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A  tanulmány X. Bölcs Alfonz, a spanyol jogfejlődés 
szempontjából meghatározó kódexe, a Siete Par-
tidas (1254–1265) keletkezéstörténetét, jogtörté-

neti szerepét kívánja ismertetni. A magyar nyelven csak 
részleteiben hozzáférhető forrás gyermekekre vonatkozó 
rendelkezései közül elsősorban a gyermekkor életkori 
szakaszolását, a törvénytelen gyermek helyzetét, az atyai 
hatalom alatt álló gyermek jogait, vagyoni helyzetét, az 
örökbefogadás és az emancipáció kérdéseit meghatározó 
rendelkezéseket kívánjuk közreadni.

1. X. (Bölcs) Alfonz

Az Ibériai-félsziget központi területén fekvő Kasztíliai 
királyság évszázadokon át fontos színtere volt az európai 
történelmi eseményeknek, társadalmi és kulturális válto-
zásoknak. Különösképpen így volt ez X. (Bölcs) Alfonz 
(1252–1284)1 uralkodásának időszakában. A Kasztíliai 
Királyság 927-ben az Asztúriai Királyság egyik utód-
államaként, előbb grófságként, majd 1035-től királyság-
ként vált önállóvá. Története során uralkodói többször 
egyesítették perszonálunió révén Leónnal, később a Na-
varrai Királysággal. Önállósága 1516-ban szűnt meg a 
León és Kasztília továbbá Aragónia területén Habsburg 
Károly vezetésével létrejött Spanyol Királyság megala-
kulásával.

X. Alfonz amellett, hogy kiváló államférfi volt (nevéhez 
fűződik a királyi kormányzat helyi és központi szerveze-
tének kiépítése, a központi adminisztráció megszervezése, 
támogatta a városok fejlődését) és eredményes hadvezér-
ként is számon tartották (1262-ben visszafoglalta a mórok-
tól Cádizt, 1264-ben Jerez de la Fronterát). Legfontosabb 
célját, a német-római császári cím elnyerését azonban 
nem sikerült meg-
valósítania.2

Bőkezűen tá-
mogatta a tudo-
mányos életet: 
maga is foglalko-
zott zeneszerzés-
sel, csillagászattal, 
kémiával és filo-
zófiával. Az arab 
tudomány és filo-
zófia közvetítője-
ként nagy hatással 
volt az európai 
szellemi élet fejlő-
désére: bevezette 
az arab számok 
használatát, a kul-
túra több területét 
áttekintő történeti enciklopédiát jelentetett meg. Csilla-
gászati munkák, továbbá az első európai sakk-könyv ki-
adása is nevéhez kötődnek, ahogyan a „Cantigas de Santa 
Maria” című 420 – közöttük több ma is gyakran felcsen-
dülő – vallásos éneket tartalmazó gyűjtemény versei. Őt 
tekintik a kasztíliai nemzeti irodalom megalapítójának és 

az udvarában használt nyelvből hivatalossá tett modern 
kasztíliai spanyol nyelv atyjának.3

X. (Bölcs) Alfonz – akit a spanyol Iustinianusnak is ne-
veznek – egyik legfontosabb tevékenysége az volt, hogy 
befejeztette az apja, III. Ferdinánd által elkezdett kasztíliai 
törvénygyűjtemény összeállítását. 

2. A Siete Partidas jogi kultúrtörténeti  
és jogtörténeti háttere

X. Alfonz uralkodását sajátos kettősség jellemezte: a tra-
dicionalitás és a modernizáció dinamikája, vagy még pon-
tosabban egy „historizáló modernizácó”. Egyrészt Alfonz 
a 13. századi Európában a „háborúra szervezett társada-
lom”4 különleges státuszával jellemezhető león–kasztíliai 
királyság önállósága, szuverenitása érdekében a jogfoly-
tonosság szempontjából a „hispán” öntudatra és identitás-
ra alapozva a vizigótokig vezette vissza a gazdaságilag és 
szervezetileg erősen központosított, a világi és egyházi ha-
talom birtokosának tekintett király teljhatalmú irányításával 

működő állammo-
dellt. Személyesen 
felügyelte az ezt iga-
zoló történeti munka, 
a „Primera Cróni-
ca general…”5 ékes 
kasztíliai nyelven tör-
ténő megírását.

Másrészt viszont 
az állam működé-
se szempontjából a 
modernizáció felül-
írhatatlan célként 
fogalmazódott meg 
X. Alfonz számára a 
jogalkotás, a közpon-
ti és területi igazgatás 
és a bíráskodás terü-
letén. A származás 

helyett az alkalmasság, azaz az iskolázottság és a szak-
mai felkészültség vált meghatározóvá, mindenekelőtt 
a jogászok (letrados) esetében. Már a 13. század elején 
működött Kasztíliában a VIII. Alfonz által alapított pelan-
ciai, majd Leónban a IX. Alfonz által létesített salaman-
cai egyetem. X. Alfonz 1255-ben elismertette a pápával a 
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Salamancában kiadott fokozatokat, Pelancia helyett pedig 
Valladolidban alapított új egyetemet. Az itt végzett jogá-
szok a kormányzati adminisztráció megbízható szakem-
berei lettek, az 1274-ben felállított udvari bíróságokon pe-
dig gyakran nemesek ügyeiben is ítélkeztek.

