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A  bolognai jogiskola Imeriust követő nemzedékét
hagyományosan a négy doktor (quattuor doc- 
tores) összefoglaló elnevezésével jelölik. Bulga- 

ms, Martinus, Hugó és Jacobus személyéről van szó, akik 
a legenda szerint mind Imerius tanítványai voltak. Közü
lük Bulgarus volt a legidősebb, és Jacobus a legfiatalabb. 
Imeriustól alig maradt fenn olyan alkotás, amelyet bizto
san neki lehetne tulajdonítani. Még a glosszák vonatko
zásában sem tudjuk egyértelműen azonosítani az Imerius 
által írt glosszákat. Éppen ezért van nagy jelentősége az őt 
követő bolognai jogtudós nemzedéknek, hiszen ők voltak 
azok, akik a bolognai jogtudomány megszilárdításában 
közreműködtek, műveikkel, politikai szereplésükkel hoz
zájárultak az európai jogtudomány kibontakozásához.1

A bolognai jogiskola 
I meri üst követő 
nemzedéke: Bulgarus, 
Martinus, Hugó 
és Jacobus

/. Bulgorus

Imerius leghíresebb tanítványáról, Bulgarusról tulajdon
képpen a fennmaradt anekdotákon és okleveleken kívül 
elég keveset tudunk. Való
színűleg bolognai lehetett, 
ahogyan Martinus, Jacobus 
és Hugó is. Diplovatatius pi
sai származásúnak mondja.
A tévedés oka valószínűleg 
elírás lehetett, Bulgams ne
vét Bandinus Familiatus ne
vével keverhették össze, aki 
valóban pisai volt. Odofre- 
dus szerint Bulgamst Bur- 
gundio Pisanus személyével 
is gyakorta összekeverték.
Az előbbi tévedés lehetett az 
oka annak is, hogy Bulgarus
ról a későbbi történetírók azt 
feltételezték, hogy görögül 
is tudott, ami teljesen nyil
vánvaló, hogy hamis állítás.2

Valószínűleg tehetős csa
ládból származott, bár Sa- 
vigny szerint nem volt nemes.
1100 körül születhetett, és 
1166. január 1-jén halt meg, 
bár ez utóbbi időpont vitatott.
Imerius tanítványaként tőle 
tanulta a glosszátorokra jel
lemző módszerek alkalmazá
sát, a Corpus iuris civilis ér
telmezését. Imerius tanításait 
maga is továbbfejlesztette, új műfajokat alkotott és mestere 
nyomában hozzájámlt a római jog további fejlődéséhez.

A legenda szerint Imerius idős korában vita támadt a 
tanítványok között az utódlás kérdésében. A tanítványok 
kérték, hogy Imerius maga jelölje ki utódját. Imerius két
értelmű hexameterben („Bulgams os aureum, Martinus 
copia legum, Mens legum est Ugo, Jacopus id quod ego”) 
válaszolt, amelyben Bulgamst az „os aureum” jelzővel il
lette. Az os aureum elnevezés sokszor feltűnik a későbbi

glosszátoroknál3 is; Imerius minden bizonnyal Bulgams 
kvalitásait akarta kiemelni vele. Meg kell jegyezni, hogy 
az Imeriusról és tanítványairól szóló legenda több válto
zatban maradt fenn. Egyes kéziratok Imerius idézett sza
vait úgy értelmezték, hogy a utódjául Jacobust jelölte ki.

Más kéziratok arról számol
nak be, hogy négy tanítványa 
egymás között versengett az 
utódlásért, de Imerius egyi
ket sem akarta utódjául je
lölni, hanem mindegyiknek 
meghagyta, hogy saját isko
lát nyissanak. Az elbeszé
lések abban sem egyeznek 
meg, hogy Imerius halálakor 
mondta-e a fenti szavakat, 
vagy pedig, mint ahogyan 
azt egyes kéziratok alap
ján feltételezni lehet, a fenti 
szavak akkor hangzottak el, 
amikor Imerius eltávozott 
Bolognából, mert eredetileg 
sem volt bolognai születésű 
(’ Gamerius Teutonicus ’).
Rá kell mutatni azonban 
arra, hogy Jacobus Imerius 
tanítványai közül szinte a 
legjelentéktelenebb volt, leg
alábbis az utókor szemében. 
A két legjelentősebb tanít
vány mindenképpen Bulga
ms és Martinus volt.

Bulgams és Martinus ver
sengését sok jelentős anek
dota és legendás elbeszélés 

is megörökítette. Odoffedus szerint Martinus jobban értett 
a hízelgéshez és a császár kegyeinek kereséséhez, mint 
Bulgams. Ahogyan Odoffedus mondja: Martinus „sciebat 
melius applaudere”. A császári kegy kimutatása rendsze
rint nem is maradt el, mert Martinus értett hozzá, hogyan 
kell befolyásolni a császárt. Ezt mutatja, hogy a Codex 
egy helyével kapcsolatban (C. 2.27.1) Bulgams és Marti
nus között felmerült vitában Martinusnak sikerült elérnie, 
hogy az ő véleményét emelje törvényerőre a császár.

Imerius munka közben
(Luigi Seirafestménye, Bologna, Palazzo d ’Accursio)
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történeti szemle

A Codex idézett helye (C. 2.27.1) szerint a minor nem 
kérheti az in integrum restituíiót, ha az általa megkötött 
szerződést később esküvel megerősítette.4 Bulgarus sze
rint ez a rendelkezés csak arra az esetre vonatkozik, ha 
a minor által kötött szerződés egyéb tekintetben ép volt. 
Ha azonban a szerződést a gyám hozzájárulása (auctoritas 
tutoris) vagy a bíró decretuma (decretum iudicis) nélkül 
kötötte meg, vagyis a szerződés a gyám auctoritasa vagy 
a bíró decretuma hiányában érvénytelen volt, akkor azt a 
későbbi eskü sem erősítheti meg. Martinus ellenkező ál
láspontot képviselt,5 s azt mondta, hogy a minor által es
küvel megerősített szerződés az eskütétel által érvényessé 
válik, és a minor in integrum restitutiót nem kérhet.

