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A
 középkorban a korszak vezető jogászai, akik az 
akkori Európa gazdaságilag legfejlettebb régi
óiban, az észak-itáliai egyetemeken tanítottak, a 
középkori jogrendszerről a következő módon vélekedtek. 

Szerintük a jogrendszernek két része van: a ius commune, 
amely egész Európa közös joga, és a iusproprium, amely 
minden állam vagy városállam saját joga.1 A ius commu
ne az itáliai egyetemeken megalkotott egyetemes, állan
dó, változatlan, tudományosan megállapított jogrendszer, 
amely minden államban kötelező, mert ha a császárság
nak nem is, de a pápaságnak mindenki alá van vetve. A ius 
proprium ezzel szemben a helyi igényeket elégíti ki, állan
dóan változik, mert a helyi politikai csatározások terméke. 
A kettő együtt alkotja az alkalmazandó jogrendszert.

A 18—19. századra ez a hagyományos jogrendszer fel
bomlott. Európa egyre inkább széttöredezett, a nemzet
állami jogalkotás egyre nagyobb jelentőségre tett szert, a 
francia forradalom pedig a régi jog gyökeres felszámolá
sát tűzte ki célul. Az egyetemes hatalmak fősége alatt ösz- 
szegyűlt európai államok helyett az egymással rivalizáló 
nemzetállamok kora érkezett el.

A jogtudományra jellemzővé vált a nacionalista norma- 
tivizmus, amely csak a nemzeti jog írásba foglalt jogköny
veit méltatta figyelemre. Werbőczy Tripartituma ennek a 
történeti irányzatnak szinte szimbólumává vált, mert ben
ne látták a nemzeti függetlenség biztosítékát. A Triparti
tum tekintélye alkotmánytörténeti indokok miatt vált meg
fellebbezhetetlenné. Magyarország trónját négyszáz évig 
Habsburg uralkodók foglalták el, akik arra törekedtek, 
hogy Magyarországot a birodalomba beolvasszák, és al
kotmányos függetlenségét megszüntessék. A Tripartitum 
nemcsak magánjogi szabályokat, hanem néhány fontos 
alkotmányerejű eszmét, rendelkezést is tartalmazott, mint 
például a Szent Korona-tan vagy a nemesség sarkalatos 
jogairól szól tanok. Ezeket a magyar nemesi rendek a ma
gyar alkotmányos függetlenség jelképének, fontos alkot
mányos biztosítéknak tekintették, ezáltal a Tripartitumot 
örök érvényűvé, a magyar alkotmányos függetlenség jel
képévé emelték. Ez persze a magánjogra bizonyos érte
lemben károsan hatott, mert megakadályozta a magánjog 
korszerűsítését. A jogtörténet-tudományra nézve pedig 
ennek annyiban volt káros hatása, hogy azt a látszatot kel
tette, mintha Werbőczy 1514-ben született munkája hű és
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teljes képe lenne az ősi, ezer éves magyar magánjognak, 
amelyet Szent Istvántól kezdve folyamatosan alkalmaz
tak. Ez persze nem így volt, hiszen Werbőczynek nem az 
volt a célja, hogy a 12. század magyar magánjogát írja le, 
hanem a 16. század eleji nemesi jogi viszonyokról adjon 
korántsem teljes, pusztán részleges ismertetést.

A jogtörténet-tudomány a 19. században a megváltozott 
közszellemnek megfelelően kutatta Werbőczy Tripartitu- 
mát. Elsőként Tomaschek vetette fel, hogy a Tripartitum 
egyes részei, különösen a Prológus az általa ausztriai szár
mazásúnak vélt Raymundus mester Summa legum című 
munkájából származnak.2 Megállapításait meggyőző szö
veg-összehasonlítással igazolta. A korabeli, nacionalista 
felhangokkal átitatott magyar jogtörténetírás (Schiller) 
támadó szándékot vélt kiolvasni Tomaschek tanulmányá
ból, amellyel Werbőczy eredetiségét és tudományos szín
vonalát vonta volna kétségbe. A lefolytatott jogászegyleti 
vitának azonban annyi haszna mindenképpen volt, hogy 
felhívta a figyelmet a Summa legum magyarországi elter
jedtségére a középkori magyar városokban.

A Summa legumról folyó magyarországi diskurzushoz 
az európai, főleg német jogtörténészek is hozzászóltak. 
Bizonyítékok kerültek elő arról, hogy a mű nemcsak Ma
gyarországon, hanem Lengyelországban is nagyon elter
jedt volt, és a németországi vagy ausztriai példányokban 
feltűnő német kifejezések csak utólagos betoldásnak te
kinthetők, az eredeti latin nyelvű munkában nem szerepel
tek.3 Az olasz jogtörténészek rámutattak a mű glosszátori 
eredetére is. A Summa legum tulajdonképpen Goffredus 
Tranensis Summa decretaliumának kivonata, mert a szer
ző egy eredetileg egyházjogi summa világi jogi tárgyú 
címeit kivonatolta és az Institúciók módjára osztotta be. 
így tehát egy eredetileg római jogi forrás előbb egy egy
házjogi mű részévé vált, majd innen került át egy teljesen 
civiljogi, csak világi jogi kérdésekkel foglalkozó műbe 
(Summa legum), és ez lett a Tripartitum4 egyik forrása.

Félegyházy József szerint a Summa legum mellett Grati- 
anus Decretuma is forrása volt Werbőczy Tripartitumanak, 
hiszen a szerző szöveg-összehasonlítás útján kimutatta, 
hogy Werbőczy számára nem volt ismeretlen ez az egyház
jogi forrás.5 Félegyházy ugyanakkor Gratianus Decretumán 
(12. század) és Aquinói Tamás 13. századi Summáján kívül 
semmilyen más kánonista hatását nem tudta bizonyítani.

Az így ellaposodott kutatás alapvető jellemzője volt, 
hogy a ius commune és a ius proprium kifejezések fele
désbe merültek. A ius commune helyett a római jog „el
nevezést” kezdték el használni, azt a benyomást keltve, 
hogy a középkori jogrendszer semmit sem fejlődött a ró
mai joghoz képest, és a középkor teoretikus jogászai még 
mindig az 1000 évvel korábbi ókori római jogot ismétel
gették volna. Timon és Illés tantételként mondták ki, hogy 
„hazánkban a római jog recepciója elmaradt, mert nálunk 
az egységesebb jogfejlődés feleslegessé tette idegen jog 
bevezetését”.6 Szerintük Werbőczy Tripartituma tartalmaz 
ugyan elszórtan római jogi elemeket, de ezek zömmel a 
Prológusban helyezkednek el, és teljesen jogelméleti jel
leggel bírnak, vagyis a középkori egyetemeken oktatott 
egyetemes jogrendszernek a magyar joggyakorlathoz 
soha semmi köze nem volt. Mivel a Tripartitum Prológu



sában csak Gratianust és Aquinói Tamást sikerült forrás
ként azonosítaniuk, elterjedt a nézet, hogy a Tripartitum 
13. századi szerzőkre támaszkodott, és döntően egyház
jogi szemléletű volt. Werbőczy inkább a kánonjogtól vett 
át elméleti jellegű tantételeket, de mivel ezeknek csak az 
egyház jogviszonyaival volt kapcsolata, összességében 
kijelenthetőnek vélték, hogy a Tripartitum egy zárt, ma
gyar nemzeti kodifikáció volt, amelynek magyar jellegé
hez semmi kétség nem fér, mert benne az ősmagyar ha
gyományok kaptak jogi megfogalmazást.

