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A
14. és 15. század fordulóján, a királyi hatalom és 
a rendek viszonyának átalakulásakor a jog prak
tikusai iránt fokozott igények fogalmazódtak meg 
a jog egységesítésére vonatkozóan. A magyar reneszánsz 

állam központosítási kísérletei már érlelték a változáso
kat, Mátyás Decertum Maiusának üzenete is a eentrali- 
zálót körvonalazta. A köznemesség hatalmi ambíciói is a 
rendi státust biztosító jogrögzítés felé mutattak. Az ural
kodói kísérlet a modern államot jellemző kodifikáció va
lamiféle előhírnöke volt, a rendi törekvések a régi jó jog 
összefoglalását és stabilizálását célozták.

A századfordulón egymást érték a jogösszefoglalásra, 
a törvények összegyűjtésére vonatkozó határozatok. Az 
1498:6. és az 1500:10. tc.-ben az országgyűlés a régi szo
kások összegyűjtésére szólította fel az uralkodót, míg az 
1504:31. te. az addigi dekrétumok és határozatok egysé
ges szerkezetbe foglalására szólította fel. Az 1507:20. te. 
a jogösszefoglalást komplex módon gondolta megvalósí
tani, az ország jogai és a törvények inkorporált változatát 
várta el a gyűlés. Az 1514:63. te. az összes dekrétumok 
egybegyűjtéséről, kijavításáról és egységes kibocsátásáról 
szólt. Ennek a szándéknak megvalósítását jelentette Wer
bőczy István megbízatása, aki a munkára rendelt jogren
dező bizottság vezetőjeként „Felséged kívánságához ké
pest, az országnak összes szokásait, valamint törvényeit és 
végzeményeit tiszta, világos és mindenki számára könnyen 
érthető nyelven ” előadta, fejezetekre, címekre és cikkek
re osztotta. A munkán hatalmas apparátus dolgozott. A ki
rály parancsára a joganyag feltárásán, megvizsgálásán, 
megrostálásán és megvitatásán az ítélőmesterek (Werbő
czy bírótársai), a királyi ítélőszék bírái, továbbá egyházi 
és világi törvényekben járatos jogtudók munkálkodtak. 
Az egybeszerkesztett és tervek szerint törvényi formában 
kibocsátandó matériát a bizottság vezetőjeként Werbő
czy István annak rendje s módja szerint a király elé ter
jesztette. A joganyag el is indult a törvénnyé válás útján, 
mígnem maga a kezdeményező uralkodó állta útját a be
teljesülésnek. Ahogyan arról az előterjesztés maga vallott: 
„ ezen ország egybesereglett összes főpap és báró urai
nak, nemeseinek és előkelőinek nyilvános és közönséges 
országgyűlésén, ugyanaz a fejedelem mindnyájuknak sür
getésére és tetszésére ezt a rövid munkát, [...] írásban és 
élőszóval helyeselte, királyi parancsával és teljhatalmá
val jóváhagyván, visszavonhatatlan szentesítéssel meg- *

* 2014. március 25-26-án, a Magyar Tudományos Akadémián, A ma
gyar jog  fejlődésének fé l évezrede címmel megrendezett tudományos 
emlékülésen elhangzott előadás. Szerkesztett változata megjelent 
A magyar jog  fejlődésének fé l évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 
500 esztendő múltán. Szerk.: Máthé Gábor (Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem. Budapest, 2014, 291-314. p.) című kötetben.
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erősítette ”, ám a „pecsét reáfüggesztése” és a kihirdetés 
elmaradt. Tudjuk, hogy Werbőczy a munkálatok anyagát 
Béesben magánkiadásban nyilvánosságra hozta, így füg
getlenül a szentesítés körüli bizonytalankodástól a magyar 
jog szerves részévé tette a dokumentumot. A „Hármas tör
vény” ezután hihetetlen karriert futott be, s hatályban érte 
meg a 20. század közepét is. Rendelkezései főszabályként 
érvényesültek, ahogyan korábban fogalmazott a szakiro
dalom: a nemesség bibliaként forgatta és alkalmazta a jogi 
praxisban. Jelentősége tehát aligha becsülhető túl.

Ugyanakkor a kompilációs bizottság feje maga is „rö
vid munkának” nevezte a Könyvet, feltehetően ő is érzé
kelte hiányosságait és egyenetlenségeit. „A régi jó jog” 
összefoglalásában forrásmegjelölésre mindig használja „a 
szokás és a törvények” kifejezést, de a mű leggyakrab
ban a központi királyi törvényszék gyakorlatát idézi meg, 
máshol a megyében alkalmazott megoldásokat, megint 
máskor az erdélyi praxisra utal. A Tripartitum szövege 
változóan hol tudományos, hol szárazon gyakorlati, hol 
emocionális fejtegetéssel argumentál, hol rideg praktieiz- 
mussal érvel. Ha nem tudnánk, hogy egy jelentős létszá
mú jogászbizottság tagjai írták az anyagot, akkor is érzé
kelni lehet a stílusváltozásokat csakúgy, mint a minőségi 
hullámzást.

