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Homoki-Nagy Mária

A magyar szerződési jog 
fejlődése a késő rendiség

korában*

A
 régi magyar magánjog, 1848. évi keresztmet
szetében, mintegy összekötő híd a múlt és a je 
len, a hazai jogtörténet és a tételes magánjog 
között. Ennél fogva ezt a határtudományt kétféle szem

pontból lehet és kell művelnünk: egyfelől a jogtörténeti, 
másfelől a dogmatikus módszerrel” -  írta Szladits Károly 
1930-ban,1

A magyar magánjog egyes intézményeinek történeti 
fejlődését vizsgálva, többszörösen átérzem a Szladits ál
tal megfogalmazottakat, Az a dogmatikai elemzés, amely 
a pandektisztika hatására kifejlődött, akaratlanul is arra 
vezette a jogtörténészeket, hogy a meglévő forrásokat a 
dogmatika eszköztárával és fogalmi rendszerével kutas
sák, miközben mindig szem előtt kell tartaniuk azt, hogy 
a későbbi századokban kialakult fogalmi rendszert nem 
lehet több száz évvel korábbra -  kritikai megjegyzés nél
kül -  visszavetíteni, azaz nem lehet a történeti módszert 
figyelmen kívül hagyni, Amikor a Hármaskönyv létrejöt
tének 500. évfordulóját ünnepeljük, akkor a jogtörténész 
vizsgálat tárgyává teszi a jogkönyvben rögzített jogintéz
ményeket, miközben választ keres arra is, milyen hatása 
volt a Hármaskönyvnek a magyar magánjog fejlődésére, 
miként érvényesültek vagy érvényesülhettek a késő ren
diség korában annak szabályai, s milyen módon változtak 
meg azok a 18-19. század társadalmi-gazdasági fejlődésé
nek következtében,

Gyakran hangoztatott tétel, hogy az ősiség intézmé
nyének rögzítésével Werbőczy István megmerevítette a 
magánjog fejlődését, megakadályozta az ingatlanforgal
mat, s ezáltal akadályát jelentette a magyar gazdaság fej
lődésének, Ha a reformkori irodalmat olvassuk, akkor az 
ősiség és az urbáriális kötöttségek megszüntetését köve
telve, ténylegesen a Hármaskönyvben rögzített magánjogi 
intézmények egy jelentős részének az eltörlését követel
ték, Ugyanakkor a Hármaskönyvben rögzített szabályok 
nehezen érthetők, ha figyelmen kívül hagyjuk azt a kort, 
amelyben keletkezett, Anélkül, hogy a mű keletkezésének 
történetébe részletesebben elmerülnénk, azt mindenkép
pen le kell szögeznünk, hogy Werbőczy a 15-16, század 
élő jogát, ezen belül elsősorban a nemesi magánjogot és 
annak érvényesítéséhez szükséges perjogi szabályokat

* 2014, november 7-én, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 
Államtudományi Karán, 500 éves Werbőczy Hármaskönyve címmel 
megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadás szerkesz
tett változata, A tanulmány megjelent A Hármaskönyv 500. évfordu
lóján. Szerk,: Csehi Zoltán, Szabó István, Schanda Balázs, Varga Zs, 
András (Pázmány Press, Budapest, 2015, 101-114, p,) című kötetben,
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rögzítette, Mindezt azért, hogy a formálódó köznemes
ség számára is biztosítsa azokat a szabályokat, amelyeket 
a tőlük egyre inkább elkülönülő igazi bárók, a ‘főneme
sek’ érvényesítettek a maguk számára, A nemesség rendi 
kartájaként elfogadott Aranybulla, majd az ezt megújító, 
Nagy Lajos által kiadott 1351, évi dekrétum rögzíti első
ként a királyi serviensek, később a nemesek ún, sarkalatos 
jogait, amelyet végső formájában Werbőczy szabályozott 
a Hármaskönyv I, rész 9, címében,2 A nemesség közjogi 
értelemben vett alapjogait kiegészítette néhány magánjogi 
intézmény, mint például az ősi birtok elidegeníthetetlen
sége, vagy a nemesi birtokhoz kötődő egyéb vagyonjogi 
intézmények (elévülés, beiktatás, határjárás), Leegyszerű
sítve azt is mondhatjuk, hogy Werbőczy művelt jogászként 
egyrészt képes volt korának legfontosabb jogintézményeit 
összefoglalni, másrészt képes volt a magyar köznemesség 
politikai és gazdasági helyzetét jogi eszközökkel biztosí
tani, Ez azt eredményezte, hogy a magánjogi szabályok
ból csak azt és csak annyiban írt le, amit fontosnak tartott 
céljai elérésére, Célját többszörösen is elérte, hiszen a szo
kásjog rendszerében sikerült jogbiztonságot teremtenie, 
Ez a magyarázata, hogy egyrészt a bíróságok háromszáz 
évvel később is a Tripartitum szabályaira hivatkozva hoz
ták meg ítéleteiket, másrészt a köznemesség számára is 
biztos jogi hátteret sikerült nyújtania,

