
értelmezési viták napjainkban nagyobbak, mint 80-90 éve 
a szokásjog felett voltak. így az Alkotmány kartába fogla
lásával rendelkezései egyáltalán nem váltak egyértelműbbé

vagy világosabbá. A történeti alkotmány megszüntetésé
nek valódi oka a hagyományokkal való szakítás volt. Nem 
‘szakmai’, hanem ‘politikai’ probléma volt vele.
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A kodifikáeió, azaz a jógi normák egységes szerke
zetbe foglalása nem az újkor sajátja. Ha a kodifi- 
káeió korának csak a 18. század végével kezdődő, 
s a 19. századdal folytatódó korszakot tekintjük, akkor 

történelmietlenül járunk el: csupán saját kórunk elvárásait 
kívánjuk a múlttal legitimáltatni.1 Az európai kodifikáeiók 
történetében külön helyet foglal el a 15. századdal, annak 
többnyire második felével kezdődő korszak, amelynek 
nagy alkotásai túlnyomórészt a 16. században születtek.2 
Ennek a folyamatnak volt része a Hármaskönyv elkészí
tése is.

A kora újkori kodifikáeió nagyobb részben a jogszo
kások, ha úgy tetszik, a szokásjog egységes szerkezetbe 
foglalását jelentette.3 A művek címei, tartalmuk, műfajuk, 
megalkotásuk körülményei jelentősen különböztek egy
mástól, mégis el lehet különíteni a túlnyomórészt magán
joggal foglalkozó munkákat a büntető és közigazgatási

Tringli István

A kora újkori kodifikáeió
r  I I a  I •• %és a Hármaskönyv

jógi szokásokat, esetleg új határozatokat tartalmazó alko
tásoktól. Ahhoz, hogy Werbőczy István helyét megtaláljuk 
kortársai között, elsősorban a Hármaskönyv előtt egy-két *

* 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, 59-89. p.) című kötetben.
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generációval korábban született műveket kell figyelembe 
vennünk, a későbbiek közül pedig azokat, amelyeket a 16. 
század első felében vetettek papírra.4

Az összehasonlításba a következő tizenkét művet von
tam be: az 1479-es nürnbergi reformációval kezdtem, 
az 1482 körül lezárt morva jogkönyvvel folytattam. Ezt 
követte az 1498-as wormsi reformáció, az 1500-as cseh 
országos rendtartás, Viktorín ze Vsehrd 1508-as Kilenc 
könyv című jogkönyve, az 1509-es frankfurti reformá
ció, az 1518-as bajor reformáció, az 1520-as freiburgi 
városjog, majd az 1529-es első litván statútum. Két len
gyel munka: az 1532-es, Correctura iuriumnak is neve
zett összeállítás és Jakub Przyluski 1553-ban befejezett 
Leges seu statuta című műve, végül pedig az 1554-es 
württembergi jogkönyv zárta a sort. Nem foglalkoztam a 
csak büntetőjogi normákat rögzítő művekkel, sem a Po- 
lizeiordnungokkal, sem a törvénygyűjteményekkel, sem 
pedig a perrendtartásokkal.

A szokásjogi kodifikáció igazi hazája a francia király
ság. VII. Károly 1454-es ordonnance-ában elrendelte a 
vidéki szokások (coutumes, usages et stiles) írásba fog
lalását, és pontosan szabályozta az elfogadásuk során kö
vetendő eljárást.5 Ennek eredményeként az 1569-ig az el
fogadott coutumes-ok száma 240 körül járt.6 E hatalmas 
anyagból csak véletlenszerűen lehetett volna választani, 
ezért inkább félretettem őket.7

A tarfalom
E szokásjogi összefoglalók tartalma vegyes. Mindenhol 
a magánjog dominál, de a művek túlnyomó részében ta
lálunk olyan szabályokat is, amelyeket ma a közjoghoz 
vagy a büntetőjoghoz sorolunk. Kivétel a nürnbergi és a 
frankfurti reformáció és Vshrad jogkönyve, amelyek nem 
tartalmaznak büntető szabályokat, a württembergi jog 
büntetőjogi része pedig nem készült el. A magánjogon be
lül a perjog és az anyagi jog aránya igen eltérő: a frank
furti reformáció túlnyomórészt perjogi rendelkezéseket 
tartalmaz, miként a morva jogkönyvben, a cseh rendtar
tásban és Vshrad könyvében is felülmúlják a perjogi sza
bályok az anyagiakat. A késő középkori, kora újkori ma
gánjogi kodifikáció művei a hasonló tartalmú középkori 
korpuszok felfogását követték. E munkák nem tartottak 
igényt a teljességre, hiányzott belőlük a polgári kori kodi
fikáció egyik legfontosabb sajátossága, hogy amit a kor
pusz nem tartalmaz, az az adott jogágban nem is létezik: 
e kódexek a szokásjognak csak egy részét jegyezték le, 
jelentős részét meghagyták a szokásjog írásba nem foglalt 
tartományában. Werbőczy például -  miként művének ké
sőbbi átdolgozói sem -  nem értekezett a királyi cseréről, 
azaz a cserének arról a fajtáj áról, amikor nem két birtokos, 
hanem a király és egy birtokos cserélt birtokot egymással. 
A birtokforgalomnak e módja egyszerre volt adomány és 
csere, ráadásul a királyi birtokpolitikában legalább akkora 
szerepe volt, mint az adományoknak. A magyar szokásjog 
írásba foglalói azonban e jogintézményt nem tárgyalták.8

A tartalom kapcsán egy általános alapelvet kell leszö
geznünk, amelyhez később még többször visszatérünk.
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A művek tartalmának kiválasztása nem a szerzők válasz
tásától függött, hanem az adott ország vagy város életé
től. Ez határozta meg azt, hogy jogaik mit szabályoztak. 
A Tripartitum nem mulasztotta el megőrizni az ötven lónál 
kisebb és nagyobb ménesek megkülönböztetésének szo
kását.9 Az, hogy a délnémet kereskedelem egyik legfon
tosabb központja, Nürnberg rögzítette a pénzkölcsönzés, 
a házra felvett jelzáloghitel, az eladott ingóságok után járó 
szavatosság és a kereskedelmi társaságok jogát, ott egé
szen természetes volt.10 A cseh és a litván jog összefogla
lója külön érintette a halastó ásásának szabályait. A litván 
statútumnak egy teljes fejezete csak az erdőhasználattal, 
a vadászattal és a méhészettel foglalkozott.11 Werbőczy 
munkája -  legalábbis annak első két része -  szinte kizá
rólag a nemesi földbirtokhoz kapcsolódó jogokról érteke
zik. Ebben nagyon hasonlít a morva jogkönyvre, a cseh 
rendtartásra és a két lengyel jogkönyvre. Mindegyik mű 
célja ugyanaz volt: elsősorban a nemesekhez és a neme
si birtokhoz kapcsolódó jogok feljegyzése, a nem nemes 
alattvalók jogai csak annyiban kerültek be a gyűjtemény
be, amennyiben azok a nemesi birtokot érintették.12

