
1. A Tripartitum horvát fordítása:
Ivanus Pergosic Decretuma (1574)
-  a mű kézirat-történeti háttere és 
jogtörténeti jelentősége

Werbőczy Tripartitumának hatása a horvát jogfej
lődésre összetett, több tudományterületet érintő 
kérdés, Werbőczy munkájának horvát recepció
járól beszélhetünk többféle korban és többféle értelemben. 

Kevésbé ismert és hangsúlyozott nyelvtörténeti-kultúrtör
téneti tény például a Tripartitummaí kapcsolatban, hogy 
a horvát irodalmi köznyelv megteremtésében Werbőczy 
munkájának jelentős szerep jutott, ugyanis a kaj-horvát 
nyelvjárást, gyakorlatilag az egyik horvát regionális iro
dalmi köznyelvet -  irodalmi rangra emelő úttörő munka, a 
„ hrvatski kajkavski editio princeps ” épp a magyar ország-

A Tripartitum 1574-es, Ivanus 
Pergosic által készített horvát fordítása

bíró, Werbőczy István Tripartitumának 1574-ben, Decre- 
tum címmel Ivanus Pergosic tollából megjelent horvát for
dítása, illetve inkább annak adaptációja.1

Jelzésértékű tény az 1574-es horvát/szlavón fordítással 
kapcsolatban az is, hogy a Decretum 429 év után először a 
már független Horvátországban, Csáktornyán jelent meg 
2003-ban, Zrínyi György, a szigetvári hős, Zrínyi Miklós 
egyetlen fia (1549—1603) halálának 400. évfordulójára, 
tisztelgésképpen a horvát és magyar nép közötti évszáza
dos kapcsolatok előtt.2 így a 2003-as kétnyelvű, latin—hor- 
vát Decretum-kiadás megjelenése a már független, önálló 
államisággal rendelkező Horvátország egyik jelentős ak-
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tuálpolitikai jelentőségű tudományos eseménye lett, hi
szen a munka nemcsak a kaj-horvát nyelvjárás irodalmi

A Hármaskönyv horvát fordításának új kiadása: 
Ivanus Pergosic: Decretum 1574.

Hrvatski kajkavski editio princeps. Za tisak priredio 
i priloge napisao Zvonimir Bartolic 

(Matica hrvatska-Zrinski, Cakovec, 2003)

rangjának méltó elismerését jelentette, hanem az önálló 
államiság egyik jelentős attribútumává is vált.

Pergosic Decretumának megjelenése egyúttal a horvát 
nyelvű jogi terminológia megszületésének is a bölcsője. 
A Decretum tudománytörténeti jelentősége és a horvát

* 2014. november 7-én, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 
Államtudományi Karán, 500 éves Werbőczy Hármaskönyve címmel 
megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadás szerkesz
tett változata. A tanulmány megjelent A Hármaskönyv 500. évfordu
lóján. Szerk.: Csehi Zoltán, Szabó István, Schanda Balázs, Varga Zs. 
András (Pázmány Press, Budapest, 2015, 45—57. p.) című kötetben.
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nyelvtörténetben betöltött szerepe miatt a mű értékelésé
vel is a kroatisták közül sokáig elsősorban a nyelvtörté
nész kutatók foglalkoztak, elsősorban Zvonimir Bartolic, 
Magyarországon pedig Hadrovics László, újabban pedig 
Nyomárkay István, aki akadémiai székfoglalóját a horvát 
jogi terminológia 16. századi fejlődéséből tartotta, amely
ben a Tripartitum fordításának kiemelkedő szerep jutott.3

A Drávavásárhelyen (Nedelisce) nyomtatott munkát a 
varasdi jegyző, Ivanus Pergosic készítette el, gróf Zrínyi 
Györgynek, a szigetvári hős lutheránus vallású fiának szóló 
ajánlással. Az 1574. augusztus 13-án kelt ajánlásban a szer
ző, Pergosic kifejti, hogy minden keresztény országnak és 
nemzetnek rendelkeznie kell „a jog szilárd fundamentumá
val, hogy mindenfajta nézeteltérést, főképpen a vagyonnal 
kapcsolatosakat, igazságosan lehessen rendezni”. Pergosic 
e megállapítása abból indul ki, hogy „mióta a horvátok ke
resztény hitre tértek, a magyarokkal közös joggyakorlatuk 
volt s van ma is. Lehetséges, hogy ezeket a jogszokásokat 
nem a magyarok találták ki, minthogy kezdetük Francia
országra nyúlik vissza, később azonban a magyar királyok 
és a magyar korona alá tartozó országok a meglevő jogok
hoz hozzáadtak, vagy meg is változtatták őket, ahogyan az 
a nép számára hasznosnak és igazságosnak látszott.”4