Mindez mégsem eredményezte azt, hogy a magyar jog
rendszer és különösen a magánj og telj esen megmerevedett 
volna, A török hódoltságot követően a magyar gazdasági, 
kereskedelmi élet is fejlődésnek indult, s függetlenül attól, 
hogy a Tripartitum bizonyos magánjogi jogintézményeket 
nem szabályozott, a mindennapi élet kialakította azokat a 
normákat, amelyeket biztonsággal lehetett alkalmazni, Ez 
különösen a szerződések körében mutatható ki, Ha csak a 
Hármaskönyv szabályait vizsgáljuk, akkor azt lehet meg
állapítani, hogy a szerződések köréből a szó legszorosabb 
értelmében csak az örökbevallásról és az időleges beval
lásról beszél, Örökbevalláson egy dolog tulajdonjogának, 
míg az időleges bevallás esetén csak a dolog birtokának 
átruházását érti, és éppen azon cél által vezérelve, hogy a 
köznemesség vagyoni helyzetét is szilárd alapra helyez
ze, következetesen a nemesi ingatlan tulajdon- és birtok
jogának átruházásáról beszél, Egy 16, század elején elké
szült jogkönyvben nem lehet olyan dogmatikai rendszert 
keresni, mint amilyen a 19, században kialakult, Mégis 
azt mondhatjuk, azáltal hogy Werbőczy a bevallásokról 
vallott nézeteit egy ‘csokorba’ rendezte, lehetőséget adott 
arra, hogy a szerződésekről vallott nézeteit elemezni le
hessen, illetve össze lehessen hasonlítani a későbbi száza
dokban érvényesülő szabályokkal,

Az örökbevallás mint tulajdon-átruházási forma magá
ban foglalta az adásvételt, amelyről részletesen az I, rész 
57-79, címeiben beszél, amelyek között ugyanakkor szót 
ejt a cseréről -  70-73, cím alatt -  és az ajándékozásról (77, 
cím) is, A birtokátruházásra irányuló szerződések közül a 
80-83, cím alatt kizárólag a birtokzálog-szerződést mint 
kárhozatos és elítélendő gyakorlatot említi: „ ámbár a zá
logos birtokjognak nem csak birtokában és uralmában len
ni kárhozatos és az üdvösséggel ellenkező dolog, hanem 
azokról valamit még írni is irtózatosnak látszik” [HK, I,
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rész 80. cím], A 16. század elején Magyarországon is álta
lános volt, hogy ha valakinek hitelre volt szüksége, akkor 
kölcsönkért valakitől. Mivel a kánonjog tiltotta a kama
tot, ezért a magyar jogrendszerben a birtokzálog-szerző- 
dés rendszere alakult ki. A kölcsönösszeg visszaadásának 
biztosítékaként, ingatlan jószágot adott az adós a hitelező 
birtokába. Ha a szerződésben meghatározott idő lejárt, és 
az adós teljesíteni akart, a hitelezőnek vissza kellett adni a 
zálogtárgyat a tulajdonosnak. A birtokzálog rendszeréből 
viszont gyakran az következett, hogy a hitelező nem akar
ta visszaadni a birtokot. Ennek a helyzetnek a rendezésé
re született meg először Mátyás 1486. évi dekrétumának 
25. cikkelye, amely egyrészt kötelezte a hitelezőket arra, 
hogy a szerződésszerűen teljesítő adósnak adják vissza a 
zálogtárgyat, másrészt az ezt nem teljesítő hitelezőt köve
telésének elvesztésével fenyegette meg.3 Hasonlóképpen 
rendelkezett az 1492:65. törvénycikkében II. Ulászló is. 
Ha megvizsgáljuk e két törvényhelyet, akkor érthetővé 
válik Werbőczy ellenszenve a kölcsönnel, s különösen 
a birtokzálog-szerződéssel kapcsolatban, s mintegy in
doklásként ezt le is írja jogkönyvében: „[...] tulajdon 
országunkban és az alávetett részekben is nagyon elha
rapózott és szélesen elterjedt ez a veszedelmes gyakor
lat, úgy annyira, hogy sokakat az ez iránt egyebek között 
kiadott országos törvény büntetése sem rettent vissza, s 
még az őket illető zálogpénz letétele és lefizetése fejében 
sem akarják az elzálogosított jószágokat visszabocsátani, 
hanem a meddig csak lehet, lelkök veszedelmére is maguk
nál tartják” [HK. I. 80].

Ha abból indultunk ki, hogy Werbőczy a köznemesség 
politikai, gazdasági, jogi helyzetét akarta biztosítani, akkor 
indokolt volt részéről, hogy a kor szokásjogi rendszerének 
megfelelően rögzítette a nemesi ingatlanvagyon elidege
nítésének szabályait, s a nemesi tulajdonjog biztonsága 
érdekében lefektette azokat a rendelkezéseket, amelyek 
a birtokátruházással és közvetlenül a kölcsön felvételével 
ezt a rendszert veszélyeztették. így érthető, hogy a szer
ződések sokszínű világából 1514-ben miért csak azokat 
a normákat írta le, amelyek a Tripartitumban olvashatók.

Mindezek mellett azt is érzékelni kell, hogy a Tripar- 
titumban a szerződésekre vonatkozó szabályok a magyar 
jog fejlődését nem gátolták. A késő rendiség századainak 
jogfejlődését vizsgálva több olyan szerződési típus jele
nik meg a mindennapok gyakorlatában, amelyekre nem 
találunk utalást a Hármaskönydben. Idetartozik elsősor
ban a bérlet és a haszonbérlet, a vállalkozási szerződés, 
a szolgálati szerződés és a tartási jellegű megállapodások 
is. Valójában könnyű választ találni erre a helyzetre. Ha 
az utolsóként említett tartási jellegű megállapodásokból 
indulunk ki, akkor nemcsak a nemesség, de a polgárság 
és a jobbágyság körében is általánosan elfogadott erkölcsi 
norma volt, hogy a hajadon leányokat és az árván maradt 
gyerekeket a nagycsaládnak, tágabb értelemben a nemzet
ségnek kell eltartania, míg az idős szülők ellátása, tartása 
a legkisebb fiú kötelezettsége volt. Miután ez egyrészt er
kölcsi normaként élt, másrészt a szokásjog keretei között 
már a Tripartitum előtt is léteztek erre vonatkozó normák, 
mint a hajadoni jog, az özvegyi jog, a törvényes gyámság 
intézménye, illetve a vagyonmegosztás során alkalmazott

