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Ö
sszegzésem mértékéül követem az Operis con- 
cIusío számomra egyik legfőbb tanulságát. 
Werbőczy írja a Hármaskönyv befejezésében, 
Aurelius Augustinust idézve: „Ha a dolog maga tudva 

van, nem kell (úgymond) a szavakkal erőlködni.” Nos, a 
jogtörténészek előadásai után, nem is említve a délelőtti 
ülésszak történész referátumait, nagyon sok minden tud
va van. Ezért a témát kutató kiváló jogtörténészek elő
adásait csupán néhány momentummal egészíteném ki. 
Főként a klasszikusként tisztelt Bónis és Degré profesz- 
szorok eredményeire gondolok. Bónis két alapmonográ
fiája és Degrétől a Négyeskönyv perjogi anyaga etalon
ként kezelendők, s mint ilyenek nélkülözhetetlenek az 
értékelésben.

Áttekintésem elsőként a Legisztika-Canones fejlődé
si ívet az 1500-as évekig érinti, majd a translatio imperii 
elvének -  Hármaskönyv 3.4. cím, a rendi alkotmány ki
alakulása -  rögzülését érintem. Harmadik elemként a ius 
commune-recepció kérdéskörével foglalkozom, s végül 
a Tripartitum későbbi kiegészítéseként született Négyes
könyvre utalok, amit az usus modernus pandectarum: ius 
romano-germanicum 16. századtól kiteljesedő eredmé
nyeivel részben analógnak tekintek.

Az „első fél évezred"
Közhely, hogy a legisztika 1000—1500 között meghatáro
zó. Az is köztudott, hogy a középkor római joga Justinia- 
nus császár jelentős törvényhozó aktusaira nyúlik vissza. 
530 körül több kompiláció született az addig hatályos jog 
rendszerezett összefoglalásaiként, részben módosítva azo
kat az ún. interpolációkkal.1 Ennek eredménye: a Diges- 
ták-Codex—Novellák—Instituciók egyesítésének eredmé
nyeként a 13. századból a Corpus Juris Civilis.

A jogtudomány önállósulása — egy átfogóbb, a filozófia 
és a teológia racionális értelmezését végző skolasztikából 
indult ki, mégpedig a trivium: nyelvtan, retorika, didakti
ka alkalmazásaként. A kolostorokban történő képzés le- 
vél-okirat-formulák használatára — az ars dictandi — konk
rét pragmatikus jogi ismereteket is közvetített egyben. 
Ennek a középkori műveltségigénynek pedig szellemi és 
politikai központja az észak-itáliai Bologna volt, ahonnan 
kiindult a római jog bázisán nyugvó „világi”, illetve az 
„egyházi” jogtudomány.2

Az egyházi törvényekkel foglalkozó tudomány a ka- 
nonisztika — 1140 táján — a Decretum Gratianival teljese
dik ki, majd kronológiai sorrendben a Liber extra, Liber 
sextus, Clementinae és a pápai döntések nem hivatalos 
gyűjteményeként az Extravagantes, összefoglaló néven — 
1580-tól — a Corpus Juris Canonicivel alkotják az egyházi 
jogtudomány alapjait.

A 15. században, az ókor iránti érdeklődés fokozódá
sával a humanizmus hódít tért, s a legisztika elemeit már 
nem autoritatív törvényeknek tekintik, hanem történeti 
forrásnak, s így a honi joggal, a iurisprudenciális joggal 
való viszonyuk válik központi témává. Tehát nemcsak a 
justinianusi, hanem a honi jog kutatása kerül előtérbe. Ez 
egyébként az interpoláció kutatási időszaka.
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Máthé Gábor

A jogfejlődés jellemzői 
jogtörténeti áttekintésben*

Ez a folyamat a 16. századra, ahogy azt méltán nevesí
tették a jog évszázadának, a Német-római Birodalom és a 
Habsburg-tartományok számára rendkívüli jelentőségűvé 
válik. A wormsi birodalmi gyűlésen meghirdetett reform 
a birodalmi alkotmány megújítására, továbbá 1517-ben a 
Luther Márton téziseivel kezdődő hitreform, a reformáció 
az általános jogelveket kifejező ius commune létrejöttével 
minőségi jogrendszeri változáshoz vezetett. Brauneder 
okadatolásával:

— jelentős törvényhozási tevékenység indult meg a biro
dalom szintjén főként tartományúri városi területen;

— megkezdődött a tudományos irodalom feltűnő meny- 
nyiségű gyarapodása, amelyet segített a könyvnyom
tatás feltalálása;

— az intézményes-territoriális állam kiépítése meggyor
sult;

— s a peregrinációval3 megnőtt az uralkodó szolgálatá
ban, a ius commune ismeretével rendelkezők száma.4

Ámde ennek a „kettős reformációnak” volt előzménye, 
mégpedig az, hogy a 13. században már megkezdődött a 
tárgyi jog rendszerezett írásba foglalása. Ennek célja nem 
elsősorban új jog létrehozása, hanem a fennálló jogrend 
írásbeli rögzítése volt. így példaként Bractus traktátusai 
Anglia törvényeiről, a Skanse Lov (Dél-Svédország), a 
Coutumes de Beauvaisis 1290-ből.

Bónis György közli a Középkori jogunk elemeiben, 
hogy nálunk már az 1320-as évek óta a királyi bíráskodás, 
a kancelláriai munka a gyakorlaton nevelkedő protonotá- 
riusok, nótáriusok kezébe került, s a klerikus mellé Euró- 
pa-szerte odaállt a jogász, a jogszolgáltatás és az igazgatás 
szakszerű intézője.5

Nyugat- és Közép-Európa jogtörténetébe, ebbe a refor
mációba forduló világba 1514-ben, utolsónak robbant be 
Werbőczy Hármaskönyve. Noha az 1500-ig terjedő idő
szak anyagát foglalta össze, szemléletében már nyitott a 
ius communéra, mégis egy széteséssel fenyegető, territori
ális állam jogaként jelent meg.

Jogtörténész előadóink foglalkoztak a Hármaskönyv 
szerkezetével, de nem érintették az eredetiséggel kap
csolatos vitát. Hic et nunc csupán a Summa Legum (SL) 
problematikára utalók, amellyel Bónis már idézett kiváló

* 2014. március 25-26-án, a Magyar Tudományos Akadémián, A ma
gyar jog  fejlődésének fé l évezrede címmel megrendezett tudományos 
emlékülésen elhangzott előadás. Szerkesztett változata megjelent 
A magyar jog  fejlődésének fé l évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 
500 esztendő múltán. Szerk.: Máthé Gábor (Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem. Budapest, 2014, 349—367. p.) című kötetben.
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monográfiájában részletesen foglalkozik, Bónis értékeli 
Tomaschek osztrák jogász 1883-ben ismertetett tézisét, 
amely szerint a Summa Legum a 14. században keletke
zett, egy wienerneustadti városi jegyző műve, s azt állít
ja, hogy ennek szerkezete, a personae-res-actiones jogi 
fogalmak használata, a tanok azonossága alapján bizo
nyítható az „átvétel”, Bónis sajátságosnak tartotta, hogy 
Tomaschek nem vette észre a Summa Legum nagyobb 
részének azonosságát a Commune inclity Poloniae regni 
privilégiummal (Krakkóban, 1506-ban jelent meg),

Az eredetiség kérdését Schiller Bódog magyar jog
történész vizsgálta -  hivatkozik Bónis - , s a többi között 
hangsúlyozta: a Hármaskönyv a párhuzamba állított ré
szekben gazdagabb a Summánál, és a „Summával közös 
tételeknek, a Summára emlékeztető fordulatoknak és ki
fejezéseknek legnagyobb része magukból a Corpus Juris 
Civilis és »Corpus Juris Canonici könyvekből való«...”, 
amiért is Werbőczynek nem volt szüksége ahhoz, hogy a 
római jogi és kánonjogi fogalmakat, tételeket megismerje, 
Ám, ha e tételek nem a Summából valók, akkor lehetsé
ges, hogy más középkori, eddig ismeretlen jogkönyvből 
származnak, Mindössze a Hármaskönyv 35 soráról bizo
nyította Schiller az ominózus átvételt, Az irodalmi vita 
mindmáig nem lezárt, Bónis azt várta a leendő bizonyí
tásoktól, hogy konkrétabban dokumentálható legyen a ró
mai jogi tételek adaptációja,6