Ha a Hármaskönyv helyét keressük az itt vizsgált mű
vek között, akkor feltétlenül fel kell tennünk azt a kérdést, 
hogy e munkák milyen arányban adták vissza a szokásjo
got, és mennyiben közvetítették a már meglevő törvénye
ket, rendeleteket, vagy éppenséggel közöltek-e újonnan 
alkotott jogot is. A korabeli európai jogfelfogás elvben a 
ius commune szokásjogról vallott tanítását tette magáévá. 
Ezt olvashatjuk a Hármaskönyv királyi jóváhagyásában 
és a mű önállónak aligha nevezhető előszavában. Werbő- 
czynek Ulászló királyhoz írott ajánlásában a ius commune 
szokásos megfogalmazása köszön vissza: először a végzés 
útján megállapodott (sanctione stabile) és az állandó hasz
nálaton keresztül (perenni usu) létező jogot különbözteti 
meg, később pedig a szokások (consuetudines), a törvé
nyek (leges) és a végzések (decreta) kifejtését ígéri.13 Wer
bőczy a Hármaskönyv megírásakor használta a korábbi tör
vényeket -  különösen a Jagelló-koriakat -  és hivatkozott 
is rájuk.14 E törvényeknek csak egy része alkotott új jogot, 
mások a meglevő szokásokat kodifikálták. Magyarországra 
jellemző módon a törvényben rögzített szokások túlnyomó
részt a perjoggal foglalkoztak. Zsigmond király nagy tör
vénykönyvétől kezdve megfigyelhető az a tendencia, hogy 
a törvények a gyorsan változó perjogi szokásokat állapítot
ták meg, a polgári jog anyagi részét meghagyták a szokások 
világában. A Hármaskönyvben azért találunk oly sok anya
gi jogot, mivel a dekrétumok azt túlnyomórészt szó nélkül 
hagyták. A törvényt és a szokást hiába választotta el tehát 
egymástól Werbőczy, a ius commune formális definícióját 
követve, a valóságban a kettő nem állt távol egymástól.15 
Ha Werbőczy munkáját törvénybe iktatták volna, csak 
annyiban különbözne az ulászlói nagy törvénykönyvtől, 
későbbi folytatásaitól és kiegészítéseitől, hogy ismernénk 
alkotóját, a törvény és szokás viszonyát azonban aligha 
befolyásolta volna. A mindennapi jogi nyelvhasználat 
nem is volt annyira rigorózus, mint Werbőczy István: a cí
mében is a szokásokat emlegető Tripartitum magyar nyel
ven maga lett a dekrétum -  nem egy a dekrétumok közül, 
hanem a nagybetűs dekrétum.16
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Törvény és szokás a lengyel királyságban is sajátos vi
szonyban állt egymással. Ott 1523-ban egy perrendtartást 
állítottak össze. A Formula processus nevű mű törvény 
lett. A z uralkodó nevében kelt rendelkezésben többször 
is találkozunk azzal a fordulattal, hogy egy-egy szabályt 
„szokásként akarunk megőrizni ” (pro consuetudine volu- 
mus observari)}1 Sőt, egy esetben a különböző, egymás
nak ellentmondó eljárási szokások közt döntött a törvény, 
amely „báróink egybehangzó tanácsából, nemkülönben a 
vidékek küldötteinek hozzájárulásával szokásnak rendel
te” az egyik, addig követett módszert.18 A szokást tehát 
megerősítette a törvény, a jogfelfogás azonban olyannyira 
a szokások erejének hatása alatt állt, hogy ha a törvény
hozó biztos akart lenni rendelkezése megtartásában, újra 
szokásnak -  még ha törvénybe foglaltnak is -  jelentette 
ki azt.

Honnan merítették a szerzők szokásjogi ismereteiket? 
Werbőczy könyve megírásakor ugyanazt a módszert kö
vette, mint amit ítélőmesterként az ítéletlevelek megfogal
mazásakor tett, és amit a magyar ítélőmesterek jó másfél 
évszázada műveltek. A kúriai ítélethozatal a kései közép
korban három lépésben történt: először az indoklást, majd 
a bírói véleményt, végül a bírói parancsot hirdették ki és 
vetették papírra.19 A z indoklásban nemcsak a bizonyíté
kokat és a felek által előadottakat foglalták össze röviden, 
hanem egy-egy szokásra, általános jogelvre is hivatkoz
tak. Ez a tények összefoglalása után következett, azzal 
egy mondatba összefűzve. Többnyire a következő formu
lát használták bevezetésére: „ezen Magyarországunk régi, 
szokott szokásjoga pedig azt kívánja, hogy...” (consuetu- 
dinaria vero lege huius regni nostri ab evo consueta re- 
quirente)20 A szokások többször ismételt megfogalmazá
sa alig tért el egymástól, állandósultak a bennük szereplő 
kifejezések, csupán néhány kötőszó vagy a szórend válto
zott; a szokás és a folyamatos használat állandó, kanoni
zált szófordulatokat hozott létre. A z egyszerű elveket so
kan ismerték magyarul, az összetetteket az ítélőmesterek 
elődeik okleveleit követve írták le újra meg újra latinul. 
Hiszen -  mint Werbőczy írta a királynak szóló ajánlásá
ban -  mindazt, ami a törvényszéki ügyekben szóba került, 
vagy a bíráskodás során alkalmaztak, fejben tartani senki 
sem bírja. E régóta használt, a bírói gyakorlatban szoká
soknak nevezett, többségükben kanonizált jogelvek ösz- 
szegyűjtését vállalta magára Werbőczy, s rakta rendszerbe 
és látta el magyarázatokkal. Ahogy ő fogalmazott, akkora 
hatalmat nem tulajdonított magának, hogy új törvényeket 
alkosson vagy a meglevőket kiegészítse.

A 1500. évi cseh országos rendtartás elsősorban nem 
abban különbözött a Tripartitumtól, hogy ez a cseh jog
felfogás szerint törvénynek számított, míg a „magyar dek
rétum” sohasem, hanem megalkotásának módszerében. 
A mű készítőjétől Ulászló és a cseh rendek azt várták, 
hogy az ország jogát kinyomozza és mérlegelje, és ezt 
egy könyvbe gyűjtse.21 Albrecht z Ausawy és társai en
nek úgy feleltek meg, hogy egyszerre szedték össze a bírói 
döntéseket és a szokásjog emlékeit. Több döntésre dátum 
szerint hivatkoztak, míg a szokások esetében beérték any- 
nyival, hogy közölték annak a nevét, aki Ausawy elé ter
jesztette a jogi normát -  néha azonban még ezt sem tették