A X. Alfonzhoz köthető törvényhozói modernizáció fo-
lyamatában a tradicionális, központosított állam megerő-
sítésében fontos szerepet játszott a partikuláris szokásjog 
helyett a római jog recepcióján alapuló egységes törvé-
nyi szabályozás megvalósításának a szándéka. Ennek el-
sődleges jogalkotói célja azonban apjától eltérően Alfonz 
számára a római jogból jól ismert princeps teljhatalmának 
(tribunica protestas, imperium proconsulare, imperator), 
azaz a szakrális, kormányzói és katonai főhatalomnak a 
király kezébe helyezése, illetve ennek deklarálása volt.

A jogi modernizáció részét jelentő országos kodifi-
káció azonban teljes egészében nem valósulhatott meg. 
A szokásjognak az uralkodó szerinti olvasatán és a római 
jog recepcióján alapuló kodifikációja, a születési privi-
légiumokat figyelmen kívül hagyó királyi bíráskodás, az 
adóztatás, illetve az Ibériai-félsziget muszlim megszállás 
alól történő felszabadítása (reconquista) során keletkezett 
gazdasági és társadalmi feszültségek megakadályozták 
ebben. X. (Bölcs) Alfonz az 1270-es években a helyi szo-
kásjogok megerősítésére kényszerült. 

A Siete Partidas, azaz a Kasztíliai törvénykönyv utolsó 
változatának elkészülte és a törvénykezési munka kezdete 
között több mint egy évtized telt el (1254–1265). A tör-
vénykönyv alakulását, formálódását az évek során nagy-
mértékben befolyásolta a jogi kultúra változása, amelynek 
elválaszthatatlan része volt a szertartásokban, rítusokban, 
elméleti és történeti művekben folyamatosan ismétlődő, a 
közvélemény élő részévé tett „hispán” felfogás: az, hogy 
León és Kasztília lakossága, azaz a keresztény „hispán” 
nép a vizigót monarchia örököse. Uralkodójuk a vizigótok 
királyához hasonlóan közvetlenül Istentől nyerte hatalmát, 
és csak neki tartozott elszámolással. Ahogyan a kánonjo-
gász Vincentius Hispanus7 fogalmaz, a földet, az országot 
a rómaiaktól megszerző, majd az araboktól visszahódító 
„hispán” nép uralkodója „természetes ura” alattvalóinak 
és országainak: hatalma nem függ sem a császártól, sem 
a pápától.

Ezt fejezte ki az is, hogy a león–kasztíliai királyt nem 
egyházi személyek koronázták meg, hanem az uralkodó 
helyezte saját maga fejére a koronát. A király trónra lépé-
sének, hivatala elfoglalásának szimbolikus mozzanata el-
sősorban az acclamatio (közfelkiáltás), illetve személyes 
zászlójának felemelése és az előkelők nyilvánosság előtti 
kézcsókja volt. Egyes szerzők felhívják a figyelmet arra 
is, hogy a Kasztíliai törvénykönyvre, ahogyan az uralko-
dóra vonatkozó felfogásra, hatással volt a muszlim jogi 
kultúra is.

Ha a jogtörténeti hátteret vizsgáljuk, figyelemre mél-
tó, hogy a római–germán jog tudományos értelemben a 
13. században jelenik meg. Azonban az Ibériai-félszigeten 
már e század előtt is ismert és használt volt a római jog. 
A legfontosabb a Kasztíliai törvénykönyv forrásainak em-
lítése során a Lex Romana Visigothorum törvénykönyvre 
(más néven Breviarium Alarici vagy Liber legum)8 utal-

nunk, amelyet használtak a toulousi királyságban. A Rec-
ceswint nyugati gót király által 654-ben kiadott, a gótok és 
a rómaiak egyenlőségét megteremtő Forum Iudicum vagy 
Liber Iudiciorum néven is ismert vizigót törvények latin 
kódexe a 13. században – néhány módosítással – kasztíliai 
fordításban kiadásra került III. Ferdinánd kasztíliai király 
parancsára Fuero Juzgo néven.9

Apja munkáját folytatva, X. Alfonz egyrészt udvará-
ba gyűjtötte korának legjelentősebb zsidó, muzulmán és 
keresztény tudósait, és lefordíttatta velük kasztíliai nyelv-
re a gót királyok törvénykönyveit. Másrészt meg kívánta 
újítani és egységessé akarta tenni az egyes tartományok 
különböző jogforrásait összefoglaló, a szokásjog mellett 
létező fuerokat (azaz az uralkodó, a tartományúr vagy a 
városi tanács rendelkezéseit).10 Első lépéseként a Fuero 
Real megszerkesztésére került sor, amelyet az Espéculo 
követett. 