Vajon Timon és Illés alapján állítható-e, hogy Werbő
czy Bartolus és Baldus tanításait mellőzte volna, a ius 
communéről semmit sem tudott, sőt a 19. századi magyar 
kodifikációs mozgalmak előfutáraként ősmagyar hagyo
mányok alapján zárt, nemzeti kodifikációt akart alkotni, 
amelynek semmi köze a ius communéhez?

Ebben a tanulmányban négy téma kapcsán kívánom 
bemutatni, hogy Werbőczy nemcsak hogy ismerte és ol
vasta a ius commune kommentátorainak műveit, hanem 
merített is tőlük a Tripartitum megírásakor, és ezek a ré
szek nemcsak az elméleti jellegű Prológusban, hanem a 
Tripartitum többi, ún. gyakorlati jelentőséggel bíró részei
ben is helyet kaptak.

Az eredeti és származékos ius gentium 
a Prológus 2. címében
Bartolus befolyását tükrözi például a Tripartitumban az 
eredeti és származékos ius gentium megkülönböztetése. 
Az ókori rómaiak ezt a felosztást még nem ismerték, aho
gyan ezt Ulpianus is tanúsítja, aki így ír: „A természetjog
ra a természet minden élőlényt megtanít, nem sajátja ez az 
emberi nemnek, közkincse minden állatnak, sőt a mada
raknak is. Ebből vezethető le a férfi és nő közössége, amit 
házasságnak nevezünk, az utódokról való gondoskodás, a 
nevelés. Hiszen látjuk, hogy ezeket a jogokat az állatok, 
még a vadak is gyakorolják. ”1

A glosszátorok és kommentátorok számára Ulpianus 
meghatározása problematikusnak látszott. Ulpianus meg
határozásából ugyanis az is kikövetkeztethető lenne, hogy 
az emberek és az állatok egymással jogviszonyra léphet

nek, szerződést köthetnek, hiszen Ulpianus szerint egy
mással természeti jogközösséget alkotnak.

A nehézség kiküszöbölésére a glossza alapján8 Barto
lus jelentette ki, hogy a természetjog és a ius gentium ket
tős: eredeti és származékos. Szerinte csak az ún. eredeti 
természetjog közös az állatokkal, a származékos termé
szetjog már csak az emberek jogközössége.9

Bartolus a ius gentiumot is eredeti és származékos faj
tára osztotta fel. Az eredeti ius gentium azt a jogot jelen
tette, amely minden népnél azonos, a származékos ius 
gentium azonban a népek közötti megegyezésből szárma
zik. Ilyen például a nemzetközi szerződés.

Werbőczy a Tripartitumban nem az ókori római jog 
definícióját veszi át, hanem a ius commune meghatározá
sát. Werbőczy tehát nem a római ius gentiumról, hanem a 
Bartolus által kidolgozott kettős ius gentiumról értekezik 
a Tripartitum előszavában.

Werbőczy szerint „a népek joga kétféle, tudniillik: ere
deti és származékos. A népek eredeti joga az, amellyel 
minden nép eleitől fogva él, melyet a természetes ész ren
del, a nemzetek kifejezett megállapítása nélkül; például, 
hogy senkit sem szabad sérteni stb. És ez a természeti jog
tól semmi egyébben nem különbözik, csak a szempontok 
másféleségében, amennyiben más szempontból mondjuk 
a jogot természetinek, másból nemzetközinek. Természe
ti ugyanis azért, mert a természetes ész által hozatott be; 
nemzeteké pedig, amennyiben azzal kezdettől fogva éltek 
a nemzetek, minden különösebb megállapodás nélkül.”10

Werbőczy szerint „ a nemzetek származékos joga az a 
jog, melyet a nemzetek által nem a természetes értelem, 
hanem, a közjó okából és az általános hasznosság tekin
tetéből rendeltek. És ez gyakran különbözik a természe
ti jogtól; mivel természeti jog szerint minden közös volt, 
mindenki szabad volt; a nemzetek joga által pedig bekö
vetkezett a földek fölosztása és a javak elkülönítése, beve
zettek a háború, a hadi fogság, a rabszolgaság és egyéb, 
ami a természeti joggal mind ellentétben áll. Ugyancsak 
a nemzetek joga útján hozatott be majdnem valamennyi 
szerződés, mint a vétel, eladás, bérlet és ezekhez hason
lók. ” Mindezek az elméleti fejtegetések szinte szó szerint 
megegyeznek Bartolus véleményével.

Az alábbi táblázat szemlélteti a két szöveg egyezését:
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Tripartitum, Prológus, Tit. 2.

§. 8. Jus gentium duplex est; scilicet primaevum, et secundarium.
Jus gentium primaevum est: quo omnes gentes ab initió usae sunt, naturali ratió- 
ne inductum absque aliqua constitutione gentium, ut neminem laedere etc. Et hoc 
a jure naturali nihil discrepat, nisi ratione diversorum respectuum. Nam jus natu- 
rale, et gentium pariter dicitur, sed diverso respectu; naturale scilicet; in quantum 
ratione naturali est inductum; gentium verő, in quantum gentes a principió orbis, 
sine illa constitutione alia eo usae sunt. Et hoc jure status servi est integer; quia 
naturali ratione omnes liberi nascebantur.
§. 9. Jus gentium secundarium, est jus, a gentibus nőn ratione naturali, sed ratione 
publici boni, et ad communem usum introductum. Et hoc saepenumero discre
pat a jure naturali; quia jure naturali omnia erant communia, omnes erant liberi; 
de jure verő gentium, facta est divisió dominiorum, et rerum inventa separatio; 
introducta sunt bella, captivitates, servitutes, et alia hujusmodi, quae juri naturali 
sunt contraria. Ex hoc etiam gentium jure omnes pene contractus inducti sunt, ut 
emptió, venditió, conductió, et his similia.

Bartolus, Comm. in D. 12.6.64., de condictione indebiti, l. si 
quis (Lugduni 1550, föl. 13ra)
„Debetis tamen scire, quod ius gentium duplex est. Quoddam 
est ius gentium, quod fuit eo ipso quodam gentes esse coe- 
perunt, naturali ratione inductum, absque aliqua constitutione 
iuris gentium, ut fidem seu promissa servaret libertus, et simi- 
les. Et istó iure gentium primaevo status servi nőn annihilatus, 
immo omnes erant liberi. [...]”