A császár természetesen a feltétlen támogatásért fel
tétlen lojalitást is igényelt Martinustól, aki szívesen tel
jesítette a császár kéréseit és mindig késznek mutatkozott 
az uralkodó véleményét helyeselni. így volt ez akkor is, 
amikor a császár az iránt tudakozódott Bulgarustól és 
Martinustól, hogy vajon megilleti-e őt a dominus mundi 
cím. Martinus természetesen feltétlen igennel válaszolt, 
Bulgarus azonban azt mondta, hogy a császár magát csak 
közjogi értelemben tekintheti dominusnak, magánjogi 
értelemben azonban nem tulajdonos.6 A közhatalom gya
korlása érintetlenül hagyja a magántulajdont, a császár 
pedig köteles tiszteletben tartani azt.

Martinus és Bulgarus ellentéte Bulgarus családi viszo
nyaival kapcsolatban is felmerült. Bulgarus ugyanis a ró
mai jog alapján azt tanította, hogy a hozomány tulajdonjo
ga nem száll át a férjre, ennél fogva a feleség halála után 
a férj köteles azt a feleség családjának visszaszolgáltatni.7 
Odofredus szerint Bulgarus első feleségének halála után 
apósa felkereste Martinust, hogy tőle jogi tanácsot kérjen. 
Martinus azt válaszolta, hogy ha tőle követelnék vissza a 
hozományt, akkor ő nem adná vissza, de Bulgarustól nyu
godtan visszakövetelheti, hiszen ő másképpen vélekedik. 
Bulgarus azonban erkölcsileg következetesnek mutatko
zott, és visszaszolgáltatta a hozományt, ami pedig Marti- 
nusnak nagyon nem tetszett, mert nem tudta rábizonyítani 
Bulgarusra az erkölcsi hitványságot.

Bulgarus és Martinus vitáit sokan sokféleképpen ma
gyarázták. Bizonyos, hogy nem pusztán személyes riva
lizálásról volt szó, annak ellenére, hogy Odofredus elbe
széléseiből erre következtethetnénk. Egyesek úgy vélték, 
hogy Bulgarus és Martinus ellentétei a betűszerinti és a 
szabadabb, értelemszerinti törvényértelmezés ellentétére 
vezethető vissza. E vélemény szerint Bulgarust a fogal
mi jogtudomány (Begrijfsjurisprudenz), Martinust pedig 
a célkutató jogtudomány első hívének tekinthetnénk. Az 
értelmezési technika különbözősége valóban szembeötlő, 
más szempontokat is figyelembe kell azonban vennünk. 
Amint a hozomány tulajdonjogáról szóló vita is mutatta, 
ebben a vitában két jogi hagyomány ütközött egymással. 
Bulgarus a római jogi felfogást képviselte, Martinus véle
ménye ellenben a langobárd joghoz állt közelebb, amely 
a faderfium intézményével kapcsolatban úgy rendelkezett, 
hogy a hozomány a félj tulajdonába megy át.

A római jog és a langobárd jog ellentétét kiválóan ki
emeli az az anekdota8 is, amely a D. 41.1.55-tel kapcso
latban merült fel. Bulgarus tanítványainak az említett sza

kaszt úgy magyarázta, a római jog megengedi az uratlan 
földterületen felállított csapdába esett vad birtokbavételét 
és a rajta való tulajdonszerzést. Amikor azonban Bulgarus 
tanítványa a lóháton megtett hosszú út során megéhezve 
a kitett csapdába esett vadkant meg akarta sütni, hogy be
lőle megvacsorázhassanak, Bulgarus ellenezte a dolgot. 
A tanítvány tiltakozott, hiszen Bulgarus az elméletben 
másképpen magyarázta az esetet. Bulgarus azt válaszol
ta, hogy a véleménye nem változott, de nem célszerű azt 
a gyakorlatban is megvalósítani, mert a környékbeliek 
nem ismerik a római jogot, és jól elcsépelnék őket, ha az 
elméletet a gyakorlatba akarnák átültetni. A langobárd 
jogszokások és jogi hagyományok még sokáig tartották 
magukat, és a római jog csak fokozatosan tudott magának 
a gyakorlatban is pozíciókat szerezni.9

Ha a gyakorlatban nehezen is érvényesült a római jog, 
a császári politikában egyre inkább szerepet kapott. A csá
szárok gyorsan felismerték a római jog előnyeit, amely 
alapjában véve a monarchikus hatalmat támogatta. így 
volt ez az 1158-ban tartott roncagliai diétán is, amikor a 
császár magához hívatta Imerius utódait, hogy kikérje vé
leményüket az őt állítólagosán megillető regália-jogokról. 
Jellemző, hogy Bulgarus, Martinus, Jacobus és Hugó vo
nakodtak közvetlenül kiszolgálni a császár akaratát, bár 
azt visszautasítani nem volt bátorságuk, ezért arra kérték a 
császárt, hogy válasszon ki a lombard városokból két-két 
bírót, hogy velük együtt ítélkezhessenek.10

A roncagliai diéta döntése szerint a városok megtarthat
ták mindazon jogaikat, amelyeket nemcsak szokásjog, ha
nem írásos császári privilégium alapján gyakoroltak. A di
étán külön is kiemelték, hogy a városok továbbra is maguk 
választhatják meg a városi tisztviselőket.11 A városok élén 
a l l .  század végétől kezdve városonként különböző szá
mú consul állt. A leggyakoribb az volt, amikor két consul 
állt a város élén, de volt olyan város is, amelynek élére 
három, négy, öt, hat, húsz, sőt hatvan consult választot
tak. A diéta után, 1159-ben, a diétán lefektetett elvek és 
szabályok ellenére, Milánóban megjelentek a császár kö
vetei, hogy kinevezzék a város tisztviselőit. Savignynak 
sem volt világos, hogy mi volt az oka annak, hogy a di
éta kifejezett rendelkezései ellenére a császár mégis bele 
akart szólni a városi tisztviselők kinevezésébe. Savigny 
szerint12 ennek magyarázatát a prágai kanonok, Vincen- 
tius beszámolójában kell keresnünk. Elbeszélése szerint a 
császár még a diétán magához hívatta a milánói consulo- 
kat, és megkérdezte tőlük, hogyan biztosíthatná a lombard 
városok lojalitását a maga számára. Azt válaszolták, hogy 
ültessen megbízható császári hivatalnokokat a városok 
élére. Ok bizonyára nem is gyanították, hogy a császárnak 
milyen tanácsot adtak, hiszen a diétán már rögzítették azt, 
hogy Milánó városa a saját tisztviselőit saját maga választ
hatja. A consulokat tehát inkább a többi várossal szembeni 
ellenséges érzés vezethette, amikor a császárnak a fenti 
tanácsot adták.