Iglesia Ferreiros X. Alfonz törvényhozói munkájának 
célkitűzéseit, szakaszait egy-egy jogi művel, törvény-
könyvvel jellemzi. A Fuero Real az első cél megvalósí-
tását szolgálta: a fentebb kifejtett kizárólagos uralkodói 
hatalom legitimációját, azaz a királyi jog meghonosítását 
azokon a területeken, ahol az korábban még nem létezett. 
A második cél valamennyi tartomány jogi egységesítése 
volt León és Kasztília legjobb fueroi alapján. Erre az Es-
péculo kihirdetése adott lehetőséget. Végül a harmadik cél 
az ország jogának megújítása a kánonjog és a római jog 
alapján. E cél megvalósítására a Siete Partidas kínált le-
hetőséget.11

3. A Siete Partidias-kódex  
(Libro de las Leyes)

A Siete Partidas megalkotása 1256. június 23-án vette 
kezdetét, és 1265. augusztus 28-án fejeződött be, eredeti 
címe: Libro de las Leyes (Törvények könyve). Legfonto-
sabb forrásai között említik a Corpus Iuris Civilist, a di-
gesztákat, a Decretum Gratianit,12 IX. Gergely Decretalia 
kánonjogi gyűjteményét, a Libri Feudorumot,13 továbbá a 
helyi fuerokat és a kasztíliai szokásokat. 

A szakirodalomban komoly viták alakultak ki X. Al-
fonz szerepéről a törvénykönyv létrejöttében, illetve a 
megírásában részt vevő jogászok és jogtudósok személyét 
illetően.14 Alfonso García-Gallo például úgy vélekedik a 
Partidasról, hogy „minden, ami ezt a nagy művet körül-
veszi, rejtélyes”:15 a szerzőktől kezdve a megszerkesztés 
dátumáig, a kéziratok sokféleségén és időrendi sorrendjén 
át. A kéziratok és a régi kiadások további alapos vizsgála-
tára van szükség mindezek megválaszolásához.

A Siete Partidas a korszak teljes jogi tudását felöleli: a 
jogelmélet, a kánonjog, a közjog, a magánjog (családjog, 
öröklési jog, eljárási jog, szerződések) és a büntetőjog sza-
bályait. Nyelve az udvari kasztíliai,17 stílusa irodalmi, vá-
lasztékos. Nyelvezetét tekintve érződik rajta a latin hatás: 
gyakran használ latin szakkifejezéseket, kötőszavakat; 
hosszú körmondatokba foglalja érvelését. A Partidas pró-
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zájára jellemző a jól felépített, következetes szerkezet és 
nyelvhasználat, érvelése megalapozott, az arisztotelészi 
logikát alkalmazza.18

A továbbiakban a Siete Partidasból idézve a spanyol 
nyelven több kiadást megért, de magyar nyelven nem el-
érhető szöveg forrása a harmadik, a Real Academia de la 
Historia által három kötetben megjelentetett 1807. évi ki-
adás szövege.19 Az általam fordított magyar nyelvű jog-
szabályhelyek eredeti, spanyol nyelvű szövege megtalál-
ható a vonatkozó lábjegyzetekben.

A Siete partidas a prológussal kezdődik, melyben a kor-
szak empirikus (például 7 mozgás), biblikus magyarázatát 
kapjuk a hetes számra. Mint ahogy a neve is utal rá, hét 
részből vagy könyvből áll (Partidas), és ezek mindegyike 
fejezetekre (182 Títulos), a fejezetek pedig törvénycik-
kekre (2683 Leyes) oszlanak, ez a szerkezeti felépítés a 
digesztákkal hasonlatos. A király nevének akronímájaként 
Alfonso kezdőbetűi olvashatóak össze az egyes könyvek 
kezdetéből, kiindulva az alfától – mely magába foglalja 
a jogelméletet és a kánonjogot – az ómegával bezárólag, 
ahol az emberi élet is véget ér a megbocsátással és az ir-
galommal: 

A servicio de Dios e a pro comunal de las gentes (jogfor-
rások és kánonjog)

La fe Catolica de nuestro Senor Jesucristo habemos most-
rado (közjog)

Fizo nuestro senor Dios todas las cosas muy complida-
mente (polgári eljárás)

Onrras senaladas dios nuestro senor Dios al ome (család-
jog)

Nacen entres los omes muchos entecos e grandes contien-
das (szerződések)

Sesudamente dixeron los sabios antiguos (öröklési jog)
Olvidanca y atrevimiento son cosas que fazen a los omes 

errar mucho (büntetőjog).