meg.22 A bírói döntések egyedi részét elhagyták, és csak 
az általánosítható, elvi jellegű mondataikat közölték. E 
módszert a királyi utasítás úgy írta le, hogy a gyűjtemény 
összeállítói a bíróságokon talált döntvényeket meghosz- 
szabbíthatják, és el is hagyhatnak belőlük, „mint ahogy 
az régen is szokásban volt”. A cseh országos rendtartás
nál követett eljárás tehát nem Ausawy egyéni módszere 
volt. A gyűjteménybe egyedi döntések is bekerültek, igaz, 
nem akármilyen jelentőségűek. 1486-ban Schlick Jero
mos Zsigmond király privilégiumának megerősítését kér
te, melyben Schlick Gáspárt és testvéreit kivette minden 
bíróság hatásköre alól, és csak a király bírósága alá ren
delte. A királyi tanács nemcsak azt állapította meg, hogy 
ez a szabadság csupán Schlick Gáspárt és testvéreit illette 
meg, hanem azt is, hogy ennek kiterjesztése az utódokra 
Csehország szabadságának és jogának (swobod a práw) 
kárára lenne, ezért az uralkodó azt is megígérte, hogy a 
jövőben ilyet nem adományoz.23 A rendtartás egyes arti- 
kulusait szinte minden esetben ugyanaz a mondat vezette 
be: „jognak rendeltett” (nalezli wuobec zapráwo). A ren
delkezés nem az új jog alkotását jelentette, hanem a már 
alkalmazott -  biztosak lehetünk benne, nem egyszer alkal
mazott -  jog felvételét a gyűjteménybe. Hasonló módszer
rel készítette el az 1480-as évek legelején az akkor Hunya
di Mátyás fennhatósága alatt álló Morvaország jogának 
összeállítását, az ún. tovaCovi könyvet Tovacovi és Cim- 
burgi Ctibor.24 A morva jog összefoglalásában számos da
tált oklevelet találunk, amelyek Morvaország jogait bizto
sították. A szerző e jogokat nem emelte ki környezetükből, 
nem szakadt el az oklevelektől, kifejezetten ragaszkodott 
hozzájuk. A morva és a cseh jog ilyen típusú kodifikáci- 
óját maga a cseh jogrend segítette elő. Az országos bíró
ságokon az ítéleteket betáblázó földkönyvek (tabulae ter- 
rae, desky zemské) kiemelkedő szerepet játszottak, a peres 
felek is betekinthettek a régebbi döntvényekbe, és azokra 
hivatkozhattak a per folyamán.25 A kodifikátorok ugyan
ezt a módszert követték, csak igyekeztek minél többféle 
ügyre precedenst találni.

A cseh és a lengyel módszer csak részben tért el egy
mástól: a lengyel a szokást tette törvénnyé, hogy visz- 
szajusson a szokáshoz, a cseh pedig a szokásból alkotott 
törvényt. Egyik esetben sem csupán a jogi nyelv legiti
mációs praktikájáról van szó, hanem a jogi gondolkodás
ról, amely szükségesnek tartja ugyan a kodifikációt, ettől 
azonban még fenntartja a szokás elsőbbségét.

A cseh és a magyar kodifikációs módszer nem állt távol 
egymástól: a szokásjogi normákat ez is, az is túlnyomó
részt a bírói döntésekből kívánta rekonstruálni. A cseh ko- 
difikáció műveinek legfontosabb sajátossága a források
hoz, az egyedi esetekhez való ragaszkodás volt, ami a cseh 
jogrendszer addigi gyakorlatából fakadt. A Hármaskönyv 
ennél jóval sterilebb: a normák közlését, összefűzését és 
magyarázatát találjuk itt, a források megnevezése nélkül, 
ami nem a szerző stílusán múlott, hanem az addigi ma
gyar gyakorlaton. Elvonatkoztatás tekintetében a Hár
maskönyv a német jogkönyvekhez és a litván statútumhoz 
áll közelebb.

A lengyel szokásjog kodifikátorai a törvényekből 
és a szokásjogi normákból -  a 16. században ezek már
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Lengyelországban éppúgy az ítéletlevelekben hagyomá- 
nyozédtak bíróról bíróra, mint a cseh és a magyar király
ságban -  akarták a lengyel jogot egységbe foglalni. Itt a 
törvényeknek jutott az a szerep, mint a cseheknél a bírói 
döntvényeknek. Taszycki és társai Correctura iuriuma és 
Przyluski jogkönyve részben törvénygyűjtemény: az ad
digi törvényeket tárgyi rendbe sorolták, majd Taszyckiék 
a szokásokkal kiegészítették, Przyluski pedig magyará
zatokkal látta el őket. A jogforrásokhoz való szigorú ra
gaszkodás -  melyet a cseheknél láthattunk -  tehát itt is 
megtalálható. Nemcsak az írott rendelkezések, hanem a 
vidéken törvénynek tartott régi szokások összegyűjtése is 
(non solum scriptae constitutiones sed et consuetudines 
inveteratae pro lege in pluribus locis observantur) a bi
zottság feladata volt. A palatínusoknak össze kellett írniuk 
az általuk követett szokásokat, a bizottság ezek közül vá
logatta ki, hogy mit vesz fel a műbe.26 Taszyckiék egy-egy 
jogi problémához vagy törvényt vagy szokást rendeltek, 
vagy mindkettőt. A törvények idézése a király és a kiadási 
hely megnevezésével történt, a szokásnál megelégedtek 
annyival, hogy a norma szövege fölé ennyit írtak: „a vidé
kek szokásai közül” (ex consuetudinibus terrarum).

Az összehasonlításba bevont, a Birodalomból szár
mazó művek közül a nürnbergi, a wormsi, a frankfurti és 
a bajor jogkönyv címében is a reformáció nevet viselte. 
Amikor 1520-ban a bydgoszczi szejm elrendelte a későb
bi Correctura iurium összeállítását, az összes rendelke
zések reformációjával bízta meg az e feladatra kirendelt, 
jogban járatos személyeket (reformationem omnium cons- 
titutionum per deputatos et deputandos iurisperitos regni 
nostri)21 A reformáció jelentése ekkor még szinte semmit 
nem változott a középkor óta: szó szerint visszaalakítást, 
ezekben az esetekben a régi jog visszaállítását jelentette, 
a jog megtisztítását a kárhozatos újításoktól. Hogy ez a 
visszaalakítás új állapotokat, mi több, új intézmények lét
rehozását jelentette, azzal maguk az alkotók is tisztában 
voltak. Ez azonban nem zavarta őket: munkájukat a régi 
szokások visszaállításával akarták legitimálni, és ezt kör
nyezetük is elfogadta. E reformnak és a jogi reformáci
ók alkotásának ez az értelmezése az egész kora újkorban 
fennmaradt, sőt a reformációk majd csak a 16. század má
sodok felétől kezdve lepték el igazán a Birodalom orszá
gait és városait.28

Sem a kései középkor, sem a korai újkor jogi irodalma 
nem ismerte a tiszta műfaji fogalmakat. Még német nyelv
területen belül sem volt egységes a művek címeinek szó
használata. 1533-ban fogadták el a stájer rendek a herceg
ség „országos jogának reformációját”. A stájer reformáció 
azonban valójában nem volt más, mint egy perrendtar
tás. Mint az élőbeszédből kitűnik, a stájer rendek célja a 
munka elkészíttetésével az volt, hogy „az ország jogának 
eddig megtartott rendtartását (ordnung)” „bizonyos mér
tékig megreformálják és amennyire csak lehetséges rövi- 
debb útra tereljék”. És valóban, a mű teljes egésze kizáró
lag perjogi kérdésekkel foglalkozik.29 A Birodalom más 
részein az efféle művek címe általában Gerichtsordnung 
volt.30 A munka valójában az 1503-as stájer rendtartás re
formációja volt.31 Készítői nem is tagadták, hogy céljuk 
az újítás; miként minden országban, Stájerországban is a
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perek hosszát próbálták rövidíteni. A reformáció azonban 
nem alkotott teljesen új perjogot, csupán a régit dolgozta 
át. A reformáció kifejezést néha a magyar jogi-politikai 
nyelv is használta, itt azonban soha nem terjedt el annyira 
máshol.32