A milánóiak természetesen be sem engedték a császár 
követeit a városba. A kirobbant háborúban a császár be
vette, s 1162-ben teljesen leromboltatta Milánó városát, 
úgy, hogy kő kövön nem maradt. A császár győzelmei lát
tán a többi lombard város is behódolt a császárnak, aki
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tisztviselőket
akiket podestának neveztek, 
ták azonban önkényuralmat

Az

de calumnia). Bulgarus azt válaszolta, hogy a törvény ezt 
ugyan elrendeli, de a szokásjog ezt nem követeli meg,15 
ezért nem köteles rá.

Egy harmadik perben pármaiakat gyanúsítottak bűn-
detlenség persze gyorsan kirobbant, és a városok közös 
érdekeik védelmére 
szövetségbe tömörül
tek. A Lombard Liga 
császár elleni hábo
rúja sikeresnek bizo
nyult, mert a császár 
1176-ban Legnanónál 
visszavonulásra kény
szerült. Hosszas tár
gyalás után, 1183-ban 
kötötték meg kompro
misszumot tartalmazó 
konstanzi békéi,, amely 
elismerte a szabad 
tisztviselő-választás 
jogát, a konstanzi 
béke (Pax Constan- 
tiae) pontjait pedig a 
Libri Feudorum után 
a Corpus iurisba is 
felvették.

A konstanzi béke

cselekmény

után
megtartották

Henricus de Alemannia eőadása a bolognai egyetemen 
(Laurentius de Voltolina miniatúrája a Liber ethicorum des Henricus 

de Alemannia című kódexből, 14. század második fele)

önkényuralom

téséhez a törvényben 
előírt időt kért,16 de a 
császár delegált bírája 
vonakodott Bulgarus- 
nak engedni, mivel 
szerinte a hivatkozott 
szakaszok csak a csá
szár személye előtt 
folyó perre vonatkoz
nak. Végül is azonban 
tíz napot engedélye
zett Bulgarusnak, 
amely elegendőnek 
bizonyult arra, hogy 
a gyanúsítottak meg
szökhessenek. (Való
színű, hogy az előbbi 
perben említett Boso 
és az ebben a perben 
említett Berco sze
mélye megegyezik a 
császár által kijelölt

podestával, 
1. akit az álta-

német

podesta-rendszert. A podestát egyszemélyben választották la gyakoroll 
a város irányítására, és sohasem lehetett a város polgára. meggyilkoltak, így az említett két per is erre az időpontra
Jogügyletet városi polgárokkal nem köthetett, és pártat- datálható.)

Bulgarus Bolognában ítélkező tevékenységet is ellá
tott. 1154. március 24-én „ causarum et legis docíor "-ként 
szerepelt egy perben, április 9-én pedig egy másik perben 
Martinusszal, Hugóval és Jacobusszal együtt vett részt.17 
Bulgarus halála után háza a nodesta hivatali helyisége lett,

lannak kellett maradnia. Hivatali idejének végén a syn- 
dicatus-eljárasban vonhatták felelősségre az elkövetett 
törvénytelenségek miatt. Érdeke volt tehát az, hogy tevé
kenységében semmi kivetnivalót ne találjanak, és ezt csak 
úgy érhette el, ha a római jogra támaszkodott.

Bulgarus és Martinus a kor jelentősebb pereiben is 
részt vett, amelyről a következő tudósítások maradtak megjelölésből és Bulgarus ítélkező tevékenységéből né-
fenn. A császár hűbéresei, a barcelonai és a baux-i grófok hány középkori történetíró aztán arra következtetett, hogy
már régóta versengtek Provence birtokáért.13 Mindketten Bulgarus a császár megbízásából Bolognában a vicarius

imperialis tisztségét töltötte be, erre azonban semmilyen

hozták a városi statútumokat. Az

azt
hűtlenséggel (infidelitas)

aki
ta.14 Az ügyet a császár elé vitték, aki a per előkérdéseinek 
eldöntésére delegált bírót küldött. A császár megbízottja 
a baux-i gróf vagyonát azon nyomban le kívánta foglal
ni. A gróf védője, Rogerius, aki Bulgarus tanítványa volt, 
védence érdekében úgy érvelt, hogy jogtalan a per idő
tartamára a gróf javainak lefoglalása. A barcelonai gróf, 
(III.) Raimundus Berengár, akinek védelmét Bulgarus 
látta el, ellenkezőleg érvelt, de a bíróság Rogeriusnak 
és védencének adott igazat. Az ügy későbbi lezárásában 
Bulgarus és Rogerius már nem szerepelt, és a császár Pro
vence birtokát végül a barcelonai grófnak ítélte 1162. au
gusztus 18-án.