A Hármaskönyv alapvetően perjogi munka, melynek 
fókuszában a nemesi magánjog, azon belül is főként a jó
szág sorsa áll (ami megfelel a régi dogmatikának, amely 
a kettőt egymástól élesen nem határolta el). Mindezeknek 
alárendelve, főként a magánjog logikáját követve bukkan
nak fel büntetőjogi jellegű intézkedések, olykor alapelvek 
rendszertelen és következetlen képletekben. Ez nem vélet
len, hiszen a büntetőjog számára még nem jött el az idő a 
különválásra, az önállósodásra, tehát a kodifikáció legele
mibb feltételei sem alakultak még ki.1 A Hármaskönyvben 
nemhogy büntetőjogi gondolkodásra nem utal semmi jel, 
de még a büntetőjog önálló rendszere is hiányzik még ek
kor.2 Inkább tanúskodik a Hármaskönyv a szűk értelem
ben vett közjog (az alkotmányjog) önállósodása mellett, 
így olyan tételek, mint a Szent Korona-tan, a rendi dualiz
mus képlete, a primae nonus rögzítése. Ezek azonban csu
pán kiemelt jelentőségüknél fogva majorizálták a jogász 
közgondolkodást, valójában a törvénykezés szabályai és a 
magánjog dominanciája jellemzi az egész munkát.3 A mű 
perjogi megközelítését egyébként kiválóan példázza a III. 
rész tartalmának meghatározása. „ Immár a királyi curiának 
törvénykezési eljárását, ítéleteinek nemeit és különbfélesé
geit az előbbiekben elvégezvén, az van még hátra, hogy e 
munka harmadik és utolsó részében, azoknak a pereknek 
és peres ügyeknek sorrendjéről szóljak, a melyeket fölleb- 
bezés útján a királyi curia elibe visznek és küldenek át. ”

Ebben a szerkezetben a büntetőjog alárendelt szerepet 
játszott. Elsősorban is, mint a magánjogi követelést ki
kényszerítő speciális szankciónem,4 ítélet végrehajtását 
biztosító fenyegetettség.5 De fordítva is igaz: ahogyan a 
középkori jog tagolatlanságából következett a magánjog 
kriminális szankcióval történő kikényszerítése, hasonló
képpen hangsúlyossá lett a büntetőjogi szabály magánjogi 
következménye. A bírói praxis különösképpen a módos, 
birtokos rétegek esetében előszeretettel alkalmazta a va-
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gyoni szankciót; az ítéleteknek mélyreható magánjogi 
következményei lettek. De a büntetőjog szélesebb vonat
kozásaiban nem ütötte meg az írásba foglalás fontosságá
nak szintjét. Miután -  különösen a középkorban -  a krimi
nális ügyek gyors elintézésével operált, a kiszabott ítélet 
sokszor azonnali végrehajtása után, további feljegyzésre 
méltó joghatás, amely nem kimondottan magánjogi, nem 
maradt. így azután nem véletlen, hogy a 16—17. századot 
megelőzően források büntetőügyekről akkor maradtak, ha 
azoknak magánjogi hatásai voltak.

***

S hogy teljes legyen a képünk a Tripartitum büntetőjo
gi érdekeltségéről, azt is meg kell jegyeznünk, hogy az 
1514-ben az országgyűlésnek bemutatott kompilációs 
munka, mint azt a címe is tartalmazza, nemes Magyaror
szág szokásjogának Hármaskönyve. A Hármaskönyv a ne
mesi rendi jogot foglalta össze rendszerében, amely a nem 
nemes és nem országrendiséggel bíró közrendű lakosság 
jogait legfeljebb távolról érintette, amennyiben például a 
jószág sorsa azzal összefüggött valamilyen módon. (Pél
dául mert a jobbágyok a röghöz kötés kapcsán elveszí
tették szabad költözésüket és a nemesi birtok esetleges 
bírhatásának jogát.) így azután a büntetőjogi szabályok, 
esetlegesen előbukkanó elvek vagy a büntetések (vagy 
azok végrehajtására vonatkozó előírások) csak véletlen
szerűen tükrözték a jobbágyok büntetőjogi kezelését. 
A szabályok legtöbbike a nemes elkövetőkre tartalmazott 
jogkövetkezményeket. (Magyarország nemes társadalma 
ekkortájt a lakosság hozzávetőlegesen 3%-át jelentette, s 
csak a 17. század végére érte el az Európa-szerte magas
nak tekinthető 4-5%-ot.6)

A Tripartitum a jobbágyokról és polgárokról abban a 
III. részben szól, amely magában foglalja még Dalmácia, 
Horvátország- és Szlavónia, valamint Erdély „ a mi tör
vényünktől némileg eltérő és elütő szokásait” is, s amely 
összesen 35 címet tartalmaz. A Hármaskönyv szerkesztője 
saját bevallása szerint e jogok és szokások csoportosítását 
(jelen esetben tehát a társországok és Erdély jogait, a sza
bad királyi városok polgárai jogainak rendezését) annyi
ban végezte el, amennyiben azok valamilyen formában az 
országos nagybírák elé kerülhetnek.

A szabad királyi városok jogállásáról és polgárainak 
szabadságáról, jogairól „röviden értekezik” a munka szer
kesztője. Meghatározza a városok fogalmát, lényegét a te
rületiségbe ágyazott közösség különleges kiváltságaiban 
látja, csoportosítását törvénykezési szempontból végzi 
el: a személynöki és tárnoki városok típusait megnevez
ve. A szabad királyi városi polgár jogi státusának legfon- 
tosabbjaként emeli ki, hogy a polgárok díjaikra nézve a 
nemesekkel egyenlők, de csak városi eljárásaikban, mert 
„ezeknek a polgároknak az ő városukon és területükön 
kívül sem tanúskodását a nemesek mellett el nem fogad
juk, sem a károk vagy adósságok megtérítésére nézve a 
városon kívül egyenkint őket egy-egy forinton felül esküre 
nem bocsátják”.7 A főbenjáró büntetést és halálos ítéletet 
érdemlő bűncselekményeket megint csak eljárási szem
pontból tartja a szöveg fogalmazója említésre méltónak,

amikor a fellebbezést tárgyalva (tekintettel a városi ki
váltságokba foglalt pallosjogra) leszögezi, hogy „ezekben 
fellebbezésnek helye nincsen”.8 (Amúgy a III. rész 12—20. 
címei foglalkoznak érintőlegesen polgári jogokkal, első
sorban peres eljárással kapcsolatos [idegen tanúskodá
sáról öröklési, ingatlan és adóssági] ügyekben, polgárok 
közti bevallásoknál, öröklött javak birtokba vételénél, az 
elévülésnél.)