A kodifikációs mű elkészültét különbözőképpen indo
kolták, az indokok azonban a középkor végi Európában 
egyformán hangzottak.33 A Hármaskönyv királyi jóváha
gyása mai szóval a jogegység kívánalmát hangsúlyozta: 
a jogok különböző értelmezése sok kellemetlenség forrá
sa lett, kik a szokásokra, kik a törvényekre hivatkoztak, 
és még a bírák közt is vita (contentio) támadt, amelyet az 
erősebbek lármával és sokasággal próbálták elérni.34 VII. 
Károlynak a coutumes-ok írásba foglalásáról szóló rende
leté szerint egyrészt túl hosszúak a perek, másrészt sokféle 
jog van, amelyet maguk a bírák sem ismernek, ebből pe
dig nagy károk és kellemetlenségek keletkeztek (grandz 
dommages et inconvéniens)35A  nürnbergi reformáció be
vezetőjében megszólaló városi tanács a perek napról nap
ra növekvő sokaságából (menig der gerichtsbarkeit) szár
mazó tévedéseket, költségeket, károkat, veszteségeket és 
az elvesztegetett időt (irrung, coste, scheden, verlicheit 
und versaumnus) akarta a közjó (umb gemeins nutzes) 
érdekében megszüntetni.36 A hosszadalmas pereskedés 
lerövidítését különösen szívén viselte a tanács. A wormsi 
reformáció hasonlóképpen a köz java (gemein nütz) miatt 
döntött a jogok írásba foglalása mellett, amellyel a pol
gárok közti jog, békesség, egyetértés, hűséges engedel
messég és a szeretet (recht, frid  und einickeit auch truwe 
gehorsam und liebe under den burgern) is növekszik.31 
A cseh rendtartásban Ulászló király a béke, az igazság, a 
jog, a bíráskodás és kormányzás gyarapítójaként (rozmno- 
zitelpokoje, rádu apráw, sauduow) jelenik meg.

Ami a cseh rendtartásban csak néhány szónyi említést 
kapott, II. Ulászló másik királyságában a Tripartitum ol
dalain nagyon hangsúlyosan jelenik meg. A budai udvar 
negyedszázaddal a király magyar trónra lépte után sem 
változtatott azon a politikai propagandán, amelyet még 
az első esztendőkben dolgozott ki, mely szerint Ulászló 
uralmának két alappillére a béke és a jog. A békés és igaz
ságos király képe éppen ellentettje volt Mátyás háborús 
és sokszor jogsértő politikájának.38 E gondolatot a királyi 
jóváhagyás fejti ki legegyértelműbben, de megtalálható 
Werbőczy előszavában is -  nem véletlen, könnyen lehet, 
hogy a jóváhagyás egyik megfogalmazója is a Hármas
könyv szerzője volt.39

A frankfurti reformáció az eddigiekhez hasonlóan arra 
panaszkodott, hogy az írásba nem foglalt szokások (ge- 
wonheiten und ubungen) miatt sok tévedés és meghason- 
lás (vil irtum und zwispeltigkeit) támadt a város polgárai 
és mások között.40 A két bajor herceg, Vilmos és Lajos a 
bajor reformációban azért bízta meg a jogkönyv összeál
lítóit a régi jogkönyv megújításával, megmagyarázásával 
és jobb rendszerbe szedésével, mert a köznépnek, akinek 
a jog érthetetlen (dem gemeinen volckh, so der recht nit 
verstenndig sind), erre különösen nagy szüksége volt.41 
Freiburg im Breisgau joga is panasszal kezdődött: a vá
ros alapítója, Bertold herceg által alkotott rendelkezések 
sok helyen alkalmatlanok és hiányosak, a mostani polgár-
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ságnak már nem származott haszna belőle, ezért állíttatták 
össze új statútumaikat.42 A bydgoszci szejm már említett 
határozata valósággal tobzódott a különbözőség kihang
súlyozásában, amely szerinte jogbizonytalansághoz ve
zetett. „A rendeletek különbözősége az emberek között 
különböző ellentétekhez vezetett, és a pereket elbíráló 
különböző bírák különbözőképpen próbálták azokat meg
ítélni és értelmezni.”43 A württembergi jog kibocsátója, 
Kristóf herceg az eddigiekhez képest új gondolatokkal 
jelentkezett. Ő elsősorban országa egyházának megrefor
málására volt büszke, a mű bevezetőjében először erről 
beszélt, és csak ezután tért át a más, a „politikumot érintő, 
általános és különös ügyekre, melyek a köz javát és jó
létét” szolgálják.44

Az újkor hajnalán már ezeréves hagyománya volt an
nak, hogy mivel indokolták a jog írásba foglalását. Az 
általános, ma is használatos gondolatok a törvény békét 
hozó és rendet teremtő erejéről a fentebbi idézetekben is 
megtalálhatók. Nem jutunk közelebb a korai újkor tör
vényhozásának megértéséhez, ha abból a néhány forrás
ban előforduló panaszból, hogy a perek túl hosszúak, a 
kora újkori megváltozott időfelfogásra akarnánk követ
keztetni.45 A gyors ítélethozatal nem a 15—16. század kí
vánalma volt, hanem általános elvárás. Ennél általánosabb 
csak az igazságos, jól megfontolt ítélet kívánalma, e két 
igényt pedig még egyetlen törvényhozónak és egyetlen bí
róságnak sem sikerült egyszerre kielégítenie.

A fent idézett szövegekben két megállapítás áll egy
más mellett: egyrészt a régi szokások jók és hasznosak, 
másrészt egy ideje rosszul használják őket, ami károk
hoz vezet. A régi jó jog elvén felnőtt jogászok óvatosan 
fogalmaztak; az ő tollukon a szokások kiforgatása, rossz 
használata csak rövid ideje kezdődött. A frankfurti refor
máció egyenesen arról beszélt, hogy „most, néhány esz
tendeje” (ietzt in kurtzen jaren) kezdődtek a problémák. 
Aligha kell minden esetben egyedi politikai ügyeket, visz- 
szatetszést szülő ítéleteket keresnünk e szavak mögött. 
Azok számára, akik e mondatokat fogalmazták, az idő és 
a tartós használat legitimáló tényező volt, ami a szokások 
kiválóságát biztosította, ezért még a látszatát is el akarták 
kerülni annak, hogy régóta rossz törvénykezés folyik. Az 
összefoglalók alkotói, kibocsátói, vagy mint a Tripartitum 
esetében történt, jóváhagyója, a hatalom birtokosai vol
tak. Saját eddigi uralmuk törvényességét ásták volna alá, 
saját alkalmasságukat kérdőjelezték volna meg, ha arról 
beszéltek volna, hogy régóta rosszul működik a nevükben 
történő igazságszolgáltatás.