A horvát fordítás megszületése a Tripartitum korabeli 
jelentőségét mutatja, hogy a latin nyelvű kiadásokon túl a 
kortársak szükségét érezték, hogy Werbőczy munkája nem
csak magyar, hanem német, horvát és más nyelveken el
érhető legyen a latinul nem jól tudó literátus és jogászréteg 
számára.5 Rácz Lajos a Tripartitum első fordításairól szóló 
tanulmányában kifejti, hogy az egyes nemzeti nyelvekre 
történő fordítások mögött meghúzódó protestáns szellemi 
igényen túl a meglehetősen önálló fordítások készítőit a 
megismertetésen túl valamiféle jogegységesítő szándék is 
vezethette.6 Péter Katalinnak és Rácz Lajosnak a Tripar
titum 16. századi fordításaira vonatkozó megállapításait a 
Tripartitumnál mintegy hatvan évvel későbbi keletkezésű 
Decretumra is kiterjeszthetjük, amelynek szerzője saját be
vallása szerint is jelentős mértékben eltért Werbőczy eredeti 
munkájától.7

A két munka közötti eltérések elsősorban Pergosic Dec- 
retumának elején jelentősek. Az első rész (Pars prima/Per- 
va strana) két címmel kevesebb, mint ahogy Werbőczynél 
szerepel, és a horvát szerző az eredeti munkában megle
hetősen hosszú, jogtörténeti-jogelméleti traktátust tartal
mazó Prológus (Predgovor) egy részét is kihagyta a Veres 
Balázs-féle magyar fordítás nyomán a 16. címtől kezdve. 
Pergosic Werbőczy Prológusából 13 címet teljes egészében 
kihagyott, a 14. címtől pedig három paragrafust szabadon 
fordított, amely a jó és igazságos bíróról szól. (Od dobroga 
i pravdenoga sudca.) A 15. és 16. cím elnevezését meg
változtatta, a munka rövid összefoglalása, a témamegjelölés 
pedig az első címben került kifejtésre.8

További érdekessége az 1574-es horvát fordításnak az 
a tény is, hogy a Tripartitum összes 16. századi fordításá
tól eltérően ez a munka 1574-ben nem Bécsben jelent meg, 
hanem Drávavásárhelyen, annak a Rudolf Hoffhalternek a 
nyomdájában, akinek apja a Veres Balázs készítette magyar 
adaptációt kilenc évvel korábban, 1565-ben kiadta.9 A szer
ző a horvát fordítás elkészítéséhez az utószó (Lectori bono) 
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tanúsága szerint ezt az 1565-ben, Debrecenben, Veres Ba
lázs tollából megjelent, az eredetihez képest igen nagy önál
lóságot mutató magyar fordítást is felhasználta, azon itt-ott 
rövidített.10

A horvát szerző életéről azonban a rendelkezésre álló 
források alapján meglehetősen keveset tudunk. Születési 
helye és pontos ideje ismeretlen. Arról rendelkezünk csu
pán adattal, hogy 1574-től vármegyei jegyzőként tevékeny
kedett Varasdon, és Varasd város képviselőjeként vett részt 
az 1587-1588-as országgyűlésen. 1592. március 8-án hunyt 
el, fordítása azonban a Szlavóniában beszélt koj-nyelvjárás 
mint regionális irodalmi nyelv első, nyomtatásban megje
lent műve.11 Nyilvánvaló azonban, hogy Pergosic munkája 
jóval több, mint egyszerű fordítás, inkább adaptáció, és a 
szerző témaválasztása sem véletlenül esett tehát a korabeli 
szokásjogot összefoglaló Tripartitumra, hiszen a Werbő
czy művében található magánjogi szabályozás nemcsak 
a Magyar Királyság és Erdély jogfejlődésére volt jelentős 
hatással, hanem a Magyar Királysággal szoros államjogi 
kapcsolatban élő horvátok számára is közös joggyakorlatot 
jelentett egészen az Osztrák Polgári Törvénykönyv 1853-as 
bevezetéséig.12

ADecretumot jogtörténeti szempontból elemezve ugyan
akkor megállapítható az a tény, hogy a munka forrásához, 
a Tripartitumhoz hasonlóan a horvát és szlavón jogra vo
natkozó jogi szabályozást csak elszórtan tartalmaz.13 A Tri- 
partitumban elsőként az I. könyv 94.2. §-ában szerepel a 
horvát-szlavón-dalmát bán említése az ország zászlósurai 
között, közvetlenül a nádorispán és az országbíró után.14 
A Tripartitum II. könyvében a 65. 1-6. §-ban, a peres ügyek 
fellebbviteli fórumainak működésében különösen a 3. § em
líti, hogy a báni joghatóság nem érvényesül a Magyar Ki
rályság területén.15 Horvátország, Szlavónia és Dalmácia 
közjogi státusza a III. rész 1-3. címében úgy szerepel, mint 
alávetett és bekebelezett rész: ‘regna subjecta ’ és nem tár
sult ország (különösen az 1. §).16 A III. 3. cím alatt Wer
bőczynél azonban a különjogok számbavételekor -  korábbi 
ígéretétől eltérően -  nem kerül tárgyalásra a szlavón-horvát 
jog. A III. 2. cím kimondja, hogy a törvénykezési szokások 
tekintetében szabadság illeti meg a horvát-szlavón-dalmát 
tartományokat, de a királyi ítélőszéken hozott döntések el
len az érintett tartományok nem tehetnek semmit.

