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V. (Budapest, Balassi, 2006)

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.
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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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A szöveg nem említi, hogy ezen különbözőségből faka
dóan az egyes típusok között minőségi különbség vagy 
rangsor állna fenn. Visszatekintve megállapíthatjuk, hogy 
a tárnoki szék a városok számára szerencsésebb fórum 
volt, mint a személynöki szék, tekintettel arra, hogy ki
zárólag a tárnoki szék ülnökbírái voltak városi polgárok, 
a személynöki szék bírótársai nemesek voltak.3 A másik, 
kortárs szabályozás, amely a különbséget mégis hangsú
lyozza, az 1514:3. törvénycikk, amelynek első szakasza 
nevesíti „mindenek előtt” a nyolc szabad várost -  neve
sítve: Buda, Pest, Kassa, Pozsony, Nagyszombat, Bártfa, 
Eperjes és Sopron - , míg a második szakasz az előbbieken 
kívül sorolja a királyi korona jószágai közé Óbuda, Esz
tergom, Székesfehérvár, Lőcse, Szakolca, Szeben és Sze
ged városokat.4

A városok kategorizálása mellett a polgárok jogállásá
nak meghatározása is előtérbe került a HármaskönyVben, 
immáron a kilencedik címben. Figyelemre méltó, hogy jo
gaik alapvetése nem abszolút értelemben került meghatá
rozásra, hanem a nemesi jogokhoz viszonyítva szerepelt. 
A normaszöveg szerint a városi polgárok díjaikra nézve a 
nemesekkel egyenlők, tehát a büntető- és egyéb jogi vé
delem oldaláról nézve a kollektív nemesség jellegű meg
határozás megállja a helyét. Viszont ezt a pozitív meg
határozást a következő mondatban negatív előjelű, fosztó 
definíció követi, amely kiemeli, hogy a városi polgárság 
a nemesekével azonos szabadsággal és kiváltsággal nem 
rendelkezett. Ezt a kitételt perjogi vetületből magyarázza 
Werbőczy, így a városi polgárság csupán saját városának 
területén bírt teljes perképességgel, azon kívül a közren- 
dűekkel azonos jogokkal rendelkeztek csupán, így neme
sek mellett tanúvallomásuk nem volt elfogadtató.5

A városi önrendelkezés egyik meghatározója a bírósá
gi fórumok rögzítése és az ítélkezési autonómia meglé
te volt. A 10. cím rögzíti a fórumot kollektív bíráskodás 
formájában, amely az egyszemélyi vezető -  polgármester 
vagy városbíró -  mellett működő kollektív testületet je
lölte meg olyan általános hatáskörrel rendelkező elsőfokú 
bíróságként, amely a városi polgárok egymással szembeni 
pereiben, továbbá olyan ügyekben volt illetékes, amelyek
ben a városi polgárt -  élve a fórum jogával, hiszen min
denkinek joga volt a saját bírájához -  alperesként perbe 
idéztek. Másodfokon a tárnoki szék, míg harmadfokon a 
személynöki szék bíráskodott, de utóbbin csupán a jog
szerűséget vizsgálták, érdemi bizonyítást nem folytattak 
le, hanem főszabály szerint egyedül a rendelkezésre álló 
iratok alapján vizsgálták felül az első- és másodfokú íté
leteket. Előzőek alapján tehát minden földesúri vagy vár
megyei ítélkezési fórumot mellőztek, egyedül kuriális fó
rumok alkalmazására volt lehetőség, amely a szabadság 
fontos fokmérője. Ezt erősíti majd 1807-ben az a késői 
szabály, amely a tárnoki szék másodfokú ítéleteinek felül
vizsgálatát harmadfokon a Hétszemélyes Táblára bízza.6