A törvénykönyvek szövegeiben – mint ahogy azt tanulmá-
nyában Jesús Rodríguez-Velasco kifejti – gyakori, hogy 
hitvallást fogalmaznak meg, azonban X. Alfonz ennél to-
vább lép: könyvében a törvények teljes spektruma is meg-
jelenik.20 

A Siete Partidas szerint a király országában az egyedüli 
törvényhozó (I, 1, 12), Isten helytartója, valamint népének 
nemcsak feje, hanem lelke is (II, 1, 5). Mindenképpen fi-
gyelemre méltó, hogy az utóbbi szerepet a kor fejedelem-
tükrei általában a papságra osztották ki. X. Bölcs Alfonz 
a Siete Partidas prológusában így fogalmaz: „uralmunk 
idején olyan jogokat tudjunk, amelyek igazságosságban 
és békében tartják a népet”.21

Az alfonzi felfogás a Siete Partidas szerint feltételezi 
a corpus iuris és a corpus legis egyidejű és elválasztha-
tatlan jelenlétét, mely a törvények tükör metaforáján ke-
resztül jut kifejezésre, ezáltal a kódex szükségességét is 

X. Alfonz és jogtudósai a Siete Partidas összeállításának idején16
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hangsúlyozza22: „kifejezetten ezen ok miatt készítettük ezt 
a könyvünket, mert hogy uralmunk királyai mindig úgy 
nézzenek bele, mint a tükörbe és lássák azokat a dolgai-
kat, amelyeket módosítaniuk kell és kijavítsák azokat, és 
aszerint cselekedjenek az övéiknél”.23 Övéik alatt népét, 
alattvalói érti.

X. Bölcs Alfonz visszatért a Fuero Juzgo spanyol tradí-
cióinak útjára és arra törekedett, hogy Kasztília szokáso-
kon alapuló szabályait összebékítse 
az egyetemek és az egyház által 
hirdetett római jog szabályaival, 
valamint a kánonjoggal. A Siete 
Partidas e kor bármely más gyűj-
teményénél jobban tükrözi az át-
alakulást.24

4. A Siete Partidas 
gyermekekre vonatkozó 
rendelkezései 

A továbbiakban a gyermekekre vo-
natkozó rendelkezéseket kívánom 
vizsgálni elsősorban az életkor és 
az atyai hatalom kérdéskörét, a 
téma kifejtése során Alonso Otero 
jogtörténész álláspontját figyelem-
be véve.26 

A II. törvénykönyvben a római 
jog recepciójára vonatkozó hatás is 
megfigyelhető a gyermekre vonat-
kozó életkor szakaszolása tekinte-
tében.

„Infánsnak hívják Spanyolországban a királyok gyer-
mekeit […] Az »infante« nevet adták – ami latinul azt 
jelenti »mozo« – a 7 évesnél fiatalabb gyermeknek, aki 
bűntelen és szeplőtelen.”27 

A „niño”28 kifejezést a 3 éves kor alatti gyermekekre hasz-
nálták, „mozo”29 az volt, akit nevelőkhöz adtak. Akik fo-
gékonyak voltak az új dolgokra: „olyanok az ilyen gyer-
mekek, mint a lágy viasz, amikor ráteszik a bélyegre, 
mely amikor lágyabb, hamarabb megragad rajta az, amit 
a bélyeg ábrázol”.30 A „mancebo”31 volt a kamasz, a fiatal 
nemes fiút pedig „doncel” névvel illették. 32 

A IV. törvénykönyv a családjog szabályairól rendelke-
zik. Az eljegyezhetőség korhatárát 7 éves kornál szabja 
meg úgy a férfiak, mint a nők esetében.33

„Hiszen ez az a kor, amikor már valamelyest belátással 
bírnak, […] azonban a házasságkötéshez már szüksé-
ges, hogy a férfi 14 éves, a nő pedig 12 éves legyen, 
és ha ezen idő előtt házasodnak össze, akkor az nem 
házasság, hanem eljegyzés, kivéve, ha olyan közel len-
nének ezen életkorhoz, hogy már készen állnának arra, 
hogy testileg egyesülhessenek, mivel az erre való böl-
csességük és képességük pótolja az életkor hiányát.”34

Házassági akadálynak tekintették ily módon a belátási ké-
pesség hiányát az életkor, továbbá komaság, rokoni kap-
csolat miatt (idetartozónak tekintve a vér szerinti és spiri-
tuális rokonságot, valamint az örökbefogadást).