Varga Szabolcs a Decretumról szóló tanulmányában, a 
historiográfiai előzmények ismertetése után, alapos elem
zést nyújt a Decretum utóéletéről, arra a következő tényre 
keresve a választ: „Elsőként mindenképp választ kell találni 
arra, hogy a horvát történetírás miért negligálta generáció
kon keresztül a Tripartitumot, mint jogtörténeti forrást, és 
miért maradt ki ennek beemelése a 19. századi horvát-ma- 
gyar államjogi vitákba.”17 Varga Szabolcs munkájának ösz- 
szegzéseképpen megállapítja, hogy „a két ország közötti 
joggyakorlat viszonylagos egységéből adódóan Werbőczy 
munkája nem szolgálhatott alapul Horvátország és Szlavó
nia sajátosságainak a kutatásához, mert a tartományok kü
lön szokásjogára utaló szabályozás csak elvétve van benne. 
Abból a pár említésből, ahol Szlavónia és Horvátország 
neve előkerült a Tripartitum cikkelyei között, a horvát törté
netírás semmit sem tudott használni saját múltjának konst
ruálásában, és talán ez okozta a mű iráni érdektelenséget.”18
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A Tripartitum mellőzése a horvát történeti és jogtör
téneti irodalomban valóban egyértelműen elsősorban a 
különjogot tárgyaló III. rész 1. címében Horvátország, 
Szlavónia és Dalmácia közjogi státuszára vonatkozó szó
használat következménye volt. Bartolic megjegyzi, hogy 
a Horvátország sosem szerepel az eredeti latin szövegben 
kapcsolt országrészként említve: pripojesna zemljaként 
(partes adnexae).19 Ehelyett Werbőczynél a legtöbb eset
ben partes subjectae (podlozena strana) kifejezés sze
repel a szövegben, amely alávetett tartományt jelent, és 
amelynek használata összhangban van a hagyományos 
magyar közjogi irodalom több évszázados és Werbőczy
nél is megjelenő álláspontjával.

E tanulmány keretei között nem kívánok kitérni arra 
a messze vezető közjogi vitára, illetve a mögötte húzódó 
történeti tények valóságtartalmára, ami a két ország közöt
ti közjogi kapcsolat megítélésére vonatkozik. Itt csupán 
azt szükséges kiemelni, hogy míg horvát részről a szer
zők és a jogtörténeti-történeti szakirodalom leginkább az 
1102-ben a Pacta Conventa által létrejött jogi kapcsolat 
államszerződési jellegét hangsúlyozzák, a magyar véle
mény értelemszerűen ettől eltér. Különösen figyelemre 
méltó véleményem szerint a fordítás szóhasználata, ho
gyan oldja fel Pergosic a Tripartitum horvátra ültetésekor 
a Werbőczy munkájában lévő magyar felfogás és az ettől 
eltérő horvát közjogi hagyomány -  azaz a társult királyság 
gondolata -  között feszülő ellentétet. A horvát szövegben 
Pergosicnál a szókapcsolat fordítása slozena zemlja, ami 
magyar fordításban egyesült vagy egyesített országrésze
ket jelöl. A kifejezés egy közjogi egységre utal, de a ben
ne lévő országrészek hierarchiájára vonatkozó utalás nél
kül. Ha viszont egy jogi egységként tekintünk a korabeli 
Magyar Királyságra a Werbőczy felfogásával egyébként 
egyező jogegységesítés szándéka mellett, akkor a benne 
szereplő országok/nemzetek is egyaránt hozzájárultak ah
hoz a jogi szabályozás kialakításához, ami a Tripartitum- 
ban, ill. a Decretumban testet ölt. Innen már egyenes út 
vezet(het) a két nemzet jogi tradíciójának összemosásá
hoz. Nem véletlen, hogy a Decretum 2003-as reprint ki
adásának szerkesztője, Bartolic e helyütt éppen Mihajlo 
Lanovic megállapítását emeli ki, aki 1943-ban Werbőczy 
halálának 400. évfordulóján (1942) jelentette meg a Tri
partitum szerzőjének a horvát jogfejlődésben betöltött 
szerepéről szóló alapvető tanulmányát, Stjepanpl. Werböc 
Veliki ucitelj staroga nasegaprava címmel.20

2. A Tripartitum aktualitása horvát 
jogterületen, a magánjog területén: 
modern fordítások megjelenése 
a 20. század elején -  Karel Kadlec 
és Mihajlo LanoviC munkássága

2.1. Karel Kadlec Tripartitum-fordítása

A Tripartitum modern kori aktualitása szláv jogterületen, 
az eltérő közjogi megítélés miatt, érthető okokból, nem a 
kiegyezés körüli időszakban vagy azt megelőzően kezdő

dött, hanem később, a 19-20. század fordulóján. Pergosic 
Decretumát hosszú idő után a budapesti Egyetemi Könyv
tárban őrzött teljes, ép példány alapján Karel Kadlec cseh 
jogtörténész jelentette meg 1902-ben cseh nyelven: Ver- 
bőcyovo a soukromé právo uherské i chorvetské slechty v 
ném obsazené címmel (Prága, 1902).21 Ezt követte szintén 
Kadlec által az 1909-ben Belgrádban szerbül, a Szerb Ki
rályi Akadémia kiadásában megjelent Tripartitum-fordí- 
tás: Stefana Verbecija Tripartitum (Belgrád, 1909). A for
dításhoz nyelvi magyarázatokat Jiri Polívka cseh szlavista 
fűzött, bemutatva Pergosic nyelvét (helyesírás, fonetika, 
szóképzés, szófajok alaktana), valamint a Veres Balázs-fé- 
le szöveggel való több egyezését és a magyar szövegtől 
való eltérését is.22