Speciális helyzetként, de a többihez képest meglehe
tős részletességgel tárgyalja a Tripartitum a város (vagy 
polgárai) által nemesek rovására elkövetett cselekmények 
perjogi környezetét.9 Eszerint ha „a sértett vagy meg
károsított fél az ilyen jogellenes tettek és hatalmaskodá
sok” [már ti. erőszakos károkozás, ártalom és más egyéb 
rossz előidézése] miatt „ a bírót és az esküdt polgárokat a 
közönséggel együtt mindenkor a királyi curiába idézhe
ti: vagy ha maga a fél úgy akarja, annak a vármegyének 
törvényszéke elibe is idézheti és perbe vonhatja ”.10 Ter
mészetesen nem maradhatott el a polgárok által, nemes 
terhére elkövethető legsúlyosabb bűncselekmények ne
vesítése sem, így a nemesi lakások megrohanása, neme
sek letartóztatása, megvetése, megsebesítése és megölése.
A Hármaskönyv nyomatékosítja, hogy ebben az esetben 
aligha lehet kérdéses a főbenjáró ítélet és minden ingó 
és ingatlan vagyon elvesztése, ahogyan az általában len
ni szokott.11 A városok fordított irányban a nyilvános go
nosztevőként tetten ért nemest vonhatta csak felelősségre 
a legsúlyosabb cselekmények esetében, tehát tolvajlásért, 
haramiálkodásért, gyilkosságért, gyújtogatásért és más ef
féle gonosztettekért.12 Ezen esetekben a nemesi előjogok 
sem védték meg az elkövetőt.

Ezeken túlmenően a városoknak minden más mentes
ségei, jogai, szabadságai és szokásai kiváltságaikban fog
laltattak, a szerint kell eljárniuk a hatóságoknak — szögezi 
le a Hármaskönyv.13 (A jogos védelem legendás alapossá
gú kifejtése következik még ezután négy címben, amely 
azonban messze túlmutat a városi jog keretein, hiszen 
nemesi vonatkozásokat is fejteget. Véleményünk szerint 
a homagium magyarázatához hasonlóan értelmező ren
delkezésként került ide az „önvédelmezés” gondolatköre. 
Ennek részletes ismertetése alól felment, hogy Bónis Pé
ter e kötet lapjain vállalta annak elemzését.)

Ebbe a rövid III. részbe alig néhány rendelkezés fér be 
általában véve is a jobbágyságról, büntetőjogi pedig alig.
A jobbágyi jogok említése jobb híján került a mű végére, 
hiszen „a mi jobbágyaink és parasztjaink részére szoká
sos törvényszolgáltatás módjáról” is meg kell emlékez- 
ni.14 Ma úgy fogalmaznánk: a vegyes rendelkezések kö
zött esik szó a jobbágyi jogállásról. A falusiakról szólva 
(„kiket jobbágyoknak nevezünk”) a jogkönyv ezen részé
nek szerzője külön szól a királyi jászok, kunok, oroszok és 
a német és magyar polgárok csoportjáról és megint külön 
az egyéb „népségről”, nevezetesen a földbirtokokon élő 
magyarokról, csehekről és tótokról, oláhokról, rácokról 
vagy szerbekről és bolgárokról. Ez utóbbiakra nézve szö
gezi le, Székely Dózsa György lázadására visszautalva, 
hogy a felkelésben való részvételük miatt „ örök hűtlenség 
vétkébe estek: az elmúlt nyáron szabadságukat végkép el
vesztvén, földesuraiknak föltétlen és örökös szolgaságába
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kerültek”.15 E helyütt egy jogosítvány konkrét elvesztését 
említi: eddig a jobbágyok, ha „ úgy akarták, szabadságuk
ban állott, törvényes földbérük letétele és adósságaik ki
fizetése után lakóhelyeikről bármikor más, nekik inkább 
tetsző helyre költözniük, hogy majdan ott lakjanak”. A jö
vőre nézve ez a jogosítvány büntetésképpen elenyészett.

A jobbágyi alávetésből ehhez képest különféle köte
lezettségek is származtak. Egyfelől a földesúr („bármely 
földesúr”) köteles volt jobbágyai, parasztjai és nem nemes 
cselédei panaszát kivizsgálva törvényt tenni és igazságot 
szolgáltatni.16 Hasonlóképpen történt ez, ha a földbirtokos 
jobbágyai vagy nem nemes cselédei követtek el bűncse
lekményeket: ez esetben a sértett fél követelhette a földes
úrtól az eljárást.17

Másfelől, mivel a parasztok uraiknak annyira alá van
nak vetve, hogy „ a nemesekkel saját személyükben sem
minemű dologra nézve sem folytathatnak pert”, azokkal 
a nemesekkel szemben, akik a parasztokat megverték, 
megsebesítették, másképpen megsértették, vagy vagyo
núkban erőszakosan megkárosították, a földesúr lépett 
fel és kényszerítette ki a büntetést, a kisebb hatalmas
kodáson marasztalást, a megsebesített vagy megvert 
paraszt díjának megállapítását vagy az okozott károk 
megtérítését.18 Felelős volt a nemes vagy birtokos azért 
is, hogy amennyiben ő maga idéztetett meg törvény
szék elé, hogy jobbágyait és nem nemes cselédjeit is vi
gye magával, akkor minden törvény elé rendelt és meg 
nem jelenő [nem nemes cseléd és jobbágy] személy után 
egy-egy nehéz girára büntették.19