Egy másik perben a császár által kijelölt delegált bíró a 
felek képviseletét ellátó ügyvédet arra szólította fel, hogy 
tpgvenek esküt mivel a C. 3.1.14 előírja azt (iusiurandum

bizonyíték nincs. Bulgarus viszont az első bolognai glosz- 
szátor, aki 1151 -ben a pápai delegált bíró tisztségét ellátta. 
A római kúriánál élvezett nagy tekintélyét bizonyítja a ró
mai egyház kancellárja, Aimericus kérésére írt Tractatus
de iudiciis is.18

Az Ordo iudiciorum vagy másképpen Tractatus de iu
diciis Bulgarus művei között különösen fontos helyet fog
lal el.19 Az összeállítás első publikálója, Nicolaus Rhodius 
a De iudiciis címet adta neki és Placentinus De varietate 
actionum című summájának harmadik könyveként adta 
ki. Nicolaus Rhodius azonban tévedett, mert a mű való
jában Bulgarus írása, amely az ordo iudiciorum műfajá
nak első darabja, őt kell tehát e műfaj megalkotójának 
tekintenünk. Bulgarus tudományos teljesítménye annál is 
inkább figyelemreméltó, mert az ókori római jogtudósok 
nem tárgyalták a perjogot ilyen rendszerezett módon. Bul
garus a Corpus iuris civilis különböző részeiben szétszórt
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gyűjtötte össze, rövid terjedelmű traktátusban
egyesítve mindazt, amit

Az
járást fejti ki, a fontosabb perszemélyek, fogalmak köré 
csoportosítva mondanivalóját. Nem a peres eljárás részle
tező leírását adja, hanem inkább egyes fontosabb perjogi

ugyanis a legkorábbi lejegyzett quaestió-gyűjteménynek 
tekinthető,23 így Bulgarust a quaestio disputata műfaja 
megalkotójaként kell említenünk. A Stemma Bulgaricum 
és annak kibővített változatai, a Collectio Gratianopoli- 
tana és a Collectio Parisiensis azonban nem közvetlenül 
Bulgarus keze alól kerültek ki, hanem valamelv tanítvá-

fogalmakat magyaráz, így például az arbiter, a iudex, az nya jegyezte le és tette közzé azokat. A disputa előtt nyil- 
advocatus, az actor, a reus, a test is, az appellatio és más vánosságra
perbeli szereplők és jogintézmények lényegét kifejt
ve. A második részben néhány regulae iuris 
töredékes magyarázatát adja. A Bulgarus 
által írt előszó szerint művét Aimericus, 
a római egyház kancellárja kérésére írta.
Aimericus 1123 és 1141 között viselte

munka
Bulgarus

rrasa

A bolognai egyetem címere

korai művek minden jellegzetességével 
rendelkezik, így nem hivatkozik a Cor- 
pus iuris civilisre a felhasznált szakasz 
kifejezett említésével, de a teljes mű szin
te csak a Digestából vett idézetekből áll, 
amelyeket Bulgarus néhány közbe
vetett mondattal fűzött össze.20

Kantorowicz fedezett fel egy 
londoni kéziratban néhány Bulgarusnak tulajdonítható 
summulát. A Summula de stipulationibus eredetileg a D.
45.1.83.2 helyéhez írt glossza volt, amelyet külön kezdtek 
el másolni. A Summula de dolo a D. 4.3.7.pr. szakaszához 
írt glossza volt, a Summula de iuris etfacti ignorantia (D. adatlan, belőlük részleteket Savigny (IV,~471-480. p.) és
22.6) és a Summula de regula catoniana (D. 34.7) azon- Torelli25 tett közzé. Bulgarus néhány distinkcióját Seckel

hozták a megvitatásra kitűzött 
volt idő a felkészülésre is. A perhez hasonlóan az ac-

i reus szerepében Bulgarus tanítványai a 
^estából vett allegatiókkal alátámasztott 
ogi érveket hoztak fel saját álláspontjuk 
alátámasztására. A vitát lejegyző tanít
vány gondosan feljegyezte a felhozott 
érveket, majd pedig Bulgams válaszát, 
és sokszor saját véleményét is hozzá
fűzte.

Kantorowicz Bulgarusnak tulajdo
nította az általa közölt Matéria Codi- 

cisi és Matéria Institutionumot. A Ma
ria egy summához készített, a mű célját, 
iját kifejtő, inkább jogfilozófiai jellegű 

bevezetés. Bulgams Matéria Co- 
dicisének befolyása a Summa Tre- 
censisbea és Azo Digestum vetus- 

z írt glossza-apparátusában is kimutatható.24 
Bulgams nézeteit főként glosszái és a dissensiók mu- 
ják be. A dissensio-gyűjteményekről szóló fejezetben 

ezekről bőven szóltunk. A glosszák nagyobb része ki-

és Pescatore26 nyomtatásban is közzétette.

Marfmus

„„ summula
forráshely említése nélkül számtalan szószerinti idézetet 
tartalmaz, amelyeket Bulgams fűzött össze. Talán dokt- 
rinális szempontból a legfontosabb a Summula de iuris 
et facti ignorantia, amelyben Bulgams Imeriustól eltérő 
álláspontot képvisel. Imerius ugyanis a természetjogban
való tévedést még ugyanolyan súlyúnak tekintette, mint rena a Goxia, Cynus és Wilhelmus de Pastrengo pedig a
a pozitív jogban való tévedést, Bulgams azonban (talán Gosianus nevet használta. Szerzőségét jelölő betűjele ál-

Otto

az egynazi jog natasara) súlyosabbnak tekinti a termeszét 
jogban való tévedést a pozitív jogban való tévedéstől.21

Bulgams nemcsak az ordo iudiciarius műfajának első betűvel jelölik.

tálában M., ritkán Ma. Ez utóbbi betűjel azonban különö
sen ritkán használatos, Martinust legtöbbször csak az M.

megalkotója volt, hanem ő szerezte az első glossza-appa- Martinus szülővárosa Bologna, emellett tanúsko-
rátust is. A D. 50.17 titulusa, amely a De diversis regulis dik Placentinus, Wilhelmus de Pastrengo és Cynus is. 
iuris antiqui címet viselte, különösen hasznosnak mutat- Későbbi szerzők szülőhelyeként Cremonát, Anconát

doktrinális fejlődés szempontjából 
fokán álló gyűjteményről

vagy Firenzét jelölték meg. Valószínűleg azért tekin
tették tévesen cremonainak, mert a Gosianus nevet Jo-

is felismerte a Digesta e címének jelentőségét, és minden hannes Bassianus (vagy más írásmódban: Bosianus)
sk összefüggő, nevével hozták kapcsolatba, aki valóban Cremonábólfragmentumához

Dogmatikai
kiemelkedik Bulgams munkája, a benne megfogalmazott 
álláspontok a későbbi glosszátorokra nagy hatással vol
tak. Placentinus később kiegészítette Bulgams művét, 
de Placentinus kisebb hatását mutatja, hogy a kéziratok 
többsége csak Bulgams művét tartalmazza, és Accursius 
is Bulgams álláspontjait tette magáévá.