A 19-20. század fordulóján a Tripartitum iránti meg
növekedett tudományos érdeklődés feltehető oka, hogy a 
felerősödő politikai autonomista törekvések és a pánszláv 
szellemiség térnyerése következtében az egyes szláv né
pek, így a horvátok is igyekeztek a múltban az önálló ál
lami léthez szükséges jogi legitimációs bázist keresni és 
találni. A magyar-horvát kapcsolatokban ekkorra már el
ültek a kiegyezéssel előtérbe került közjogi viták, helyébe 
pedig a horvát önállóságot hangsúlyozó törekvések kerül
tek. Varga Szabolcs tanulmányában kiemeli, hogy „1920 
után a téma a tudományos diskurzus keretei közé került, 
a kora újkori jogi szövegek iránt megszűnt az akut poli
tikai érdeklődés”.23 Véleményem szerint nem feltétlenül 
az akut politikai érdeklődés megszűnéséről, sokkal inkább 
átalakulásáról, árnyaltabbá válásáról van szó. Ennek bizo
nyítéka, amit a továbbiakban fejtek ki, hogy az 1920-as 
évek második felétől kezdve egészen 1945-ig a Triparti
tum szabályozása tantárggyá vált a Zágrábi Tudomány
egyetemen, amelyben a magánjogi szabályozás sajátossá
gai kerültek előtérbe.

A Kadlec tollából megjelent szláv Tripartitum-for- 
dítások nyomán, valamint a horvát politikai törekvések 
érdekében a tudományos felfogásban is sokkal inkább a 
magánjogi önállóságra és a külön fejlődésre került a hang
súly, mintsem a korábbi közös közjogi alapokra való épít
kezésre.24 Werbőczynek a horvát jogtörténetben korábban 
hosszú ideig méltatlanul mellőzött munkája így a 20. szá
zad elején új aktualitást nyert, ismételten nem az aktuálpo- 
litikától mentesen, kifejezetten a magánjogi szabályozás 
terén. E folyamatok és a munka iránt újonnan felmerült 
érdeklődés a két világháború között meghatározták, 
ugyanakkor árnyaltabbá tették a magyar-horvát viszony 
megítélését. Hozzájárult ehhez, hogy a két állam közötti 
közjogi kapcsolat megszűnt, és így nem nehezedett teher
ként tovább a kétoldalú kapcsolatokra. E folyamat hoza- 
déka a korábban már említett tény, hogy előbb Milivoj 
Maurovic, majd Mihajlo Lanovic egyetemi professzorok 
az 1920-as évek második felében a Tripartitum magánjogi 
szabályozásának az oktatását a modern fordítások segít
ségével beépítették a többi szláv nép jogrendszerének és 
forrásainak a megismerésébe a zágrábi egyetem képzési 
rendszerében.25

A fenti folyamat természetesen nem volt előzmények 
nélküli. A z egyetemtörténeti kutatások a 19. század má
sodik felétől kezdve igazolják mind horvát, mind magyar
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részről, hogy a korábbi jogakadémiák bezárása, majd az 
1850-es évek második felének enyhülési politikája követ
keztében modernizálni lehetett és kellett is a meglévő tan
anyagot és tantárgystruktúrát, amihez pedig anyanyelven 
is elérhető forrásokat és egy kialakult terminológiát kellett 
a hallgatók kezébe adni. A fenti folyamat eredményessé 
válásához hozzájárult, hogy a magyar és a horvát jogász
réteg érdekközösséget képviselt az osztrák érdekekkel 
szemben, nemcsak a politika világában, hanem egy mo
dern szellemiségű politikai elit neveléséhez szükséges 
szakmai és szaknyelvi ismeretek, valamint politikai kultú
ra kialakítása és átadása terén. Az erre vonatkozó szakiro
dalomból e helyütt szükséges kiemelni Pecze Ferenc ta
nulmányait és egész munkásságát, aki a horvát és magyar 
közjog, ill. közigazgatási jog közös oktatási alapjaival 
foglalkozva az új ismeretanyagot közvetítő tankönyvek 
között kiemeli a Tripartitum horvát fordítása megisme
résének és megismertetésének jelentőségét.26 A horvát 
szerzők közül mindenképpen ki kell emelni Dalibor Ce- 
pulónak a horvát jogtörténeti és egyetemes jogtörténeti 
stúdiumok kialakulásáról és fejlődéséről írt, 1776-tól nap
jainkig terjedő alapvető összefoglalását.27

