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2014-ben ünnepeltük Werbőczy István Hármasköny
vének ötszázadik évfordulóját. Ebből az alkalomból 
számos tudományos konferencia emlékezett meg a 
jeles tudós érdemeiről, a korszakos mű születésének kö

rülményeiről és hatásáról. A hazai jogtörténet-tudomány 
képviselői is számba vették a Werbőczy-kutatások eddigi 
eredményeit, és kijelölték az életmű további elemzésének 
főbb irányait. Ez alkalommal egy kevéssé ismert tárgy
körre, a Tripartitum erdélyi hatására szeretném felhívni a 
figyelmet egy kiváló hazai jogász, Dósa Elek Erdélyhoni 
jogtudomány című művének bemutatásával. A tanulmány 
a cím három elemének megfelelően Dósa Elekkel, az Er
délyhoni jogtudománnyal és Werbőczy Hármaskönyvének 
az erdélyi tudós művében fellelhető értelmezésével fog
lalkozik.

Dósa Elek, az elfelejtett jogtudós
A Dósa, vagy más írásmóddal Dózsa család a tősgyöke
res székely famíliák egyike volt. Dósa Gergely, Dósa Elek 
édesapja a marosvásárhelyi református főtanoda katedráin 
a jog különböző területeiről tartott előadást a hivatalnoki 
és politikusi pályára igyekvő fiataloknak. A számos embe
ri tragédiát átélt, a szegénységet is megszenvedő, de a jó 
ügy mellett elkötelezett rokoni közösség számos férfitagja 
a főtanoda oktatója volt.1

Dósa Elek 1803. március 15-én született, ahogyan 
mondogatta: „Julius Caesar halála, az 1811-iki devalva- 
tio s az 1848-iki emlékezetes események napján. ”2 Tanul
mányait 1810-ben, a marosvásárhelyi református főtano
dában kezdte. A latin nyelvű osztályt kitűnő eredménnyel 
végezte, majd 1819-től ugyanitt tanult, történelem, böl
csészet, jog és teológia szakokon. 1825-ben, utolsó isko
lai évében már a filológiai osztályban tanított.3 1825-ben 
írta meg Jus Patrium Magni Principatus Transilvaniae 
című művét.4 1826-ban édesapja meghalt, a megüresedő 
jogtanári katedrát alig 23 évesen ő kapta meg, azzal az 
engedménnyel, hogy előtte három évet önképzéssel tölt- 
het.5 1827-ben sikeres vizsgát tett jogból, törvényszéki 
gyakorlatból és történelemből. Ugyanebben az évben Pest 
megyei alispán lett, később egy ügyvéd mellett gyakorno- 
koskodott. Kövy Sándor Dósát vizsgáinak sikeres letételét 
követően megajándékozta egyházi jogtannal foglalkozó 
munkájának kéziratával. Ügyvédi tanúsítványát 1828-ban 
vehette magához, a jogtudori oklevelét 1829. június 16-án 
kapta meg a pesti egyetemen, és így Erdély első jogtudósa 
lett.6 Az akkori szakvizsgának megfelelő rigorózumra ké- 
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szülve hat kivonatot készített a jogtudomány különböző 
területeiből.7

Még ebben az évben engedélyért folyamodott, hogy 
tudásának gyarapítása érdekében németországi egyeteme
ket látogathasson. A metternichi kormányzat magyarokra 
vonatkozó oktatáspolitikája miatt, amely a tanulni és vilá
got látni vágyó magyar fiatalokat itthon akarta tartani, az 
ilyen jellegű engedélykérelmeket rendszerint elutasították. 
Dósa Elek is csak kivételesen, I. Ferenc király magánki
hallgatása után kapott fél évre szóló külföldi tartózkodási 
engedélyt. 1830 tavaszát és nyarát barátjával, Szentkirályi 
Mórral Németország egy részének beutazásával töltötte, 
végigjárva mindazon egyetemeket, amelyek látogatására 
engedélyt kapott. Így előadásokat hallgathatott a göttin- 
geni, kasseli, berlini, hamburgi és müncheni egyetemek 
jogi fakultásain.8 E körútja során gyűjtötte össze híres 
könyvtárának jelentős részét. Kemény Zsigmond is ebben 
a könyvtárban szerezte meg jogtudományi ismereteit.9