A törvénykönyvek és jogkönyvek bevezetőjében olvas
ható megállapítások a rossz törvénykezésről a legcseké
lyebb mértékben sem gyengítették a hatalmat, épp ellen
kezőleg, legitimálták azt. Az itt bemutatott források nagy 
része törvény volt, vagy elkészítésekor törvényírói szán
dék vezette szerzőiket. A kor törvényhozásának normális 
rendje pedig az volt, hogy az alattvalók előadták sérelmei
ket (gravamina, beschwerden), a törvényhozók pedig or
vosolták azokat. Ebben az esetben a sérelem szó ráadásul 
különleges asszociációra adott lehetőséget: így hívták a 
panaszosok által benyújtott panaszokat is.46 A magán- és 
a közérdek a jog ügyeiben azonnal találkozott. Mindkét

fél, a sérelem megfogalmazója és orvoslója, ugyanabban a 
gondolati körben mozgott: mindketten a régi jó szokások 
felújításában, reformációjában voltak érdekeltek. A 15—
16. századi szokásjogi kodifikációk előszavában található, 
a kodifikáció szükségességéről írott mondatok tehát a kor 
nyugati kereszténységében mindenütt ismert politikai elv
re épültek. A Birodalomban oly gyakran emlegetett „köz
jó” és a törvénykezés összekapcsolása már évszázadok 
óta ismert volt, azonban ekkor vált a mindennapi politikai 
nyelv részévé.47

A régebbi jogtörténeti kutatás kiemelt szerepet tulaj
donított a jogkönyvek szerzőinek abban, hogy mennyire 
építették be művükbe a ius commune módszereit és fogal
mait, azaz milyen mértékben recipiálták a római jogot.48 
A tizenhárom mű összehasonlítása egyértelműen azt mu
tatja, hogy a recepció azon a jogrendszeren múlott, ame
lyet írásba foglaltak. Ott, ahol már évszázadokkal koráb
ban is nagyobb affinitást mutattak a ius commune iránt, ott 
ez jobban tükröződött a szokásjogi összefoglalókban is. E 
munkák szerzőinek egyike sem volt a recepció élharcosa, 
s nem is lehetett, az Alpoktól északra csak a 16. század 
második felében érződik az erőteljesebb romanizáció. Jel
lemző módon az összehasonlításba bevont, két század kö
zepi mű, Przylusky könyve és a württembergi jogkönyv 
elődeikhez képest jóval romanizáltabbak.49

A szerkezet
Werbőczy megpróbálta művét az Institutiók módjára fel
építeni.50 A jog személyekről, dolgokról, keresetekről szó
ló hármas felosztásának és a iustinianusi mű négy könyv
re tagolásának nem lehetett azonban egyszerre megfelelni. 
Werbőczy csak úgy tudta munkáját három részre tagolni, 
hogy a másodikat két alrészre, egy általános (1—47. cím) 
és egy különös (48—86. cím) fejezetre osztotta. A Hármas
könyv későbbi átszerkesztői már négy részre osztották fel 
művüket, így született meg a Négyeskönyv. Przyluski- 
nak sem sikerült a iustinianusi példa követése, művének 
ugyanis első, második és harmadik könyve foglalkozott a 
dologi joggal. Mivel azonban egy, a lengyel korona mel
léktartományairól szóló ötödik és a hadviselésről szóló 
hatodik könyvet is csatolt törvénygyűjteményéhez és tör
vénymagyarázataihoz, így a munka inkább tekinthető hu
manista államjogi enciklopédiának, mint jogkönyvnek.51 
A római jogi példa követése a korabeli kodifikáció más 
műveiben is megfigyelhető.52 Ezen túl azonban vajmi ke
vés hasonlóságot találunk a művek szerkezetében; tagolá
suk, az egyes részek nevei, ezek számozása, a rubrumok 
megléte vagy éppen hiánya igen változatossá tette őket. 
Ráadásul a későbbi kiadásokban ezen módosítottak leg
bátrabban a kiadók. A művek összeállítói az esetek több
ségében beérték a kétszintű tagolással. Ezt tette Werbő
czy is, aki a királynak szóló ajánlásában látszólag még a 
háromszintű tagolást ígérte, kézirata és nyomdába adott 
műve azonban már csak kétszintű: a könyvekre és a cí
mekre történő osztást ismerte.53 A szerző bizonyára nem 
időközben változatott elképzelésén, hanem azt a megfo
galmazását, amely a „címekre és artikulusokra” osztást
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ígérte, többtagú, de egyetlen fogalmat jelentő szókapcso
latnak kell értenünk. A későbbi átszerkesztés, a Négyes
könyv hűen megőrizte a Hármaskönyv első kiadásának 
kétszintű beosztását. Paragrafusok csak jó kétszáz évvel 
később kerültek a Hármaskönyvbe, amikor Szegedi János 
az 1740-es kiadásban a kor elvárásainak megfelelően kor
szerűsítette a szöveg beosztását.54

A Hármaskönyv egyetlen hatalmas oklevélként is fel
fogható, ugyanis Ulászló király 1514. november 19-én 
kelt oklevele fogja keretbe a művet. E beosztás a törvé
nyek nyilvánosságra hozatalának szokásos módja volt.55 
Efféle keretes kialakítást figyelhetünk meg a bajor és a 
württembergi törvénykönyvben. A Hármaskönyvhöz ha
sonló nagy kódexek esetében e módszer ekkor már ritka 
volt, a törvénykönyvek kibocsátói általában beérték egy 
bevezetővel.

A büntetőjogi részek nem túl hosszúak, rendszerint a 
művek végén találhatók, akárcsak a Tripartitumban. Ezt a 
tagolást követi a litván statútum is, amelynek utolsó feje
zete (rozdel, rubrica) kizárólag a lopást tárgyalja. A kora 
újkori jogszemléletnek teljesen megfelelve, ettől teljesen 
külön, a mű közepén, két perjogi fejezet közé beágyazva 
kapott helyet a magyar hatalmaskodás és a német Fehde 
litván megfelelője (khwalt, violentia), amelyet -  akárcsak 
magyar és német társukat -  nem tartottak bűntettnek, még 
akkor sem, ha nem is tudták teljesen más erőszakos cse
lekményektől elkülöníteni. A Correctura iurium is a végé
re hagyta a büntető szabályokat, csak éppen ezeket még 
egy formulagyűjtemény is követi. Csupán a bajor refor
mációban és Przyluski művében találkozunk más beosz
tással. A bajorok a mű belsejébe illesztették a büntetőjogi 
szabályokat, Przyluski pedig a személyek jogáról szóló 
könyvben, külön-külön beszélt a nemeseket, a polgárokat 
és a jobbágyokat érintő büntetésekről.