Egyébként az 1960-1970-es években folyó jogtörténészi 
vita a rendszeresedő jogtörténet-tudományi konferenciákon 
folytatódott, A, Vetulani lengyel és K, Rebro pozsonyi pro
fesszor bizonyította a SL lengyelországi hatását, K, Rebro 
állítását pedig volt módom személyesen is megismerni, aki 
hangoztatta, hogy a középkori magyar és lengyel jogfejlő
dést jelentősen alakította a SL, bizonyítva -  Bónissal egye
zően -  a glosszátorok jogi kultúrájának hatását,

Az azonban tény, hogy „Mátyás alatt a Kúria munká
ját kétségtelenül irányító magyar gyakorlati jogászság 
szerencsésebb viszonyok között szilárd támasza lehetett 
volna -  a Bethlen Gábor-veretű magyar abszolutizmus
nak”,7 Bónis eme szentenciája megalapozott, miként az 
is, hogy ez a jogtudó, praxisban jártas jogászság egész 
tudásának tárházát örökítette a Hármaskönyvbe, s ez a 
book of authority lett egy korhű összegző szintézis, amely 
Grosschmid Béni kifejező fogalomalkotásával: intézmé
nyi individualitást adott, örökített az 1541 után szétesett 
nemzetnek és jogászságnak,8 Hiszen a jogászrend csak 
hatalmi központokban virágzik, s ez a 16, század köze
pétől a magyar királyságnak nem adatott meg, A központi 
bíráskodás hosszú szünetek beiktatásával működött, és a 
Habsburg központi szervek sajátosan biztosították a bécsi, 
illetve az örökös tartománynak tekintett területek hatalmi 
és bíráskodási tevékenységének összhangját,

Talán éppen ebben az ellentmondásos helyzetben érté
kelődik fel a jogtudó értelmiség, s Werbőczy opusa,

Ebből az aspektusból -  az alteráló nézetekre figyelem
mel -  tarthat érdeklődésre számot a jelenkori tudós jogász 
professzor monográfiája is: A magyar jogbölcseleti gon
dolkodás kezdeteiről. „Összegzés gyanánt megállapítható 
-  írja a szerző - , hogy a Tripartitumból kitetsző jogszem
lélet a természetjogi hagyományt követő fogalomhaszná-
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latában nem következetes, a pozitív (szokás) jog eredetét 
és érvényességét magyarázni kívánó különösebb okfejtés
re nem törekedő sajátosságokkal bír.” Elutasítóbb Moór 
Gyula véleménye: „A Hármaskönyv 1848-ig pozitív jog
ként érvényesült, s ennek is tulajdonítható nemcsak az, 
hogy a római jog recepcióját Magyarországon el lehetett 
kerülni, hanem az is, hogy a természetjogi spekulációk 
sem nyertek soha befolyást a magyar jogtudományra,”9 
Ez utóbbi bírálat azonban igaztalan, hiszen a bírói gyakor
lat alakító hatása már sokkal árnyaltabb képet mutatott, 
(Béli Gábor tanulmánya,)

Translatio imperii
Ugyancsak ismert tény, hogy a legisták és kanonisták az 
uralkodót legibus solutusként tisztelték, A Hármaskönyv 
azonban a hatalomátruházás római tételét honosította 
meg, A 13, században a király egy klerikusa, Kézai Simon 
mester legendáriumát használta fel, idézve, hogy őseink 
a hunok, magúk választották vezetőiket, akiket azonban 
a communitas le is tehetett, Ezt a teóriát Thuróczy János 
protonotáriustól vette át a Hármaskönyv szerzője, A 15, 
századi közjogi helyzetet jellemezve -  a koronázás okán 
született oklevél kinyilvánította, hogy a koronázás a ren
dek akaratából történik, s a Szent István-(i) korona minden 
ereje a királyi hatalom teljességével az új koronára száll, 