elvek. Ezért a tartási szerződésnek hosszú ideig nem volt 
létjogosultsága. A jobbágyparasztság életében azonban a 
18. század során bizonyos változásokat lehet érzékelni.
A jobbágyparasztság is a Hármaskönyv szabályait alkal
mazza, amikor házát elidegeníti. Azokban az örökbevallá
sokban, amelyeknek tárgya jobbágy által épített ház, meg
jelenik egy feltétel, amely az eladó számára élete végéig 
lakáshasználatot biztosít. A lakáshasználat mellett alkal
manként a vevő kötelezettséget vállalt arra, hogy az eladót 
élelemmel, tűzifával is ellátja, azaz eltartja. Ha ilyen felté
tel mellett kötnek a felek örökbevallást, akkor indoklást is 
fűznek hozzá, rendszerint az eladónak nincs gyereke, aki 
a régi erkölcsi norma szerint biztosítani tudná az idős szü
lők tartását. Ebből az adásvételi szerződést meghatározó 
feltételből fokozatosan önálló szerződési típus alakul ki a 
18—19. század fordulójára, amit tartási szerződésnek ne
vezhetünk.4

A bérlet, haszonbérlet, valamint a szolgálati és a vállal
kozási szerződés esetében jól kimutatható az a gazdasági, 
társadalmi fejlődés, ami ezeknek a szerződési típusok
nak a kialakulását elősegítette. A szolgálati és a vállal
kozási szerződések az iparosok, kereskedők, valamint a 
gazda-cseléd viszonyban, vagy éppen a béresek körében 
keletkeztek. Ezek azok a megállapodások, amelyek tartal
mát ténylegesen a szerződő felek akarata alakította. Nin
csenek az egész országra érvényes általános szabályok, 
a kor, a társadalom, az adott helyzet alapján változtak.
A megállapodásokat legtöbbször szóban, néha írásban kö
tötték meg a felek. Buda és Pest joggyakorlatában Bónis 
György bőségesen talált peranyagot mindkét szerződési 
formára: „A szolgálati szerződés (locatio conductio ope
rarum) bőséges peranyaggal látta el a városok bíróságait, 
sőt időnként a kamarai igazgatóságot is. A mesterek és 
a legények, gazdák és vincellérek, molnárok ellentmondó 
állításai, igényei között sokszor nehéz volt igazságot ten
ni. ”5 A vállalkozási szerződésről a következőket mondja: 
„Ennek a szerződéstípusnak (locatio-conductio operis), 
mely a vállalkozót bizonyos munkaeredmény előállításá
ra kötelezte anyagi ellenszolgáltatás fejében, klasszikus 
esetei az építkezési szerződés és az iparcikkek készítése 
a megrendelő számára. Ezek a pest-budai gyakorlatban 
is bőven előfordultak. ”6 Az úriszéki bíráskodást elemez
ve Kállay István a következőket állapította meg: „A vál
lalkozás, valamely munka elvégzésére vagy előállítására 
kötött szerződés az úriszéki gyakorlatban is feltalálható.
Ez irányulhatott munkavégzésre, iparcikk előállítására, 
áruszállításra, fuvarra stb. ”1 Miután e szerződési típuso
kat a mindennapi élet hozta létre, a megegyezésen alapuló 
tartalmi elemeket, feltételeket, a teljesítés módját, a nem 
vagy hibás teljesítésből származó felelősségi kérdéseket 
csak a levéltárakban megőrzött jegyzőkönyvekből vagy 
éppen a mezővárosi, úriszéki iratokból, szabad királyi vá
rosokban a városi törvényszék fennmaradt iratanyagának 
feldolgozásával lehet megállapítani.