A 12. címben foglaltak jól érzékeltetik azt, ahogyan a 
polgárság és a nemesség között a jogforrás újabb párhu
zamot talál, ezzel ismételten a polgárság rendi tekintélyét 
erősíti, amikor a városi bíróság előtt folyó magánjogi pe
rekben külső személyek tanúvallomását nem fogadták el. 
A városi közösség tehát ugyanolyan zárt, rendi közösség,

akár a nemesség. Az előbbi szabály viszont kizárólagosan 
a város keretei között lezajló perekre vonatkozott. Ameny- 
nyiben a peres ügy a városfalakon kívülre került, már nem 
érvényesült a városi joghatóság zárt légköre, hanem min
den rendű személy tanúvallomását kénytelenek voltak a 
bírák figyelembe venni. A városfalakon kívül tehát a vá
rosi joghatóság elenyészett, ebben erőteljes a különbség a 
nemességet megillető jogvédelemmel szemben.7

A városi polgár szabadságának fokmérőjeként -  az 
előbb tárgyalt perbeli jogosítványok mellett -  Werbőczy 
egy másik, kötelmi jogi területet is körbejárt. Ez mind köz
jogi, mind magánjogi sajátossággal bírt. A bevallás írásba 
foglalása hiteleshelyi tevékenységet jelent. Az írásbeliség 
elterjedésével és általánossá válásával a vármegyék és a 
szabad királyi városok is hiteles helyként tevékenykedtek. 
A polgárok közötti, illetve a város területén fekvő ingat
lanok tárgyában létrejött ügyletek közokiratba foglalásá
ra a város ugyanúgy joghatóságot szerzett, mint a nemesi 
vármegye. A város kizárólagos joghatóságot szerzett saját 
területén, illetve polgárai tekintetében. A bevezetés intéz
ményét a város is ismerte, két kiküldött esküdt polgár hi
teles tanúsítása mellett kellett eszközölni. Ellentmondásra 
egy év és egy nap alatt nyílt lehetőség, amely a bevezetés 
egy éven belüli megtörténtének nemesi szabályaival szin
te azonos.8 Ellentmondást nyilvánosan is lehetett tenni 
a kereset megindításával, illetve a tiltakozásnak a város 
könyvébe történő bejegyzésével titkosan.9

Az elévülési határidők tekintetében Werbőczy kifejtet
te, hogy a közrendűekhez hasonlatos szabályok kezdtek a 
gyakorlatba bekerülni, amelyek sértik a város különleges, 
a közrendűektől megkülönböztetendő jogállását, így a 
jobbágyoknál szokásos egy év és egy nap helyett a továb
biakban is a tizenkét éves elévülési idő alkalmazása köve
tendő, amely, bár a nemesi harminckét évnél kevesebb, de 
a jobbágyi dolgok elévülésénél lényegesen több. 10

Dologi jogi vonatkozásban a 16. cikk sem a nemesek, 
sem a közrendűek jogát nem citálja, amikor az átruházás 
kapcsán a fődolog és tartozékainak kérdését vezeti fel. 
Diszpozitív szabályként említi, hogy a tartozék osztozik 
a fődolog sorsán, kivéve, ha a felek másképp állapodnak 
meg, vagy ha városi jog másképp rendelkezik. Ebben az 
utókor azzal az üzenettel találkozik, hogy a város saját au
tonóm jogalkotással és szokásjoggal rendelkezett.

Újra a nemesek jogaihoz való közelítésként élhetjük 
meg, hogy ha a városi polgárt perbe hívták adósságaira 
való hivatkozással, és a felperes nem tudott megfelelő bi
zonyítékokkal szolgálni, az alperes ún. tisztító eskü letéte
lével szabadulhatott a perből.11