„Két koma fiai vagy lányai házasságot köthetnek […] 
kivéve, azt a keresztfiút vagy keresztlányt, aki által lét-
rejött a komaság. Mert az ilyenek nem házasodhatnak 

össze sem a keresztapák, sem a ke-
resztanyák fiaival vagy lányaival, 
mert spirituális testvérek. Ez azokra 
a fiúkra és lányokra is vonatkozik, 
akik a komaság előtt születtek épp 
úgy, mint azokra, akik utána. Ahogy 
senkinek sem szabad összeházasod-
ni a fiútestvérével, sem a lánytestvé-
rével; így védi a Szent Egyház, hogy 
senki se házasodjon a spirituális 
fiútestvérével, sem lánytestvérével, 
aki az apjának vagy az anyjának 
a keresztfia vagy keresztlánya. És 
ezenkívül, ahogyan a fiúnak vagy 
lánynak nem szabad összeházasod-
ni az édesapjával vagy édesanyjá-
val, aki nemzette; így nem szabad 
összeházasodni sem spirituális ap-
jával, sem anyjával, aki megkeresz-
telte […].”35

„A vér szerinti fiúgyermekek nem 
házasodhatnak össze az anyjuk 
vagy apjuk által örökbefogadott 
lánygyermekekkel, mindaddig, 

amíg tart az örökbefogadás. De ha az örökbefogadás 
megszűnne, akkor már összeházasodhatnak.”36

A XV. fejezet a törvénytelen gyermekek fogalmát és 
jogállását határozza meg. „A Régi Bölcsek természetes-
nek és nem törvényesnek hívták azokat a gyermekeket, 
akik a törvény szerint nem házasságból, valamint azokat, 
akik „ágyasoktól” születtek.”37 Ide sorolja még „a fattyú-
kat, akik házasságtörésből vagy nőrokontól vagy vallá-
si rendhez tartozó nőktől származnak.”38 A törvénytelen 
gyermekeket – a nő szexuális kapcsolata folytán – az 
alábbi nevekkel illették: „máncer”, „manua selas”-ból 
ered, ami pokoli bűnt jelent; ők a prostituált nők gyerme-
kei. Mások szerint a „máncer” azt jelenti, hogy „man-
cillado” vagyis bemocskolódott, mert erkölcstelenül 
nemzettek, és „piszkos” becstelen helyről születnek.39 
A „spuri”40 latin kifejezést azokra használták, akik is-
meretlen apától és prostituált nőtől származnak, illetve 
a „noto”,41 aki házasságtörésből származó, a férj által 
ismert gyermek. 

Milyen hátránya származik a gyermeknek, ha törvény-
telen? A törvénytelen gyermek „semmilyen megbecsülés-
ben sem részesül sem az apák, sem a nagyapák részéről”.42 
Amennyiben valamilyen méltóságra vagy megtiszteltetés-
re érdemessé válik, és azt elnyeri, de utóbb mégis kiderül 
törvénytelensége, méltóságát elveszítette. És „nem örö-

Siete Partidas. Gregorio López kiadása, 1555 
(A törvénykönyv 2. kiadása)25
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kölhetik sem az apák, sem a nagyapák vagyonát, sem pe-
dig a tőlük leszármazó többi rokonét”.43

Az atyai hatalom legfőbb alapköve a házasság. De 
mit is értünk atyai hatalom alatt? „[A]z a hatalom, mely-
lyel az atyák rendelkeznek a gyermekek felett”44 olyan 
jog, amelyet „gyermekeik, unokáik és mindazon egye-
nes ági leszármazottaik felett birtokolnak, akik törvé-
nyes házasságból születnek”.45 Azonban a „természetes” 
gyermekek (természetesnek minősülnek a házasságon 
kívül született gyermekek), így az ágyasok gyermekei, 
valamint a vérfertőzésből – negyedik fokig nőrokonnal, 
sógornővel vagy vallásos nővel való kapcsolatból – szár-
mazó gyermekek, akik „arra sem méltóak, hogy gyer-
mekeknek hívják őket, nem állnak atyai hatalom alatt, 
mert nagy bűnben nemzettek”.46Az apának a törvényes 
gyermekei, unokái és dédunokái felett van hatalma, sem 
az anya, sem pedig anyai részről bármelyik rokon ha-
talma alatt nem állhatnak.47 Az anyának nincs hatalma a 
gyermekei felett.

Az atyai hatalom azonban nemcsak házassággal jö-
het létre, hanem származási perekben meghozott ítélettel, 
az emancipált fiú hálátlansága miatt és örökbefogadással 
is.48 Az apának egyébként joga volt arra is, hogy éhezés 
vagy nagy szegénység esetén gyermekét eladja vagy el-
zálogosítsa, ily módon orvosolva súlyos helyzetét. Ez a 
jog azonban nem illette meg sem az anyát, sem az anyai 
ági rokonokat.49

Az örökbefogadásnak két módját különbözteti meg 
a törvénykönyv: az arrogatiót és az adoptiót. Az arro-
gatio a király vagy herceg engedélyével jön létre olyan 
gyermek esetén, akinek nincsen vér szerinti apja, illetve 
amennyiben van, nem áll annak hatalma alatt, és ilyenkor 
az örökbefogadó hatalma alá kerül. Az adopció a bíró en-
gedélyével történő örökbefogadás; ekkor a vér szerinti apa 
hatalma alatt áll a gyermek, következésképpen nem kerül 
az örökbefogadó hatalmába.50