2.2. Mihajlo Lanovic munkássága: a Tripartitum 
magánjogi szabályozásának megismertetése a 
két világháború között

Werbőczy modern kori recepciójának nyilvánvaló példá
ját nyújtja, hogy a zágrábi jogi kar képzési rendszerében 
sokáig az így bevezetett Tripartitum magánjogi szabályo
zása önálló tárgyként szerepelt, most már a horvát-ma- 
gyar magánjogot tárgyaló főkollégium keretein belül, és 
a stúdium oktatásához egyetemi tankönyv is készült előbb 
1926-ban Milivoj Maurovic, 1929-ben pedig Mihajlo La
novic egyetemi tanár tollából (Milivoj Maurovic: Privatno 
pravo Tripartita, Zagreb, 1926, ill. Mihajlo Lanovic: Pri
vatno pravo Tripartita. Zagreb, 1929). Lanovic munkája 
előszavában kiemeli, hogy „a Bánát, Bácska, Baranya és 
a Muraköz vidékén érvényesülő magánjogi szabályozás, 
és annak történeti gyökerei értelmezhetetlenek Werbőczy 
munkájának alapos ismerete és analízise nélkül”.28

Lanovic szakmai bibliográfiáját áttekintve látható, hogy 
az összehasonlító magánjogtörténet egyes jogintézménye
it, annak megismertetését tekintette fő szakmai céljának. 
Egy 1928-ban keletkezett monográfiája a nyugat-euró
pai feudalizmus és a horvát adományozási rendszer sa
játosságait foglalja össze (Zapadno-europski feudalizam 
i hrvatski donacionalni sustav, Zagreb, 1928).29 A szerző 
1929-ben „Tripartitum magánjoga” című, újonnan beve
zetett főkollégiumhoz azonos címmel tankönyvet készített 
(Privatno pravo Tripartita, Zagreb, 1929). A Lanovic ál
tal vezetett főkollégium a Zágrábi Egyetem évkönyvei és 
korabeli adatai alapján 1927-től egészen 1945-ig tantárgy 
volt.30 Mint korábban szó volt róla, Lanovic 1942-ben, 
Werbőczy halálának 400. évfordulóján megjelentette a 
Tripartitum szerzőjének a horvát jogfejlődésben betöltött 
szerepéről szóló alapvető tanulmányát Stjepan pl. Werböc 
Veliki ucitelj staroga nasega prava címmel. A szerző ta-
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nulmányában Werbőczy munkájának méltatása mellett 
egy sajátos kultúrfölény-elmélet jelenik meg: „A Werbő
czy Tripartitumában bemutatásra került jog legalább any- 
nyira horvát, mint magyar, ugyanis az a jog nemcsak déd
apáinknak a magyarokkal való közös életének, és annak 
fejlődésének terméke, hanem legalább annyira a horvát 
-  azaz az összes szláv nép jogfejlődésének a kezdete és 
eredete. Feltevésünk szerint a szláv magánjog területén 
annak egyes szláv elemei korábbról erednek, mint a ma
gyar elemek. [...] A mai Magyarország területén ugyanis 
még a magyarok érkezése előtt szlávok éltek, akik azon 
a területen önálló államszervezetet építettek ki, és ezért 
magasabb kulturális szinten álltak, mint a később érkezett 
magyarok. Különben mindez jól látszik a magyar nyelv
ből is, amelyben szokatlanul sok szógyök és kifejezés szláv 
eredetű. [...] ez a megállapítás általánosságban érvényes 
a kultúrára is, amelynek a jogrendszer feltevésünk szerint 
csak egy része, szelete.”31 (A szerző kiemelései -  A. D.)

Lanovic fenti gondolatmenete szerint a magyarok csu
pán a közjog területén rendelkeztek megfelelően kiépí
tett államszervezettel a horvátokkal való együttélés előtt, 
amelyet valóban önállóan alakítottak ki. Az érvelésben 
szerepet kap a szláv jövevényszavakra építő sajátos kul
túrfölény-elmélet, amely arra is választ ad, hogy a Tripar
titum mellőzöttségének egyik oka az, hogy Horvátország 
alávetett tartományként -  pars subjecta -  és nem önálló 
országként: regna vagy pars annectaként szerepel Wer- 
bőczynél. A szerző emiatt elsősorban Werbőczy munká
jának Bevezetőjét (Prologus) tartja a magyar magánjog 
fejlődése szempontjából autentikus fejezetnek: „A ma
gánjog területén azonban a magyar magánjog egy agrár
jogi államberendezkedést mutat, ami többnyire a szlávok 
körében volt elterjedt, akik sokkal korábban foglalkoztak 
földműveléssel, mint ahogy a magyarok ezen a területen 
berendezkedtek.5,32

3. Összegzés és következtetések
A Tripartitum közép-európai, ill. kelet-közép-európai ösz- 
szefüggésben való szemlélete, a környező országok kora
beli joggyakorlatára való hatásának vizsgálata jogtörténeti 
szempontból a hazai jogtudományi szakirodalomban el
sőként Bónis György tanulmányában merült fel. A Csiky 
Kálmán-féle 1894-es kétnyelvű Tripartitum-kiadás 1990- 
es, előszóval és bevezetéssel bővített utánnyomásának be
vezető tanulmányában Bónis György a következőket írja: 
„A Jagellók mindhárom országa a tekintélyes törvény
könyveket alkotó országok közé tartozott: a Laskiego sta- 
tutum, a Vsehrd által írt Kilenc könyv és a Hármaskönyv 
egyaránt hosszú időn át hatott.”33 A hazai kroatisztikában 
Nyomárkay István idézi tanulmányának általános értéke
lést tartalmazó részében a nemzetközi szakirodalomból 
Dietmar Willoweit megállapítását: „A Statutum Laskiego 
a régi és új társadalmi rendszerre vonatkozó gondolataival 
szemmel láthatóan a középkor és az újkor határmezsgyé
jén áll, míg a magyar Tripartitum összehasonlíthatatlanul 
modernebb benyomást kelt.” Ezt a megállapítást meg is 
okolja: „Olyan nehéz kérdéseket is felvet [ti. a Tripar-
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titum], mint a természetjog és a polgári jog közötti kü
lönbség, a törvény és a szokás ellentéte stb.” Modernnek 
tekintve kiemeli Werbőczynek az egyes szakkifejezések 
(terminusok) jelentésének megvilágítására irányuló törek
vését, hogy tudniillik „már e bevezetésben is megmagya
rázzon olyan kifejezéseket, mint »bíró«, »bíróság«, »al- 
peres«, »felperes« stb.”.34