Az előbbi, nemesekhez közeli szabályokkal áll szem
ben a 18. cikk, amely a városi polgárok nemesektől eltérő 
jogállását szemléletesen mutatja be. Ha a városi polgárnak 
jobbágyszolgáltatással terhelt földterülete is volt, ezen te
lek után minden jobbágyi szolgáltatással tartozott, illetve 
minden, az adott ingatlant érintő vitában a földesúri bíró
ság előtt volt köteles helytállni. Ugyanígy, ha kihágást kö
vetett el az adott területen, kihágásáért a földesúri bíróság 
előtt tartozott felelni, nem pedig városi bírósága előtt. Ez a 
nemesek perbeli jogaival szemben jelentős tekintélyrom
bolásnak mondható.
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A szabad királyi város kollektív nemességét erősíti a 
19. cím, amely a várost -  jogvita esetén -  ugyanolyan mó
don idézte perbe, mintha nemes személy lenne. így a bírói 
fórum, ahol a város egésze perbe fogható, a királyi kúria 
vagy pedig a nemesi vármegye törvényszéke volt. A város 
által elkövethető bűncselekmények sem latorkodás vagy 
ehhez hasonló, csupán a közrendűek által elkövethető cse
lekedetek voltak, hanem hatalmaskodás, amelyre csak ne
mesek voltak képesek, mert hatalommal élni és visszaélni 
csak nemes személy tud. A várossal szembeni büntető peres 
eljárás szabályai ekkor új keletűek voltak, ezért Werbőczy 
az 1498:38. törvénycikket szó szerint idézte a Hármas
könyvben. Figyelemre méltó, hogy a város elmarasztalása 
esetében is, ahogyan nemes embereknél, a hatalmaskodás 
büntetése kizárólagosan vagyoni jellegű volt.12

Végezetül a városi szabályokat a büntető joghatóság kér
dése zárta. Ebben a nemeseket megillető különleges bünte
tőjogi védelem említendő meg, miszerint a tetten érés esetét 
leszámítva letartóztatni nem lehetett, illetve kínvallatás alá 
vetni egyáltalán nem volt szabad.13 A nemessel szemben al
kalmazott halálbüntetés végrehajtása esetén, amennyiben 
ennek alapos indokát nem tudták adni, a város tanács kol- 
lektíve szenvedett büntetést.

Még ugyanennek a címnek második szakasza a szabad 
királyi városok, illetve a polgárság jogainak felsorolását 
nyitva hagyta, ezzel az eddig elhangzottakat explifikatív fel
sorolássá téve, tekintettel arra, hogy úgy rendelkezik, hogy 
minden egyes városnak egyebekben kiváltságleveleikben 
vannak felsorolva mindazon mentességei, jogosultságai és 
szabadságjogai, amelyekkel egyenként élhetnek, tisztelet
ben tartva Magyarország törvényeit és szokásait. Ebből a 
mondatból vissza is kanyarodhatunk a kezdeti megállapítá
sunkhoz, miszerint a városi szabadság, mint minden egyes 
társadalmi réteg szabadsága addig terjedt, ameddig a közös
ség -  gazdasági erejénél vagy politikai befolyása mentén 
-  önmagának jogokat volt képes szerezni. így világos szá
munkra, hogy a városok között sem volt teljes jogegyenlő
ség, hanem a már említett kategóriákon belül is megjelentek 
a különbségek. Minden város annyi többletjogosultsággal 
rendelkezhetett, amennyit az egyes érdekérvényesítési ak
ciók eredményeként -  közvetlenül vagy ágensei útján -  a 
város hosszabb távol magáénak tudhatott.

A városi autonómia szabályrendszerét a dualizmusig 
az esetleges szabályok halmaza alkotta. A Hármaskönyv 
inkább a nemesi jogok védőbástyájaként vonult be a köz
tudatba, de néhány ponton a városi jogrend alapjait is biz
tosította.

A tanulmány elején idézett Kállay-monográfia megál
lapítása igen találó, miszerint a városi jogok katalógusba 
foglalása a rendi korszakban nem valósult meg, s ezt a 
kérdést -  mint láttuk -  Werbőczy István is nyitva hagyta. 
Ha a Tripartitummal kortárs országos szabályokat nézzük, 
már II. Ulászló király (1490-1516) uralkodásának első 
évtizedében kimondta a rendi gyűlés, hogy a szabad vá
rosok megtartandók szokásaikban, régi szabadságaikban. 
De ezeknek a szabadságjogoknak a felsorolása elmaradt.14 
Két évvel később sem született bővebb leírás a városi jo
gok megerősítése kapcsán, mindösszesen egyetlen gazda
sági jogosultság (áruk deponálása) került megemlítésre.15