Ezt a felfogást örökítette tovább Werbőczy, E szerint 
a magyarok a királyi jogokat a Szent Koronára, s így vi
selőjére, a királyra ruházták, Ennélfogva rendelkezik a 
Hármaskönyv I, rész 4, címe a kölcsönös függésről, azaz: 

„ . a  nemeseket ékesítő és a nem nemesektől meg
különböztető birtok adományozásának jogát, s teljes ha
talmát az uralkodással és országlással együtt a község a 
maga akaratából az ország szent koronájának joghatósá
ga alá helyezte, és következésképpen fejedelmünkre és 
királyunkra ruházta: Ettől fogva Ótőle ered minden ne
mesítés és e két dolog mintegy a viszonos átruházásnál 
és a kölcsönösségnél fogva, annyira szorosan függ egy
mástól mindenha, hogy egyiket a másiktól külön válasz
tani és elszakítani nem lehet, s egyik a másik nélkül nem 
történhetik,” Leegyszerűsítve a tételt: a hatalom forrása a 
nemesség, amely a koronázással átruházza a potestast, s 
a viszonosság okán a fejedelem pedig visszanemesít, Az 
ilyen nemesek a Szent Korona tagjai, akik senki más ha
talmának -  a törvényesen megkoronázott fejedelmen kí
vül -  nincsenek alávetve,10

A nemesség rendiségének ékes bizonyítékaként pedig 
beiktatásra kerül az Aranybulla utolsó megújítási törvé
nyének fordulata is, a politikai értelemben vett una ea- 
demque libertás tétel, s ennek konzekvenciájaként a Pri- 
mae nonusban rögzült nemesi szabadságjogok is,

A korona dologiasodásával, a jogi személy tanának ok
leveles megjelenésével pedig a corona regia, corona regni 
elkülönölés jelenik meg, a korona nemzetközi szerződés 
jogalanyává válik, területi impériuma van, s a területen 
élők valamennyien a korona alattvalói, de természetesen 
eltérő jogi minőségben, hiszen a primae nonus csupán a 
hatalom forrásaiként megjelölt nemességet illeti meg,



Ez a szerződéselmélet volt a tárgya Rácz professzor 
mélyen elemző tanulmányának is.

A Hármaskönyv hatalomátruházási elmélete alapozta 
meg a történeti alkotmányt, s konszolidálta a rendiséget, 
biztosítva a Habsburg Monarchián belül az önálló magyar 
királyság jogfolytonosságát.

A ius commune-recepció 
problematikája
A  Hármaskönyv jogi tételeinek alapkérdése az eredetük 
mikénti megjelölése. Az a korábbi szakirodalmi véleke
dés, hogy a római jog nem kellően képviselt a műben, az 
csupán értékelési zavar.

A történettudományi kutatási nóvumok mellett a jog
történet-tudományi eredmények éppen e kérdéskörben 
lényegesek. Két kiváló tanulmány -  szerzői: Zlinszky, 
Bónis -  példázzák a megoldást. Zlinszky professzor több 
monográfiában reprezentálta11 a recepció-problematikát, s 
így szekcióelőadásában a római jog recepciójával tézisek
ben foglalkozott. Ezek közül két megállapítását emelem 
ki: „Werbőczy a közös jog mellett Magyarországon sajá
tosan érvényesülő jogot rendszerezte. [...] mint Európá
ban, mindenütt a tudományban már recipiált jog eszköz
tárát természetes közvetlenséggel használta.”

A másik döntő argumentuma, hogy Werbőczy nem tar
totta szükségesnek a bíróságok által alkalmazott jogtéte
leknek az összegyűjtését.

Ezt a két tézist gazdagítja kategóriákkal és példázatok
kal a fiatal kutató, Bónis Péter A Tripartitum forrásai és az 
európai ius commune című tanulmányában. Bónis a témá
nak egy remek monográfiát12 is szentelt; a továbbiakban 
ezeknek az eredményeknek a felvillantására vállalkozom.