Ha egy 7 évesnél fiatalabb gyermeknek nincsen apja, 
nem fogadható örökbe, hiszen nincs belátási képessége, 
hogy beleegyezzen-e az örökbefogadásba. Azonban „a 7 
évnél idősebb és a 14 évnél fiatalabb gyermek csak a ki-
rály engedélyével fogadható örökbe”,51 aki az engedély 
megadása előtt különböző szempontokat vesz figyelem-
be: ki szeretné örökbe fogadni, milyenek az örökbefogadó 
anyagi körülményei, rokoni kapcsolatai, jó szándékú-e, 
és az örökbefogadás szolgálja-e a gyermek érdekeit.52 
A gyámság alatt álló gyermeket annak gyámja nem fo-
gadhatja örökbe.53 A gyám fogalmát a következőképpen 
határozza meg: „minden olyan ember, akinek gondozásá-
ban van valamely gyermek, és annak összes vagyona, a 
gyermek 14 éves koráig”.54

Ok nélkül senki sem foszthatja meg hatalmától az örök-
befogadót, és az örökbefogadottat nem lehet az örökség-
ből kizárni. Azonban az örökbefogadó köteles mindazt a 
vagyont odaadni az örökbefogadottnak, amellyel a hatal-
mába lépett, valamennyi haszonnal, melyet ezt követően 
szerzett, kivéve a haszonélvezeti jogot, amit az örökbe-
fogadott vagyonából kapott, mialatt az a hatalma alatt állt. 
Az adoptióval létrejött örökbefogadás esetén

„az örökbefogadó kiveheti a hatalma alól az örökbe-
fogadottat, amikor akarja, okkal vagy ok nélkül, aki 
semmit sem fog örökölni az örökbefogadó vagyonából, 
[…] kivéve, ha az örökbefogadó végrendelkezés nélkül 
hal meg”.55

Az atyai hatalom alatt álló gyermek vagyoni helyzetéről, 
az általa szerzett vagyonról is rendelkeznek a törvények. 
Mindaz, amit az apa vagyonával szerez, „profectitium 
peculium”, amely nem válik saját vagyonává, továbbra 
is az apáé maradt. „Az a vagyon, melyet a fiú saját keze 
munkájával szerez, valamilyen tevékenysége vagy tudá-
sa által vagy egyéb módon”,56 valamely élők közti vagy 
halál esetére szóló egyoldalú ügylet (például ajándéko-
zás, végrendelkezés, anyja öröksége) folyományaként, 
illetve találás vagy elhagyott jószág tulajdonába vétele 
következtében – feltéve, ha az sem az apa, sem a nagy-
apa vagyonát nem képezte – a fiú tulajdonába kerül. Ez 
a vagyon az adventitia, amely az apa vagyonán kívüli 
eredetű.57 

Azonban az apának gyermeke ily módon szerzett va-
gyonát meg kell védenie és vigyáznia kell rá egész életé-
ben. A castrense vel cuasi castrense peculium, mely a hadi 
szolgálat, illetve hivatali állás által szerzett vagyon, mert

„az ilyen vagyont, mint ez, az emberek sok munkával, 
nagy veszély közepette szerzik meg, […] nemes helye-
ken […]. Mert ezek tulajdonosai ezen vagyonnal azt 
tehetnek, amit akarnak; és sem az apának, sem a test-
vérnek, sem bármely más rokonának nincs joga rá, és 
nem is foglalhatja le”,58

vagyis a gyermek saját vagyonát képezte.

Az atyai hatalom alatt álló gyermek, latinul filius fa-
milias59 nem perelhette be az apját, ha csak nem a fent 
említett castrense vel cuasi castrense peculium vagyon-
szerzési ok miatt teszi, de meghatározott kereseti kérel-
meket bírói engedély alapján előterjeszthetett.60 Nem 
volt perelhető, nem indíthatott pert és nem vonhatták 
perbe apja engedélye nélkül, ám a kódex felsorolt né-
hány okot, mely miatt erre sor kerülhetett, például, ami-
kor apja elküldené iskolába tanulás céljából, vagy egy 
olyan helyre, ahol ő nem lakna, vagy az apja elküldené 
egy másik asszonyhoz. Mert ha megtörténne, hogy ily 
módon ellopnának tőle valamit, vagy valamit igazságta-
lanul tennének vele, illetve ha olyan messze van apjától, 
hogy elveszítené ezt a jogát, amíg engedélyt kér apjától, 
önálló perlésre jogosult.61

Az atyai hatalom megszűnt az apa természetes halálá-
val, a mindörökké tartó száműzetés érdekében meghozott 
ítélettel (mors civilis), a fiú által betöltött méltósággal és 
az emancipációval, mely utóbbira vonatkozó rendelkezé-
seket részletesebben is szeretném bemutatni.

