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Kukorelli István

Werbőczy „közjoga"*

Közjogász kollégáim némelyike azzal biztatott, hogy 
könnyű lesz előadást tartani arról, ami nincs: neve
zetesen Werbőczy közjogáról. A címadással magam

* 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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is óvatos voltam, mert a közjog idézőjelben van. Idézőjel
ben van két okból, elsőként azért, hogy vajon a közjognak 
melyik — szűkebb, tágabb vagy legtágabb (azaz minden, 
ami nem magánjog) — fogalmát kérjük számon a Triparti- 
tumon. Jelezném, hogy — meglehetősen történelmietlenül 
— a legszűkebb közjogfogalom, lényegében a modern kori 
alkotmányjog felől próbáltam monitorozni a közjogászok 
művei alapján Werbőczy opusát.

A közjog idézőjelben van azért is, mert a jogágak nem 
válnak, nem is válhattak külön az egységes jogszabály- 
és szokásjoggyűjteményben. A szerző szándéka is min
den bizonnyal az volt, hogy egységes jogkönyvet írjon, 
közérthető módon. Eckhart Ferenc szerint: „A könyv mai 
szemmel nézve tudományos és tankönyv keveréke. Nem
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adja a magyar jog egész rendszerét, [...] inkább a közép
kori jogkönyvekhez sorozandó [...] mint kodifikáciés 
munka.”1

Werbőczy -  római jogi alapokon -  jól ismeri a közjog 
és a magánjog megkülönböztetését, és a közjog fogalmát a 
legszélesebb értelemben fogja fel, beleértve mindent, ami 
nem magánjog, például a büntetőjogot vagy az egyház
jogot is. Igazolásul az élőbeszéd 2. címe 3. §-át idézem: 
„A jog tehát kétféle. Mert némellyik köz-, némellyikpedig 
magánjog. Köz az, melly főkép az uralkodást és országok 
igazgatását s a köz hasznot illeti, és szent dolgokat, s pa
pokat és tisztviselőket foglal magában. ”2

A  Hármaskönyvre rendre hivatkozó későbbi közjogi 
könyvek, tankönyvek szinte kivétel nélkül megállapítják, 
hogy Werbőczynek van -  ebben a szélesebb értelemben 
vett -  közjoga. Következzék néhány idézet, bizonyságul 
a 19. és 20. század immár magyar nyelvű közjogából: 
„A Hármaskönyv ugyan túlnyomóan magánjogi szabá
lyok és szokások följegyzése, mindazonáltal tartalmaz az 
számos és fontos közjogi szokásokat és szabályokat.”3 

„[...] a szorgalmas gyűjtő a magánjogon felül a magyar 
közjogra is kiváló figyelmet fordított.”4

A történelmi alkotmány tételeinek hanyagolása miatt 
megbírált, kitűnő közjogász, Nagy Ernő is tárgyilagosan 
elismeri: „A magyar államjogra is vonatkozó legrégibb 
mű Werbőczy Hármaskönyve, mely több fontos közjogi 
elvet megvilágít.”5

Végül Faluhelyi Ferenc közjogát idézném 1926-ból: 
„A benne foglalt szabályok úgy az alkotmány, mint a köz
igazgatási jogra, valamint a magán- és büntető jogra, pol
gári és büntető eljárásra vonatkoznak.”6

A legtöbb közjogász szerző azt emeli ki, amit az utol
sóként idézett Faluhelyi is tesz: „A magyar közjog szem
pontjából különösen a Szent Korona tanának a megörö
kítése következtében tett szert Werbőczy Hármaskönyve 
kiváló fontosságra.”7

Következésképpen a történelmi magyar közjogtudo
mány azon az állásponton van, hogy Werbőczynek van 
közjoga, s e tételekre hivatkoztak is az intézmények tár
gyalásakor. A hivatkozások sűrűsödési pontja kétségtele
nül a Szent Korona-tan.

Az idézett könyvek szinte kivétel nélkül közjogi jog
forrásként, kútfőként említik a Tripartitumot, az 1848-as 
polgári alkotmány megteremtését követően is. Szemér
mes vita zajlik évszázadokon keresztül annak törvényi, il
letve alaptörvényi mivoltáról, az ismert történelmi tények, 
így mindenekelőtt a kihirdetés elmaradása miatt. Ez mai 
fogalmainkkal élve valóban érvényességi hiba. A királyi 
pecsét és a kihirdetés elmaradását néhányan a király ha
lálával, mások a korabeli főrendek királyra gyakorolt be
folyásával magyarázták, az una eademque nobilitas tétele 
miatt.