A közös jog (ius commune) -  saját jog -  joggyakorlat -  
római jog viszonyrendszerében az alap az első elem defi
niálása. Talán bocsánatos, hogy a fenti hivatkozás ellenére 
az általam választott szaktekintély meghatározásával kez
dem a levezetést. Franz Wieacker, a német jogtudomány 
pápája szerint a ius commune egy kultúrtörténeti folyamat 
és egy térségenként eltérő időben, de a kölcsönhatás által 
mindenütt egyértelműen lejátszódó jelenség, a jog műve
lésének tudománnyá válásával.

Bónis érveléstechnikáját alkalmazva, a folyamat köl
csönhatásait jellemezve következtetéseink:

-  a ius commune nem Justinianus császár joga, s nem 
pusztán az előzőekben már említett Corpus Juris Ci- 
vilis;

-  nem római jog, hanem e jogrendszer elemeinek fel
használásával,

-  a glosszátorok által kifejlesztett sui generis jogrend, 
jogi kultúra, amelynek alapja a kommentált római 
jog az egyházi és a hűbéri jog elemeivel, amely szo
ros szimbiózisban volt a ius propriummal.

A ius commune nem törvényi, hanem jogtudományi (iu- 
risprudenciális) jog, legnagyobb része nem törvényhozási 
aktussal születő normarendszer, hanem tudósjog, ame
lyet a jogtudománnyal foglalkozók alkotnak. Azaz a ius

commune állam nélküli jog, a középkori Európa nem a 
legislativ unifikáció útját járta. A ius commune jogában 
a természetjoggal ellenkező törvény vagy jogszokás nem 
érvényes. A római jog fogalmait a ius commune részeként 
az egyházjog és a hűbéijog is adja, s ezért indokolt a római 
jog tudományos módszereivel művelt egyház és hűbéijog- 
ról beszélni, mint azt H. Coing Europaisches Privatrecht 
(München 1985) című munkájában hangsúlyozta.

A ius commune és a saját jog, a ius proprium továbbá 
egymáshoz kötött rendszert képez, amelyben a római jog 
akkor is szerepet kap, ha nem történt meg a recepciója. 
(Lásd Zlinszky értékelését!)

A ius proprium úgy van megszerkesztve, hogy hiányzik 
belőle az a norma, ami amúgy is benne van a ius commu- 
néban. S végül a ius proprium minden normájának értel
mezéséhez szükség van a ius commune normáira, akkor 
is, ha nem történt volna meg a római jog recepciója.

S mivel a ius commune egyben ratio scripta, s így az 
emberi társadalom ésszerű berendezkedésének írásba 
foglalt joga, teljesen racionális az a jelenkori elképzelés 
is, hogy a jogtudomány képviselői a nemzeti jogrendek 
erőteljes europaizálódásával, az európai jogi térségben 
(Europaischer Rechtsraum) új ius commune létrehozásán 
munkálkodj anak.13
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Usus modernus Pandectarum -  
Pandektisztika
A glosszátorok által született jog kapcsolatát a gyakorlat
tal a kommentátorok teremtették meg, akik elegyítették a 
justinianusi jogot kánonjogi elemekkel. Ez a keverékjog 
lett a német recepció alapja. Az új szabályok és e keverék
jog közötti kapcsolatot pedig a praktikusok (Kameralju- 
risten) hívták életre azzal, hogy a recipiált római jogot a 
hazai viszonyokhoz alakították. Ezzel a 16— 18. században 
Németországban megjelent a ius communéhoz és a német 
partikuláris jogokhoz kapcsolódó irodalom, az Usus mo
dernus Pandectarum.

Ez a jogi irodalom a praktikusok szintjén azonban ke
véssé volt megfelelő a pandektajog rendszerbe foglalásá
ra. Új irányzatoknak kellett feltűnniük a gemeines Recht 
és a Partikularrecht szintézisének megszületésére. Ezt a 
célt szolgálta volna elsőként a 17. században a természet
jog tudománya, ám szűk prakticizmusának hatására csu
pán a civiljogi kodifikáció területén jelentkezett a Porosz 
Landrecht, valamint az Osztrák Polgári Törvénykönyv 
megalkotásával összefüggésben.