Ha arra szeretnénk választ kapni, hogy miképpen ala
kult a bérlet és a haszonbérlet sorsa a magyar jogéletben, 
akkor már ténylegesen a Hármaskönyv szabályaihoz kell 
visszanyúlni. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy ha Wer
bőczy rögzítette a birtokzálog-szerződésnek a szabályait,
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akkor miért nem tett említést a bérletről vagy a haszon
bérletről. Azt nem lehet mondani, hogy a Mohács előtti 
évszázadokban nem ismerték a bérletet, hiszen Illés Jó
zsef az Árpád-kori szerződési típusok között már elemzi 
a locatio-conductio szabályait.8 Iványi Béla, Göncz sza
badalmas mezőváros 16. századi jogéletét kutatva azt a 
megjegyzést teszi, hogy kevés forrást talált, de bizonyos 
szabályok már ebből a gyakorlatból is kiolvashatók.9 
Ugyanakkor az a tény, hogy valaki egy idegen dolgot 
meghatározott időre, ellenszolgáltatás fejében birtokba 
vesz és használ, nem lehetett olyan általános, hogy arról 
Werbőczynek feltétlenül szólnia kellett volna. Hiszen egy 
bérleti szerződés esetében a birtokot meghatározott időre 
adták a bérlő használatába, s a szerződésben rögzített idő 
lejártakor a bérlet tárgyát vissza kellett adni a tulajdonos
nak. Az oklevelek azt bizonyítják, hogy a bérleti díj meg
fizetésére helyezték a hangsúlyt a szerződő felek.10 Már Il
lés József megállapította, hogy „ ha a bérlő (haszonbérlő) 
a szerződésileg megállapított bérösszeget a kitűzött határ
időkben hanyagul vagy épen nem fizeti meg, akkor bünte
tésül a bér kétszeresével marad adós, vagyis kötbért fizet. 
[...] A bér nem fizetésének további, de néha azonnal is 
beálló következménye a bérleti jog elvesztése. ”11 Ugyan
ez a szabály tovább él az Anjou-korban is, ahogy azt egy 
1354-ben kelt oklevél bizonyítja: „3, Zala m.-i birtoku
kat [...] valamint összes tartozékukkal és haszonvételük
kel együtt haszonbérbe adják éves földbér fejében [...] 
azzal a kikötéssel, hogy évenként máj.l-jén 20 nehéz bé
csi dénár M.-t, 6 hízott sertést egy prémből készült köpö
nyeget kötelesek adni. [...] (A bérlők) kötelezik magukat 
és örököseiket, hogy ha a földbér fizetését elmulasztják, 
kétszeres összeget fizetnek. Ha a kétszeres összeget sem 
fizetik meg, akkor a 3 birtok összes tartozékával és ha
szonvételével visszaszáll a (bérbeadóra). ”12 Ugyanakkor 
a kora újkorban a bérleti szerződés nem volt gyakori, hi
szen a nemesség saját jobbágyaival műveltette a földet, s 
az általuk fizetett kilenced, illetve az allodiális föld robot
tal való műveltetése nem indokolta a bérlet, haszonbérlet 
útján való jövedelemszerzést. A 18. századtól fennmaradó 
oklevelek, illetve peranyagok is azt bizonyítják, hogy még 
mindig jóval kevesebb oklevél szól e szerződési típusról. 
Bónis György annyit jegyez meg, hogy „ aránylag kevés 
és jogilag nem túlságosan jelentős esetünk foglalkozik a 
bérlettel”.13 Kállay István az úriszéki joggyakorlatból már 
több esettel találkozott.14

A jobbágyparasztság mindennapi életét vizsgálva meg
állapítható, hogy a 18-19. században gyakori szerződési 
típus volt a bérleti, haszonbérleti szerződés, amelynek jogi 
feltételeit egyrészt a századok során kialakult szokásjogi 
normák,15 valamint a Tripartitumban rögzített és a zálog
szerződésre vonatkozó szabályok képezték. Ugyanakkor 
nem hagyható figyelmen kívül, hogy már a kora újkorban 
is léteztek általánosnak mondható szabályok, amelyeket 
a szerződéses joggyakorlatban érvényesíteni kellett. Ezek 
közül a magyar magánjogban az egyik legfontosabb, amit 
Mátyás az 1486. évi dekrétumának 17. címében megfo
galmazott: „ki mint kötelezte magát, a szerint kapjon tör- 
vényesperbehívás után [...] törvényt és igazságot. ”16 Ez 
valójában a pacta sunt servanda elvnek a rögzítése. Miu- 
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tán a szerződések körében kevés törvényi szabályozás ke
letkezett, a Mátyás és Ulászló dekrétumaiban megfogal
mazott elvet még a 19. században is alkalmazták. Sőt, ha a 
szerződések teljesítésével összefüggésben vita keletkezett 
a peres felek között, akkor a megállapodáshoz ragaszkodó 
fél elsődlegesen e törvényi helyre hivatkozott.17

A Corpus Iuris Hungarici megőrzött néhány később ke
letkezett törvényt, amelyben utalás történik a haszonbér
leti szerződésekre anélkül, hogy annak részletesebb sza
bályait meghatározták volna. Az 1655:59. törvény a török 
hódoltsági területeken fekvő, kétséges birtokjogi helyzetű 
ingatlanokkal összefüggésben rögzítette, hogy „akiknek 
ezeken a területeken birtokjoguk van, más állítólagos bir
tokosok és haszonbérlők [...] marháit [...] másképpen 
nem merjék elhajtani, hanemha a vármegyén háromszor 
eszközlendő eltiltás és joguk kimutatása mellett. [...] az 
ilyen területek és puszták közelebbi közbirtokosai, azok 
távolabb levő közbirtokosait a mondott területek és pusz
ták legeltetésének és makkoltatásának a haszonbérbeadá
sában, [...] meg ne háborítsák [...]”.18 A jogforrási hely 
azt bizonyítja, hogy a hódoltsági területeken tulajdon- és 
birtokjoggal rendelkezők úgy hasznosították vagyonukat, 
hogy azt haszonbérbe adták. A bérlők feltételezhetően a 
pusztára tévedt idegen állatokat elhajtották, esetleg befog
ták. Az állatok által okozott károk problémáját már Wer
bőczy is szabályozta a Tripartitum III. rész 33. címében.19

Az 1715. évi országgyűlés visszaható hatállyal biztosí
totta a bérlők számára, hogy ha az 1702 előtt kötött bérleti 
szerződésben rögzített bér összegét -  a Rákóczi-szabad- 
ságharc történései miatt -  nem fizették ki határidőre, azaz 
késedelembe estek, akkor három évre meghosszabbították 
a díjfizetés lehetőségét: „azokról az adósokról értendő, 
kik nagyobbára javaik haszonvételén s birtokán kívül ma
radtak [. ], illetve azokra, akik a szokott bérbeadás út
ján semmi tizedet sem hajthattak föl és szedhettek be [. ]  
ezeket is ilyen évekre a haszonbérfizetéstől menteseknek 
tartsák”.20 E törvényi hely is csak azt bizonyítja, hogy a 
bérleti, haszonbérleti szerződések a jövedelemszerzésnek 
egyik elfogadott módját jelentették, de magára a szerző
dési típusra vonatkozóan nem adtak meg részletesebb sza
bályokat.