„Quoddam est ius gentium, quo omnes gentes utuntur ex cons
titutione earum, nőn secundum rationem naturalem [....], ut 
bella, captivitates, servitus, distinctiones dominiorum.”
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A szokásjog a Prológusban
A z eredeti és származékos íus gentium megkülönböz
tetése mellett a Prológusban elsősorban a szokásjogról 
szóló fejtegetések mutatják Bartolus hatását. Félegyhá- 
zy 1942-ben még azt hitte, hogy e szakaszok is a kánon
jogból származnak. Dávid Ibbetson 2003-ban megjelent 
tanulmányában hívta fel a figyelmet arra, hogy a Tripar- 
titum szokásjogról szóló részének eredeti forrása Barto
lus, ugyanakkor Ibbetson számos Bartolustól származó 
szakasz esetében viszont nem tudta azonosítani a forrást.11 
Ibbetsonnal egyetértve tanulmányát itt annyival tudjuk ki
egészíteni, hogy Werbőczy nemcsak Bartolust, de néhány 
más 14-15. századi szerzőt is felhasznált.

Bartolus szerint a szokásjognak három kelléke12 van, 
amelyek nélkül nem jön létre: a) rationabilitas (ésszerű
ség), b) idősültség (praescripta), c) a cselekmények gya
korisága (frequentia actuum).13

Ezek közül az ésszerűség már a jusztiniánuszi római 
jogban (D.1.3.39) is fogalmi eleme volt a szokásjognak. 
Ez a követelmény a glosszátorok szerint azt jelentette, 
hogy nem válhatott szokásjoggá az a szokás, amelyet a 
törvényhozó kifejezetten megtiltott, mivel az nem minő
sült ésszerűnek, nem volt ésszerűen összeegyeztethető a 
törvényhozó akaratával.14

A z idősültség szintén már Bartolus előtt ismert kellé
ke volt a szokásjognak. Ez a követelmény azt jelentette, 
hogy nem válhatott szokásjoggá az a szokás, amely kevés 
ideje vált gyakorlattá. Ezt a kelléket nem mindegyik glosz- 
szátor tekintette szükségesnek. Johannes Teutonicus még 
tagadta ennek (ut sit praescripta) szükségességét.15 Arról 
is vitatkoztak a glosszátorok, hogy mennyi idő szükséges 
a szokásjoggá váláshoz. A civilisták tíz, ill. húsz évet, a 
kánonisták a consuetudo contra legem esetén 40 évet kö
veteltek meg.

Bartolusnál feltűnt még egy követelmény, a frequentia 
actuum is, amely a glosszátoroknál és a Bartolust megelő
ző kommentátoroknál nem volt ismeretes. Ez azt jelenti, 
hogy a szokás jogi jellegének elismeréséhez szükség van 
annak rendszerességére is. Vagyis nem elegendő pusztán 
annak régisége. Bartolus szerint nem elég tehát az, hogy a 
szokás idősült legyen, amely követelménynek eleget tesz 
egy tíz évnél régebbi, de egyszeri cselekmény is.

Ezt a három követelményt először Bartolus kapcsolta 
össze, és tette a szokásjog szükséges feltételévé.16 Werbő
czy szintén ezt a három követelményt sorolta fel, aminek 
alapján nyilvánvaló, hogy Bartolus tanításait fogadta el, 
még akkor is, ha nem teljesen szó szerint idézte őt. A nem 
szó szerinti idézés arra vall, hogy Werbőczy Bartolust 
közvetlenül nem olvasta, hanem Bartolus eszméit közve
tett forrásból merítette. Bartolus ugyanis nagyon ismert, 
befolyásos jogász volt, akinek munkássága nemcsak a 
civiljogi, hanem az egyházjogi szerzőket is befolyásolta.

A közvetett forrás használatára utal az is, hogy Wer
bőczy a szokásjogot nem Bartolus, hanem Johannes And- 
reae definíciója szerint határozza meg, amellett hogy Gra- 
tianust (illetve a Gratianus által idézett Isidorust) is idézi. 
Bartolus ugyanis kommentárjában több szerző meghatá
rozását is elveti, ő maga pedig több saját meghatározást
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ad. Werbőczy viszont a szokásjognak ezt a Bartolus általi 
meghatározását nem fogadja el, hanem egy másik megha
tározást említ, amely szerint „ a szokás annak gyakorlata 
által megállapított jog, aki törvényt nyilvános hatalommal 
alkothat”. Ez a meghatározás Johannes Andreae Tracta- 
tus de consuetudine című művéből származik, vagyis nem 
Bartolustól és nem Gratianustól. Johannes Andreae Trac- 
tatusát a Liber Extrához írt kommentárja részeként nyom
tatták ki, de egyes kéziratok külön is áthagyományozták. 
Ez a szokásjogról szóló, több mint nyolc oldal terjedelmű 
értekezés Bartolus befolyását tükrözi, ugyanakkor Johan
nes Andreae nem mindig fogadja el Bartolus véleményét. 
Werbőczy valószínűleg Johannes Andreae művét olvasta 
vagy egy olyan művet, amely tőle merített. A ius commu- 
nében ez a fajta tartalmi kölcsönzés nem volt szokatlan a 
civiljog és az egyházjog között.

A 10. címben Werbőczy Gratianus (helyesebben Isi- 
dorus) meghatározását idézi, amely szerint „ a szokás a 
gyakorlat által megállapított jog, mely törvényül szolgál, 
midőn nincs törvény”} 1 Ezt a meghatározást Gratianus 
egyébként Isidorustól vette át. A Summa legumból ered 
a 10. címben az a mondat, hogy „szokásnakpedig azért 
mondatik, mivel a szokásos cselekvényekben, és az embe- 
rekgyakorlatában, nyilvánul meg”.

A 10. cím következő szakaszában Werbőczy egy má
sik meghatározást ad, amikor így nyilatkozik: „világo
sabban (és célunk szempontjából) a szokás így határoz
ható meg: hogy az annak gyakorlata által megállapított 
jog, aki törvényt nyilvános hatalommal alkothat.”18 Ez a 
meghatározás nem Gratianustól ered, ahogyan ezt Fél- 
egyházy állította, hanem Johannes Andreae Tractatus de 
consuetudine című munkájából.19 Werbőczy tehát egy 
olyan forrást használt fel, amely Johannes Andreáétól 
származik, aki azt Bartolus műveiből merítette. Félegy- 
házy20 tehát téved, amikor azt írja, hogy Gratianus definí
ciója után Werbőczy a saját egyszerűbb meghatározását 
adja, mert ez a meghatározás sem Werbőczytől, hanem 
Johannes Andreaetől származik. Szászy István pedig té
vesen vélte ezt „a Prológus legértékesebb és legeredetibb 
részének”, mert ennek valódi szerzője Johannes Andreae 
és Bartolus volt.