A Cziráky gróf nyomán, Hegedűs Lajos által át
írt magyar közjogi tankönyv 1861-ből ekképpen érté
kel: „Vannak ugyan, kik törvényes érvényének, a királyi 
megerősítés bizonytalanságát s az ünnepélyes kihirdetés 
elmaradását vetik ellene; de bárminő súly tulajdoníttassék 
is ezen körülményeknek, Werbőczy Hármaskönyvének 
szakadatlan bírósági használata s azon hivatkozás, mely

reá három század törvényhozása által tétetett, néki kétség
telenül hallgatagon törvényerőt szerzett.”8

A jogtudósok korabeli vitája a Hármaskönyv jogi ter
mészetéről úgy is összegezhető, hogy az sui generis 
jogforrása a közjognak: alaki értelemben nem törvény 
(közjogi érvénytelenségben szenved, mondaná a mai Al
kotmánybíróság), tartalmilag viszont törvényi, bizonyos 
rendelkezéseit alaptörvényi rangra emelte a történelem. 
Megjegyzem, hogy az alaptörvénnyé váláshoz sem kí
vánta meg a történelmi alkotmány a külön országgyűlési 
megerősítést.

Történelmi tény, hogy a Hármaskönyv részévé lett a 
Corpus Jurának, Erdélyben pedig a Lipót-féle Diploma a 
törvények közé emelte.

Az időben visszalépve, 1904-ben írja róla Vutkovich 
Sándor Magyar alkotmányjog című könyvében: „A H.K. 
a változott körülmények dacára még ma is nagy fontossá
gú. Nem ugyan a tételes jog szempontjából, hanem mint 
első rangú jogtörténeti forrás. Mai intézményeink gyöke
reit benne leljük fel.”9

Nézetem szerint Werbőczy opusza a magyar történel
mi alkotmány -  ezen belül a rendi, vagy még pontosab
ban a nemesi alkotmány -  egyik megkerülhetetlen forrá
sa, tételeinek összefoglalása. Eckhart Ferenc szerint rendi 
alkotmányról akkor beszélhetünk, amikor a társadalom 
szélesebb rétegei -  így a Werbőczy vezérletével is meg
szerveződött, az egy és ugyanazon nemesi szabadsággal 
öntudatára ébresztett köznemesség -  állandóan részt vesz
nek az állam ügyeinek intézésében, amelynek legfőbb fó
ruma a rendi országgyűlés.10

Ha kiindulási tételem az volt, hogy Werbőczynek van 
közjoga, akkor térjünk át arra, hogy a szűkebb értelem
ben vett alkotmányjog nézőpontjából mi emelhető ki a 
jogkönyv egészéből, az élőbeszéd és a három rész 272 cí
méből. Alábbi tételeit gondolom kiemelésre érdemesnek 
és alkotmányjogilag is relevánsnak az említett idézettségi 
mutatók sűrűsödési pontjai alapján:

1. a Szent Korona-tan rögzítését, ezzel összefüggő szu
verenitáselméletét,

2. jogforrástanát, benne a törvény fogalmát,
3. a „jó bíró” leírását, a bírói függetlenség csíráinak 

körvonalazását.

Ad. 1. A Szent Korona tanát alapvonásaiban először Wer
bőczy foglalta rendszerbe. Több közjogász, így például 
Tomcsányi Móric hangsúlyozza, hogy a Hármaskönyv 
„csak az akkor már köztudatban élő gondolatnak, kora 
közfelfogásának volt a kifejezője”.11 Arról is szót kell ejte
ni, hogy a 20. század elején a Szent Korona-tan elszakadt 
a Hármaskönyvtől.

A Szent Korona-tant az első rész 3-4. címe, továbbá a 
második rész 3. címe foglalja össze. Eszerint az una ea
demque nobilitas alapján minden nemes a királlyal orga
nikus egységet alkotott, és ezt az egységet a Szent Korona 
fejezte ki. Az első rész 3. cím, 7. §-a szerint: „Mert a fe 
jedelem is csak nemesek által választatik, a nemes is csak 
fejedelem által tétetik. ”12 A Szent Korona önálló közjogi 
fogalom, amely a nemzeti szuverenitás teljességének a ki
fejezője. Függelmi viszonyaiban sajátos, duálisnak mon-
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dott hatalomgyakorlási, hatalomátruházási, már-már hata
lommegosztási elmélet ez, a korba visszahelyezve.

