodalom-