***

Egyetértve Csekey Istvánnal, hogy tudniillik a Hármas
könyvben a közjogi rendelkezések ötletszerűen bukkan
nak elő,20 kiegészítésképpen jeleznünk kell, hogy a bün
tetőjogra vonatkozóan a szerkesztésben találunk némi 
következetességet. Ez pedig a magánjog logikája. Mint
hogy, mint fogalmaztunk, a büntetőjog a nemesi magán
jog kísérőjelenségeként bukkant fel a Tripartitumban, a 
magánjogi szempont a cselekménytipizálásban meghatá
rozó szerepet játszott. A büntetőjogi tudományosság, az 
önálló jogágazatiság hiánya következtében, a büntető jog
gyakorlat partikularizmusa és a büntetőjog erős magánjo
gi kötődése miatt a feudális büntetőjogban meghatározott 
bűncselekmények ma ismert tipizálása is hiányzott. Az ál
lam elleni, élet elleni, vagyoni elleni stb. bűncselekményi 
kategorizálás helyett a Hármaskönyv alkalmazott azonban 
egy magánjogi megfontolású (s nem teljes körű) csoporto
sítást, amely nem a bűncselekmény természete felől köze
lített, hanem a szankció irányából. A hűtlenség vétke: „Az 
úgynevezett hűtlenség vétkének esetei pedig azok, amelyek 
ha felmerülnek, a  királyi felség bárkinek fekvő jószágait 
még életében törvényesen és szabadon adományozhatja 
annak, akinek akarja. ”21 Vagyis mindazon bűncselekmé
nyek a hűtlenség névvel jelzett körbe tartoznak, amelyek 
teljes vagyonvesztéssel, s a vagyonnak a kincstárra való 
átszállásával járnak. A definícióban a fővesztés föl sem 
bukkan, csupán később, a hűtlenségi és főbenjáró ítéle
tek összehasonlításánál említi a jogkönyv. Amúgy ennek 
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alapján emlegetik a szakkönyvek a büntető ítéleteknek e 
fajtáját ’fő- és jószágvesztésként’.

Az ítéletek másik csoportját a főbenjáró szentenciák 
(sententia capitalis) alkotják a Tripartitumban. Az e cím 
alá egybegyűjtött bűncselekményi tényállások elköve
tőinek fekvőjószágai és birtokai „a királyi fiskusra nem 
háramlanak s a királyi felség adományozása alá sem tar
toznak; hanem az ilyeneket csak főbenjáró ítélettel kell 
sújtani és büntetni ”. Ezen jószágok az érvényes öröklési 
szabályok szerint szállnak át a fiakra, nemzetségi atya
fiakra vagy egyéb törvényes örökösökre. Ha a királyi ke
gyelem ellenére az ellenfél az ítéletet végrehajtotta volna, 
s birtokait elfoglalta volna, ez jogtalan, mert az az elítélt 
törvényes örököseit illeti.22 A háramlásban mutatkozó kü
lönbözőséget még egyszer, külön témaként megismétli a 
Hármaskönyv vonatkozó szövegrészének szerzője.23 Érte
lemszerű különbségként említi fel, hogy a hűtlenség íté
lete esetén az elítélt és a sértett, károsult kiegyezésének 
nincsen relevanciája, szemben a főbenjáró ítéletével.

A főbenjáró ítéletek bizonyos korlátját jelenti, hogy 
azok egyházi és asszonyszemélyek, valamint nemzetségi 
atyafiak ellen nem voltak kimondhatók. Az ő esetükben 
szabták ki a fejváltsági ítéletet (sententia emendae capi- 
tis), minek értelmében „ személyében letartóztatni, elfogni 
és lenyakazással sújtani és büntetni nem lehet”. Ellenben 
feje díját megfizetni volt köteles (ez az összeg főpap és 
báró esetében 400, nemesnél 200 forint volt [vérdíj]). Az 
ilyen személy „összes fekvő jószágaitól és akármiféle 
birtokjogaitól, úgy szintén bármi névvel nevezett és bár
milyen nemű vagy minőségű valamennyi ingó és ingatlan 
javaitól, a melyek sajátul és feltétlenül egyedül őt illetik... 
azonnal elesik és elveszti őket”. A vagyon kétharmad ré
szét a bíró, egyharmadát a felperesek foglalhatták el. Az 
esetleges kegyelem ebben az esetben csak a delikvens 
fejét illette, és a bírónak járó kétharmad részre vonatko
zott.24

Az ítéletek újabb fajtájaként tárgyalta a Hármaskönyv 
szerzője az „egyszerű ítéleteket” vagy kisebb ítéleteket 
(sententia minor), amelyek „ csak a fejváltságnak felére, 
azaz száz forintra terjeszkednek”, továbbá a felperes ál
tal a keresetben megjelölt károk megtérítését tartalmaz
zák. (A száz forintból ötvenet a bíró ismét magának vin
dikált.25)