I. Ferdinánd idejében (1526-1564) találkozhatunk 
újabb megerősítő cikkellyel, ebben a vám, adó és rév sze
désének kérdése került nevesítésre, egyebekben megma
radt az általános utalás a szabadságra.16 Uralkodása alatt 
több esetben került a rendi gyűlés elé a kérdés, gyanítható
an a jogok megsértése miatt, s mindannyiszor a szokásos 
általános deklarációval találkozhatunk.17 I. Miksa (1564— 
1576) szintén kibocsátott általános tartalmú deklarációkat, 
egyedül a városi vámmentességet, illetve egy alkalommal 
az árurakodási jogot nevesítve.18

II. Mátyás uralkodásának (1608—1619) kezdetén szin
tén találkozunk a már megszokott, a városok szabadságát 
szavatoló deklarációval, ugyanígy uralkodásának végén 
nevesítve a szabad városokat, bányavárosokat és kivált
ságolt mezővárosokat, illetve a vámmentességet, valamint 
a deponálási jogot,19 majd II. Ferdinánd (1619—1637) az 
utóbbi törvénycikkre hivatkozva maga is szavatolja a vá
rosi szabadságot mindhárom városi kategóriára vonat
koztatva: így a szabad királyi városok, bányavárosok és 
kiváltságolt mezővárosok vonatkozásában.20 A szabadság 
deklarálása 1630-ban megismétlődött.21

Az új uralkodó, III. Ferdinánd (1637—1657) uralkodá
sának második esztendejében megerősítette elődei dekla
rációit, ehhez hozzáillesztve néhány aktuális konfliktust, 
amely vámmentességgel, italmérési joggal volt kapcsola
tos.22 A kiváltságok megerősítése, mint általános előírás, 
1649-ben újra megjelent a rendi országgyűlés előtt.23

Következő kérdés, hogy — ha már a jogok katalógusá
val nem találkozhatunk — melyek azok a városok, ame
lyek különleges tekintéllyel rendelkeztek. A már említett 
1514:3. törvénycikk mellett, amely a jelentősebb városo
kat is differenciálta, és két kategóriába osztotta, Werbő
czy Hármaskönyvét leszámítva majdnem egy évszázados 
csend uralkodott. A magyar rendi érdekeknek az 1606. évi 
bécsi békébe foglalása idején került elő a városi szabadság 
kérdése is, illetve az, hogy ez az absztrakt módon megfo
galmazott városi szabadság valójában mely csoportokra, 
közösségekre vonatkozott. A városok számára kedvezőt
len szövegezés a városok számának királyi gyarapítását 
törekedett fékezni, amikor azt a király kizárólag a magyar 
tanács egyetértési jogával gyakorolhatta.24 Az 1608. évi 
(k.u.) 1. törvénycikk az országgyűlések kapcsán a szabad 
városokat az ország negyedik rendjeként említette (2. §), 
illetve az 1514:3. törvénycikkre utalva határozta meg az 
országgyűlésre követeket küldő városokat (10. §). A ta- 
xatív felsorolás ellenére a 11. § fenntartja a jogot, hogy 
a többi szabad királyi város kérdésében az országgyűlés 
később döntsön. Erre később nyílt is lehetőség, amikor a 
királyi kezdeményezést követően a rendi gyűlés több vá
rost is országgyűlési tagsági jogokkal ruházott fel.25 Köz
tudomású, hogy a nemesi rend nem lelkesedett a városok 
kiváltságolásáért, ezért az 1687:17. törvénycikk 2. §-a 
értelmében országrendiséggel bíró új városokat csak tör
vényi úton lehetett létesíteni. Werbőczy Hármaskönyvét 
követően kétszáz évvel később találjuk meg azt a jogsza
bályt, amely Debrecen és Szatmárnémeti városok megne
vezésével a tárnoki városok számát gyarapították.26