A szakirodalom állásfoglalásai szerint a 18. század vé
gén alapított, ám csak Friedrich Carl Savigny munkássá
gával kiteljesedett történeti jogi iskola volt alkalmas arra, 
hogy olyan pandektatudomány jöjjön létre, amely lehető
vé teszi egy új pandektajog meghonosítását. Ez az iskola 
olyan tudományt célzott meg, amely a történeti szemlé
letet, az eredeti justinianusi forrásokat, rendszeralkotást, 
s az általános jogkeletkezési elméletet foglalta magában.

A pandektisztika elméletét, historiográfiáját feldolgo
zó, megkerülhetetlen alapmonográfia szerzője, Pólay Ele
mér professzor kiváló elemzésében bizonyította, hogy ez
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az irányzat a 19. század első éveitől bontakozott ki, s a 
Pandekták magánjoga alapján egy sajátos, német magán
jogtudományt eredményezett. Megteremtette azt a német 
pandektajogot, amely 1900. január 1-jéig, a német BGB 
életbelépéséig közel egy évszázadon át a római eredetű 
német magánjogot, „a heutiges römisches Rechtet” jelen
tette. 14

Pólay professzor továbbá precíz elhatárolással világí
totta meg a 16—18. és a 19. századi tudományosság kü
lönbözőségeit. Az Usus modernus... a justinianusi for
rásoktól teljesen elszakadt, praktikus jellegű kazuisztika, 
partikuláris jellegű joganyag volt, míg a Puchta által „Pan- 
dekten”-nek nevezett matéria a justinianusi forráskritikán, 
s e rendszeren is nyugodott, univerzális jellegével kitű
nően. Végül igen kifejező a másság az előzőnél a prak
tikus esetjogképző tevékenység, míg az utóbbinál az élet 
igényeinek megfelelő magánjogi rendszer elméleti meg
alapozása a jellemző. így a polgári kor igényeit szolgáló 
magánjog tudománya fogalomelemző dogmatizmusával, 
tételeivel messzemenően alkalmas volt arra is, hogy Euró
pa magánjogi elméletére hatást gyakoroljon.

Ebből eredeztethető az a kérdés is, hogy csupán német 
pandektisztikáról beszélhetünk-e.

Pólay -  Koschaker és Wieacker értékelését idézve 
-  egyértelműsítette, hogy „a XIX. században a történeti 
jogi iskola munkássága nyomán kifejlődött és a századvé
géig tartott magánjogtudomány ugyan a német gemeines 
Recht doktrínájaként jelenti a Pandektisztikát, de ennek 
expanzív jellege folytán a pandekta-tudomány már a kez
detektől fogva túlhatott a német nyelv és kultúrterületen” 
Pólay álláspontja szerint erre tekintettel a hazai magán
jogtudomány fejlődését értékelve, lehetséges „magyar 
pandektisztikáról” is beszélni. 15 E témakört érintette Ho
moki-Nagy Mária polémikus előadása a polgári kori ma
gánjog kialakulásáról.

A Négyeskönyv perjogi anyagáról
Az Usus modernus Pandectarum és az érintett magyar 
jogfejlődés analógiája ugyan kutatói hipotézisem, még
is több feltevés igazolhatja azt. Argumentum ad hominem 
kiemelendő Degré Alajos professzor örökbecsű magán- 
jog-perjogtörténeti monográfiája,16 s benne a két 16. szá
zadi középkori jogtörténeti kódexünkről írott értékelése, a 
Quadtripartitum „nagyfontosságú új tételeinek” kigyűjtése, 
melyekből a korabeli magyar praktikusok jogi tevékenysé
ge részben kikövetkeztethető -  talán meggyőzően hatnak.

Nem is említve Degré ifjonti kutatóműhelyének, az Il
lés Szemináriumnak az eredményeit. Az Illés József pro
fesszor vezetésével működő Budapesti Jogtörténeti Sze
minárium érdeme, hogy egyedülállóan örökítette meg a 
16. század első felének jogtörténetét.17 Azt a korszakot, 
amelyben az ország létét fenyegető törökveszély idején, 
majd a nemesi-főúri érdekviszályok miatt az általuk be
hívott török csapatok pusztítása nyomán egy korábban 
virágzó magyar királyság leépülése lett sorsfordítóvá tör
ténelmünkben. S erre az időszakra esett a Négyeskönyv 
szerkesztőinek munkássága, kik főként gyakorló jogászok
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voltak, közöttük helytartó, fellebbezési bíró, személynök 
alországbíró, királyi jogügyek igazgatója és idegenként 
egy bécsi jogtanár is szerepelt.