***

Aligha lehet kétségünk a büntetőjog céljára vonatkozó 
megfontolásról a Hármaskönyvben, hiszen annak szerzői 
maguk is a hétköznapi törvénykezési gyakorlat részesei 
voltak, így a büntető szankció funkciójáról is azonoskép
pen vélekedtek. Mint írják: „kelléke a törvénynek, hogy 
az az erőszakos kihágásoknak fenyítője legyen. Mert a 
törvények azért vannak alkotva, hogy azoknak félelme 
megzabolázza az emberi vakmerőséget és hogy az ártat
lanság biztos legyen a  gonoszok közt. Mert az emberek 
nem lennének a törvény megtartására indíttatva, ha nem 
rettegnének a törvényes büntetéstől, a melyet valamely hi
vatalos személy ró ki reájuk. ”26 Az elrettentés többszöri, 
vissza-visszatérő említése mély természetes kapcsolatát
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jelzi a kor ítélkezési praxisával. A kriminális szankciót 
azért alkalmazza a jog, „ hogy magukban a gonoszokban 
is a büntetéstől való rettegéssel a vakmerőség és a hajlan
dóság ártani, fékezve legyen ”21A Hármaskönyv büntetési 
célja világosan fogalmazódik meg a hűtlenség definíciójá
ban. „Kik konokul az ország alkotmánya ellen támadnak 
és ezáltal a királyi felség méltóságát megvetik, és máso
kat a törvényes igazságon kivül önkényből és vakmerőén 
háborgatnak”, megérdemlik büntetésüket, s egyúttal el
éri a bíró azt is, hogy „ az istentelenek megbüntetésének 
példája némelyeket elrettentsen, másokat pedig, a kik az 
ilyenek jószágait netalán adományul nyertek, annál in
kább a hűséges cselekedetek gyakorlására és végzésére 
buzdítson ”.28

A büntetéskiszabás során azonban az elrettentő és meg
torló szempontokat alá kell rendelni a bírói bölcsesség
nek, amelynek tartalmát Szent Gergely nyomán az igaz
ságosság és az irgalmasság egyensúlyában fogalmazzák 
meg a Hármaskönyv szerzői. „Mert a hol az igazság túl
hágja mértékét, kegyetlenség vétkét szüli; a szerfölött való 
kegyelmesség pedig a rend felbomlását okozza. ” Az igaz
ságos ítélet, amely a vétkeket kellő mértékkel torolja meg, 
képes arra, hogy megjavítson (!).29

A büntetőjogi felelősséget illetően a Tripartitum kompi- 
látorainak határozott álláspontja a kor jellemző felelősségi 
konstrukciójának, a kollektív felelősségnek bizonyos kor
látozása. A középkori büntetőjogi praxis részben a megtor
ló-elrettentő szankcionálás megfontolásai okán, részben a 
felderítési hatékonyság növelésének szándékából mintegy 
követelménnyé tette a bűnelkövető közvetlen környeze
tének, családjának, esetenként lakó vagy munkaközössé
gének együttes helytállását az elkövetett cselekményért. 
Most a criminales casus eseteire vonatkoztatva elvi éllel 
rögzítették, hogy az ilyen okból elítéltek fekvő jószágai és 
birtokjogai fiaikra, nemzetségi atyafiaikra vagy törvényes 
utódaikra szállnak.30 Ezzel a rokonságot a Hármaskönyv 
kivonta a felelősséget viselők köréből. Az egyéni felelős
ség ilyen szabályozásához a személyes és vagyoni bünte
tés kettéválasztására és hangsúlyos megkülönböztetésére 
volt szükség. A jogkönyv a nevezett esetekben halálbün
tetést írt elő, a tolvajlásra akasztást, a rablókra karót vagy 
kereket, a többiekre pedig nyakazást.31 Ebben a kérdésben 
nem differenciált az elkövetők társadalmi státusa szerint; 
e helyütt nem került előtérbe a nemesi előjogok tükröző
dése a büntetőjogban, az alacsonyabb társadalmi rétegek 
és csoportok számára szokásosan természetesebb szemé
lyes (testi) büntetés, a földbirtokosoknak pedig többségé
ben vagyoni jellegű szankció közti különbségtétel. Pedig 
ezt a primae nonus határozottan leszögezi, amikor rögzíti, 
hogy a nemeseket „előzetes idézés vagy perbe hívás és 
törvényes elmarasztalás nélkül, senkinek unszolására, pa
naszára vagy kérésére személyükben senki sehol le nem 
tartóztathatja.32 Ez alól a közbűncselekményeket elköve
tőket veszi csak ki, azt a megoldást alkalmazva, hogy ezen 
esetekben „a nemesség tisztességét, címét és szabadságát 
mindenki elveszti”.33 Elvi jelentőségű a Tripartitum azon 
tézise, melyet a nemesi előjogok gyakorlásával kapcsola
tosan fogalmaztak meg a kompilátorok. Eszerint „ a neme
si szabadság és kivételes előjog senkit a fogságtól szabad-

dá nem teszi, sem a gonosz tettéért járó büntetésektől és 
meglakolástól nem mentesít, sőt inkább kárhoztat, mert az 
erény, mely az igaz nemességnek alapja, azt parancsolja, 
hogy mindenki becsületesen éljen és senkit se bántson ”34

***

A fej- és jószágvesztésre szóló ítéleteket érdemlő bün
tetendő cselekmények első csoportja a legsúlyosabb, te
hát a király, a közhatalom, az alkotmány ellen támadók 
szankcionálandó magatartását foglalja össze. E körbe esik 
a felségsértés (ha valaki kezet emel az uralkodóra, életére 
tör akár fegyverrel, akár méreggel, ha a király házára tör). 
Lázadásért, pártütésért büntetendő, aki az alkotmány, a ki
rály és a korona közhatalma ellen támad. A király pénz- 
verési monopóliumának megsértése, s ilyetén módon még 
mindig e tényállási csoportba eső büntetendő cselekmény 
a hamispénz-verés, illetve hamis pénz nagy mennyiség
ben történő használata.

