
militer hoc idem praesumitur etiam de isto), mortis evitandae gratia 
admittitur defensa, pariter et öffensa. Verum si non fuit solitus alias 
percutere, nec minas suas executioni demandare: tunc verbis quidem 
resistere, et ei contradicere permittitur, sed non ferro vel gladio; nisi 
forte ille expectaret socíos, et mora periculum esset allatura”

37 Angelus Aretinus, Comm. in Inst. 1.2.2., de iure naturali, gentium et 
civili, § sed ius quidem civile, n. 9 (Venetiis, 1609, föl. 15va): „Quid 
si minatus est mihi, an possum eum licité öffendere? Bar. in d.l. me- 
tum C. quod me.cau. dicit, quod si ille erat homo consuetus minas 
suas executioni mandare, quod est iustus metus, alias non, facit quod 
notat Bar. in l. de pupillo § si quis ipsi praetori. ff. de no. op. Sed 
Baldus in l. 1. C. unde vi, dicit, quod immo verbis est resistendum, et 
non ferro, nisi ille expectaret socíos, et mora esset pericula allatura.”

38 Tripartitum 111.22.1„Quantum igitur ad corporis et personae tute- 
lam: debet fieri et admitti defensa in continenti, et ante consumma- 
tam injuriam, vel in eadem pugna et contentione, flagrante adhuc 
primo crimine, antequam scilicet aggressor vel primus percussor de 
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-



lemző, de jól érzékelteti, amit Mezey Barna fogalmaz 
meg: „Miért is várnánk el -  miként szociális érzékenysé
gű kritikusai teszik -  Werbőczy Istvántól, a kisnemesből 
nagybirtokossá lett, ízig-vérig magyar nemestől, hogy a 
jobbágyságban mást lásson, mint amit a birtokos nemes 
látott akkoriban: bevételi forrást, személyileg alávetett 
munkaerőt?”2 A jobbágyi jogok tehát inkább csak mai fo
galmainkkal nevezhetők jogoknak, a részletszabályokat 
megvizsgálva inkább jobbágyi kötelezettségekről lenne 
helyes beszélnünk.

Mielőtt megvizsgálnánk a Hármaskönyv jobbágyság
gal foglalkozó részeit, érdemes röviden említést tennünk 
a Dózsa-féle parasztfelkelés leverését követő egyéb jog
alkotási tevékenységekről is. Az 1514. évi törvényalkotás 
jórészt a felkelést követő büntetőjogi megtorlással és gaz
dasági reparációval foglalkozott. Az adott évben született 
hetvenegy törvény nagy része ezt a két kérdést próbálja 
rendezni: nyilván a győztes uralkodó osztály szemszögé
ből. Ajogszabályok közül mindenképpen ki kell emelni az 
1514:14. törvénycikket, amely a -  kicsit megtévesztő -  „a 
keresztesek kapitányainak, századosainak s a többieknek 
büntetése és a reájok rótt teher ” címet viseli. Ennek beve
zetőjében és első paragrafusában olvashatjuk, hogy „Ám
bár mindazokat a parasztokat, a kik természetes uraik el
len fölkeltek, mint árulókat, főbenjáró büntetéssel kellene 
sújtani, nehogy azonban annyi vér folyjon és a parasztság 
(a mely nélkül a nemesség nem sokat ér) egészen kipusz
tuljon:

1. § Határoztuk, hogy az összes kapitányokat, száza
dosokat meg tizedeseket és a többi parasztok felbujtatóit 
valamint a nemesek nyilvánvaló gyilkosait, ezenkivül a 
szüzeken és az asszonyokon erőszakot tevőket, minden 
kegyelem mellőzésével meg kell ölni és mindenütt ki kell 
irtani. ”