Miután jogtudományi munkák Magyarországon csak 
késve jelennek meg, a Tripartitum és az említett néhány 
törvényi hely kivételével ténylegesen, a napi szokások, 
illetve a bírói gyakorlat alakította a szerződésekre vonat
kozó szabályokat. A jogtudományi munkák közül, ame
lyeket a szakirodalom gyakran tankönyvként, illetve kézi
könyvként jellemez, az egyik legkorábbi Huszty István21 
Jurisprudentia című munkája, amelynek II. könyve XV 
címe beszél a bérletről. A Tripartitummal összehasonlítva 
szembetűnő, hogy már nem örökbevallás és időleges be
vallás között különböztet, hanem nevesíti a kor gyakorla
tában ismert és használt szerződési típusokat. így neve
zi meg a bérletet -  locatio-conductio - , amelyen azt érti, 
amikor egy ingó vagy ingatlan jószág tulajdonosa a dolog 
birtokát és használatát meghatározott időre és meghatá
rozott bérért a bérlőnek átadja.22 Sajátos módon Huszty a 
szerződések rendszerénél előbb beszél a bérletről, s csak 
ezt követően tárgyalja könyvében az adásvételt mint tu-
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lajdonátruházással járó szerződési típust. Miután könyve 
tankönyvként szolgált, nemcsak a bérlet fogalmát határoz
za meg, hanem elhatárolja azt az adásvételtől, a zálogtól 
és a letéttől.23 Meghatározza a bérlő jogait és kötelezett
ségeit, kiemelve, hogy a bérlő köteles a használat során 
bekövetkezett károkat kijavítani,24 felelősséggel tartozik 
a szándékosan és a gondatlanul okozott károkért, mely 
utóbbinál Huszty szerint a súlyos és az enyhe gondatlan
ság is terheli a bérlőt.25

Szerződési jogunk fejlődését elsősorban a mindenna
pok gyakorlata alakította, amelyet a fellelhető szerződé
sek, illetve a felek között kötött megállapodások hibája 
vagy nem teljesítése miatt indított perek bizonyítanak. 
Ebben a vármegyei törvényszékek és a Kúria ítéletei ját
szottak fontos szerepet. Talán nem véletlen, hogy Mária 
Terézia a birodalom egységesítésére tett kísérletei során 
nemcsak az osztrák magánjog kodifikálására állított fel 
bizottságot, hanem a magyar magánjog egységesítését is 
számba vette. Ennek az uralkodói akaratnak lesz köszön
hető, hogy felállít egy háromtagú bizottságot azért, hogy 
mind a Királyi Tábla, mind a Hétszemélyes Tábla dönté
seit gyűjtsék egybe.26 A Planum Tabulare11 alkotói ugyan
akkor a szerződésekre vonatkozó általános szabályokat 
rögzítő döntvényeket foglalták össze. A bérletre és a ha
szonbérletre vonatkozó speciális szabályokra nem tértek 
ki. A gyakorlat számára ez azt jelentette, hogy a szerződé
sekre vonatkozó és ‘általánosítható’ szabályokat vehették 
csak figyelembe, míg a bérletre alkalmazandó speciális 
szabályokat a mindennapok gyakorlata alakította. Erre jó 
példa többek között a Planum Tabularébm található azon 
végzés, amely a szerződések teljesítésére vonatkozik. 
Ezek között olvasható: „Ha a kétoldalú Kontraktusban 
az egyik fél a Kontraktus szerint felvállalt kötelességnek 
eleget nem tesz, azért a másik fél a Kontraktustól el nem 
állhat, és azt semmitérőnek nem tarthatja, mert a Kont
raktusoknak Bétellyesítéseikre való Pört azért rendelték 
élő törvényeink, hogy az akaratoskodókat az elégtételre 
a Bíró által szoríttatni lehessen. ”28 Ez a végzés egyrészt 
igazolja a Mátyás 1486. évi decretumában megfogalma
zott elvnek -  pacta sunt servanda -  a továbbélését, más
részt kiválóan alkalmazható a bérleti szerződésben rögzí
tett feltételek érvényesítésére is.

Mindezek ismeretében talán joggal várhatták el a 18. 
század végén elindult kodifikációs törekvéseknél, hogy 
a magánjogi törvényjavaslatok keretében, a szerződések 
rendszerében pontosabb és részletesebb szabályokat al
kotnak a törvényalkotók. Ez azonban nem történt meg. Az 
1190. évi országgyűlés határozata alapján elkészült ma
gánjogi javaslatok között a 42. megemlíti a haszonbérletet 
-  De Contractu Arendali -  anélkül, hogy annak lényegi 
ismertető jegyeit rögzítené.29