A Tripartitum horvát fordításának/adaptációjának, Per
gosic Decretumának jelentősége a horvát jogi termino
lógia megteremtése terén éppen a Tripartitum fent emlí
tett modern vonásaiból ered, amelynek további kutatása 
önmagában is gyümölcsöző lehet. Pergosic munkájának 
érdekessége ugyanakkor, hogy annak ellenére, hogy a

horvát és a magyar jogtörténetben, valamint a horvát iro
dalom- és nyelvtörténetben is jelentős mérföldkőnek szá
mít, a korabeli horvát-szlavón jogra vonatkozóan azon
ban meglehetősen kevés adatot tartalmaz. A Werbőczy 
munkája iránti érdeklődés csak a 20. században, a Monar
chia szláv népeinek önállósodási törekvéseinek következ
tében került előtérbe. Magyar részről a témára vonatkozó
an megjelent jogtörténeti-történeti szempontú elemzések, 
elsősorban Rácz Lajos és Péter Katalin, valamint Varga 
Szabolcs tanulmányain kívül szükséges lenne interdisz
ciplináris módszereket alkalmazó és eredményeket felmu
tató további vizsgálódások közzététele a hazai és külföldi 
kroatisztika eddigi eredményeinek felhasználásával.

Jegyzetek_____________________________________

1 A kaj-horvát ma is élő és Zágráb tágabb környékén, valamint a haj
dani Zágráb, Varasd és Belovár-Körös vármegyék területén, Szla
vóniában beszélt, a 19. század elején már jelentős szépirodalmi, 
szakirodalmi és lexikográfiai munkákkal rendelkező nyelvjárás. 
A horvátok azonban ennek a nyelvjárásnak a használatáról a 19. 
század közepén, az egységes és a szerbekkel közös irodalmi nyelv 
megalkotásának illúziójától vezettetve lemondtak, és az egységes (a 
tudományban később szerbhorvátnak nevezett) irodalmi nyelv alap
jául a másik nagy nyelvjárást, a sto nyelvjárást fogadták el. A horvát 
és a magyar szakirodalom egy részében ezért a Decretum a Triparti
tum szlavón fordításaként szerepel.

2 Ivanus Pergosic: Decretum 1574. (Hrvatski editioprinceps). Szerk.: 
Zvonimir Bartolic (Cakovec, Matica Hrvatska Zrinski, 2003; a to
vábbiakban: Decretum], A kötet szerkesztői a kiadás előszavában 
megemlítik, hogy a Decretum kétnyelvű kiadásának megvalósítása 
korábban mennyi nehézségbe ütközött. 1971-ben a Zrínyi-Frange- 
pán-összeesküvés 300. évfordulóján, Csáktornyán rendezett tudo
mányos emlékülésen már megfogalmazódott a munka kiadása, de az 
akkori politikai vezetés Pergosic művét túlságosan nacionalistának 
ítélte, ezért a kiadás elmaradt. Lásd Predgovor, XI.

3 Nyomárkay István: Filológia -  a nyelvi kapcsolatok kutatásának tu
dománya. Magyar hatás a 16. századi horvát jogi terminológiában 
(Magyar Nyelvőr, 135. évf., 2011. 1., 1-12. p.), ill. Nyomárkay 
István Werbőczy Tripartitumáról írt munkája: Werbőczy Hármas
könyvének magyar és horvát fordítása (Magyar Nyelvőr, 138. évf., 
2014. 3., 257-271. p.). Nyomárkay István mestere, Hadrovics Lász
ló nyomdokain jár, aki korábban, német nyelven monográfiát írt Un- 
garische Elemente im Serbokroatischen (Budapest, Akadémiai Ki
adó, 1985) címmel, amelyben többek között a horvát nyelv magyar 
jövevényszavainak kronológiai, nyelvföldrajzi hátterét, valamint a 
magyar-horvát nyelvkölcsönzések témakörét is vizsgálta.

4 Lásd az idézet: Decretum i. m. (Prologus) 203-204. p. Az eredeti 
szövegközlés Zvonimir Bartolic átiratában. Ford. Nyomárkay Ist
ván. (Nyomárkay 2011: i. m.)

5 Vö.: Péter Katalin: A Tripartitum anyanyelvi fordításai a 16. század
ban. In: Máthé Gábor (szerk.): A magyar jog  fejlődésének fé l év
ezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 500 év múltán (Nemzeti Köz
szolgálati és Tankönyvkiadó, 2014, 91-116. p.)