A szokásjog három kellékének meghatározásánál Wer
bőczy Bartolus tanításait követi, ahogyan Johannes And
reae is. Werbőczy szerint először is szükséges, hogy „ a 
szokásjog ésszerű legyen. Ésszerű pedig akkor, ha a jog  
céljának megvalósítására irányul és törekszik. Az egyházi 
és isteni jog célja pedig a lélek boldogsága, míg a polgári 
jog célja a közjó. Ha tehát a szokás a lélek boldogságá
ra irányul, akkor az egyházi és isteni jog szerint ésszerű; 
ha pedig az ember boldogságával ellenkezik, ésszerűtlen. 
Polgári jog szerint viszont ésszerű a szokás, ha a közjóra 
irányul. ”21 A rationabilitas követelményének imént idé
zett meghatározása Bartolusnál nem található meg. Ez a 
felfogás két 15. századi dekretalistánál olvasható, neveze
tesen Antonius de Butriónál és Dominicus de Sancto Ge- 
minianónál, akik szerint az a szokás, amely ellenkezik a 
közjóval, a polgári jog szerint nem minősül észszerűnek.22 
Korábban a kánonisták csak annyit állítottak a civilisták 
tanításai alapján, hogy minden szokás, amely nem ellen-
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kezik a természeti, a nemzetek közti vagy a tételes joggal, 
észszerűnek vélelmezendő, ahogyan ezt az álláspontot 
Werbőczy is idézi.

Werbőczy szerint másodszor kívántatik, hogy a szo
kás idősült legyen, azaz bírjon elegendő idővel, és az 
elévülésre szükséges időmúlás által erősíttessék meg.23 
De ez csak az egyházi jog szerint van így; s ezen jog 
szerint is csak akkor, ha szerzett jogba ütközik. Ellenben 
polgári jog szerint a szokás megerősödésére elegendő tíz 
év, azaz tízévi idő lefolyása, még akkor is, ha a polgári 
joggal ellenkezik. Ha pedig a szokás egyházi joggal áll 
szemben, akkor negyvenévi idő leteltét kívánja. De ha 
törvényen kívül keletkezik a szokás, akkor érvényéhez 
egyházi jog szerint is elegendőnek látszik tíz év. Ez a tíz
évi idő pedig a nép által gyakorolt első aktus időpontjától 
fogva kezdődik.

Werbőczy szerint harmadik feltételként szükséges a 
cselekmények gyakorisága. A gyakori cselekvés magában 
véve nem szükséges a szokás bevezetéséhez, de mivel „ a 
nép jóváhagyása a gyakorlatból tűnik ki, azt pedig egyet
len cselekményből következtetni nem lehet: azért a csele
kedetek gyakorisága az ok, a szokás pedig az okozat. Még
pedig oly közismert és annyi cselekmény szükséges, hogy 
a szokás a nép jogtudatában gyökerezzék; de nem maga a 
cselekmény, hanem a népnek hallgatag jóváhagyása al
kotja a szokást. Valahányszor tehát a körülményekből a 
nép hallgatag megegyezését ki lehet venni: nem szükséges 
a cselekményeknek gyakori és nagyobb száma. Sőt olykor 
egyetlen cselekménynél fogva is lehet szokást megállapí
tani, ha annak szakadatlan hatása és folytatása volt azon 
időn át, mely alatt a szokást bevezetik; mint példának oká
ért, ha valakinek hídja van valamely közúton, vagy más
efféle’’2*

A kifejtettek bizonyítják, hogy a teológus Félegyházy 
Józsefnek igen zavarosak a jogtörténeti ismeretei, ami
kor azt írja, hogy ebben a címben „erős a tanhasonló
ság a kánonjoggal a szokás hármas ereje kifejtésében, 
viszont római jogi tanítást szó szerint sehol sem alkal
maz”.25 A szokás hármas erejéről szóló tan ugyanis civil
jogi eredetű, mert Azótól26 származik, akitől a kánonista 
Hostiensis csak kimásolta. Werbőczy pedig nem a káno
nistáktól vette át a szokásjogról szóló részt, hanem Barto- 
lustól, aki közismerten civilista volt, következésképpen a 
szokásjogról szóló címek lényegében civiljogi befolyásról 
tanúskodnak.

A bírói hatalom meghatározása 
a Prológus 14. címében

Bartolus és Werbőczy kapcsolatának jogtörténeti szem
pontból kevésbé jelentős, ugyanakkor sokkal szemlélete
sebb esete a Prológus 14. címe, amelyben Werbőczy a 
bírói hatalomról értekezik. Werbőczy szerint „jogható
ságnak a közjog által a bíróra ruházott hatalmat mondjuk, 
melynél fogva jogot, azaz törvényt szolgáltathat. A bíró 
tiszte pedig a bírónak adott illetékesség azoknak teljesí
tésére, amiket neki, mint bírónak, tennie kell. Úgy külön
bözik pedig a bíró tiszte a joghatóságától, mint a kereset 
a kötelemtől; mert, amint a keresettel lehet érvényesíteni 
azt, ami a kötelem tárgya; úgy a bíró tiszte által érvénye
sülhet az, ami joghatóságának körébe tartozik, és az köl
csönöz ennek cselekvőséget. ”21

A bírói joghatóság és a bírói hatalom egymástól való 
elhatárolása kérdésében alkotott véleménye szó szerint 
egyezik Bartolus szavaival, ami persze nem zárja ki azt, 
hogy Werbőczy közvetett forrásból merített, de aláhúzza 
Werbőczy és Bartolus szoros kapcsolatát.28

Petrus de Bellapertica szerint a joghatóság (iurisdictio) 
jog, a bírói hivatal ennek a jognak a gyakorlása (iurisdic
tio est ius, officium est exercitium ipsius iuris). Bartolus 
szerint a bírói tisztség (officium) a bírónak járó jog, hogy 
megtegye mindazt, ami neki kötelessége. Hogy a jogható
ság és a bírói tisztség elhatárolására miért volt szükség, 
a mai jogász számára érthetetlen, mert a ius commune 
korabeli szóhasználatából ered. Az officium iudicis ki
fejezés ugyanis, amit itt a Tripartitum magyar fordításai 
helytelenül bírói tisztségként említenek, a középkori jog
ban többértelmű fogalom volt. Ha ugyanis valaki előze
tes kötelem fennállása nélkül fordult bírósághoz, például 
azért, hogy a bíróság állapítsa meg a szerződés semmis
ségét, vagy kötelezzen valakit biztosíték adására, ezt úgy 
fejezték ki, hogy ‘implorare iudicis officium’, vagyis az 
actióval állították párhuzamba. Ebből már érthető, hogy 
a magyar fordítás miért nem tudja kifejezni a fogalom 
összes jelentését, és hogy Werbőczy Bartolus alapján 
miért beszél ebben a titulusban actióról. Mivel azonban 
ez a szó szerinti idézet igencsak ki van szakítva eredeti 
szövegösszefüggéséből, feltehető, hogy Werbőczy ennél 
a címnél valamiféle kivonatból vagy római jogi népszerű
sítő műből dolgozott, ami persze nem érinti azt, hogy az 
eredeti forrás Bartolus.

Tripartitum, Prológus, Tit. 14

„Officium autem judicis est jus competens ipsi judici ad ea, quae sibi 
ut judici facienda incumbunt, peragenda praestitum. Difiért autem offi
cium judicis a jurisditione, sicut actió ab óbligatione. Nam ut per actió- 
nem quis consequitur, quod in óbligatione venit; ita per officium judicis 
ad effectum perducitur, quod in jurisdictione venit.”