Mindezeket figyelembe véve megalapozottnak véljük 
azt az állítást, hogy a szokásjog rendszerében a bérletre/ 
haszonbérletre vonatkozó szabályok az időleges bevallás
ra, azaz a zálogszerződésre vonatkozó normák mentén fej
lődtek. Miután mind a birtokzálog, mind pedig a haszon
bérlet esetében egy ingatlan dolog birtokát és használati 
jogát adja át a tulajdonos a szerződésben rögzített időtar
tamra, s a rögzített díj ellenében. Ezt bizonyítja Somogy

vármegye közgyűlésének véleménye, melyet az 1830-ban 
elkészült magánjogi javaslatokra adott. „De Pignoribus a 
zálog nem egyéb, mint olly haszonbérlő egyesség, mely- 
lyel bizonyos tőkepénznek kamatjáért a jószág egy időre 
által adatik. ”30 A két szerződés között elsősorban a díj
fizetés módjában van különbség. Amíg birtokzálog eseté
ben a hitelező egy meghatározott kölcsönösszegért lép az 
adós által felajánlott birtokba, addig a bérbeadó a meg
állapodásban pontosan rögzített időpontban, a bérlő által 
fizetett bérért adja át a dolog birtokát és hasznát a bérlő
nek. Ahogy Werbőczy meghatározta a zálogszerződés lé
nyegét: „A zálogba adónak részéről: az elzálogosítás a 
saját jószágának kényszerítő szükségből másnak haszná
latára való ideiglenes átengedése. A hitelezőre [...] nézve 
[...] idegen jószágnak, a haszonvétel jogával és a fizetett 
zálogösszeg visszakövetelésével összekötött [...] ideiglen 
való birlalása” [HK 1.81.]. A bérlet és különösen a ha
szonbérlet vonatkozásában Czövek István a következőt 
állapította meg: „Neves, terhes, egygyezésbeli kontraktus, 
az el nem emészthető dolognak éléséről, vagy egy ideig, 
másnak bérért vagy jutalomért tejendő kézi munkákról. ”31 
Frank Ignác már egy kicsit másként határozza meg a 
bérletet: „Bérbe [...] adni venni lehet 1. jószágot melly- 
nek maradó haszna vagyon, értve, hogy nem fogyasztva, 
emésztve, kiadva s elköltve használlyuk mint po. az eledelt, 
a pénzt, hanem úgy mint p.ok. a szántóföldet, rétet, házat, 
malmot. -  2. bizonyos jövedelmet, p.ok. tized vagy vám
szedést... ”32 Frank már arra is utal, hogy a megállapodást 
érdemes, sőt az 1840. évi törvény szerint már kötelező tör
vényes bizonyság előtt tenni és bejelenteni.33 A bérletnek 
a zálogszerződéstől való eltérő szabályait már a gyakorlat 
alakította ki évszázadok alatt, amelyeket majd a 19. szá
zad első felében megjelenő kézikönyvek foglalnak össze 
először. Ezáltal válik lehetővé, hogy a 18-19. században 
megszaporodó haszonbérleti szerződésekből eredő pere
ket vizsgálni lehessen, s így lehetünk tanúi annak, miként 
különülnek el egymástól az egyes szerződési típusok.

Ha a tényleges gyakorlatot vizsgáljuk, akkor Frank 
Ignácz meghatározását vehetjük alapul: „A bérlést úgy 
tekinthetjük, mint a jószág ideig tartó használhatásának 
eladását, megvevését. ”34 Ennek tárgyai lehettek ún. kirá
lyi regálék, de nemesi uradalmak és a jobbágyok számá
ra szükséges legelők is. Szeged szabad királyi városa így 
adta haszonbérbe „ Tápé helységének minden néven neve
zendő regale beneficiumait, úgy mint mindenféle dézsma- 
bért, kortsmáltatás, mészárlás, halászat, vadászat, nád- 
lást, uradalmi fél-sessio szántó, fél sessio kaszáló földek 
és egyéb aprólékos jövedelmekbül remélhető hasznokat a 
Tápai révvel együtt” -  egy bérlőnek.35

A bérleti szerződés időtartama is változott az évszá
zadok során. Amíg a Mohács előtti századokban határo
zatlan időre36 is kötöttek haszonbérleti szerződést, addig a 
késő rendi korban a bérleti szerződés időtartamát már csak 
néhány évben rögzítették,31 ellentétben a zálogszerződés
sel, ahol a késő rendi korban kialakult szabályai alapján 
rendszerint 32 év volt a kölcsön visszafizetésének ideje.

Ahogy Huszty is rögzítette könyvében, a bérlő egyik 
legfontosabb joga a dolog használata, ahogy az a szerző
désekből kiolvasható, a dolog rendeltetésszerű használata.
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Ezért gyakran a haszonbérleti szerződés mellé egy vagyon
leltárt is mellékeltek azért, hogy a szerződés lejártát köve
tően pontosan lehessen tudni, mi az, amit a bérlőnek vissza 
kell adni. Ezt jól bizonyítja egy perhez csatolt szerződés: 
„Lelettár. 1843*. évi Május 13* és következő napjain bí- 
róilag hat évre történt haszonbérbe való átadása ezen [...] 
Torontál vármegyében fekvő [...] Szluha Sándor urat egy
ötöd részben illető jószágnak -  T.cz. Györfy Mihály úr ré
szére: II. Épületek. 1, nagy kőbül épült cseréppel födött há
rom emeletű magtár. 2, tiszti lak. 3, nagy pajta nádtetővel. 
4, cselédház, mely egy szobábúl és egy konyhábúl áll. 5, egy 
istálló náddal fedve. 6, egy fábúl épült kukoricza góré. III. 
Vetések a, Őszi búza, 118 azaz száztizennyolcz láncz, lán- 
czát 1600 négyszegű öllel véve. b, Tavaszi búza 18, azaz ti- 
zennyolcz láncz. c, Árpa 201/2 azaz húsz és fál lánc. d, Zab 
52, azaz ötvenkét láncz. e, Köles 12, azaz tizenkét láncz. IV  
Jármos Marhák, V Gazdasági eszközök, 1. négy jó  karba- 
ni vasalt szekér, mindegyik vendégoldallal ellátva, 2. négy 
szántó eke talyigával, 3. nyolcz járom, 4. húsz darab járom 
vasszeg, 5. négy darab rudas tézsla stb. ”38 A vagyonleltárt 
olvasva érthetővé válik, hogy az 1795. évi magánjogi javas
latok készítésekor a haszonbérleti szerződésekkel összefüg
gésben csak azt tartották fontosnak megjegyezni, hogy azt 
kell a bérlet tárgyának tekinteni, amit ténylegesen átadtak a 
bérlő birtokába.