Bulgams az ordo iudiciarius és a glossza-apparátus rétét, amely őt mintegy a törvények másává tette. Amint 
műfajának megalkotásán kívül egy másik műfaj kialakí- arra már utaltunk, a fennmaradt legendák, tudósítások

szármázott.-7 Martmus unokája, Hugolinus Gosia Anco- 
na podestája volt; ez lehetett a másik téves állítás oka. 
Firenzeinek pedig Accursius egyik glosszájának téves 
olvasata miatt tekinthették.

Bulgamshoz hasonlóan Imerius tanítványa volt, akitől 
a legenda szerint a megtisztelő copia legum nevet kapta, 
jelezve ezzel Martinus mindenre kiteljedő törvényisme-

12
tásában is fontos szerepet játszott. A Stemma Bulgaricum ■gyűjtemények
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zeálásaként értékelhetőek. Martinus véleményei főként a 
dissensio-gyűjteményekben kaptak hangsúlyt, Bulgarus 
mellett ő a főszereplője ezeknek az összeállításoknak. 
Martinus a glosszák mellett a Digestum vetushoz, a Diges- 
tum nóvumhoz és az Institúciókhoz glossza-apparátust is 
írt, amelyek a római jog széleskörű ismeretéről tanúskod
nak.31 Az Institúció-apparátus egy részét a Lectura Vindo- 
bonensis ismeretlen szerzője is felhasználta. Ugyancsak 
a Lectura Vindobonensis részeként maradt fenn Martinus 
Matéria Institutionuma.

Distinctiók és quaestiók is kapcsolódnak Martinus ne
véhez, de a legtöbbjüket nem Martinus írta, hanem vala
mely tanítványa jegyezte le azokat. A Summa Trecensis 
részeként maradt fenn két munkája az interessévö\ és a 
birtok megszerzéséről (Tractatus de interessé, De acqui- 
renda et retinenda possessione) 32

Martinus két kisebb summáját
számítá

sának fontos kérdésével foglalkozik. Az egyházi jog a ger
mán számítást tette magáévá, míg a római jog ettől eltérő 
állíknnntnt kén viselt. Ravennában már a l l .  században

számítást bevezetni
dór pápa 1055-ben őket a törvényekben és kánonokban 
járatlan személyekként bélyegezte meg (quidam legum et 
canonum imperitis).34 A z egyházi jog tehát továbbra is a 
germán joghoz ragaszkodott, Martinus pedig az egyházi 
jog álláspontját tette magáévá. Müvében egyházi jogi for
rásokból is idéz, de Kantorowicz kutatásai alapján meg
állapítható, hogy nem Gratianus DecretumiX használja, 
hanem a Polycarpus című gyűjteményből idéz, így műve 
1140 előtt keletkezhetett.

Martinus másik summulája a De iure dotium címet viseli. 
A hozomány (dós) tulajdonjogának kérdése különösen vita
tott kérdés volt. A Corpus iuris civilis alapján azt is alá lehe
tett támasztani, hogy a dós a félj tulajdonába megy át, és azt 
nem kell visszaszolgáltatnia a feleség halála után, de ennek 
ellenkezője mellett is lehetett érvelni. A kérdés gyakorlati 
jelentőségét az adta, hogy a középkorban a gyermekágyi láz 
folytán a félj sokszor özvegyen maradt, a hozomány pedig 
esetenként nagy értékű volt. Martinus e művében is amel
lett érvelt, hogy a hozomány a félj tulajdonába megy át, és 
azt nem köteles visszaszolgáltatni.

III. Hugó de Porta Ravermate

Bulgarus véleménykülönbségeit. Az elmélet általában, fő
ként Johannes Bassianus, Azo és Accursius tevékenysége 
folytán, Bulgarus véleményét fogadta el. A gyakorlatban 
azonban sokszor Martinus kerekedett felül, amint ezt a 
Sacramenta puberum császári constitutio és főképpen 
azok a pápai dekretálisok mutatják, amelyek az ő vélemé
nyét fogadták el28 (X. 2.28.6 és X. 2.12.5).

Hostiensis „ homo spirituális ”-ként magasztalja Marti- 
nust, aki mindig az aequitast tartotta szeme előtt, szemben 
Johannes Bassianusszal, aki „tamquam animaF ragasz
kodott a római joghoz, mivel még azt sem tudta, „ quae 
sunt spiritus”.29 Hostiensis valószínűleg nem arra utal, 
hogy Martinus álláspontja egyes esetekben jobban meg
felelt a ius divinumnak, hanem inkább arra célozhat, hogy 
Martinus jobban tekintetbe vette az egyházi jogot, és nem 
csak a római jogra támaszkodott. Hostiensis szerint az 
egyházi jog képviselné a magasabb rendű, a méltányos
ságnak jobban megfelelő megoldásokat, míg a római jog 
ennek híjával lenne.

Martinus közvetlen tanítványairól nincsen hírünk. Bár 
Placentinust néhányszor Martinusszal együtt említik a 
dissensio-gyüjtemények és Odoffedus is, ez azonban csak 
egyes esetekbeni véleményegyezést takar, teljes egészé
ben nem bizonyított az, hogy Placentinus Martinus tanít
ványa lenne, hiszen Placentinus sok tekintetben őt is bírál
ja. E feltételezés ellen szól az is, hogy Placentinus az általa 
írt Summa Institutionumbm nem idéz más glosszátort, 
csak Bulgarust. Az ebben a műben idézett hat hivatkozás
sal azonban még nem lehet alátámasztani azt az állítást 
sem, hogy Placentinus Bulgarus követője lenne.