Az emancipáció valamennyi peres ügyben eljáró, or-
denarius bíró előtti eljárásban kiadott okirattal, az apa 
és fia egyetértésével, egyöntetű akaratával történt. Az 
apának el kellett mondania, hogyan szünteti meg felet-
te hatalmát, az apa visszatarthatta magának az adventi-
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cia vagyonból a haszonélvezet felét mintegy kárpótlásul 
az emancipációért, kivéve, ha azt kifejezetten elveszik 
tőle. Az emancipáció feltétele, hogy apa és fia szemé-
lyesen jelenjen meg a bíró előtt, illetve a gyermeknek 
legalább a hetedik életévét be kellett töltenie. Ha e felté-
telek valamelyike nem állt fenn, a király hozzájárulására 
volt szükség.62 Kényszeríteni vagy sürgetni nem lehetett 
a gyermeket.

Néhány esetben az apát kötelezni lehetett az emancipá-
cióra. Így akkor, ha az apa kegyetlenül és könyörtelenül 
megbüntette a fiát, a büntetésnek ugyanis „mértéktartónak 
és könyörületesnek”63 kell lennie; ha prostitúcióra kény-
szeríti lányait; ha valaki végrendeletében azzal a feltétellel 
hagy rá valamit, hogy emancipálja gyermekeit; ha örökbe 
fogadott egy 14 éven aluli gyermeket, aki miután eléri ezt 
az életkort, kéri a bírótól, hogy emancipálják bármilyen 
oknál fogva.64

Apja engedélyével sem végrendelkezhetett az atyai ha-
talom alatt álló fiú, de ha nemesember vagy tanult ember 
gyermeke, akinek peculium castrense, vel quasi castrense 
vagyona volt, akkor végrendelkezhetett.65 Nem végren-
delkezhetett viszont a 14 év alatti fiú, illetve a 12 év alatti 
lány annak ellenére sem, hogy nem álltak sem apjuk, sem 
nagyapjuk hatalma alatt, mivel ebben az életkorban még 
hiányzott teljes belátási képességük.66 

A gyermek részére kötelességet is megfogalmaz a tör-
vényalkotó: a gyermekek „természetesen kötelesek sze-
retni és félteni szüleiket, tisztelni, szolgálni és segíteni 
őket mindazon módon, ahogy tőlük telik”.67

5. A Siete Partidas jogtörténeti, jogi 
kultúrtörténeti hatása

A Siete Partidas egy olyan korszakban született, amely a 
kultúrák együttélése, a területi identitás, az összetartozás ér-
zése, a szellemi és vallási tolerancia kivételes időszaka volt. 
Jelentősége a helyi szokásjog mellett a római és kánonjogi 
doktrínáknak megfelelő jog alkalmazásában rejlik. Egy elő-
remutató, a gyermek érdekét szem előtt tartó, jogai, kötele-
zettségei rendszerét kialakító személyi és vagyonjogi nor-
marendszert összefoglaló, kialakító törvénykönyv, amely 
forrásaira tekintettel meghatározza a későbbi gyermekvé-
delmi jogintézmények alapfogalmait, szabályrendszerét. 

A 19. század neves spanyol jogtudósa, Benito Guti-
érrez X. Alfonz törvénykönyvének értékelése során egy-
részt annak enciklopédikus, azaz a korabeli jogtudomány 
ismereteit összegző jellegét, másrészt filológiai gazdagsá-
gát emeli ki,68 amely a spanyol jogalkotás szempontjából 
pótolhatatlan értéket jelent, hatása pedig meghatározó a 
korabeli európai jogfejlődésre.69 A Siete Partidast a római 
jognak a Breviarium Alariciarum és a Liber Iudiciorum 
révén tovább élő szabályozási gyakorlatára épít, amely 
a romanizálódó szokásjogi és a helyi törvények (fueros) 
mellett másodlagos módon (derecho supletorio) a kánon-
jogi szabályokkal együtt volt jelen a 13. századi Kasztíliá-
ban.70 Ehhez járult hozzá Iustinianus törvényeinek újra 
felfedezése, amely egybeesett X. Alfonz korának újfajta 
kodifikációs kívánalmaival: a központi hatalom erősítése 
érdekében az egységes jogi szabályozásra törekvéssel a 
helyi jog és szokásjog partikularizmusa helyett.71 

A Sieta Partidas jelentősége még így nyolcszáz év 
múltán is megkérdőjelezhetetlen. A spanyol, az európai 
jogfejlődésre gyakorolt hatásán túl ma is több latin-ame-
rikai ország és az Amerikai Egyesült Államok jogszabá-
lyaiban és joggyakorlatában találhatók utalások X. Alfonz 
Kasztíliai törvénykönyvére (például Louisiana államban 
is kodifikálták és alkalmazzák szabályait).