A joggyakorlat, s esetünkben a kompilátorok megíté
lésének, valamiféle fontossági (súlyossági) értékelésnek 
eredményeképpen a fej- és jószágvesztésre szóló ítéletek 
hatálya alá vonták a hamis okmány készítését, használatát, 
pecsét hamisítását és hamis pecsét használatát. Veszélyes
sége alapján tartozott a hűtlenségi körbe rokongyilkosság 
(negyed ízig nyilvántartott atyafiak, vérrokonok meggyil
kolása), a törvényes eljáráson kívül eső atya-, feleség- és 
férjgyilkosság, mint a szándékos emberölés minősített for
mái. Fej- és vagyonvesztés ítélete alá esett a negyed ízen 
belüli vérfertőzés, mostohaanya megerőszakolása. A 16. 
század első évtizedeire aktuálissá érett háborús helyzet 
újabb bűncselekményi kategóriák meghatározását köve
telte, mint az idegen dúlók vagy zsoldosok behozása, saját 
uruk várainak elárulása, magyar honos várának, kastélyá
nak bevétele, végvárak feladása a töröknek; ellenségnek 
fegyver, élelem szolgáltatása. A belső erőszak eluralkodá
sával kapcsolatosan: falvak és majorok nyilvános gyújto- 
gatója, oltalom- vagy menlevelek megsértője, az ország 
rendes bíráinak, helyetteseiknek megölése, megsebesíté- 
se, megverése, fogságba ejtője, a törvénykezés színhelyé
re igyekvő perlekedők megölője, az országgyűlésre tartók 
vagy onnan távozók életének elvevője, a királyi emberek 
megölője, megverője, megsebesítője. Ezek a tényállások 
nem természetük, hanem a bírói praxis szerint veszélyes
ségük alapján, mint a legsúlyosabbnak besorolt bünteten
dő cselekmények lettek hűtlenségnek minősítve.35

Főbenjáró ítélettel sújtották hagyományosan a maior 
potentia (a nagyobb hatalmaskodásnak) eseteit. Az ún. 
quinque casus meghatározása a 15. századra rögzült,36 s a 
Hármaskönyv szakértői már ezzel a fogalommal dolgoz
tak. (A nemesek házára törés, nemesek megölése, meg
verése, megsebesítése, ok nélküli letartóztatása, továbbá 
birtokaik, ingatlanaik elfoglalása.) Ezen ítélettípus alá 
sorolta a Tripartitum a közönséges bűncselekmények (a 
criminales casus) csoportját is,31 „úgymint a szándékos 
gyilkosság, falvak felgyújtása, tolvajság, rablás vagy ha- 
ramiaság, sőt az erőszakos paráznaság is ”.38 A III. rész
ben a nyilvános gonosztevők (publici malefactores) körét 
(úgy mint tolvajokat, haramiákat, gyilkosokat, gyújtoga-
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tokát) a kompilátorok kiegészítették a „más effélékkel”, 
amelyek tartalmának kitöltését a bíró belátására bízták. 
A szabad királyi városokat érintő fejtegetésekben a nyil
vános gonosztevők megbüntetését a Hármaskönyv a váro
si közösségek jogának nyilvánítja, fenntartva a nemesek
re vonatkozó hagyományos kiváltságos tételt, hogy ti. „ a 
nemeseket pedig a bűntett helyén kívül sem befogni, sem 
gyanúból kínvallatás alá venni nem szabad ”39 Más nézet
ben: a tetten kapott nemesembert letartóztathatják a városi 
hatóságok, tömlöcbe vethetik, és halálra ítélhetik.

A homagiumot tárgyalva szögezte le a Könyv, hogy a 
gyilkos csak abban az esetben számíthatott saját fejének 
megváltására, illetve ennek lehetőségére, ha a bíró vagy 
ellenfele kezéből kiszabadult. „Mert ha személyében meg
foghatják és a gyilkosságot szántszándékkal követte el: 
akkor a gyilkos nem homagiumán marad, hanem fejét kell 
veszítenie. ”40 A ló- és marhatolvaj, ha nem tudta igazolni 
mentesítővei (szavatossal) vagy tanúkkal (áldomásivók
kal), hogy az állatot, amelyet nála találtak, közönséges 
vásáron vagy másutt vásárolta, akasztófával bűnhődött.41

Az egyszerű ítélet alapjául szolgáló esetek az úgyneve
zett kisebb hatalmaskodás néven összefoglalt tényállások 
voltak, amelyeket közelebbről nem határozott meg sem a 
Hármaskönyv, sem a megkülönböztetés alapjául szolgáló 
törvénycikk, Mátyás idézett dekrétuma. „Az ilyenfajta íté
letek alá tartoznak korunkban az előbb felsorolt eseteken 
kívül, melyekből súlyosabb ítéletek, tudniillik főbenjárók 
és fejváltságra menők származnak és erednek, általá
ban az összes hatalmaskodások, melyeket ezért kisebb 
hatalmaskodásoknak és kisebb ítéleteknek szoktak ne
vezni. ”42 Ezeket a Könyv a büntetés oldaláról definiál
ja: mindazon cselekményekről van szó, melyeket sem 
nem főbenjáró büntetésre, sem nem fejváltságra szólnak, 
„hanem a fejváltságok csak felére, azaz száz forintra 
terjeszkednek”.43 Kiegészítették ezt a nehezen körvona
lazható bűncselekménycsoportot a kártételek és egyéb 
bántalmak és sérelmek, amelyeket úgyszintén a büntetés 
mértéke sodort ide.44