A városok elsődleges törekvése a területi autonómia 
megőrzése. Ehhez járul hozzá az újabb területek megszer-
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zésének vágya. A török háborúk megjelenésével több te
rület is uratlanná vált, így a rendek -  tekintettel arra, hogy 
a város nem képes magszakadásra -  megtiltották, hogy a 
városok adománybirtokot szerezzenek, illetve a birtokol
takat a vármegyéhez volt szükséges az ispánoknak vissza
csatolniuk.27 De nemcsak a városok ellenében, hanem a 
városok érdekében is születtek szabályok. Egy 1649-ben 
született törvény szerint a régi szokás megtartása érdeké
ben a magvaszakadt városi polgárok minden vagyona, 
így telke is a városra szállt, nem a királyi fiscusra. Ez alól 
egyedül a nemesi javak voltak kivételek.28

Az önkormányzati autonómia alapja a szabad tisztvi
selő-választás volt. Ennek -  nemzetiségi hovatartozásra 
való tekintet nélküli -  jogát deklarálta a bécsi béke,29 majd 
egy évre rá ezt a választási szabadságot kiterjesztették a 
szabad királyi városok mellett a bányavárosokra és a ki
váltságolt mezővárosokra is.30 A városi tanács a városi tel
kekre és javakra nézve kizárólagos joghatóságot nyert a 
jogviták elrendezésére, természetesen figyelembe véve az 
esetleges összeférhetetlenségi eseteket.31 A szabad tiszt
viselő-választást és a bíráskodási jogot I. Lipót király 
(1657-1705) megerősítette.32 A visszaélések visszaszorí
tása érdekében III. Károly király (1711—1740) különösen 
indokolt esetben elrendelte a kamarai intervenciót.33

Amint Werbőczy Hármaskönyvének elemzése közben 
tapasztaltuk, a városok méltósága a nemesi kiváltságok
hoz mérten, ahhoz közelítve, illetve attól elhatárolódva 
került meghatározásra. A nemesi kötelezettségek egyik 
legfontosabbika a nemesi felkelésben való részvétel, a 
hadi kötelezettség teljesítése. Ebben — mint nemes közös
ségnek — a városnak is részt kellett vennie.34

Az írásbeliség elterjedésével már a Hármaskönyv idé
zett III. rész 13. cikke említi a városok hiteleshelyi te
vékenységét, de törvényi megerősítése csak 1723-ban 
született meg. Ennek a jogszabályi helynek a fontossága 
annyiban emelendő ki, hogy a városok és a vármegyék 
betáblázási tevékenységét együtt említi, amely a nemesi 
kiváltsághoz való hasonlatosságot valószínűsíti.35 Hason
lóan egy jogszabályhely említi a szabad királyi városokat 
és a nemeseket egyaránt sújtó törvénytelen vámokkal tör
ténő zaklatásokat.36

A nemesekhez hasonló jogok felsorolása mellett a kor
szak jogszabályai több esetben számolnak be a városok 
és a nemesség közötti konfliktusokról, amikor a nemes 
személyt a városi polgársággal azonos módon kívánták 
kezelni, megsértve ezzel előjogait. A Hármaskönyvvel 
azonos időszakban, II. Ulászló király dekrétuma értelmé
ben már eleve a bírói fórum megválasztása is kellően dif
ferenciált. Ha nemes ember a felperes, akkor a birtokkal 
rendelkező városi polgárt a birtok fekvése szerint illetékes 
vármegye előtt, ha nincs birtoka, a városi bíróság előtt, 
de jobbágyi szolgáltatásokkal terhelt földterülete kapcsán 
kialakult vita esetén az illetékes földesúri bíróság előtt fe
lelt alperesként. így tehát volt eset, amikor szinte nemesi 
jogokkal, máskor viszont akár jobbágyi státuszból véde
kezhetett.37 Ugyanígy a jobbágyi szolgáltatásokkal terhelt 
területen gazdálkodó polgároknak kilencedet kellett fizet
niük a földesúrnak.38 Viszont a polgároknak a Hármas
könyv után is fennmaradt a fórumhoz való joguk, így a 17.