Ezzel a magyar nemesek mint a törvények megalkotói 
nyilvánvalóvá tették, hogy rá vannak szorulva a jobbágy
ság szolgálataira, azaz a teljes kiirtás nekik sem állt érde
kükben. Mindazonáltal a jelentős példastatuálás (gondol
junk csak a Dózsa György kivégzését körülölelő tényekre 
és legendákra) nem állt távol tőlük: az erőszakos bűncse
lekményeket elkövetőket és az események alakulásában 
kulcsszerepet játszókat halálbüntetéssel sújtották. A töb
biek életét ugyanakkor -  kártérítés terhe mellett -  meg
kímélték:

„2. § A többi parasztok azonban, miután a föntebb em- 
litett károkat és dijakat megtérítették és megfizették, sze
mélyükben sértetlenek maradjanak. ”

De e két paragrafusnál a jobbágyság következő évszá
zadait jelentősebben meghatározó intézkedésekről szól 
a harmadik és a negyedik paragrafus, amelyeket később 
a Hármaskönyv is megerősített. E két paragrafus volt 
ugyanis az, amely a magyar parasztságtól elvonta a sza
bad költözés és letelepedés jogát, azaz ezek által követke
zett be az ún. röghöz kötés:

„ 3. § Mindazonáltal, hogy ennek az ő árulásuknak az 
emléke és időleges büntetése maradékaikra is átszálljon 
és átmenjen, és hogy minden emberkor megtudja, hogy 
mekkora büntény az urak ellen föltámadni: ennekutána az 
ebben az országban bárhol lakó összes parasztok [...], el-

veszitvén e hütlenségi vétkük miatt szabadságukat, a mely 
szerint egyik helyről a másikra költözhettek, az ő földes
uraiknak föltétlen és örökös szolgaság3 alá legyenek vetve.

4. § És jövőre ne legyen szabadságuk arra, hogy uraik 
akaratának és beleegyezésének ellenére egyik helyről a 
másikra menjenek és állandóan letelepedjenek. ”

Itt emelendő ki ugyanis az a kevéssé közkeletű tény, 
hogy az 1514. évi paraszttörvények előtt a jobbágyság 
szabad költözése szinte evidencia volt, hiszen -  Király Já
nos megfogalmazásában -  „a jobbágyi állásnak súlypontja 
eleinte inkább a jobbágyi kötelességeknek teljesítése volt 
oly annyira, hogy ezen korszak végéig (1514.) ezen köte
lezettségek teljesítése a földhöz kötöttséget is megbont
hatta”4. Azaz: a parasztfelkelést megelőzően, amennyiben 
a jobbágy teljesítette a rá rótt kötelezettségeket és szol
gáltatásokat, volt rá esélye, hogy másik földesúr szolgá
latába szegődjön.5 Ezt írta felül a fenti törvénycikk, és ha 
azt nem tekintették volna elég egyértelműnek, az 1514:25. 
törvénycikk „ milyen módon van a jobbágyok költözése el
tiltva” címmel újfent megerősíti mindezeket:

„Mindazonáltal határozottan kijelentvén azt: hogy a 
jobbágyok ezután való elvonulásának vagy költözésének 
tilalmáról fentebb megirt és előadott czikkelyt (miután a 
jobbágyok elvitele és visszatartóztatására nézve eddigelé 
igen sok és igen nagy alkalmatlanság és csaknem minden
napos veszekedések támadtak) minden helyre és minden 
az országnak s alája vetett részeinek határain belül bárhol 
lakó jobbágy és paraszt sorsu emberre egyaránt kell érte
ni és alkalmazni:

1. § Akképen, hogy ezután a jobbágyoknak elbocsátása 
és elvitele egyáltalában szünjék meg s örök időkre elma
radjon s mindenkorra eltörlöttnek tekintessék. ”

Jelen dolgozat kereteit szétfeszítené a teljes 1514. évi 
jogalkotás vizsgálata, így annyi említhető még meg e he
lyütt, hogy a 15—20. törvénycikkek szabályozták a követ
kező időszakra jellemző adózási kérdéseket, azaz évente 
kétszer ötven dénár, heti egy nap robot, havi egy csibe, 
évente két liba, minden tíz jobbágytelek után egy disznó 
volt a sarc a szokásosnak mondható tized és kilenced mel
lett.6