A bérlő kötelezettségei közé tartozott kezdetektől fog
va, hogy a szükséges javításokat a használatában lévő 
dolgon elvégezze.39 A mindennapokból vett példák azt 
bizonyítják, hogy a bérbeadók a szükséges javításokat 
igen tágan értelmezték. 1843-ban a törvényszék csak azt 
rögzítette ítéletében, hogy „ az alperes (bérlő) jó  karban 
tartozott tartani (a dolgot), ez pedig igazítás nélkül nem 
lehetséges ”.40 Szeged városa a következő feltételt foglalta 
a bérleti szerződésbe: „ a Szilléri és a gyevi úton lévő töl
téseknek, úgy a Szilléri hídnak tulsó részétől egész Gyevi 
határáig vezető országos utaknak mindenkor jó  és tökéle
tes állapotban való tartására önnön költségén köteleztetik 
a helység, mint árendátor anélkül, hogy annak visszafize
tését kívánhassa. ”41

A használati joggal állt összefüggésben, amely gya
korlat a zálogszerződések esetében is kimutatható, hogy 
a bérlők a bérleti idő alatt új épületeket építettek. Ezek 
árát a szerződés lejártakor visszakövetelték a bérbeadótól. 
E tényből igen sok per keletkezett. A viták megelőzésére 
újabb szerződési feltételek jelentek meg a haszonbérle
tek esetén. „A gazdaság gyarapítása és czélirányosabb 
folytathatása tekintetéből a bérlő által időközben neta
lán állítandó új épületeket, melyeket a kamarai Uradalom 
visszaváltani nem köteles tartozik a bérlő, bérletének vé
gével, vagy a kamarai uradalomnak ingyen átadni, vagy 
lerontani, s a pusztáról elhordani, mellyek nem teljesítése 
esetében a kérdéses épületek a királyi kincstár részére el
foglaltatnak. -  Ha továbbá illyes a bérlő által sem a kir. 
kincstárnak által nem adott, sem le nem rontott épületeket 
az Uradalom, haszonbérlője akaratjának ellenére is, el

bontani kívánna, tartozik a bérlő a szóban lévő épületek 
elbontása s rontására tett költségeket is a kir. kincstárnak 
megtéríteni. ”42A haszonbérlő kötelezettségei közé tarto
zott a bérlet tárgyát képező ingatlan dolog határainak a 
felügyelete. A birtok határainak őrzése, a határjelek meg
óvása a rendi korban lényeges volt, így ha az ingatlan jó
szág másnak, nevezetesen a bérlőnek a birtokába került, 
akkor ezt a kötelezettséget viselnie kellett. „A haszonbér
lő a határokra felvigyázni és azokat évenként megújítani 
tartozik s a legkisebb határvillongást hogyha magát elő
adná idejében a nemzetségi jog igazgatójának szükséges 
intézkedés végett bejelenteni tartozik. ”43

Mindezek mellett a legfontosabb kötelezettsége volt a 
bérlőnek a bérleti díj határidőre történő megfizetése. En
nek elmulasztása a Mohács előtti századokban az ún. dup
lum, azaz kétszeres fizetés büntetését vonta maga után. 
A 18-19. századra viszont kialakult az a norma, hogy ha 
a fizetési határidőt a bérlő elmulasztotta, a bérbeadónak 
joga volt őt azonnal kitenni a birtokból. „ Tartozni fog az 
árendátor az árendabéli summának negyed részét min
den esztendőben fertályonként és pedig előre Ns Szabad 
Királyi Szeged Várossa Kintstárában elmúlhatatlanúl a 
meghatározott kész pénz nemében béfizetni; hogyha pedig 
elmulasztaná, vagy fizetni nem akarna, azon esetre ezen 
[. ]  város sértetlenül fönttartja magának azon just, hogy 
azonnal félre tévén akár mi módon kigondolható ellen
vetéseket és kifogásokat, akár minemű akár hol található 
jószágait az árendátornak, az általa tett kár helyrepóto
lása fejében elfoglalhassa s maga magának rövid úton 
tökéletes elégtételt szörözhessen, sőt úgy hozván magá
val az dolog az árendátort ezen beneficium jussátul is 
azonnal elmozdíthassa s azt azon kiadás által az árenda- 
béli volt summa megcsökkenne, vagy egyébképpen város 
megkárosodni találtatna, azon kár és csökkenés pótlását 
is az elmozdított árendátoron megvehesse. ”44 Ebből az 
egy példából is érzékelhető, hogy a 18—19. század gya
korlatában a bérlet és a zálogszerződés között jelentős 
különbség alakult ki. A hitelező mindaddig a birtokban 
maradt, azt használhatta és gyümölcsöztethette, amíg az 
adós vissza nem fizette a kölcsönt. Ezzel szemben a ha
szonbérlő, a szerződésben rögzített időpontban köteles 
volt előre kifizetni az esedékes bérleti díjat, amelyet, ha 
elmulasztott — kimentésnek legtöbbször nem adtak helyt 
—, a bérbeadónak jogában állt a birtokból kitenni. Ez a 
szigorú szabály következett az árenda természetéből, hi
szen a bérbeadó is hasznot húzott a bérbeadásból, így 
azt mindenképpen biztosítani akarta. A zálogszerződés 
esetében a hitelező mindaddig birtokolt, amíg meg nem 
kapta az adóstól a kölcsönt. 45