Bartolus, Comm. in D. 2.1.1., de iurisdictione, l. ius dicentis officium, n. 
10. (Lugduni 1550, föl. 56ra)
„Officium iudicis est ius competens ipsi iudici, et est ius faciendi ea, 
quae sibi ut iudici facienda incumbunt (...), et differt a iurisdictione, si
cut actió ab óbligatione. Nam sicut per actionem consequitur quis, quod 
in óbligatione devenit; ita per officium iudicis ad effectum producitur, 
quod venit in iurisdictione.”

29
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A jogos védelem a Tripartitum III. rész 
21-24. címeiben
A Prológus mellett a Tripartitumban a íus commune hatá
sát legerősebben a jogos védelemről szóló rész bizonyítja, 
amely a mű végén helyezkedik el.

A jogos védelem kérdése mondhatni évszázadok óta 
foglalkoztatja a büntetőjogászokat, elég utalni itt az új 
Btk. kodifikációját övező vitákra. A római jog büntetőjoga 
elég fejletlen volt, a büntetőjog nem is működött önálló 
jogágként az ókori Rómában. A középkorban a bolognai 
glosszátorok hatására alakult a büntetőjog önálló jogággá, 
amelynek első rendszeres összefoglalása Albertus Gandi- 
nus Tractatus maleficiorum című műve volt a 13. század
ban.29 Werbőczy korára a büntetőjog már igen magas szín
vonalat ért el, több száz oldalas büntetőjogi értekezések 
álltak a Tripartitum szerzője rendelkezésére. A jogos vé
delemről szóló címek bizonyítják, hogy Werbőczy ismerte 
ezt a szakirodalmat, legalábbis annak a jogos védelemről 
szóló részét.

A glossza szerint a saját, illetőleg mások személye vagy 
javai ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyege
tő jogtalan támadást elhárító cselekmény csak akkor nem 
büntethető, ha a vétlen önvédelem mérsékletével (cum 
moderamine inculpatae tutelae) követik el. A vétlen ön
védelem mérsékletének, vagyis mai kifejezéssel a jogos 
védelemnek a glossza30 és Werbőczy szerint három felté
tele van: a) az arányosság, b) az egyidejűség és c) a véde
kező szándék.

A szembeszállás során a támadás sokszor többféle mó
dón elhárítható. A ius commune megkövetelte, hogy a leg
enyhébb elhárítási módot válassza a védekező, és az elhá
rító, védekező cselekmény a támadással arányban legyen. 
Az arányosság követelménye azt jelenti, hogy a védekezés 
ne okozzon nagyobb sérelmet, mint amellyel őt a támadó 
maximálisan fenyegeti. A védekezőnek tehát fel kell mér
nie a támadó veszélyességét. Az arányosságot elsősorban 
a támadónál és védekezőnél lévő eszközök, fegyverek, a 
szemben állók adottságai, a fizikai erőfölény alapján kell 
megítélni. A fegyvertelen támadást a glossza szerint pél
dául nem lehet fegyveresen visszaverni, a fegyveres tá
madással szemben azonban mindig lehet fegyverrel véde
kezni. A glossza azonban nemcsak a támadó eszközöket, 
hanem a támadó fizikai erejét is figyelembe vette, ezért 
ha a támadó fegyver nélkül is akkora sérelmet tud okoz
ni, amely a gyenge erejű védekező részéről csak fegyver
rel lenne elhárítható, akkor az arányosság követelményét 
nem sérti, ha karddal védekezik. Az arányosság megítélé
sét nehezíti, hogy a másik oldalon csak feltételezett sére
lem áll, mert a megtámadottnak nem kell kivárnia, hogy 
a támadás befejeződjék és egyértelműen világossá váljék, 
hogy mire irányul a támadó szándéka. A glossza és Bar- 
tólus szerint ezért a kivont karddal való fenyegetés már 
elegendő a védekezés megkezdéséhez. Werbőczy is ha
sonlóan nyilatkozik, amikor megjegyzi, hogy „ aki másra 
kivont karddal támad, arról mindjárt fe l lehet tenni, hogy 
meg akarja ölni ellenfelét ”.31

A glossza szerint a jogos védelem második feltétele a 
támadás és a védekezés egyidejűsége. A jogos védelmi 
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helyzet addig tart, amíg a támadás. Megszűnik, ha két
ségtelen, hogy a támadó a további támadással felhagyott. 
A támadásnak tehát befejezetlennek kell lennie akkor, 
amikor az elhárító cselekményt kifejtik. Ahogyan a glosz- 
sza is említi, befejezett támadás esetén már nem jogos 
védelemről, hanem megtorlásról lenne szó. Nem tartoz
nak tehát a jogos védelem körébe azok a cselekmények, 
amelyek nem a támadás elhárítását, hanem megtorlását 
célozzák. Ha tehát valakit megütnek, majd a támadó a tá
madással felhagyván elfut, és a sértett őt üldözőbe veszi, 
hogy visszaadja a sértést, ez már a glossza szerint nem jo
gos önvédelem, hanem megtorlás. Werbőczy szerint „ha 
pedig már megütötte és az ütés cselekménye valamelyes 
időre megszűnt: akkor azon idő után nem szabad az ütést 
visszaadni; mivel ily módon a visszaütést nem önvédelem
nek, hanem inkább megtorlásnak kellene tartani és ítélni. 
Kivéve, ha a megütött ezt azért teszi, hogy elhárítsa a to
vábbi ütéseket, melyeket a támadó ismételni és folytatni 
készült. És így különbség van az önvédelem és a bosszú
állás között; mivel az önvédelem egyidejűleg, a megtorlás 
pedig valamely idő multával hajtatik végre. ”32 Werbőczy 
véleménye tehát megegyezik a glosszával.

Sor kerülhet a jogos védelem megállapítására olyan 
esetben is, amikor a jogtalan támadás még nem kezdődött 
el, de annak veszélye (leginkább szóbeli kijelentésből kö
vetkezően) fennáll. Ha például élet elleni bűncselekmény
nyel fenyegetnek meg valakit, a jogtalan támadás közvet
len veszélye kétségtelenül fennáll, ezért a glossza ezt jogos 
védelmi helyzetnek tekintette, ha a fenyegető személyről 
alaposan fel lehet tenni, hogy fenyegetésének érvényt tud 
és akar szerezni.33 Ha viszont a fenyegető személy ehhez 
nem rendelkezik elegendő fizikai erővel vagy fegyverrel, 
akkor jogos védelmi helyzet nem áll fenn. Bartólus is ezt 
az álláspontot vallotta a glossza alapján.34

Baldus ettől némileg eltérő véleményt hangoztatott. 
Szerinte a csak szavakban fenyegetőző személy még nem 
kezdte meg a bűncselekmény elkövetését, ezért a szóbeli 
fenyegetéssel csak a szintén szóbeli védekezés lehet ará
nyos, a tettleges már nem. Baldus szerint tehát a szóbe
li fenyegetésnél várakozó álláspontra kell helyezkedni, 
és nem lehet azonnal támadásba lendülni.35 Ez alól csak 
egyetlen kivételt ismer, amelyet a glossza nem említ. Bal
dus szerint a szóbeli fenyegetés ellen tettleges elhárító 
cselekménnyel csak akkor lehet fellépni, ha a késedelem
ből veszély származna, mert például a fenyegető addigra 
összehívná bűntársait, és a csoportos elkövetéssel szem
ben a fenyegetett személy már nem tudna védekezni.