Köztudott, hogy a két jogkönyv szerkesztésének elve 
részben eltért egymástól. Werbőczy az ország szokásjo
gának összeírását végezte el, s emellett a királyi akarat a 
Collectio Decretumot, az érvényben lévő törvények egy
begyűjtését is megkívánta. Ez utóbbi munkálatról, illetve 
eredményességéről nincs értékelhető adatunk.

A Négyeskönyv viszont teljes joganyag (törvény és szo
kásjog) összeállítására törekedett, s egyben szövegkorrek
ciót is tartalmazott, főként az ősi szokásokba ütköző római 
jogi tételek kirostálását végezte el. így például a női ág 
öröklésének megtiltását, avagy a fellebbezésen kívül az 
inhibitio, repulsio megtartását iktatta be.

Degré külön is kiemeli, hogy a Quadtripartitumba 
azonban olyan törvények és jogtételek is bekerültek, ame
lyek nóvumként értékelendők, ám ezeket az ősi szokásjog 
keretébe illesztették, „az isteni és természeti jógi követel
ményekhez képest megváltoztatták, de mindezt a nemesség 
jogainak és szabadságának sérelme nélkül tették”.18

A javítási célzatú szerkesztési elvek közül -  perjogi re
lációban -  példaszerűen érdemes kiemelni néhányat. Az 
említendők: a Kúria hatáskörének pontosabb megjelölése, 
a bizonyítás anyagszerűsége, oklevelek megkívánásával 
(szemben a Tripartitummal, amely minden esetben meg
kívánta az esküt), a per gyorsítása (a tanúk ellen alaptalan 
és perhalogató kifogások visszautasítására), perbeli bírsá
gok, terhek csökkentése (repulsio, ügyvédszó visszavonása 
miatt a szankció azonnal fizetendővé vált), továbbá a per
vesztes fél köteles volt megfizetni a pernyertes ügyvédi dí
ját, a pernyertes által használt oklevelek árával egyetemben.

Érdemes végül felfigyelni arra, hogy a Négyeskönyv 
jóval kevesebb római jógi tételt, citátumot tartalmazott, 
mint a Hármaskönyv. Degré ezt azzal magyarázza, hogy 
Werbőczy tankönyvnek is szánta művét, s a kategóriák 
pontos ismeretével kívánta segíteni az ifjúságot. Ez egy
értelműen sikerült is, mivel a Tripartitum Wenzel Gusz
távig a magánjogi tanulmányok gerince volt -  a szakmai 
vélekedés szerint.

Az Usus modernus Pandectarum alapvető jellegzetes
ségeinek összehasonlításában azonosságok fedezhetők 
fel a középkori módszerekben, a Corpus Juris anyagától 
való eltávolodásban, s nemkülönben a partikuláris jogok 
érdekcélzatú fokozatos felhasználásában. A Négyeskönyv 
későbbi interpolált szövegváltozatai azonban a honi kü
lönbözőségekre is utalnak.