Ezek voltak tehát azok a törvények, amelyek hatása 
alól Werbőczy sem tudta magát kivonni. Bár a Hármas
könyv már korábban elkészült, és az Országgyűlésnek 
benyújtásra került, Illés József hívja fel a figyelmet arra, 
hogy „mialatt a munka a bizottság előtt feküdt, Werbő
czy két helyen változtatott rajta”.7 Témánk szempontjából 
a második változtatás az érdekes, ugyanis a III. rész 25. 
cím 2. §-ba — miután fentebb láthattuk, hogy az Ország
gyűlés elvetette a szabad költözködés jogát — ő is beiktatta 
ugyanezt:

„ 2. § És ámbár mind e népségek (a királyi jászok, ku
nok, oroszok és polgárok kivételével) eddigelé a szabadság 
amaz előjogával éltek, hogy, ha úgy akarták, szabadsá
gukban állott, törvényes földbérük letétele és adósságaik 
kifizetése után lakóhelyeikről bármikor más, nekik inkább 
tetsző helyre költözniök, hogy majdan ott lakjanak, mint
hogy azonban pártot ütöttek és bizonyos Székely György 
nevű leggonoszabb haramia vezérlete alatt az egész ne
messég ellen az úgynevezett kurucz lázadásban váratlanul
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felkeltek és e miatt örök hűtlenség vétkébe estek: az elmúlt 
nyáron szabadságukat végkép elvesztvén, földesuraiknak 
föltétlen és örökös szolgaságába kerültek. ”

Mindazonáltal a Hármaskönyv jobbágysággal foglal
kozó részei nem csupán a röghöz kötést deklarálják, A III. 
rész 25, cím 1, §, amely „a jobbágyoknak nevezett falu
siak állapotjáról és törvényeiről” címet viseli, rögvest 
egy definíció-féleséggel kezd ezen fenti jobbágyokról, 
„ kiknek állapotja sokféle, mert némelyek magyarok, má
sok szászok és németek, mások pedig csehek és tótok, a kik 
a keresztény hitet vallják. Ezenkívül némelyek oláhok és 
oroszok, némelyek pedig ráczok vagy szerbek és bolgárok, 
kik a görögök tévelygését követik. Vannak ezenfelül jászok 
és kúnok, kik királyi földeken telepedtek le és ott laknak és 
hasonlóképen a keresztény hitet vallják. Az oroszok és bol
gárok közül pedig némelyek a mi hitünkhöz, másik pedig a 
görögök tévelygéséhez ragaszkodnak. ” E sokféle emberre 
vonatkoztatva következik a fentebb már említett második 
paragrafus, amely örök hűtlenségre „kárhoztatja” a ma
gyar jobbágyot, és ennek büntetéseként föltétlen és örök 
szolgasorsra juttatja őket,

A szabad költözés betiltása mellett a Tripartitum a job
bágysággal kapcsolatban két jelentős kérdést emel még ki 
-  még ha láttuk is, hogy terjedelmében nem foglalkozott 
velük sokat, A harmadik rész 25-28, címei az igazságszol
gáltatással, míg a 29-30, címek az örökléssel kapcsolat
ban állapítanak meg szabályokat, A III, rész 25, cím 3, § 
kimondja, hogy a jobbágyoknak elsősorban a földesuraik 
szolgáltatnak törvényt és igazságot, és a III, rész 25, cím 5, 
§ jogorvoslatot is lehetővé tesz számukra „ akképen tudni
illik, hogy ha a per sora szerint az egyházi törvényszék 
elé látszik tartozni akkor a megyés püspök és helyettese 
elébe, ha pedig tudnivalóképen világi biró elibe tartozik, 
a megyei ispán és szolgabirák elibe kell azt felküldeni ”. 
Kiemelendő, hogy a földesúr egyszerű megkeresésre és 
panasztételre is tartozik igazságot tenni, de amíg törvé
nyesen meg nem indul az eljárás, addig mulasztás esetén 
sem vonható felelősségre, ha mégsem teszi meg,8 A vo
natkozó paragrafus részletes eljárásjogi szabályokat is le
fektet, amit mindenképpen a jogfejlődés egyik fontos ál
lomásaként jellemezhetünk, A Hármaskönyv különbséget 
tesz a kisebb és a nagyobb hatalmaskodások kapcsán indí
tott eljárások között is, ami szintén a különféle eljárásjogi 
cselekmények, és az azokat megelőző bűncselekmények 
közötti lassú kategorizálás megjelenésének tekinthető, 
A szabályok (III, rész 27, cím) olyan kérdésekre is kiter
jedtek, mint az esküérték szabályozása vagy a tanúvallo
mások helye az eljárás menetén belül,