A Placentinus által képviselt álláspontok inkább Mar
tinus nézeteihez állnak közelebb, így például Martinus 
véleményét tette magáévá a dós tulajdonjogának vagy a 
minor esküjének a kérdésében. Martinushoz hasonló vé
leményt képviselt Placentinus a senatusconsultum Velle- 
ianummaX kapcsolatban is.30 Az is figyelemre méltó, hogy 
Placentinust leginkább Johannes Bassianus és Azo bírálta, 
akik egyértelműen Bulgarus nézeteit tették magukévá, 
ami Tourtoulon szerint arra enged következtetni, hogy 
Placentinus Martinust követte a gosianusok élén. Ez az 
állítás azonban határozottan túlzottnak tekinthető, mivel 
valójában nem alakultak ki világosan elkülönült iskolák, 
Martinus és Bulgarus vitáját tévedés lenne a sabinianusok 
és proculianusok vitájához hasonlítani.

Martinus halálának pontos időpontját nem ismerjük. 
A hagyomány szerint ugyan Bulgarusnál fiatalabb volt, 
Bulgarus mégis túlélte őt. Martinus még részt vett a ronca- 
liai diétán (1158), így valószínűleg 1158 és 1166 között 
halt meg. Leszármazottai is híres jogtudósok voltak. Fia 
iudexként tűnik fel, unokája, Hugolinus Gosia pedig híres 
legista és ezenfelül Ancona podestája volt. Dédunokája 
Faenza podestájaként tovább növelte a család hírnevét.

Martinus műveiből Savigny (IV, 481^193) még csak a 
glosszákat ismerte. Elemzésükből nem igazolható, hogy 
Martinus minden tekintetben az aequitas védelmezője 
volt, véleménye sokszor egyezett a Bulgarus által képvi
selt állásponttal. Savigny néhány glosszáról azt is bizo
nyította, hogy bár azok Martinus betűjelével maradtak 
fenn, inkább Imerius vagy mások glosszáinak paraffa-

A bolognai doktorok közül a legkevesebb adat Hugóról 
maradt fenn. Ottó Moréna interpolált krónikájában Imeri- 
us őt mens legummk nevezi, valószínű tehát, hogy ő maga 
is Imerius tanítványa volt. A l l .  század első negyedében 
születhetett Bolognában. Apját Albericus Lombardusnak 
hívták, nevéből arra következtethetünk, hogy Lombardi
ából vándorolt Bolognába, Hugó azonban már valószínű
leg Bolognában született.

A fennmaradt dokumentumokban Hugó nevét kétfé
le módon írják. Az egyik változatban langobárd módra 
Ugo de Albericómk írják, ezzel is apja nevére utalva. 
Az 1154 után feltűnő másik változatban az Ugo de Porta 
Ravennate megjelölést használják, amely Bologna egyik



negyedére utal. A bolognai városnegyedeket ugyanis 
az egyes városkapukról nevezték el, ennek megfelelő
en Hugót ahhoz a városnegyedhez fűzhették szorosabb 
kapcsolatok, amely a Ravenna felé vivő városkapu mel
lett terült el.

Hugó nevét szinte mindig az Ugo formátumban írták, 
ennek ellenére a mai szakirodalomban bevett szokás a 
Hugó név használata. A glosszátor betűjele V. vagy Ug., 
vagy pedig nevének rövidsége miatt Ugo. Hugót nem 
szabad összekevernünk a hasonló nevű, de később élt 
jogtudóssal, Hugolinus de Presbyteris alakjával, akinek 
betűjele: H.

A legkorábbi oklevél, amely Hugót említi, 1144-ből 
való.35 Sokszor szerepel causidicusként a különböző ok
iratokban. Hübéijogi kérdésekben is ítélkezett.36 Valószí
nűleg 1166 és 1171 között halt meg.

Hugónak több művet is tulajdonítanak. Ezek közül tel
jes bizonyossággal csak a glosszákról állítható az, hogy 
szerzőjük a híres glosszátor. Hugó glosszái különböző 
kéziratokban elszórva találhatók, s a glosszák száma nem 
túl nagy.37 A kéziratok későbbi másolói betűjelét gyakran 
összekeverhették más glosszátorok betűjeleivel, ezért a 
szerzőség kérdése a glosszák esetében is alapos vizsgá
lódást igényel.

Savigny Hugónak tulajdonította az egyik legkorábbi 
distinkciógyüjteményt, amely több mint 14 kéziratban 
maradt fenn, a kéziratok tartalma azonban nagyon eltérő. 
Egyes kéziratok töredékes formában hozzák ezt a gyűj
teményt. A distinkciók száma nagyon változó. Egyes 
kéziratok 88, mások 70, ismét mások csak 58 distinkciót 
tartalmaznak. A legtöbb distinkciógyűjtemény nem nevezi 
meg a gyűjtemény összeállítójának nevét. Azok a kézira
tok, amelyek nem névtelenek, leginkább Hugó és Albe- 
ricus nevét említik, Hugónak tulajdonítva a gyűjtemény 
eredeti változatát, amelyet később Albericus dolgozott át. 
A gyűjteményt idéző glosszátorok többsége, így Roffre- 
dus, Odoffedus és mások Albericus nevét említik szerző
ként. A mai kutatás álláspontja egyetért Savignyval ab
ban, hogy az egyik legkorábbi distinkció-gyűjteményről 
van szó, a gyűjtemény összeállítása azonban nem Hugó 
érdeme. Számos distinkciónak Hugó a szerzője, mások 
Albericustól származnak. A különböző gyűjtemények úgy 
keletkeztek, hogy az eredeti gyűjteményt különböző mó
don dolgozták át.38 A több mint 14 kézirat közös eredetét 
nem tagadhatjuk, és ezért ezeket a Hugo-Albericus-gyűj- 
temények néven említi a szakirodalom.

Hugó neve a dissensio-gyüjteményekben is feltűnik. 
Hugó említése azonban rendkívül ritka, a dissensiók fő
ként Bulgarus és Martinus véleménykülönbségeiről szól
nak. Hugó és Jacobus legtöbbször csak csatlakoznak Bul
garus vagy Martinus véleményéhez, önálló álláspontot 
ritkán foglalnak el.