században a városokat hiába felügyelte a kamara, a városi 
ügyeket továbbra is a régi városi bírósági fórumokon kel
lett intézni, a kamarai bíráskodás megengedhetetlen visz- 
szaélésnek minősült.39

Egy 1647. évi törvénycikk a városok és a városokban 
lakó nemesek közötti konfliktusokat tárgyalta. Ez a jogsza
bály azt erősíti, hogy a nemes ember mind személyében, 
mind vagyonában elkülönült a városi polgároktól, a város
nak ezek felett joghatósága nem volt.40 Ez még a birtokta- 
lan nemesekre is vonatkozott.41 Ha nemes ember ügyében 
városi bíróság járt el, nem a helyi jogot, hanem a nemesekre 
vonatkozó országos jogot kellett alkalmazniuk.42

A város és polgára — nemes módjára — alkalmas volt 
a hatalmaskodás bűncselekményének elkövetésére, s ezt 
nemcsak hogy jogszabály kijelentette, de egyben hivatko
zott a Hármaskönyv III. részének 19. cikkére, így ebben 
az esetben kétségtelenül kimutatható Werbőczy művének 
hatása.43

A tanulmány zárásaként összegezendő azon benyomá
sunk, hogy a városi szabadságjogok és jogélet kiteljesedé
se szempontjából milyen jelentőséggel bírt, milyen helyet 
foglal el Werbőczy István Hármaskönyve. Kétségtelen, 
hogy ez a szokásjogi gyűjtemény nem adhatja a városi jo
gok taxatív katalógusát, mivel az egyes jogi kategóriákon 
belül szereplő városok jogai és kötelezettségei eltérőek 
lehettek. A városokat tárgyaló rész végén44 ezért a jogok 
és kötelezettségek felsorolását Werbőczy nyitva is hagyja, 
tekintettel arra, hogy az az egyes városok kiváltságleve
leiben vannak lefektetve. A Hármaskönyv megszületését 
megelőző évszázadban születtek a városokra vonatkozó 
átfogó dekrétumok, amelyeket Werbőczy bele is dolgo
zott a Hármaskönyvbe. Például 1405-ből származik a vá
rosi bíráskodási jog törvényi elismerése, a tárnoki szék
nek, illetve a király személyes jelenlétének fellebbviteli 
fóromként való megjelölése,45 a város király felé történő 
adózásának, illetve a király és egyes udvari méltóságok 
számára ajándékok szolgáltatásának kötelezettsége,46 még 
ha utóbbi részletesen nem is kerül kifejtésre. 1454-ben 
a hadi kötelezettségek szerepelnek törvénybe foglalva,47 
1458-ben pedig az, hogy a kőfallal kerített, tehát nemesi 
módon élő városok királyi (ekkor kormányzói) fennható
ság alatt állnak.48

Mindenesetre a Habsburg-korszakban az országgyű
lések viszonylag gyakran említették a városi szabadság 
tiszteletben tartásának mindenki irányában fennálló köte
lezettségét, amely — mint negyedik rend — az országgyűlés 
szervezetének differenciálódása idején nemesi attribútum
ként szerepet kap a törvényhozásban, még ha csekély mér
tékben is. A Hármaskönyv technikájában és szemléletében 
a szabad királyi városokat a nemességhez hasonlítja, de 
közben attól határozottan el is határolja. A rendi előjogok 
védelme szempontjából tehát a városi szabadság kérdése 
nem került le a rendi gyűlések napirendjéről, s egy ízben 
még azzal is találkozhattunk, hogy a jog alapforrásaként a 
dekrétum a Hármaskönyvet jelölte meg. Ahogyan a neme
si szabadság alapműve a Hármaskönyv, ugyanígy a városi 
polgárság számára is kiindulópontot jelentett jogaik érvé
nyesítésében a Hármaskönyv III. részének 8. és 21. cik
kelyei között megfogalmazott városi jogok rögzítettsége.
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