Bár az öröklési szabályok bemutatása után a jogal
kotó kiemeli, hogy „a parasztnak földesura földeiben, 
azok örökségére nézve a munka bérén és jutalmán kívül, 
semmi joga sincs, hanem az egész föld tulajdona a föl
desurat illeti s reá tartozik”,9 illetve „a jobbágy tehát az 
ilyen hagyomány vagy eladás által csakis munkájának bé
rét és jutalmát, tudniillik a föld, a rét, malom vagy szőlő 
igaz becsüjét hagyhatja, vagy adhatja el valakinek”,10 az 
öröklés kapcsán mégis ugyanazt az érdekességet figyel
hetjük meg, ami a jobbágyok helyzetét jellemezte a feu
dális korszak Magyarországán: a jobbágyok birtokában 
lévő dolgok tulajdonként való kezelését, Azaz az öröklé
si szabályok -  bár a források sokszor mást mutatnak -  a 
jobbágybirtok kapcsán nem tették lehetővé a klasszikus 
öröklést, a munka bére és jutalma válhatott öröklés tárgyá
vá, Ahogy a III, rész 30, cím megfogalmazza: „ha a pa
raszt egyedül és magában álló személy és semmi örököst 
és utódot nem hagy maga után: ingó vagyonáról szaba
don végrendelkezhetik”. Amennyiben nincs végrendelke
zés, akkor az összes ingó és ingatlan vagyona a földesúrra 
szállt. „De ha az igazi örökös azután a mondott életkort 
eléri vagy meghaladja [...] az egész vagyon megtartás és 
kezelése az örököst fogja illetni. ”11

Jól tudjuk, hogy Werbőczy Hármaskönyvének rendel
kezései milyen hatással voltak hazánk jogfejlődésére év
századokon keresztül, így e jelentéktelenebbnek tűnő te
rület, a jobbágyi jogok vizsgálata is érdeklődésre tarthat 
számot, Bár legtöbbször csak a szabad költözés betiltásá
ról szoktunk megemlékezni, a Tripartitum az öröklés és az 
igazságszolgáltatás fejlődésére is jelentős hatással volt a 
jobbágyokkal kapcsolatban, A költözés kapcsán ugyanak
kor a magyar uralkodó osztály viszonylag hamar belátta, 
hogy hibás döntést hozott, hiszen a károk jóval jelentőseb
bek voltak az elérendő céloknál, „a jobbágyköltözés el
tiltása többet ártott Magyarországnak, mint bármi más”,12 
Végezetül érdemes megemlíteni a röghöz kötés kapcsán 
Hóman Bálint és Szekfű Gyula óriási jelentőségű mű
véből a kérdés értékelését, miszerint: „A magyar föld 
még nem volt a nemesség kizárólagos tulajdona, mikor ez 
a tan már jogi maximává lett és a magyar parasztot letaszí
totta a politikailag jogtalan bérmunkás, a birtokszerzésre 
képtelen jobbágy színvonalára, A jobbágyokra vonatkozó 
többi rendelkezés hasonlókép mélyíti el a különbséget úr 
és jobbágy között, a római jogász kérlelhetetlen logikájá
val, így adott formát háromszáz évre a magyar jobbágy 
szerencsétlenségének Verbőczi, a nagy jogász és nagy tu
dós, de aki nem volt annyira államférfiú, hogy saját osztá
lyának érdekein felül tudott volna emelkedni,”13