A történeti irodalom mind a tizenhárom itt vizsgált 
művet jogkönyvnek nevezi, pedig a tovacovi könyv és 
a württembergi jogkönyv között éppoly nagy a különb
ség, mint a Hármaskönyv és a Correctum iurium között. 
A jogkönyv elnevezést műfaji meghatározásként e művek 
alkotói nem ismerték, a történeti kutatás is lassan két év
százada meglehetősen definiálatlanul használja; valójá
ban a ius communét tárgyaló művektől akarták a helyi és 
országos jogokat tárgyaló munkákat megkülönböztetni.56 
A jogkönyv szó legfeljebb a művek tartalmára utalhat, 
műfajukra azonban nem. Régóta észrevették már, hogy a 
Hármaskönyv stílusa, érvelése eltér kortársaitól, tizenkét 
társával való összehasonlítás csak tovább erősíti ezt.57 Ha 
a Hármaskönyv műfaji párhuzamait akarjuk megkeresni, 
akkor a középkori tudományos művek, azon belül is a ius 
commune művelői között találjuk meg a társait. A Hár
maskönyv a tractatus műfajának tipikus képviselője.58

Jog________
löíténeti szemle'—/

Az alkotás és a továbbfejlesztés
A magyar szokásjog összefoglalása tizenhat esztendeig 
tartott. Az 1498-as Szent György-napi országgyűlésen 
bízták meg a rendek Liszkai Adámot, a személyes jelen
lét ítélőmesterét, hogy gyűjtse össze az ország szokásait,

egyben felkérték a királyt, hogy ő is bízzon meg valakit e 
munka elvégzésére.59 Nem tudjuk, hogy Werbőczy elődei 
mekkora munkát végeztek. A Hármaskönyv szövegezé
se -  már amennyire tárgya engedi -  egységes stílusú. Ha 
Werbőczy kapott is már összegyűjtött anyagot másoktól, a 
saját szája íze szerint szerkesztette át az anyagot. A művet 
egy tízfős bizottság ellenőrizte, akik közt ott voltak a ki
rályi jogok és jövedelmek kezelői, az ország nagybíráinak 
ítélőmesterei és a nemesi ülnökök.60

Hasonlóképpen zajlott ez máshol is. A nürnbergi re
formáció kollektív alkotás, ahogy bevezetője mondta, a 
nagy tudású doktorok és a község (nach rat vil hochge- 
leter doctores und den gemeinen) tanácsára alkották meg, 
ahol a legfontosabb szerep a nürnbergi tanácsosokból álló 
bizottságnak jutott. Valószínűleg 1477-ben fogtak hozzá, 
és 1479 elejére már készen is voltak. A munka a városi ta
nács felügyelet alatt készült, és 1484-ben nyomtatták ki.61 
Elkészülte után a morva jog összefoglalása, a Tovacovi 
könyv is egy rendi bizottság elé került.62 Az ulászlói cseh 
rendtartást Albrecht z Ausawy munkájának szokás tulaj
donítani, mellette azonban két báró is részt vett a gyűj
temény összeállításában. A munkát 1497-ben kezdték 
el, és 1500-ra lett kész, ugyanebben az évben már ki is 
nyomtatták. A mű súlyos politikai viták közepette készült 
el, amely elsősorban a városi rend teljes jogú elismerése 
körül forogtak.63 A frankfurti reformáción 1500-ban a vá
rosi ügyész vezetésével kezdett dolgozni egy bizottság, és 
csak 1509-ben fejezték be, ekkor ki is nyomtatták. A kora 
újkori bajor jog kodifikációjának az előbbiekkel ellen
tétben volt középkori előzménye, az 1346-os bajor jog
könyv. Már a 15. század végén felmerült átdolgozásának 
szükségessége, de csak 1516-ban látott neki egy bizottság, 
s 1518-ra lett kész. A württembergi jog írásba foglalásá
nak ötlete 1515-ra ment vissza, azonban csak 1551-ben 
fogtak hozzá a munkához. Több bizottság készítette el, a 
jogalkotásba bevonták a tübingeni egyetem jogi fakultását 
is, míg végre egy hercegi bizottság elvégezte felülvizsgá
latát. Az 1554-re elkészült művet 1555-ben nyomtatták 
ki.64 A Correctura iuriumot hatan állították össze, 1520- 
ban döntöttek először összeállításáról, de csak 1532-ben 
került ki a nyomdából. Törvényerőre -  miként a Hármas
könyv -  ez sem emelkedett.65

Semmi rendkívüli nem volt abban, hogy a Hármas
könyv nem lett törvény: tizenkét társa közül néggyel tör
tént ugyanez: a morva jogkönyvvel, Vshrad művével és 
mindkét lengyel jogkönyvvel.

A Hármaskönyv még el sem készült, amikor elkezdődött 
javítása. Nem tudjuk, hogy a tízfős bizottság 1514-ben mit 
dolgoztatott át, de Werbőczy még 1514-ban betoldotta a 
parasztfelkelés utáni országgyűlés két végzését. Valamivel 
ez után, de még Ulászló életében a személyes jelenlét egy 
bírói végzésben bírálta felül az „opus Tripartitum”-nak ne
vezett munkát. A Hármaskönyv ugyanis a leánynegyed, a 
hitbér és bírságok estében eredetileg a jobbágyi szőlők és 
irtásrétek megbecslése esetében beérte volna a földterület 
közbecsűjével, így a földesurak csekély pénzért kivethet
ték volna jobbágyaikat ezek birtokából. A kúria azonban 
ezt nem tartotta összeegyeztethetőnek a magyar jognak az 
irtásföldekről vallott felfogásával, és előírta, hogy a szőlő-
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két és az irtásréteket valódi értékükön kell megbecsülni, és 
azt kell a jobbágyoknak felajánlani,66 A parasztháború utá
ni országgyűlés hangulata alól sem Werbőczy, sem bírálói 
nem vonhatták ki magukat, és valószínűleg nem is akarták; 
ha a jobbágyi jogokról volt szó, még a szokáson is túltet
ték magukat, Azonban mihelyst lecsillapodtak a kedélyek, a 
kúriában korrigálták a szokásjogon esett csorbát, Werbőczy 
meghajolt a bíróság akarata előtt, és javítva adta nyomdába 
művét,67 Szinte bizonyos, hogy az 1517, évi kinyomtatás 
előtt több más javítás is történt a szövegen,

Az igazi redakció azonban majd egy generációval ké
sőbb, Ferdinánd uralma alatt kezdődött, Az 1548, évi or
szággyűlés felhatalmazást adott a királynak arra, hogy az 
általa kiválasztott, jogban járatos személyekkel felülvizs
gáltassa a Tripartitumot, annak a méltányossággal (ae- 
quitas) és az isteni joggal (ius divinum) ellentétes részeit 
kijavíttassa,68 A héttagú bizottság 1553-ban elkészítette 
a Hármaskönyv kibővítését és átdolgozását, a Négyes
könyvet, Elfogadása több lépcsőben történt volna, először 
a királyi tanács, majd egy rendi bizottság véleményezte 
volna, azután iktatta volna törvénybe az országgyűlés,69 
A mű azonban a közjogi kérdéseken elbukott, nemhogy 
törvény nem lett belőle, de még nyomtatásban sem jelent 
meg, kéziratait csak szűk körben, a felsőbb bíróságokon 
használták, Egyetlen kiadása már a modern világ hajna
lán, 1798-ban került ki a nyomdából,70