Hugó neve alatt maradt fenn az a kézirat is, amely a 
Summula de pugna címet viseli.39 A mű a langobárd jog 
alapján dolgozza fel a duellum és apurgatio (tisztító eskü) 
témáját. A kézirat szerint a mű szerzője Hugó, de Kantoro- 
wicz feltételezése szerint lehetséges, hogy egy ugyanilyen 
nevű, de más szerzőről van szó. Ezt két tény is alátámaszt
ja. A glosszátorok ugyanis, főként a kezdeti időkben, ki

zárólag a római jogot glosszálták, míg a langobárd jogot 
megvetően kezelték, ezért valószínű lehet az a feltétele
zés, hogy ez a mű nem Bolognában, hanem Paviában ke
letkezett. Ezt igazolja az Ariprand és Albertus Lombarda 
kommentárjában felfedezhető párhuzam is.

Kantorowicz fedezte fel egy londoni kéziratban a Sum
mula de petitioné haereditatis című művet, amelyet a hí
res glosszátomak tulajdonított. E rövid summát a kézirat
ban található más művekkel együtt kritikai kiadásban is 
közzétette.40

Valószínűleg Hugótól származik a Nicolaus Rhodius 
által Mainzban, 1530-ban, tévesen Placentinus De actio- 
num varietatibus summájának 4. könyveként kiadott ‘Si 
quis de quacunque re’ kezdetű ordo iudiciarius. Kantoro
wicz feltételezését stiláris hasonlóságok és a 19. címben 
található, Hugó nevét említő iratminta támasztja alá. Bi
zonyosan korai műről van szó, de a műben említett Hugó 
kiléte nem tisztázott. Gouron szerint dél-francia alkotásról 
van szó, amelyet Rogerius, Geraudus vagy Placentinus is
kolájában iktattak bele a Nicolaus Rhodius által publikált 
compendiumba. A hat különböző művet együtt másolták, 
és a 12. század második felében dél-franciaországi isko
lákban használták.

A Collectio Gratianopolitánábán összesen 14, a Col- 
lectio ParisiensisbQn összesen 2 quaestiója maradt fenn. 
Valószínűleg Bulgarus Summula de iuris et facti ignoran- 
tia című művét is Hugó bővítette ki.

IV. Jacobus

A híres glosszátor neve Jacobus vagy Jacobus de Porta 
Ravennate. Ez utóbbi kiegészítés arra utal, hogy Iacobus 
a ravennai városkapuról elnevezett bolognai városnegyed
ben működött, vagy onnan származott, ahogyan Hugó is, 
de nem voltak testvérek, amint azt feltételezték. Odofre- 
dus Iacobus antiquus doctomak nevezi, hogy megkülön
böztesse Iacobus Balduinitől, aki több mint egy évszázad
dal később volt Odofredus mestere. Iacobus glosszáinak 
betűjele Ja. vagy Jaco., de leggyakrabban csak J.

Iacobus bolognai származását igazolja, hogy leggyak
rabban a de Porta Ravennate melléknévvel említik. Iaco- 
bus apja, akit Hildebrandusnak hívtak, szintén bolognai 
őslakos volt, ugyanígy Iacobus fia, Albertus, és többi le
származottja is ennek a városnak a polgára volt.

Ottó Moréna interpolált krónikájának már idézett része 
arról beszél, hogy Imerius őt jelölte ki az általa alapított 
jogiskola vezetésére, mert benne látta a méltó utódot mű
vének folytatására. Az említett legenda más változatai 
azonban úgy tanúskodnak, hogy Imerius nem kívánt ma
gának utódot jelölni, hanem mindegyiknek meghagy
ta, hogy a saját véleményüket és felfogásukat követve 
önálló iskolát nyissanak. Iacobus tevékenységét ismer
ve valóban érthetetlennek tűnik, hogy Imerius miért őt 
jelölte ki utódjául. A fenti feltételezés ellen szól, hogy 
Iacobus volt közöttük a legfiatalabb, Imeriusnak inkább 
a legidősebb Bulgarust kellett volna utódjául jelölnie, ha 
a kor szokása szerint járt volna el, bár meg kell jegyezni, 
hogy Bulgarus és Iacobus között a korkülönbség való-
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színüleg nem lehetett több 15 évnél. Az Imeriusról szóló 
fenti legenda ellen szól az is, hogy Iacobustól a glosz- 
szákon kívül nem maradt fenn olyan mű, amelyet teljes 
bizonyossággal neki tulajdoníthatnánk, és a dissensio- 
gyüjteményekben is csak keveset szerepel, sokkal jelen
tősebb súlyt tulajdonítanak Bulgarusnak és Martinusnak. 
Mint minden legendának, ennek az elbeszélésnek is le
hetett valamilyen valóságalapja. Ottó Moréna interpolált 
krónikájával egyezően Huguccio summája is (ad. C. 2 
qu. 6 c. 31) Jacobus nevét emeli ki Imerius utódjai közül. 
Az utókor legnagyobb sajnálatára azonban nem indokolja 
meg ezt az eljárását.

Jacobusról elsőként egy 1151-ből fennmaradt ítéletle
vél tudósít. Egy adásvételi szerződés megkötésekor, 1153- 
ban mint lacobus legislator szerepel.41 1154-ben lacobus 
causidicus, 1157-ben lacobus legis doctor. 1169-ben egy 
perben lacobus vir pívdentissimus el admirabilis oralor. 
Ebben a perben Aldricussza\ és Pilliusszal együtt vett 
részt. 1178. október 11-én halt meg, özvegyen hagyva fe
leségét, akit Iulittának hívtak.