Mindezekből látható, hogy hosszú évszázadok alatt, 
részben a szokás, a mindennapok gyakorlata, részben 
egyes törvények, néhány jogtudós munkája, de leginkább 
a tényleges bírói gyakorlat alakította a magyar szerződési 
rendszert. Ennek sajátosságai csak a fennmaradt perira
tokból ismerhető meg.
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Horváth Attila

Werbőczy vagy 
Dózsa György?*

„Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa -  
török, tatár, tót, román kavarog 
e szívben, mely e múltnak már adósa 
szelíd jövővel -  mai m agyarok!"

(József Attila: A Dunánál)

Lelkes kommunista ifjak 1945. május 6-án, vasár
nap fényes nappal, a szétlőtt, éhező város kellős 
közepén, a Ferenciek tere déli oldalán, egyenruhás 

rézfúvósok zenei kísérete mellett, többszöri próbálkozás 
után döntöttek le egy szobrot, amely fejjel lefelé deré
kig a földbe fúródott. Nyakába egy táblát akasztottak 
a következő szöveggel:

„ Ugye mostan lóg az orrod, 
meghozták a földreformot! "1

Az „úri Magyarország" szimbólumának vélt műalko
tás, Donáth Gyula2 szobra Werbőczy Istvánt ábrázolta. 
A z álló alak mellett iratok, alattuk a Tripartitum volt lát
ható.3 A Nemzeti Parasztpárt lapja, a Képes Világ 1945. 
májusi számában így írt az eseményről: „ ...legcsúfabbul 
Werbőczy István Apponyi téri4 szobra járt. A korai magyar 

feudalizmus és a kiváltságos nemesség fővédnökének, a 
jelképpé lett Tripartitum szerzőjének szobrát május 6-án 
döntötték le. Van valami szimbólum abban, hogy fejjel fú 
ródott a földbe: így dugta homokba a fejét a magyar reak
ció minden előtt, ami jogos, méltányos és haladó gondolat 
volt." A z újságban szereplő képen a szobor valóban fejjel 
lefelé, szinte a földbe belefúródva látható. A Kommunista

* 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 átdolgozott, szerkesztett változata.
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Párt lapja, a Szabadság5 sem rejti véka alá lelkendezését, 
bár az esemény megtörténtét korábbra teszi: „Az 1945. 
május 1-jén felvonuló ünneplő tömeg igazságot szolgál
tatott Werbőczy fölött is ... Ledőlt a szobor, megdőlt az úri 
Magyarország uralma. A mérkőzést mégsem nyerte meg 
Werbőczy: Dózsa a győztes! [...] Hosszú az idő, de mégis 
elérkezett. Elégtételt kapott a megcsalt, megkínzott, sokat 
szenvedett parasztság, de ez még mindig kevés, az igazi 
elégtétel még hátra van: Werbőczy úri törvényei helyett 
meg kell csinálni a nép törvényeit. "

Ezután a Kommunista Párt utasítására valamennyi 
Werbőczy-ábrázolástól megszabadultak: a szegedi pan
teon domborműve (Margó Ede alkotása) éppúgy eltűnt, 
mint az Igazságügyi Palotában található, Horvay János al
kotta, carrarai márványból faragott mellszobor.6 A ledön
tött szobrok további sorsáról, méregdrága anyaguk eset
leges újrahasznosításáról semmi biztosat nem tudhatunk. 
Egyetlen szobor maradt csupán meg, Bezerédi Gyula7 
századfordulós alkotása, amely a Parlament déli főhom
lokzatán áll, mivel az csak messzelátóval vehető észre.8

Miután a Werbőczyt ábrázoló emlékműveket sikerült 
eltüntetni, gomba módra szaporodtak a Dózsa Györgyről 
az állampárti vezetés által megrendelt műalkotások. Több 
irodalmi mű is született: pl. Illyés Gyula: Dózsa György 
(dráma, 1954), Gergely Sándor: Dózsa György (regény, 
1950), Szabó Pál: A nagy temető (regény, 1954), versek: 
Illyés Gyula: Dózsa György beszéde a ceglédi piacon, 
Bella István: Székely Dózsa György tűnődése Cegléd előtt, 
Székely Dózsa György imája, Zelk Zoltán Március, Csaná
di Imre: Dózsa György népe, Benjámin László: Ha szent a 
föld, Simon István: Láttam Dózsa Györgyöt, Nagy László: 
Vendégek jövetele, Boda István: Békesség zászló, Mátyás 
Ferenc: Dózsával a Várban, Jankovich Ferenc: Cegléd ün
nepére, Csoóri Sándor: Egy templom falára, Képes Géza: 
Se vihar, se végzet, Puszta Sándor: Dózsa ikon, Jánosy Ist
ván: Dózsa, Fáy Ferenc: Dózsa új éneke, Juhász Ferenc: 
A tékozló ország, Dózsa feje, Tornai József: Dobok, Kiss 
Anna: Siratóének, Csanády János: Önarckép, Csukás Ist
ván: Dózsa szobra, Bari Károly: Dózsa, Kovács István: 
Vas-könnyek, Győri László: Intarzia, Polner Zoltán: Hon

foglalás, Baka István: Dózsa ikon, Székely János: Dózsa 
stb.9 Képzőművészet: Temesváron, a Dózsa György park-