6 Rácz Lajos jelentős figyelmet szentel a Tripartitum hazai fordításai
nak értékelésében a jogegységesítő tendenciáknak. Lásd Rácz Lajos: 
Werbőczi István Tripartitumának első fordításai. In: Mezey Barna 
-  Révész T. Mihály (szerk.): Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. 
születésnapja tiszteletére (Budapest, Gondolat, 2006, 453-466. p.)

7 A szövegközlést lásd Bartolic átiratában, Decretum, 203-204., ill. 
433. p.

8 Lásd Bartolic: i. m., 428-429. p.
9 A szakirodalomból ismeretes, hogy Rudolf Hoffhalter az 1570. évi 

speyeri birodalmi gyűlés cenzúrarendelete következtében Erdélyből

elűzött, lengyel származású utazó-nyomdász volt, akit az erdélyi 
vajda unitárius eretneksége miatt elűzött, majd Alsó-Lendván talált 
menedéket és a kiadói tevékenységhez szükséges támogatást a Bánf- 
fy család birtokán. Bartolic a Decretumhoz írt bevetőben külön feje
zetben foglalkozik a drávavásárhelyi nyomda és a varasdi kulturális 
központ előzményeivel és történetével (Bartolic: i. m., 403-409. p.), 
valamint Hoffhalter Rudolf Csáktornyán és Drávavásárhelyen vég
zett munkájáról. Lásd Bartolic: i. m., 407, 410-413. p. A nyomtatás 
datálásával kapcsolatos kérdésekről lásd uo., 421. p., ill. a Veres Ba
lázs- és a Pergosic-féle adaptáció kiadásának párhuzamos sajátossá
gairól uo., 426-427. p.

10 A latin és magyar források felhasználásából egyértelműen kiderül, 
hogy a horvát és a latin mellett a szerző magyarul is egyaránt jól 
tudott. Lásd Bartolic: i. m., 428-429. p., ill. Nyomárkay 2014: i. m., 
263. p.

11 Pergosic Tripartitum-fordítása mellett kommentálta Erasmust és Ist
ván király Intelmeit, valamint horvátra fordította Báthory István er
délyi vajda szónoklatát a kenyérmezei csata előtt. Lásd Péter Ka
talin: i. m., 92-96. p., ill. Olga Sojat: Pregled hrvatske kajkavske 
knjizevnosti od polovine 16. do polovine 19. stoljeca i jezicno-gra- 
fijska borba uoci i za vrijeme ilirizma. (Hrvatski kajkavski pisci) 
(Zagreb, Matica Hrvatska-Zora, 1977, 58. p.)

12 A korabeli közös joggyakorlat jelentőségéről és a Tripartitumnak a 
középkori horvát jogfejlődésben betöltött szerepéről szóló jelen
tős modernkori irodalomból lásd pl.: Iván Kosnica: Drzavljanstvo 
i Opci gradanski zakonik u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1853. 
do 1879. (Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, 63. Zagreb, 2013, 
5-6., 1143-1165. p.)

13 A Tripartitum -  mint ismeretes -  három részből áll. A legterjedelme
sebb az első, 143 cikkelyből (titulusból) álló, a személyi jogot, a ne
mesi és házassági vagyonjogot tárgyaló rész. Rövidebb, mindössze 
86 cikkelyt tartalmaz a második, amely az eljárási jogot és a jogfor
rásokat foglalja magában, a legrövidebb pedig a 36 cikkelyből álló 
harmadik rész, amely a különjogot, a városi és falusi lakosság jogait, 
valamint a zsidók esküjét tartalmazza.

14 A hivatkozásokat a Tripartitum alábbi szövegkiadásából idézem: 
Werbőczy István: Tripartitum (A dicsőséges Magyar Királyság szo
kásjogának Hármaskönyve). Latin-magyar kétnyelvű kiadás (Buda
pest, Téka Könyvkiadó, 1990). Lásd Tripartitum. I. 94. §. 1.: „Sunt 
itaque veri barones, quorum ab antiquo nomina decretis & literis 
confirmationalibus regiis inseri consueverunt: §. 2. Palatínus regni 
Hungáriáé; judex curiae regiae; regnorum Dalmatiae, Croatiae & 
Sclavoniae banus; wajvoda Transylvanus [...]. (Kiemelések tőlem -  
A. D.)

15 A Tripartitum II. 65. joghatósági kérdésekkel foglalkozik: §. 2. 
„Quoniam authoritas cujuslibet judicis solummodo ad loca jurisditi- 
oni suae subjecta se extendit. §. 3. Modo certum est, quod regnorum 
Dalmatiae, Croatiae & Slavoniae banus, vél wayvoda Transylvanus,
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non habet jurisditionem judicandi in comitatibus regno Hungariae 
incorporatis, séd tantum officiolatui suo subjectis,”

16 A Tripartitum Ili, része az ország jogainak és törvényes szokásainak 
harmadik részéről általánosságban, 1,1, § „Et consequenter, regno- 
rum Dalmatiae, Croatiae & Sclavoniae, atque Transylvaniae, sacrae 
videlicet coronae regni hujus Hungariae dudum subjectorum & in- 
corporatorum consuetudinibus, a nostra lege parumper distantibus 
atque discrepantibus, de quibus pluriae causae post finálém earum 
decisionem in dictam curiam regiam, maturioris revisionis & evi- 
dentioris discussionis gratia, transmitti consueverunt;”

17 Varga Szabolcs: Horvátország és Szlavónia Werbőczy Tripartitumá- 
ban. in: Máthé Gábor (szerk,),: A magyar jogfejlődésének fé l évez
rede. Werbőczy és a Hármaskönyv 500 év múltán (Budapest, Nem
zeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2014, 163-183, 166-167, p.)