Jegyzetek_____________________________________  1

1 Életrajzaikkal jelen tanulmány nem kíván behatóbban foglalkozni, a 
legalaposabb életrajzokért az alábbi művek tanulmányozása le
hetséges: Fraknói Vilmos: Werbőczi István 1458-1541 (Budapest, 
Franklin-Társulat Könyvnyomdája, 1899); Mezey Barna: Werbőczy 
István (Rubicon, 1999, 7,, 15—20, p,); Márki Sándor: Dósa György 
1470-1514 (Budapest, Athenaeum Rt, Könyvnyomdája, 1913); Féja 
Géza: Dózsa György (Budapest, Mefhosz Könyvkiadó, 1939),

2 Mezey Barna: Werbőczi István (http://majt,elte,hu/Tanszekek/ 
M ajt/M agyar°/o20JogtorteN ET /-m agyarazatok/m ezeybar- 
na-werboczyistvan,htm [2014, november 28,])

3 Latinul: mera ac perpetua rusticitas
4 Király János: Magyar alkotmány és jogtörténet, különös tekintettel a 

nyugat-európai jogfejlődésre (Budapest, Grill Károly Könyvkiadó
vállalata, 1908, 614, p,),
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5 Már az 1405:(II.): 14. te, így fogalmaz: „Ezenkívül elrendeltük és 
megállapítottuk s statútum erejére emeltük azt, hogy ezután jövőre 
jelen levelünk erejénél fogva, a mí királyi polgáraink, jövevényeink 
vagy jobbágyaink a mi városainkból, birtokainkból, mezővárosaink
ból és szabad községeinkből, valamint váraink területéről az egy
házak, nemesek meg másrendü emberek birtokaira és megforditva 
az egyházuk és nemesek meg egyéb rendü emberek jobbágyai a mi 
előbb nevezett városainkba, mezővárosainkba, birtokainkba, vára
ink területére és egyáltalán a szabad sorsu emberek megannyian az 
egyházak birtokairól a nemesekéire és a nemesek birtokairól az egy
házak birtokaira, szabadságolás és a törvényes földbérnek és egyéb 
tartozásaiknak megfizetése és kiegyenlitése után az egymást örökre 
követő minden időkben teljesen szabadon és biztonságban átköltöz
ködhetnek és ott letelepedhetnek.”

6 1515:18. te. 1. §: „Úgy hogy tiz kéve termésből, vagy tiz veder bor
ból a parasztnak nyolez fog maradni.”

________ ŰQg
löíténeti sze m le '— /

7 Illés József: Bevezetés a magyar jog  történetébe. A  források történe
te (Budapest, Rényi Károly Könyvkiadó-Vállalata, 1910, 131. p.).

8 III. rész 26. cím 2. §.
9 III. rész 30. cím 7. §.

10III. rész 30. cím 8. §.
11 III. rész 30. cím 5. §, a nevezett életkor pedig a III. rész 30. cím 4. § 

alapján 12 év.
12 Degré Alajos: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Szerk. Béli Gábor 

(Pécs, IDReseareh Kft. / Publikon Kiadó -  Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar, 2009, 182. p.).

13 Hóman Bálint-Szekfű Gyula: M agyar történet, III. kötet (A ma
gyar nagyhatalom. A magyar renaissanee -  Mohács) (Buda
pest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1936; http://mek.niif. 
hu/07100/07139/html/0002/0003/0001-1 aa.html [2014. decem
ber 15.]).