A teljesség igénye nélkül elégedjünk meg néhány példa 
felsorolásával, A nürnbergi reformációt először 1503-ban 
dolgozták át, ami nem volt túl jelentős változtatás; nyelvi
leg alakítottak rajta, és néhány magyarázó jegyzetet fűztek 
hozzá.71 Nem sokban tért el az első verziótól az 1522-ben 
kiadott újabb változat sem,72 1544-ben adtak megbízást 
egy nagyobb átalakításra, ennek eredménye azonban nem 
nyerte el a felülvizsgálatot végző bizottság tetszését, Végül 
1564-ben jelent meg az új nürnbergi jog, ami a megújított 
reformáció címet viselte,73 Nürnberg nem állt egyedül, szá
mos más terület átdolgozott reformációját illették e megne
vezéssel, A szokásokat tehát nemcsak visszaállítani lehetett, 
hanem a visszaállítottakat időről időre meg is kellett újítani, 
A frankfurti reformáció megjelenése után hatvankét évvel 
1571-ben döntött úgy a városi tanács, hogy ők is megújítják 
szokásjogi összefoglalójukat, A város ügyészét bízták meg e 
feladattal, aki néhány hónappal korábban fejezte be a solm- 
si grófság jogának lejegyzését, A munkával ugyan gyorsan 
végzett, 1572-ben már a felülvizsgáló bizottság asztalára is 
tette művét, az azonban csak 1578-ban jelent meg,74 A cseh 
rendtartást háromszor dolgozták át: 1530-ban, 1549-ben, 
végül 1564-ben, Ez utóbbi a fehérhegyi csatáig maradt 
érvényben, Az új cseh berendezkedést az 1627-ben kibo
csátott „megújított rendtartás” öntötte jogi formába, amely 
azonban nem az előbb megismert megújítások mintájára 
született, hanem valóban új jogot adott Csehország számá
ra, Annyiban is szakított az addigi hagyományokkal, hogy 
nemcsak csehül, hanem németül is kiadták,75 Az első litván 
statútumot 1566-ban követte a második, majd 1588-ban a 
harmadik, A művek egymásra épültek, a későbbiek az előző 
statútum átdolgozásai voltak,76 A sort még folytathatnánk, 
ám az eddigiekből is megállapítható, hogy a 16, századi 
szokásjogi kodifikáció folyamatos, meg-megújuló tevé

kenység volt, Abban is nagy a hasonlóság az egyes művek 
között, hogy utolsó verzióik közül nagyon sok -  ideértendő 
a Tripartitum is -  megérte a 18,, sőt a 19, századot, és csak 
az akkor kezdődő új kodifikációs hullám helyezte hatályon 
kívül őket,

A nyelv és a könyvnyomtatás
A szokásjogi kódexeket és jogkönyveket azon a nyelven 
fogalmazták, amelyen a felsőbb törvényszékek iratait is 
írták, Ez nem egyszerűen az adott ország hazai nyelvét 
jelentette, A litván statútumokat a manapság ó-fehérorosz
nak, saját korában egyszerűen ruténnek (orosznak) neve
zett nyelven jegyeztek le, mivel a nagyfejedelemségben 
a 17, század végéig ez volt az egyik kancelláriai nyelv,77 
A Hármaskönyv nyelve nem is lehetett más, mint az a 
nyelv, amelyen az összes kúriai iratot fogalmazták: a latin, 
ezért lett latin a lengyel művek nyelve is,

Werbőczy jó három évvel a Hármaskönyv befejezése 
után, 1517-ben adta nyomdába művét, A 15, század vé
gén meginduló kodifikációs hullám legfontosabb kísérő 
jelensége a könyvnyomtatás, A szokásjogi kodifikációkat, 
akárcsak az új törvényeket vagy a törvénytárakat nyom
dába adták, Az 1479-ben elfogadott nürnbergi reformáci
ót még a hagyományos módon hirdették ki: előszavát a 
városházából kiáltották ki a népnek, teljes tartalmát pedig 
az ezután következő napokon minden templomban felol
vasták.78 A teljes mű kinyomtatására csak 1484-ben ke
rült sor, Néhány évtized múlva azonban a kihirdetés és a 
nyomtatás szinte kéz a kézben járt egymással, Az itt szám
ba vett művek közül csak a morva szokásjog összefogla
lását, Vsehrad Kilenc könyvét és az első litván statútumot 
nem nyomtatták ki, A nyomtatás nem egyszerűen új köz
vetítő eszköz volt, hanem átalakította a jogot, különösen a 
szokásjogot.79 Addig csak a szóbeliségnek a népköltészet
hez hasonló többé-kevésbé állandósult szófordulataiban 
és a kancelláriai nyelv formuláiban élő szabályok mos
tantól minden egyes nyomtatott példányban egyformán 
szerepeltek, A nyomtatásban rögzített szabályokat idézték 
a bíróságok előtt, és ezeket öntötték írásba az iratokban,

r

Átvétel, kölcsönzés
A történettudománynak vannak misztikus fogalmai, ezek 
közé tartozik a hasonlóság és a párhuzamosság, továbbá a 
hatás is, E kifejezések alkalmasak arra, hogy két jelenség 
közötti kapcsolatra felhívják a figyelmet, a lényeget, hogy 
e kapcsolat miként jött létre, azonban eltakarják, Ha e jog
könyveket, egyáltalán az e jogkönyvekben leírt jogokat 
egymás mellé tesszük, sok hasonlóságot találunk, Viktorín 
ze Vsehrd művét olvasva többször is feltűnhet a magyar és 
a cseh felső bíráskodás rendje közti hasonlatosság,80 A cseh 
országos rendtartás éppúgy közölte a cseh garasok hivata
los átváltási árfolyamát magyar aranyforintra, mint a Cor- 
rectura iurium és Przyluski lengyelekét,81 A litván statútum 
éppúgy értekezett leánynegyed (czetwertaja czast) kiadásá
ról, mint a Hármaskönyv. (A két leányegyed közt azonban
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sok különbség volt.82) E jogi normákat és intézményeket 
nem az őket rögzítő jogkönyvek hozták létre, és egyik eset
ben sem valószínű, hogy a cseh, lengyel, litván és magyar 
jog közt bármelyik esetben is átvétel történt volna. A worm- 
si jogkönyvnek nagy hatása volt a kor hasonló német mű
veire, elsősorban a római jogi kifejezések német fordítását 
kölcsönözték innen.83 Ha szigorúan az elemzett műveknél 
maradunk, akkor azonban megállapíthatjuk: egyik korábbi 
munka sem gyakorolt semmiféle hatást a Hármaskönyvre, 
és a Hármaskönyv sem a később keletkezettekre.