18 A báni bíráskodás alóli kivételeket 1325-ben Károly Róbert meg- 
szüntettette, Lásd Varga: i, m,, 173,, ill, 178, p,, ill, Timon Ákos:Ma
gyar alkotmány és jogtörténet. Különös tekintettel a nyugati államok 
jogfejlődésére (Budapest, Hornyánszky, 1910, 735, p.)

19 Bartolié: i, m,, 431, p,
20 A tanulmány a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia soroza

tában, a 277-es kötetben, 1943-ban jelent meg, (Bartolié: i, m,, 
424, p,), Lanovié munkájának értékeléséről a továbbiakban még 
részletesen lesz szó,

21 Bartolié a 2003-as Decretum-kiadáshoz írt tanulmányában több feje
zetben, több szempontból is kitér a 20, századi fordítások keletkezési 
körülményeire, Ld, Bartolié: i, m,, 430-431, 451-452, 463-465, p,

22 Bartolié: i, m,, 424-425, p,, ill, Nyomárkay 2014: i, m,, 259, p,
23 Lásd Varga: i, m,, 65, p,
24 A 20, század elején, a Zágrábi Tudományegyetemen a horvát-ma- 

gyar államjog keretei között került sor a horvát jogtörténet oktatá
sára pozitivista szemléletben, Ekkor még önálló horvát jogtörténeti 
katedra sem létezett, A tárgyat Josip Pliverié oktatta, aki 1908-ban 
terjedelmes, 1168 oldalas egyetemi jegyzetet készített Hrvatsko- 
ugarsko drzavnopravo (Horvát-magyar közjog) címmel, Lásd Da
libor Cepulo: Hrvatska pravna povijest i nastava pravne povijesti na 
Pravnom fakultetu u Zagrebu od 1776. do danas (Zbornik pravnog 
fakulteta u Zagrebu, 63, 2013, 5-6,, 885-920, p.) Cepulo tanulmá
nyában kitér Pliverié munkásságának rövid értékelésére (különösen: 
894-897, p,), amelyben a horvát jogtörténet nemzeti stúdiummá 
formálódásának folyamatáról ír: „Studenti su zacijelo najopseznije 
obavijesti o hrvatskoj pravnoj povijesti, ali opet u pozitivistickom 
kljucu, dobivali u okviru predmeta Hrvatsko-ugarsko drzavno pra
vo, koji je  predavao Josip Pliverié, Tako se u gotovo polovici Plive- 
riéeve opsezne skripte jednakog naziva iz 1908, prikazuju hrvatska 
vrela i vazna politicka zbivanja, Pregled pocinje s Pacta conventa 
1102, i ide do 1867,, to jest do Austro-ugarske nagodbe, koja je kao 
pozitivno pravo prikazana u drugom, malo opseznijem dijelu, za- 
jedno s Hrvatsko-ugarskom nagodbom, Zamjetna prisutnost fragme- 
nata hrvatske pravne povijesti u razlicitim predmetima pokazuje na 
svijest suvremenika o vaznosti nacionalne odnosno hrvatske pravne 
povijesti u sustavu pravnog őbrazovanja,”

25 E folyamat kezdete Milivoj Mauroviéhoz kapcsolódik, aki első lé
pésként 1909-ben az egyetemes jogtörténet oktatásán belül jelentős
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reformokat vitt véghez, Az ő nevéhez fűződik a horvát jogtörténet 
kötelező tárgyként szláv kontextusban történő oktatása, a többi szláv 
eredetű nép jogrendszerével való közös sajátosságok kimutatásá
val, Ő vetette fel elsőként a Tripartitum oktatását a horvát-magyar 
magánjog részeként, lásd Cepulo 2013: i, m,, 895-896, p,: „On je 
u raspravi o reformi pravnog studija iz 1909, naveo da je predmet 
Opéa pravna povijest posebnost zagrebackőg pravnog studija jer se 
na drugim sveucilistima kao obvezni pravnopovijesni predmet izla- 
ze nacionalna pravna povijest, kője u Zagrebu néma, pa je  osnivanje 
katedre hrvatske pravne povijesti dug prema »svome narodu i kul- 
turnom svijetu uopée«, Cini se da je Maurovié smatrao da hrvatska 
pravna povijest treba biti prikazana u slavenskom kontekstu na ná
cin da se sadrzaji hrvatske pravne povijesti poredbenom metődom 
istraze i izlazu u odnosu na druga slavenska prava, stő bi dovelő do 
identificiranja cjeline slavenskőg prava usporedljivog s ődgovara- 
juéim cjelinama »neslavenskih naroda«, ideja o osnivanju katedre 
hrvatske pravne povijesti imala je podrsku i u tadasnjőj Zemaljskőj 
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