A közjogi indíttatású interpolációk eredményei között 
tallózva olyanok is szembetűnnek, amelyek nem a jog
fejlődést példázzák. így a nádor előtt folyó perben a kirá
lyi tanácsnokok, titkárok jelenléte mellett a szavazatuk is 
megengedett lett. A nádori cikkek 5. pontjának átfogalma
zásával pedig minden jognak a királyhoz telepítése történt 
meg. Ugyancsak a királyi hatásköröket erősítették: a bírói 
terhek, amiket az ország többi rendes bírái szabtak ki, s ez 
nem az ítélőbírákat, hanem már a királyt illették. Szintén a 
királyi hatalmat erősítette, hogy felségsértés esetében nem 
ismerte el a szabályozás a jogos védelmet. Megjegyzendő, 
hogy mind a Hármaskönyv, mind az eredeti Négyeskönyv
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progresszívabb volt. Más közjogi interpolációk viszont 
kedvezőbb jogelveket juttattak érvényre a Négyeskönyv
ben. Hangsúlyozták például a bíró részéről az ajándékelfo
gadási tilalmat -  kuriózumképpen viszont bármelyik féltől 
elfogadható volt az étel-ital ajándékkénti igénybevétele. 
Eljárási cselekményként került viszont a szövegbe, hogy 
a bíró peralapítás után már nem adhatott a feleknek taná
csot. Az ősi jogelv felelevenítését szolgálta továbbá annak 
ismételt megerősítése, hogy a bírák, segédszemélyek téve
déseikért, az íráshibák által okozott károkért felelősséggel 
viseltettek, s ez büntetendőnek minősült. Degré végül több 
olyan változtatást is felfedezett, amely nem javító szándé
kú, s a tudományos kutatás sem talált magyarázatot erre 
a jelenségre. Példaként a magyar perjogi gondolkodással 
szemben álló megoldást nóvumként engedett az interpolált 
szöveg, nevezetesen, hogy a bíró igazságtalan eljárása ese
tén a fél jogosult volt még az ítélethozatal előtt ügyét más 
bíróhoz áttetetni. Avagy az interpolált szöveg nem ismerte 
a tanúbizonyításról szóló jelentőleveleknek az ítélőmester 
általi hiteles összegzését.19 E villanásszerű jellemzések a bí
rói gyakorlat levéltári dokumentumai mikénti alakulásának 
elemzéséhez j elentősen hozzáj árulhatnak.

A Négyeskönyv perjogi anyagának szerzője a polgári 
peres eljárás mellett a büntetőeljárás dogmatikai elemzé
sét is elvégezte, figyelemmel a Tripartitum e tárgyú ren
delkezéseire. A Hármaskönyv büntetőjogának koncepci
ózus, dokumentált értékelése pedig kötetünkben Mezey 
Barna professzor értékelésében olvasható.

Végezetül zárógondolatként a Négyeskönyv „nagyfon
tosságú új tételeire” kívánunk utalni, amelyek említése a 
pandektisztika további kutatásainak irányaira is kihat.

Degré tizenöt olyan nóvumot emelt ki analízisében, 
amelyek a gyakorlat által is elfogadottá váltak. Felsoro

lásunkban elsőként említendő, hogy az ítélőmesterek az 
ország rendes bíróivá váltak; az idézőlevelekben a per 
tárgyának kötelező feltüntetését írták elő; a perfelvétel 
után pedig a keresetváltoztatás tilalmát mondták ki; míg 
az ügyvédek a per folyamán napi 20 dénár elismerésben 
részesülhettek.

A rendes bírák kettős pecséthasználatát újfent szabá
lyozták; lehetővé vált továbbá, hogy két peres fél bele
egyezésével bármelyik perben nem nemesek is tanúskod
hattak. Megjegyzendő, hogy ezt a lehetőséget törvényeink 
csak a 18. századtól engedték meg. Ugyanez a metódus 
volt érvényben a perletétel vonatkozásában; itt az ítélet
hozatalig élhettek vele, a törvények esetében a bizonyítás 
lefolytatása után már tiltottá vált. Végül az ugyanazon föl
desúr két jobbágya közötti polgári perben a fellebbezést 
kizárta a Négyeskönyv.20

Noha a törvények és a szokásjog megoldásainak sa
játos kombinációjával jött létre a Négyeskönyv, alap
rendelkezései és interpolációs változtatásai ellenére ez 
a munka sem lett törvény, osztozott méltó elődje sor
sában.

Jogtörténet-tudományi áttekintésünk minden bizony
nyal igazolja a szekcióban elhangzott előadások és írásbeli 
változatuk értékes eredményeit, buzdítva egyben további 
kutatómunkára, melyhez adjon ösztönzést a Tripartitum 
Prológusának 5. Titulusa:

Nam justitia est virtus, scilicet morális.
Jus est ejus virtutis executivum.
Jurisprudentia: est scientia illiusjuris 
Item justitia tribuit unicuique, quod 
suum est; jus vero coadjuvat; jurisprudentia 
autem docet, qualiter illud fiat.
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