Werbőczy a III. részben külön fejtegetést szentel a kér
désnek. Szerinte „ országunk törvénye és meggyökerese
dett szokása szerint fenyegetés miatt senkinek sem szabad 
a másikat megtámadni (kivéve a gyújtogatással és fölper- 
zseléssel való fenyegetés tényét s esetét, amikor azt, aki 
azzal fenyegetőzik, hogy a várost vagy falut vagy másnak 
házát fölégeti): mindazáltal köztörvény szerint, ha az az 
ember, aki mást fenyegetett, olyan, hogy végre is szokta 
fenyegetéseit hajtani, főképen ha hatalmaskodó és vere
kedő természetű ember (mivel itt is valószínűleg fö l lehet 
róla azt tenni), meg van engedve ellenében úgy a véde
lem, mint a támadás. De ha nem verekedő ember, és nem
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is szokta fenyegetéseit végrehajtani, akkor szóval szabad 
ugyan neki ellenállani és ellenmondani, de nem fegyverrel 
vagy karddal; kivéve, ha netalán társaira várakoznék, és 
a késedelem veszedelemmel járna. ”36

Werbőczy fejtegetéseiből látszik, hogy a íus commu- 
ne tanítását fogadta el. Werbőczy azonban nem a glosz- 
sza és nem Bartolus véleményét fogadta el, hanem egy 
másik kommentátor, Baldus tanítását követi. Werbőczy a 
glossza és Bartolus véleményét nem fogadja el, számára 
nem elegendő a jogos védelemhez, hogy a támadó fenye
getésének érvényt tud szerezni, ahogyan ez a glossza és 
Bartolus számára elegendő. Werbőczy ugyanazt a kivételt 
említi, mint Baldus, hiszen Werbőczy is azt állítja, hogy 
tettlegesen is szabad szembeszegülni azzal a támadóval, 
aki társaira várakozik, mert ekkor a késedelem veszede
lemmel járna.

Ennek a megfogalmazásnak a használata arra utal, 
hogy Werbőczy ismerte Baldus kommentárját, amelyet a 
Codex Iustinianushoz írt, vagy legalábbis egy olyan mű
ből dolgozott, amely Baldustól merített. Itt leginkább An
gelus Aretinus37 Institutio-kommentáj említhető, amely 
nem bizonyít egész mondatokra kiterjedő szövegegyezést, 
de számos kulcskifejezés azonos a két műben.

A glossza szerint a jogos védelem harmadik feltéte
le a védekező szándék. A védekezési szándék hiányában 
az elhárító cselekmény megtorlásnak számít. A védekező 
szándékra az ügy körülményeiből lehet következtetni. Az 
aránytalan védekezés megtorlási szándékra utal. A glosz- 
sza a védekezési szándékot feltételezi, ha a támadás még 
befejezetlen. Werbőczy szintén megköveteli a védekezé
si szándékot, amikor úgy vélekedik, hogy „ a védelemnek 
helye van és megengedtetik egyidejűleg és a támadás be
fejezése előtt, vagyis ugyanazon tusában és civódásban, 
az első sérelem tüzében, mielőtt tudniillik a támadó vagy 
először ütő fél a hely színéről távoznék. Mert ha azután 
történik: többé nem védelemnek, hanem megtorlásnak 
volna nevezendő. ”38

Werbőczy Tripartitumában felmerülő kérdés a kitérési 
kötelezettség. Gyakorta ugyanis a sértett a támadás elől el 
tud menekülni, ki tud térni, ezzel viszont az elhárító cse
lekmény szükségtelenné válik. Kérdés, hogy a sértett a 
szándékos szembeszállás esetén is méltán hivatkozhat-e 
a jogos védelemre. A glosszátorok között a kitérési köte
lezettség kérdése vitatott volt. A támadás elől mindig ki 
kellett térniük azoknak, akiknek ez becsületük sérelme 
nélkül lehetséges. A klerikusoknak tehát mindig ki kellett 
térniük, a katonáknak és lovagoknak viszont soha.39 Bar
tolus szerint azonban senkinek sem kötelessége kitérni a 
támadás elől, vagyis mindenkit megillet a szembeszállás 
joga.40 Baldus szerint a vagyon (ingatlan) elleni támadás
nál mindenkit megillet a szembeszállás joga, a személy 
elleni támadásnál viszont csak akkor, ha a menekülés nem 
veszélyes sem a megtámadott személyére, sem becsüle
tére nézve. Ha például menekülés közben fennáll a hátba 
lövés veszélye, joga van a támadóval szembeszállni.41

Werbőczy (III.21.4) mindenkinek előírja a kitérési kö
telezettséget, bár a megfogalmazás nem egyértelmű, és az 
is feltehető, hogy Werbőczy Baldus alapján csak a sze
mély elleni támadásnál írta elő a menekülési kötelezett

séget, a vagyon elleni támadásnál nem, ahogyan Baldus 
sem. Werbőczy ugyanis azt írja, hogy csak akkor tartozik 
kitérni valaki, ha személyének és becsületének sérelme 
nélkül el tud menekülni, amiből következik, hogy akkor 
sem tartozik kitérni, ha a vagyonának sérelme nélkül el 
tud menekülni, ahogyan ez Baldus véleménye volt.42

A csoportosan elkövetett erőszakos bűncselekmények
nél gyakori, hogy nem lehet megállapítani, ki kezdemé
nyezte a verekedést, ki ütött elsőként, vagyis ki a védeke
ző, és ki a támadó. A glossza43 szerint mindkettőt fel kell 
menteni bizonyítékok hiányában. Baldus szerint a kölcsö
nös és egyidejű támadás, a kölcsönös verekedés esetén 
mindegyik fél jogtalan támadó, ezért mindegyik bünte
tendő. Werbőczy szerint, ha a tanúvallomásból vagy más
honnan nem tűnik ki, melyik ütés előzte meg a másikat, 
akkor a vétek arra hárul, aki a másikat szóval ingerelte. 
Werbőczy e véleménye Angelus Aretinus44 véleményével 
egyezik.