Werbőczy Tripartituma (Hármaskönyve) elem
zésének különös aktualitást ad az a tény, hogy a 

• szokásjog (Gewohnheitsrecht) és a jogi szokások 
(Rechtsgewohnheiten) kutatása az utóbbi évtizedekben 
nemzetközi vonatkozásban egyre inkább előtérbe került.1 
A z európai alkotmánytörténeti és magánjog-történeti 
kutatások körében a consuetudo és az azt rögzítő forrá
sok vizsgálata mind nagyobb súllyal jelentkezik.2 Alig
ha szükséges hangsúlyoznunk azt, hogy mennyire fontos 
az összehasonlító vizsgálat ezen a kutatási területen is. 
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy az összehasonlító elemzés
nek a kontinentális jogrendszereken kívül ki kell terjednie 
az angolszász (eset)jog, law o f  precedent elemzésére is.3 
A common law körében folytatott vizsgálatok az átfogó 
összehasonlító analízisnek ugyanis igen fontos részei.4 
A „ quid diversum " feltárása az összehasonlítás segítségé
vel pontosabb képet adhat számunkra a szokásjog, a jogi 
szokások és a szokásjogi gyűjtemények ténylegesen be
töltött szerepéről egy adott nemzeti jogrendszerben, ami 
érvényes a regnum Hungariae jogára is.

Nézetünk szerint a Tripartitum Prológusában találha
tó, a jog meghatározásával és felosztásaival foglalkozó 2. 
címben szereplő említése az aequitasnak5 nagy valószínű
séggel a jogalkalmazással van kapcsolatban. Ilyen módón 
feltételezhető az, hogy Werbőczy az aequitas említésével, 
az arra való hivatkozással bizonyos értelemben a tudo
mányos igényű, tehát a magas vagy átlagosnál magasabb 
színvonalú jogalkalmazás lehetőségére, illetve szükséges
ségére utal. Igen problematikus azonban az, hogy Werbő
czy István a jog definiálása, meghatározása kapcsán éppen 
csak említi a méltányosságot, annak alkalmazási lehetősé
gére konkrét formában utalva.

2. A szokásjog kapcsán szükségesnek tartjuk hangsú
lyozni azt, hogy az, eltérően a törvénytől, valójában va
lamiféle „természeti tény”, amely az idő függvényében 
fejlődik.6 Míg a törvény esetében a voluntas megelőzi an
nak elfogadását, létrejöttét, addig a consuetudo esetében 
a voluntas csak később kimutatható, vagy pontosabban 
megfogható. A szokásjog ilyen értelemben a végső so
ron az azt létrehozó, alkotó egyének individuális, egyéni

Hamza Gábor

Werbőczy István 
Tripartitumának 
jogforrási jellege 
magyar és nemzetközi 
össszefüggésben

akaratától függetlenül jön létre.7 A szokásjognak ezekre, 
a törvénytől (lex) eltérő lényegi sajátosságaira a szokás
jógi gyűjtemények vizsgálatánál is feltétlenül tekintettel 
kell lenni.

Tekintettel azonban arra, hogy Magyarországon, eltérő
en Németországtól, nem került sor a ius Romanum recep
ciójára (receptio in complexu, illetve receptio in globo), 
a római jog csak erősen másodlagos jelentőségű forrás. 
Nem adekvát a valósággal Werbőezynek az a megállapí
tása, miszerint „Omnia fere iura regni huius (ti. a magyar 
királyságé -  H. G.) originaliter ex pontifieiis eaesareique 
iuris fontibus progressum habeant” (Trip. II. 6. pr.).

3. A Tripartitum megalkotása és közzététele távolról 
sem szünteti meg a Magyarországon uralkodó jogbizony
talanságot. A hazai consuetudo publikussá válása nem vál
toztat azon, hogy a törvényi jog továbbra is ismeretlen ma
rad. Érdemes ebben a vonatkozásban Mossóczy Zakariás 
egyik, 1585-ből származó levelében írottakat felidézni: 
„A rómaiaknál csak a katonáknak, nőknek és parasztok
nak lehetett büntetlenül nem ismerni a jogot, azonban eb
ben az országban (ti. Magyarországon -  H. G.) nemcsak a *

* 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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