Valahol ezen körben rögzíthető a néhány girával bün
tetett cselekmények köre is. Mert az a különös és hatá
rozott büntetés alatt tett tilalom, hogy a vetésekben vagy 
rétekben, avagy az erdőkben senki kárt ne tegyen, csu
pán annak a helynek jobbágyaira szól, amelynek határá
ban az ilyen vetések, erdők vagy rétek fekszenek; mint
hogy az idegenek nem a tilalom büntetését, hanem a kár 
mennyiségét kötelesek megfizetni.45 Úgyszintén néhány 
girás büntetéssel sújtották a kárt okozó állatokat behaj
tókat, legyenek azok nemesek vagy jobbágyok, feltéve 
hogy a ki nem váltott állatokat három napon belül nem 
szolgáltatták be az illetékes megyei ispánnak vagy alis
pánnak, szolgabírónak.46 A kisebb ítéletek körébe esett a 
széksértés bűncselekménye is. A kor értelemszerű meg
oldása volt, hogy az eljárási normák megszegését bűn
cselekményként fogták föl. A Hármaskönyv igen nagy 
hangsúlyt helyezett annak kifejtésére, hogy a széksértés 
bűncselekmény, hogy elkövetése büntető ítélet alá esik, 
s mint ilyen, nem tévesztendő össze a különféle eljárási 
bírságokkal, illetőleg semmiképpen sem tartozik a tör
vénykezési terhek közé.47 Az egyszerű ítéletek kategóri- 
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ájába tartoztak a nyelvváltsági ítéletek is, amelyeket „a 
királyi felség vagy más rendes birák elé terjesztett igaz
ságtalan és hamis panasz és gyakran valamely jó hírű 
és tisztességes állapotú ember ellen mondott éktelen és 
becstelen szavak miatt róják ki ”. 48 A nyelvváltság nem 
esik a patvarkodás értelmezésébe, mert ebben az esetben 
a száz arany forintot jelentő huszonöt girával kiegyen
lített büntetés 49 önmagában megáll, és a peres fél nem 
veszíti el a főkeresetet, nem esik el a perlés jogától (el
lentétben a patvarkodás jogkövetkezményével).50

A patvarkodást kijelentő ítéletek arról tanúskodnak, 
hogy a kor jogi praxisa azt „valamiképpen fejváltságot 
tárgyazó " cselekménynek fogta fel, jelezve ugyanakkor 
különállóságát. „Amikor valaki akárki ellen valamely pert 
csalárdul kétféle szín alatt vagy különböző úton-módon 
indít és támaszt”, a per alapjául fekvő mindenféle bir
tokjog, pénzösszeg, hitbér vagy leánynegyed végleges 
elvesztésével és pénzbüntetéssel (200 forint) szankcio
nálja.51 A perbeli összeférhetetlenséget (vagyis ha valaki 
egyszemélyben ugyanazon ügyben királyi emberként és 
ügyvédként is föllépett) a Tripartitum bűncselekmény
ként definiálta, s állapította meg, hogy az ilyen „méltán 
díján marad”.52 Az oktalan perlekedés elkerülése végett 
határozta meg bűncselekmény gyanánt a jogkönyv a ha
lottak, illetőleg a nem törvényes korú gyerekek perbe hí
vását.53 A Hármaskönyv precízen meghatározta a hamis 
esküvés (hitszegés) eseteit. Eszerint e körbe tartozott a 
„ megengedett eskü be nem váltása, a mikor tudniillik va
laki hiti alatt ígéri, hogy másnak valamit ad, ezt és ezt 
megteszi és azután az ilyen ígéretét megszegi”, továbbá 
az esküvel megerősített hazugság, amelyet „ valaki más 
jogainak megrövidítésére és veszélyeztetésére, gonosz 
szándékkal követ e l”.54 További árnyalással jutott el a 
szövegező a hamis kifogáshoz. Minthogy a hamis eskü
vés, a hitszegés bebizonyosodása rendkívüli következ
ménnyel jár úgy az elkövetőjére, mint a per kimenetelé
re. Úgyszintén súlyosan büntetni rendeli azt a személyt, 
aki a perben a másik felet alaptalanul és hamisan hitsze- 
géssel, hamis esküvéssel vádolná be.55 További formája 
az eljárásban tanúsított hamis magatartásnak a „vala
mely jó  hírű és tisztességes állapotú ember ellen mondott 
éktelen és becstelen szavak" használata, illetőleg a bírák, 
a királyi felség elé terjesztett igazságtalan és hamis pa
nasz. A hamis esküvés bűncselekményének elkövetőjét, 
a ludast (aucariust) súlyos büntetés kilátásba helyezésé
vel fenyegeti a Tripartitum által összefoglalt praxis. Az 
illető elveszítette összes birtokjogát, valamennyi ingó
ságát, örökre megfosztották valamennyi fekvő jószága 
tulajdonjogától, s személyére nézve „akkora gyalázat 
éri, hogy mintegy az emberiség köréből száműzött és ki
tiltott ember, mindenkor tarka ruhába öltözve, kenderből 
készült övvel ellátva, mezítláb és hajadon fővel kényte
len a többi keresztény hívők között járni-kelni ”. Becsü
letével együtt természetesen nevezett elveszítette felpe
resi képességét is: perben ezután már csak alperesként 
szerepelhetett.56 A mást alaptalanul megvádoló és ezzel 
ellenfele vagy annak eskütársa nemességét, tisztessé
gét megkérdőjelező fél, ha a bizonyításban alulmarad, a 
sértett kétszáz forintot érő díjában kellett elmarasztalni.
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Hasonlóképpen, csak enyhébben ítéli meg a bírák elé ter
jesztett igazságtalan és hamis panaszt, amelynek bünteté
se a nyelvváltság, azaz 100 forint.57