Werbőczy a nemesi nemzet, a szabad királyválasztás 
krónikása: a Szent Korona tagjai a nemesek, akik senki 
másnak nincsenek alávetve, csak a törvényesen megko
ronázott fejedelmük hatalmának. Werbőczy nézetem sze
rint -  bár a népről is értekezik (második rész, 4. cím) -  a 
korában Európa-szerte terjedő fejedelemszuverenitási el
mélet híve. Az élőbeszéd 6. címének 1. §-ában így vall 
erről: „ a rendelkezésnek és törvényalkotásnak minden ha
talma, melly hajdan a népnél volt, jelenleg fejedelmünket 
illeti. ” Pontosabban megvilágítja ezt a második rész 3. 
cím 2. §-a: „[...] mind a törvényhozás, [...] mind a bírói 
hatalom joga ez ország szent koronája hatóságára [...] 
átruháztatott. S  így ezentúl a királyok a népet összehíva s 
megkérdezve, kezdettek törvényeket alkotni; mint ez, ko
runkban is történni szokott. ”13

Ad. 2. A második, amit közjogából kiemelnék, az le- 
gistikája, jogforrástana. Werbőczy rendszerező elme, kü
lönösen jelen van ez az élőbeszédben és a második rész 
bevezető címeiben. Lényegében minden olyan kérdésről 
értekezik, amelyről a modern kori jogforrástani tanköny
vek is írnak. Nevezetesen:

-  a jogalkotási hatáskörökről,
-  a jogforrások formáiról és hierarchiájáról,
-  a jogrendszeren belüli ütközésekről,
-  az érvényességről,
-  a hatályosságról (például a szokásjog lerontó szere

péről),
-  az eljárási rendről.

Külön kiemelném Werbőczy idealizált törvényfogalmát 
és tipológiáját. Az ajánlás két mondatát idézem: „Mert ki 
nem tudja, hogy a törvények az emberek üdve s csöndes és 
boldog élete végett találtattak fel? ” „A törvények kőfalai 
s alapjai a polgári társaságnak. ”14

Ajó törvényről vallott nézete ma is megfontolandó, ob
sitos alkotmánybíróként pedig kifejezetten tetszik: „Innét 
a ’ törvénynek igazságosnak, tisztességesnek, természet ’s 
hazai szokás szerint lehetőnek, helyhez ’s időhöz alkal
mazottnak, szükségesnek ’s hasznosnak kell lennie; vilá

gosnak is, nehogy homályossága miatt csarvargatás által 
benne valami balság foglaltassék, azaz: nehogy valaki 
azt csavargatva magyarázhassa. Azonban ha valamellyik 
kétséges, vagy homályos, annak kell magyaráznia, a ’ ki 
alkotta. Vagy, nehogy az által valakinek csel készítessék, 
nem magános haszonból, hanem a ’polgárok’ köz javáért 
írott legyen. ”15

Werbőczy legistikája nagy-nagy belekívánással 
már-már jogállami. Meredek kijelentés, igazolására ugor
junk a második rész 5. címéhez: A jog magát a fejedelmet 
is köti: „ Tűrd a törvényt, mellyet magad hoztál. ”16

Ad. 3. Közjogából harmadikként kiemelendő a jó, a 
független bíró ideáljának megfestése. A mából olvasva is 
veretes gondolatok találhatóak a „jogbírálók” kötelmeiről, 
a közjó, az igazság szolgálatáról, a megvesztegethetetlen
ségről. Werbőczy még ezt az utóbbit is tipizálja:

-  félelem által,
-  nyereségvágy által,
-  gyűlölség által,
-  szeretettel szokott megvesztegettetni az emberi íté

let.17

Hogy valóban ilyen ítélőmester lehetett-e a magyarok fő
bírája, azt nem tisztem eldönteni.

***

Összefoglalva mondandóm lényegét: a Hármaskönyv 
egésze nem sarkalatos törvény, vannak ugyanakkor a szű- 
kebb értelemben felfogott alkotmányjog nézőpontjából is 
tanulságos és idézett tételei. Kockázatos és történelmiet
len lenne visszavetített fogalmakkal (jogállamiság, hata
lommegosztás, nemzeti szuverenitás, bírói függetlenség) 
értékelni egy ötszáz évvel ezelőtt keletkezett jogkönyvet. 
Ám -  mentségemre -  a jogban, mint önálló rendszerben, 
az öröklődő kodifikációs technikákban, a jogi és jogértel
mezési kultúrában, az egyes intézményeknek, alkotmá
nyos elveknek mély gyökerei vannak.

Ötszáz év után ez alapján talán egy letisztultabb -  nem 
hozsannázó és nem agyonhallgató -  Werbőczy-kép is lét
rejöhet a jogtudományban.
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