Werbőczy a III. rész 24. címben felteszi azt a kérdést, 
hogy segítheti-e egyik ember a másikat a jogtalan táma
dás elleni védekezésben. Ez a fejezet is teljes mértékben 
megegyezik a ius commune tanításaival. Jogtalan támadás 
esetén csak a megtámadott kerül jogos védelmi helyzet
be a természetjog szerint. A jogalkotónak alaposan mér
legelnie kell, hogy kiterjeszti-e a jogos védelmi helyzetet 
másra is. Ez azonban azzal a veszéllyel járhat, hogy az 
ilyen erőszakos verekedések, lövöldözések városi csete
patévá válhatnak. A ius commune szerzői tisztában vol
tak ezzel, és vonakodtak kiterjeszteni bárkire a védekezés 
jogát. A glossza a megtámadott segítségére sietőtől még 
különös érzelmi viszonyt45 kívánt, erre hivatkozva ismerte 
el a megtámadott szülő segítségére siető gyermek, a meg
támadott gyermek segítségére siető szülő, a megtámadott 
jegyes segítségére siető jegyes, sőt a köztük lévő viszony 
miatt a megtámadott ágyas segítségére siető szerető jogos 
védelmi helyzetét is. A glossza viszont nem ismerte el a 
megtámadott segítségére siető járókelők jogos védelmi 
helyzetét.

Baldus szerint, ha a megtámadott segítséget kér, bár
ki a védelmére46 kelhet, és a segítségül hívott járókelő is 
jogosan védekezőnek számít, ahogyan ezt már Bartolus 
is elismerte. Werbőczy a kommentátorok tanítását követi, 
és azt állítja, hogy „még az idegen ember is, ha segítségül 
hívják, mindenkor megsegítheti azt, aki veszedelemben 
forog”.47 Azt, hogy Werbőczy a ius communéből merített, 
elárulja az a mondat, amelyben Werbőczy a vagyon elleni 
támadás esetén megengedhető jogos védelemre hivatko
zik a személy elleni támadás esetén is jogosnak tekinthe
tő védekezés igazolására, hiszen az ókori római jog csak 
a vagyon elleni támadásnál ismerte el ezt, és ez az érv a 
kommentátoroknál gyakran idézett argumentum volt, és 
innen vette át Werbőczy is.

Összefoglalás
Hogyan foglalhatjuk tehát össze tanulmányunk eredmé
nyeit? Mindenekelőtt kitűnt, hogy a Tripartitum forrása 
nem a római jog, mert Werbőczy nem az ókori római jog
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forrásait idézte és használta, hanem a íus commune szer
zőit, a glosszátorokat és kommentátorokat, akik a Tripar- 
titum írása idején a legkorszerűbb jogtudományi felfogást 
képviselték. A glosszátorok és kommentátorok lénye
gesen továbbfejlesztették és átalakították az ókori római 
jogot, Werbőczy pedig nem ezt az ezer éves ókori római 
jogot idézi, hanem a ius commune 14-16. századi irodal
mát. Itt tehát nem „a római jog recepciójáról” van szó, 
hanem a ius commune, az európai közös jog befolyásáról.

Werbőczy Tripartituma tehát nem egy perifériára szo
rult kelet-európai ország elavult jogkönyve. Werbőczy nem 
egy elszigetelődött országnak a gyakorlatban úgy-ahogy ki
képzett, tudományosan viszont elmaradott, műveletlen jo
gásza, hanem egy olyan magyar jogász, aki tisztában volt a 
jogtudománnyal, és ismerte az európai jogtudományi iroda
lom, a ius commune korszerű eredményeit, és ez az európai 
ius commune a Tripartitumba is bekerült.

„Nemo iurista, nisi Bartolista” (senki sem jogász, aki 
nem Bartolista) -  mondták ebben az időszakban a jogá
szokról. Az, aki a 15—16. században nem ismerte és nem 
vallotta Bartolus tanításait, nem volt jogásznak tekinthető 
a nyugati felfogás szerint. Ha Werbőczy nem ismerte vol
na Bartolust, nem idézte volna Baldust és a ius communét, 
senki sem tekintette volna őt jogásznak. Werbőczy tehát 
Bartolista volt, ahogyan ezt a jogos védelemről megfogal
mazott fejezetek is bizonyítják.

A szövegszerű összehasonlítás alapján nem igaz az az 
állítás sem, hogy a magyar jog legterjedelmesebb össze
foglalása, a Tripartitum legfeljebb csak 13. századi kánon
jogi forrásokat idéz, ahogyan ezt Félegyházy József 1942- 
ben kiadott művében állította. Werbőczy jogi műveltsége 
ennél lényegesen magasabb szinten volt, mint ahogyan ezt 
Félegyházy elavult könyve alapján hinni lehetne. Werbő
czy ismerte a 14—15. századi civilista kommentátorok mű
veit is, és ahogyan a fentiekben felvázolt meggyőző szö
veg-összehasonlítás is bizonyítja, Werbőczy lényegesen 
többet hivatkozott a civilista szerzőkre, mint a kánonisták

ra, a különösen nagy gyakorlati jelentőséggel rendelkező 
jogos védelemnél pedig gyakran a civilisták véleményét 
tette magáévá.

Werbőczy kánonjogi ismeretei is sokkal korszerűbbek 
voltak, mint ahogyan azt Félegyházy állította. A felhasz
nált források között ugyanis 14—15. századi kánonisták is 
feltűnnek (Johannes Andreae, Antonius de Butrio, Domi- 
nicus de Sancto Geminiano). A kánonjogi befolyás min
dent egybevetve azonban sokkal kisebb, mint azt Félegy
házy egyoldalúan bemutatta. Werbőczy sokkal inkább a 
civilistákat idézi, ami pedig a kánonistáktól származik, 
arról bizonyítható, hogy eredeti forrásuk Bartolus, Baldus 
vagy más civilista volt, és a kánonisták ezektől a civilis
táktól merítettek, vagyis a kánonjog csak közvetítő forrás
nak tekinthető.

A forrásfelhasználás elemzése alapján sikerült bebi
zonyítani azt, hogy a Tripartitum 1514-ben készült jog
tudományi munka, és nem a magyar jog 19. századi érte
lemben vett kodifikációja. Werbőczy egy 15—16. századi 
jogász volt, azt gondolta a jogról, amit egy 15. századi eu
rópai jogász a jogról gondolt, és ebben a világképben a ius 
commune fontos szerepet játszott.

Arra a kérdésre a kutatás jelen állása alapján nem tu
dunk válaszolni, hogy Werbőczy mennyire volt eredeti 
alkotója vagy csak szerkesztője a Tripartitumnak. Wer
bőczy feladata a hatályos jog összegyűjtése volt, ami ép
pen az eredetiség mellőzését követelte, vagyis lényegében 
szerkesztői feladatra kapott megbízást. Werbőczy feladata 
nem az volt, hogy új jogrendszert alkosson, még kevésbé 
az, hogy kodifikáljon, hanem a hatályos nemesi szokás
jog írásba foglalása. Werbőczy a ius commune szerzői
nek véleményét is hűen adta vissza, bár általában nem szó 
szerinti másolatban. Ennek alapján feltételezhetjük, hogy 
nem kivonatokból dolgozott, hanem értő módon közvetí
tette és használta fel az európai jogtudomány szerzőit, és 
történelmi kora felfogása alapján a jogrendszer részének 
tekintette a ius communét is.
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Ioco recedat. Nam sí postea fieret: non defensa (prout praenarratum 
est), sed vindicta diceretur.”