Matla, Gabriella
Gesetze über Kinder im Kodex „Siete Partidas“ 
(Zusammenfassung)

Der Aufsatz setzt sich zum Ziel, die Entstehungsgeschich-
te und rechtsgeschichtliche Rolle des Kodexes Siete Par-
tidas (1254–1265) von Alfons X „der Weise“ darzulegen, 
der einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des 
spanischen Rechtssystems ausübte. Das auf Ungarisch 
nur bruchstückhaft vorhandene Werk beinhaltet zahlrei-

che, auf Kinder bezogene Verordnungen, von denen fol-
gende im Fokus dieser Forschung stehen: die Einordnung 
von Kindern in Altersgruppen, der Status unehelicher 
Kinder, die Rechte und finanzielle Situation von unter der 
Vormundschaft des Vaters stehenden Kindern sowie die 
Fragen der Adoption und Emanzipation. 

Jegyzetek _____________________________________________________________________________________

1 X. Alfonz (1221. november 23.–1284. április 4.) Toledóban szüle-
tett, III. (Szent) Ferdinánd (1199–1252) és Sváb Fülöp német-római 
király leánya, a Hohenstaufen-családból származó Beatrix (1202–
1235) tíz gyermeke közül ő volt a legidősebb. Nevét apai nagyapja 
IX. Alfonz leóni király után kapta, apja halála után 1252 és 1284 kö-
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góniai Jolán (1236–1301) I. (Hódító) Jakab (1208–1276) aragóniai 
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II. András unokája volt. X. Alfonz házasságából tíz törvényes gyer-
mekén kívül is születtek gyermekek. A kasztíliai szokásjog szerint a 
korona utódlásakor az elsőszülöttek halála esetén a jogok a másod-
szülöttet, Sanchot illették meg. A Siete Partidasban bevezetett római 
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3 Az egyes régiók vulgáris latinból kialakuló dialektusai: a gallegó, a 
kasztíliai, a leóni, az aragón és a katalán nyelv.
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Institutiones, Papinianus stb.).
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preciosos códices. Madrid, 1815. Real Academia Española, 1. p.
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Bolognában tanított. Concordia discordantium canonum című mun-
kája (Decretum Gratiani) a legtöbbet használt kánongyűjtemény volt.

13 A két hűbéri jogkönyv a 12. századból, melyek az azokhoz csatolt 
függelékekkel a longobárd–észak-olasz hűbérjogra vonatkozó fejte-
getéseket tartalmazzák. A fejtegetések alapja a hűbéri jogszokások 
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Madrid, 1963. Instituto de España, 29–37. p.

16 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Las_Siete_Partidas.jpg 
17 A középkori Kasztíliai Királyságban született újlatin nyelvjárás. 
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19 Ez a harmadik kiadás volt. 1. Las Siete Partidas. Madrid, 1989. Lex 
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con glosas de Alonso Díaz de Montalvo; 2. Las Siete Partidas. Mad-
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Siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio. 3 vols. Madrid, 1807. 
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reyes de nuestro señorio caten en él asi como en el espejo, et vean las 
sus cosas que han de enmendar et las enmienden, et segunt aquesto 
que lo fagan en los suyos” Alfonso X. 1807. 4. p.
Jesús D. Rodríguez-Velasco felhívta a figyelmet arra, hogy a törvény 
tükörként használt metaforáját már az Espéculóban is alkalmazták. 
Ott azonban a törvények tükör szerepének célja az alattvalók felet-
ti ítélkezés. A római jogból eredő gondolat, miszerint lex regibus 
solutus – azaz a király a törvény felett áll – az Espéculóban ma-
gától értetődően van jelen, a Siete Partidasban viszont nem értel-
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1. Bevezetés

1928. augusztus 27-én, Párizsban került aláírásra a hábo-
rú igénybevételéről való lemondás tárgyában kötött nem-
zetközi szerződés, más néven a Briand–Kellogg-paktum 
vagy Párizsi Paktum (a továbbiakban: paktum),2 melyben 
a szerződő felek elviekben teljes egészében lemondtak a 

háború nemzeti politikai eszközként történő alkalmazásá-
ról, és megfogadták, hogy vitáikat ezentúl békés úton fog-
ják rendezni.3 Szigorúan a paktum szövegét tekintve ez a 
kijelentés igaznak tűnhet, valójában azonban nem teljes 
mértékben az. A megállapodás aláírását és hatálybalépését 
ugyanis jelentős előkészítő munka előzte meg, mely során 
a szerződő felek különféle jegyzékek formájában kifejtet-
ték véleményüket a szerződésről. E vélemények figyelem-
bevételével a háború tilalmára nézve jóval árnyaltabb kép 
rajzolódik ki.

A fenti kijelentés alátámasztásához kiemelten fontos az 
említett jegyzékek vizsgálata, mely azonban jelentős ne-
hézségekbe ütközik. A szerződő felek megjegyzéseinek 
megítélése a szakirodalomban ugyanis korántsem egysé-
ges. Egyes szerzők4 úgy vélik, hogy a jegyzékekben fog-
laltak fenntartásnak tekinthetőek, más források5 azonban 
értelmezésként hivatkoznak a felek nyilatkozataira. Ezen 
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