Jog________
Iwtéoeti szemle'—/

A kora újkori kodifikáció
A Hármaskönyv a magyar kodifikáció történetében nem 
önmagában álló alkotás, miként a külföldi társai sem vol
tak azok; a korszak Európáján végigsöprő kodifikációs 
hullám nem csak a jogszokások rögzítését jelentette. A fo
lyamat kezdetét Magyarországon akkor tudjuk megálla
pítani, ha a 15. század végéről pillantunk vissza a század 
első felébe; így mondhatjuk, hogy a Zsigmond-kor végén 
indult meg az új kodifikáció. Az első lépést Zsigmond ki
rály 1435. évi nagy törvénykönyve jelentette, melyet Má
tyás és Ulászló nagy törvénykönyvei, ez utóbbi redakci- 
ói, egyáltalán a Jagelló-kori törvények követték, amelyek 
elsősorban a perjogot kodifikálták. A széttagolt városi jog 
egységesülése felé mutatott a tárnoki jogkönyv elkészíté
se, amely már a Jagelló-korban több volt, mint a tárnoki

törvényszéken megjelenő városok joga. Ekkor kezdődött 
a korábbi törvények összegyűjtése, mely a Corpus Juris 
Hungarici összeállításához vezetett. A perjog újabb szoká
sait Kitonich János foglalta össze. A külön joggal élő né
pek és területek közül csak az erdélyi szászok jogát kodi
fikálták átfogó módon, de a székely és a szlavón jog egyes 
normáit is ekkor rögzítették. A 16. században került sor a 
középkori eredetű magyar bányajog átalakítására. A me
gyék, városok, mezővárosok új típusú rendeletalkotása 
megkövetelte a rendeletek rendszeres írásba foglalását, 
néhány helyen saját használatra ekkor gyűjtötték össze a 
települések addigi szokásait és kiváltságait. A kodifikáci
ós láz elérte a társadalom minden rétegét: sorra születtek 
a céhlevelek, elkezdődött a céhstatútumok és a szőlőhe
gyi törvények feljegyzése. Ekkor foglalták írásba az első 
székely falutörvényeket, és ekkor alakultak ki a földesúri 
adójegyzékekből azok az urbáriumok, amelyek a földesúr 
és alattvalója viszonyát, egyáltalán paraszti élet szokásait 
részletesebb tárgyalták. A magyar egyházmegyék ekkor 
adatták ki zsinati könyveiket. Ráadásul e kodifikációs te
vékenység -  hasonlóan a szokásjog műveinek többszöri 
redakcióihoz -  nem egyszeri aktus volt, hanem újra és újra 
kezdődő tevékenység.84

A 15—16. századi kodifikáció az újkori állam egyik leg
jelentősebb megnyilvánulása volt; az állam és annak más 
közösségei szabályaikat a közösség minden tagjára ki
terjesztették, a középkor évszázadaihoz képest új viszony 
jött létre az állam és lakói között.
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Völgyesi Levente

A Hármaskönyv hatása a
r  • • I I r r  I •• •• r  Ivárosias jellegű közössegek

m r  • r  • r  *autonómiájára

Minden, a rendi alkotmánytörténettel átfogóan fog
lalkozó monográfia vagy felsőoktatásban hasz
nált tankönyv -  joggal -  arra törekszik, hogy a 
városok bemutatása kapcsán jól tagolt, áttekinthető rend

szert állítson fel. Ezek a művek különböző kategóriákat és 
alcsoportokat állítanak fel, s ezekbe rendezik az adott tör
ténelmi korszakban jelen lévő városokat. így Magyaror
szágon a kora újkorban megkülönböztetünk szabad kirá
lyi városokat és mezővárosokat. Gazdasági jelentőségük 
miatt még jogtudományi művekben is előfordul a bánya
városok külön kategóriába sorolása. A szabad királyi vá
rosokat magyar földön tárnoki és személynöki városokra 
osztjuk, amíg a mezővárosokat földesuruk szerint egyházi 
vagy világi, illetve szintén a földesuruk -  mint a jogok 
adományozója szerint -  alapján privilegizált vagy kont- 
raktuális városokra osztjuk, annak függvényében, hogy a 
városi jogok a király kiváltságán vagy a magánföldesúrral 
kötött szerződésen alapulnak-e.1

A fenti, rendkívüli módon meggyőző rendszertan elle
nére már Kállay István is felhívta a figyelmet arra, hogy ez 
a rendszerezés a modern kor tudományos igényeinek felel 
meg, a tárgyalt korszakban az egyes városok jogi környe-

* 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.

114

zete nem volt ennyire világos. Még a Helytartótanács és a 
Kamara álláspontja sem egyezett meg a kérdésben.2

Jelen tanulmány keretein belül arra keressük a választ 
a Hármaskönyv szövegelemzésének segítségével, hogy a 
városok jogi helyzetét milyen mértékben volt képes Wer
bőczy István tisztázni és egyértelművé tenni. Elemzésünk 
során arra lehetünk figyelmesek, hogy a szabad királyi vá
rosok esetében a kollektív nemesi jogok létét feltételezi a 
szerző, miközben azt az igényt viszont folyamatosan szem 
előtt kellett tartania, hogy a nemesség -  jogainak védel
mében -  a teljes jogalanyiságot mindig is igyekezett elvi
tatni minden más társadalmi rétegtől, így a polgárságtól is.

A Hármaskönyv első része a nemesség alanyi jogait tar
talmazza, a mai értelemben vett mindegyik anyagi jogi te
rületen. A második könyv alaki jogot tartalmaz, tehát arról 
ad iránymutatást és nyújt szabályozást, hogy az alanyi jo
gokat miként lehet érvényesíteni. A harmadik könyv tartal
mazza mindazon népcsoportokra vagy társadalmi rétegekre 
vonatkozó joganyagot, amelyek a nemességtől eltérő, kor
látozottabb jogokkal, illetve jogképességgel rendelkeznek. 
Ezen szabályok között a 8. és a 21. cím között leljük fel a 
szabad királyi városokra vonatkozó rendelkezéseket.

A 8. cím szociológiai leírással kezdi meg a városok 
bemutatását. Valójában a városias jelleg leírásával talál
kozunk, amely a nagyobb népsűrűségre és az utcahálózat 
jelenlétére utal. Az első fordulat így akár egy mezőváros 
leírására is alkalmas lenne, de az első szakasz második 
fordulata már tartalmaz nemesi attribútumot, mégpedig a 
falakkal és bástyákkal való tagoltság tényére hivatkozik, 
tehát nemes közösségről beszél a forrás. Ezzel Werbő
czy a nemességhez hasonlítja a szabad városokat. Ezeket 
a városokat jelen cím második szakaszában osztja fel két 
részre, mégpedig a fellebbviteli bírósági fórum szerint. 
így léteztek személynöki és tárnoki városok. Bár Werbő
czy megemlíti, hogy a szabad királyi városok összessé
gükben egy közösséget képeznek, ennyiben beszélhetünk 
a városi lét homogenitásáról, de kiváltságaikban, szoká
saikban egymástól eltérnek, ebből fakadóan differenciá
lódnak a királyi, illetve tárnokmesteri joghatóság szerint.
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