39 Huguccio Pisanus: Summa Decretorum. Tom. I. Distinctiones I-XX. 
(Vatican City, 2006, 42. p.): „Ex his omnibus patet quod nullus debet 
repercutere.”; Goffredus Tranensis, Summa in X. 5.12., de homici- 
dio, n. 6 (Venetiis, 1586, föl. 205ra): „Ad hoc dicunt quidam quod 
licet laicis, clericis verő non. Ego credo quod clericis et laicis licet 
iniuriam propulsare et repercutere.”

40 Bartölus, Comm. in C. 8.4.1., unde vi, l. possidenti, n. 8 (Lugduni, 
1552, föl. 110rb): „Sí ego potui evadere fugiendő, et nolui, sed volui 
resistere, an liceat? Et quidam distinguunt: Aut est persona cui fuga 
est verecundia, aut nőn. Mihi videtur indistincte dicendum, quem 
nőn debere fugere, nam aliquem fugatam esse est iniuria, ut l. item 
apud, § j. ff. de iniur., ergo propulsanda ista iniuria.”

41 Baldus, Comm. (rep.) in C. 8.4.1., unde vi, l. possidenti, n. 12 (Vene
tiis, 1615, föl. 134ra): „Sed pone quidam fecit insultum contra me. 
Ego poteram a facie eius fugere. Nőn feci hoc, sed percussi eum. 
Queritur an puniar? Videtur quod sic, quia aliter poteram me defen- 
dere, scilicet fugiendő, et terga vertendő, et quilibet tenetur rumores 
fugere, nec se eis accomodare, ut ff. de poe. l. capitalium, § solent. 
Item ponere manus ad arma debet esse ultimum refugium et ulti-
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mum subsidium. Sölutio: aut viölentia infertur circa rés ad earum 
occupatíonem vel destructionem, et nőn debet quis fugere, quia fuga 
trahit secum periculum. [...] Aut circa personas, nőn respectu rerum 
occupandarum, tunc aut fuga importat periculum, ut quia inimicus 
est sibi ad spatulas, et terga vertendő posset de facili vulnerari, tunc 
nőn debet fugere. [ . ]  Aut fuga importat periculum honoris, et idem 
secundum Iacobum quia quilibet tenetur et debet honorem suum tue- 
ri, et omni lucro preferre, ff. sí quis omis. cau. test. l. Iulia. Aut fuga 
nullum importat periculum, sed cautelam quandam, tunc debet quis 
fugere, quia sibi nőn nocet, et alii prodest.”

42 Tripartitum 111.21.4.: „Quod sí verő aggressus cum honore et salva- 
tione personae suae aggressorem evadere poterit: tunc evadere et mi- 
nus malum, ne maius sequatur, evitare tenetur.”

43 Gl. sibi ad D. 9.1.11., si quadrupespauperiem fecisse dicatur, l. cum 
arietes (Lugduni, 1627, coll. 1014.) „Sed quid sí nőn apparet quis 
fuerit aggressus? Responde: neuter alteri tenetur, arg. infra ad legem 
Aqui. l. scientiam § cum instrumenta.”

44 Angelus Aretinus, Comm. in Inst. 1.2.2., de iure naturali, gentium et 
civili, § sed ius quidem civile, n. 7 (Venetiis 1609, föl. 15rb): „hoc 
casu potest intelligi quod praesumatur culpa in eo, qui provocavit.”

45 Gl. nam iure ad D. 1.1.3., de iustitia et iure, l. ut vim (Lugduni 1627, 
coll. 15.): „Sed quid sí ob tutelam rerum suarum? Responde idem, 
dummodö cum moderamine, ut C. unde vi, l.j. (C.8.4.1). Item quid 
sí ob tutelam alterius? Responde affectionem considerari.”

46 Baldus, Comm. (rep.) in C. 8.4.1., unde vi, l.possidenti, n. 12 (Venetiis 
1615, föl. 134ra): „Queritur an cessante qualibet speciali affectione, 
possit quis assumere defensionem hominis ignoti? Et videtur quod 
nőn, quia gl. l. ut vim, dicit affectionem ponderari, sed ad ignotum 
nulla est affectio saltem singularis et notabilis. In contrarium videtur, 
praesertim sí öffensus exclamat: accurrite, accurrite. Primum, quia in 
defensionem rerum hoc licet, ut nő. in lege 3 § eum igitur, de vi et vi 
ar., infra tit. 1. l. 1, ergo multő magis in defensionem personarum.”

47 Tripartitum 111.24.: „Adhuc quaeritur: an alius alium possit adjuva- 
re? Dicendum, quod sic. Nam sí pro tutela rerum, et haereditatum 
mearum possum amicos et fratres convocare: longe fortius pro cor
poris et personae meae defensione. Unde quilibet, etiam extraneus, 
dum in adjutorium acclamatur, poterit illum, quem in periculö vitae 
constitutum viderit, semper adjuvare.”

Gosztonyi Gergely

A Hármaskönyv és 
a jobbágyi jogok

1 514 sorsfordító dátum mind a magyar történelem
ben, mind a magyar jogtörténetben. Ha bárkit meg
kérdezünk, előbb-utóbb két név biztosan említésre 

kerül az adott év kapcsán: Dózsa Györgyé és Werbőczy 
Istváné. A nagy magyar parasztlázadás vezetője és a ma
gas pozícióba jutott köznemes1 alakja rávetül az elkövet
kező időszak köz- és magánjogi gondolkozására is. Egyi
kük, mint egy olyan sikertelen felkelés vezére, amelynek *

* 2014. november 5-én, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán, 500 éves a Hármaskönyv -  A  Hármaskönyv 
szabályainak továbbélése címmel megrendezett konferencián elhang
zott előadás szerkesztett változata.
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következtében a köznyelvben „röghöz kötésnek” hívott 
intézkedések megtörténhettek, míg másikuk a Hármas
könyv megalkotójaként nem csupán a jobbágyokkal kap
csolatos alapvető jogi kérdéseket, hanem az egész magyar 
jogi berendezkedés következő évszázadait meghatározta.

Mivel ezen tények át- és átszövik a történelmet, érde
mes megvizsgálni azt a ritkán érintett kérdéskört, hogy az 
alapvetően nemesi jogokkal foglalkozó Tripartitum mi
lyen módon kezeli a jobbágyság kérdését. Kezeli-e egyál
talán, és ha igen, akkor súlyának megfelelően-e. Elsőre is 
szembetűnő, hogy a Hármaskönyv harmadik, ún. vegyes 
részében (tertiae partis) kaptak helyet a jobbágyi jogok, 
mégpedig a III. rész 25. és 31. címe között. Néhány egyéb 
helyen (pl. II/23/3. §, III/33/5. §) elvétve találhatunk még 
a jobbágysággal foglalkozó kérdéseket, de ez nem változ
tat azon a tényen, hogy a Tripartitum összesen 256 címé
ből mindössze 7 vonatkozik közvetlenül az akkori magyar 
lakosság 85-90%-át kitevő jobbágyságra. Ha már a szá
mokkal játszunk, összevethető, hogy a Tripartitum 86 800 
szavából 129 alkalommal szerepel csupán a paraszt és a 
jobbágy szó. Mindez nyilván nem egy tudományos jel-