***

Szemben a korabeli gyakorlattal, figyelemre méltó, hogy 
a Hármaskönyvben összefoglalt esetek java részénél a 
szerzők nem határozatlan („ megtartván e részben a tör
vény szerint megtartandókat, bűntetteikhez képest megfe
nyíthetik és megbüntethetik”58)  megoldást, hanem a meg
nevezett, határozott büntetést választották. Ennek oka és 
lehetősége a magánjogi logikára építkező szerkesztésben 
rejlik, a szankciók felől közelítő csoportosítás techniká
ja  kedvezett a határozott büntetések megnevezésének. Az 
országos szokásnak megfelelően a főbenjáró ítéletek jel
lemző végrehajtási formája a fővesztés. Mint láttuk, a tol
vajokra azonban akasztást, a rablókra pedig karóba húzást 
vagy kerékbetörést javasol.59 Ugyancsak fővesztésről ren
delkezik az egyházi személyek felségsértése, hűtlensége 
és szándékos, előre eltökélt gyilkossága esetére.60 A bün
tetések legjelentősebb része, miként föntebb láttuk, va- 
gyonbüntetés. Teljes jószágvesztés (minden birtokjog és 
tulajdon elvesztése, ingó és ingatlan elvesztése),61 pénz
büntetés (100 forint),62 fejváltság (homagium).63 A könyv 
III. része afféle vegyes rendelkezések foglalata, ezért ke
rülhetett ide a homagium definíciója is. Szótárszerűen 
magyarázza a különbséget a „hominis ligium”, vagyis az 
alattvalónak feljebbvalója iránti köteles hűsége és a ho
magium, azaz „a gyilkosok becsűje” között.64 Büntetőjogi 
értelemben nyilván ez utóbbi tárgyalandó, melynek mér
téke a Hármaskönyv értelmezésében az elkövető díjához 
igazodik (hiszen, mint indokolja, „a halottat semmi ágon 
sem lehet megváltani és halottaiból föltámasztani. Ha
nem a gyilkosnak kell saját fejét megváltania, hogy for- 
bátul meg ne öljék és nem azért, a kit az megölt” 65). E 
díjak: főpap és báró esetében 400, nemesnél 200 forint, a 
szabad királyi városok polgárai saját városukon belül az 
ország nemeseivel egy díjon marasztalhatók, városon kí
vül azonban nem tartja őket a Hármaskönyv egyenlőnek. 
Főként a közrendűek vonatkozásában alkalmazott részle
ges vagyonbüntetés az elkövetéshez igénybe vett, illetve 
az elkövetéskor a delikvensnél talált javak elvonása. így 
például ha „ a jobbágy lopva vagy nyilván erőszakosan er
dőt vágna vagy annak fáit hántaná”, és ezen tevékenysé
ge közben rajtakapják, „mindenét, a mi nála van, elveszíti 
és azonfelül erőszakosságáért díján marad”.66

A testcsonkító büntetéseket a Hármaskönyv szerzői 
kollektívája elutasította. A városi joggyakorlat kemény
ségén igyekeztek enyhíteni, amikor elrendelték: a váro
si hatóságok privilégiumaik, jogkönyveik és statútumaik 
szellemében büntethetik a gonosztevőket, de „senkit 
meg nem csonkíthatnak”.67 Ugyanezt a tételt terjeszti ki 
a teljes magyar joggyakorlatra, amikor a hűtlenségi ese
tek felsorolásánál nyilvánvalóvá teszi: e bűncselekmény 
büntetése alá esnek a „testcsonkítók és szemkivájók” . 
Kivételt ez alól csak az ország nagybírái közül a bánok
nak és vajdáknak ad, továbbá a véghelyek parancsnokai
nak és tisztségviselőinek.68 E rendelkezésével lényegében 
azt a Zsigmond-kori dekrétumot erősítette meg, amely a 
tagcsonkítás ítéleti formáját is hatalmaskodásnak minő
sítve szigorúan megtiltotta, s királyi engedélyhez kötöt
te.69 A testi büntetések sajátos formája a megbélyegzés. 
Werbőczy is elfogadta a kor gyakorlatát: a hamis levelek 
készítésénél és pecsételésénél jelen volt hiteleshelyi sze
mélyekre vonatkozóan lehetőségként említi, hogy „ hom
lokukra és képükre tüzes pecsét bélyegét nyomják és süs- 
sék”.70

Végül megemlítendő, hogy a Hármaskönyv a szabad
ságvesztés-büntetést nyilvántartotta a szankciónemek 
között. A börtön alternatív büntetésként bukkant föl a 
Tripartitumban. Jelentősen befolyásolta a szabadság
vesztés-büntetés státuszát a szerkesztők azon fent idézett 
elvi tétele, miszerint „ a nemesi szabadság és kivételes 
előjog senkit a fogságtól szabaddá nem tesz, sem a go
nosz tettéért járó büntetéstől és meglakolástól nem men
tesít”. Erre az elvi álláspontra támaszkodva fejtették ki, 
hogy az egyszerű ítéletben kisebb hatalmaskodásért száz 
forintra és/vagy kártérítésre marasztalt nemest a tizenöt 
napos egyezkedési periódust követően a bíró a pernyer
tesnek átadni köteles, aki az megszentenciázottat „mint 
foglyot” magánál tarthatja, s megegyezésükig, az ítélet
ben megszabottak teljesítéséig cselédként kezelheti, sőt 
dolgoztathatja is (!).71

A becsületbüntetések között, a patvarkodás büntetése
ként előfordult a levelesítés, amikor is az elmarasztalt sze
mélyére nézve (miután az emberiség becsét elvesztette) 
akkora gyalázat éri, „ hogy mintegy az emberiség köréből 
száműzött és kitiltott ember, mindenkor tarka ruhába öl
tözve, kenderből készült övvel ellátva, mezítláb és hajadon 
fővel kénytelen a többi keresztény hívők között járni-kel- 
n i”. Becsületével együtt nevezett elveszítette felperesi 
képességét is, s perben ezután már csak alperesként sze
repelhetett.
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