Jacobustól számos glossza maradt fenn, amelyet Sa- 
vigny (IV, 494-497. p.), Torelli42 és Converso43 publikált. 
Jacobus a Codexhez apparátust is szerkesztett, amely 
csak töredékekben maradt fenn (C. 1.1-3; C. 1.14; C. 
1.18; C. 2.1). Több distinkció,44 a Colledio Parisiensis- 
ben 13, a Collectio Gratianopolitában 5 quaestio szárma
zik tőle, de a Codexhez és a Digestához több summulái 
is írt.45

A szakirodalomban vitatott kérdés, hogy Jacobustól 
származik-e a glosszátorirodalom első büntetőjogi müve,

a Tractatus críminum, amelyet elsőként Nicolaus Rhodius 
publikált Placentinus neve alatt a De actionum varietati- 
bus 6. könyveként (Magontiae, 1530). Stiláris hasonlósá
gok és egyes kéziratok Kantorowicz szerint Jacobus szer
zőségét támasztják46 alá, A. Gouron viszont az értekezést 
a francia jogiskolának tulajdonítja, mivel az a Summa Tre- 
censisi is felhasználja.47

A mű mind anyagi jogi, mind eljárásjogi kérdésekkel 
foglalkozik. A következő hét címre oszlik: 1. De accusati- 
onibus, 2. Quibus non licet accusare, 3. De divisione cri
minum, 4. Ad legem Iuliam de adulterio et stupro, 5. Ad 
SC Turpillianum et de abolilionibus, 6. De quaestionibus, 
7. De eriminibus. Kizárólag a jusztiniánuszi joganyagot 
használja fel, jelentőségét az adja, hogy az első büntetőjo
gi traktátus a glosszátorirodalomban.

V. Összefoglalás

Az Imeriust követő nemzedék -  Imeriustól eltérően -  már 
terjedelmében is tekintélyes müvet, müveket hagyott az 
utókorra. Jogtörténeti, tudománytörténeti jelentőségük 
felmérhetetlen. Nélkülük nem tudott volna megszilárdulni 
az európai ius commune, amely az európai jogrendszerek 
alapját képezi. A négy doktor jelentőségét nem szabad le
becsülnünk. Az ö müveiket ugyan lényegesen kevesebb 
kézirati példány őrzi, de hatásuk megnyilvánul Accursius- 
nál és a glosszátori iskola más nagy alakjainál is. A kom
mentátorok is hivatkoznak rájuk, ami illusztrálja nagy je
lentőségüket az európai jog hosszú évszázadaiban.
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A Diocletianus (284-305) és Constantinus (312-
337) császárok uralkodásától számított késő római 
hadszervezet magában hordozta az egész biroda

lom történetét meghatározó politikai változások nyomait. 
A rendszer változó vagy átmeneti jellege különösen a had
kiegészítés és hadsereg-utánpótlás módszereiben szembe
tűnő. A témával foglalkozó munkák alapvetően elfogad
ják a Mommsen által felállított kategóriákat, miszerint a 
késő római haderő utánpótlását az a) önkéntes jelentkezés 
(Dér freiwillige Eintritt in das Heer); b) a földesúri ka
tonaállítás (Die Rekrutenstellung des Grundbesitzers); c) 
az örökletes szolgálati kötelezettség (Erbzwang) és d) a 
barbár népelemek hadseregbe állításának forrásaiból biz
tosították.1 A későbbi feldolgozások a csoportosítást any- 
nyiban módosítják, hogy a barbárok hadseregbe állítását 
nem mint hadkiegészítési, hanem mint „politikai” vagy 
„etnikai” kategóriát említik. Nehezen vitatható ugyanis 
-  amire a Mommsen tipizálását egyébként átvevő Ka- 
rayannopulos is rámutat2 - ,  hogy a barbárok önkéntes 
jelentkezés és, mint látni fogjuk, a földesúri katonaállítás 
keretei között is bekerülhettek a római hadseregbe, ebben 
a megközelítésben lefedik az első két kategóriát, azokkal 
„közös halmazuk” van.

Várady -  Mommsen és Karayannopulos felállítását 
mintegy ötvözve -  tovább árnyalja a barbár elem sze
repvállalásának módozatait, mivel azon belül elkülöníti
a) a félszabad katonai telepek (laeti, gentiles) állításkö
telezettségét; b) a barbár népi-katonai telepek szerződé
ses katonaállítását (foederati) és c) a külföldi toborzást, a 
függőségi területek és katonailag legyőzött népcsoportok 
(deditilii) esetenkénti újoncszolgáltatását.3 Sander -  a té
mában alapvető fontosságú -  tanulmánya érthetően nem 
kezeli hadkiegészítési szempontból külön kategóriaként 
az „etnikailag” különböző barbár lakosság hadseregbe 
építését, bizonyítottan mutat rá, hogy a külföldi elem a ró
mai hadsereg és hadkiegészítés minden szegmentumában 
jelen volt.4

Kelemen Miklós

Hadkiegészítés 
és hadsereg
utánpótlás a késő 
Római Birodalomban 
-  jogtörténeti források 
tükrében

A rendszer sokoldalúsága a birodalom jól ismert politikai 
és területi viszonyaiban gyökerezett. A barbár népelemek 
hadseregbe állítása, vezetőik katonai méltóságokkal való 
felruházása a római állam utolsó másfél évszázadának 
általános jelensége. A hadseregbe építés módjai azonban 
területi egységek szerint különbözhettek. A laeti csopor
tok, továbbá a földesúri katonaállítással, újoncozással 
való hadkiegészítés és a belföldi toborzás döntően a nyu
gati területek jellemzője. Keleten elsősorban a védelmi 
kötelezettség (protostasia) pénzen való megváltása érvé
nyesült, a hadsereg személyi állományát pedig -  egymást 
kiegyensúlyozó módon -  a kollektívájukban csatlakozta
tott barbár haderők (foederati) és az örökletes szolgálati 
kötelezettség révén, katonacsaládok fiaiból verbuválódott 
„régi” vagy „római” hadsereg egyénileg felvett tagjaiból 
igyekeztek feltölteni.

A római polgárok hadkötelezettségének formális
sá válása, az annak helyébe lépő védelmi kötelezettség, 
az adóként befizetett közterhek és más szolgáltatások a 
hadkiegészítés szempontjait és érdekeit folyamatosan 
szembeállították a hadgazdasági vagy gazdaságpolitikai
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