Dósa 1831-ben foglalta el katedráját Marosvásár
helyen, ahol a kétéves képzés keretében erdélyi köz- és 
magánjogot, perjogot, büntetőjogot, római magánjogot és 
református egyházjogot tanított egészen 1848-ig. Sorra 
szerkesztette a tankönyveket, amelyek később kézirat
ban terjedtek és széles körben ismertté tették a nevét és 
korabeli gondolatait.10 Kedélyes természete, élcelődő 
humora és egyéni látásmódja a kollégium központi figu
rájává tette. Iskolai szobája szellemi centrum volt: még 
az idősebb korosztályból is szívesen keresték örökké ke
délyes társaságát.11 Iskolái végeztével az erdélyi királyi 
tábla írnoka lett.

Előadásai rendkívül népszerűek voltak. Több forrás is 
megjegyzi: óráin a terem mindig zsúfolásig megtelt. Er
dély egész területéről jöttek a fiatalok, hogy magyar, né
met vagy latin nyelvű előadásait hallgassák. Gondolatai 
főképpen a szász fiatalság körében voltak rendkívül nép
szerűek. Más jogtanár hiányában gyakran az összes elő
adást egymaga tartotta meg. Szász Károly jogtanár halála 
után Dósa Eleknek köszönhetően lassan Marosvásárhely 
lett a jogi és politikai pályára készülők központja. E két 
tanár óráiról került ki Erdély csaknem összes jeles pub- 
licistája.12 Érdemes megjegyezni, hogy Nagyné Szegvári 
Katalin állítása -  miszerint Szász Károly Marosvásárhe
lyen 1851-1853 között tanított13 -  helyes, azonban nem 
jogot adott elő, hanem az akkor nyugállományba vonuló 
Bolyai János helyét vette át a matematikai katedrán. Dósa 
tudományos működésének egyik sajátossága volt, hogy 
tanulmányai főképp kéziratban terjedtek el Erdély egész 
területén. A kőnyomtatás időigényessége miatt, továb
bá az anyagi források hiányában ezek közül kevés került 
sajtó alá, illetve újságok hasábjaira.14 Műveinek elterjedt
ségét és jelentőségét bizonyítja, hogy Wesselényi Miklós 
utolsó, 1848-ban Dósa Eleknek címzett levelében arról 
írt, hogy a fiataloknak szóló államismereti tankönyvének 
megírásakor nagyban támaszkodott Dósa Jus Publicum 
című művére.15

Dósa fiatal korától figyelemmel kísérte mind az erdélyi, 
mind az anyaországi közéletet,16 amelyből egyre nagyobb 
mértékben vette ki a részét. Az 1830-as évektől kezdve 
aktív résztvevője lett Marosszék politikai küzdelmeinek.17



A Marosvásárhelyi Kultúrpalota

A jog alapján nyugvó, mérsékelt szabadelvűséget vallotta, 
magát Széchenyi István követői közé sorolta. Publicisz
tika terén ebben az időszakban volt a legaktívabb. Nagy
számú tanulmányt jelentetett meg, ezek közül az ismer
tebbek: A három politikai rendszerről honi tapasztalások 
szerint,1 A szokásról törvényes értelemben.19 Ahogyan a 
tudóst meglehetősen ellentmondásos személyiségnek le
festő Miskolczy Ambrus fogalmaz: Dósa a 30-as években 
a magyar nemzeti „ellenállás” egyik legnépszerűbb alak
jává vált.20

Ebben az időszakban is több kéziratot készített, ezek 
közül a legfontosabbak: Elementa Iuris publici Transyl- 
vanici,21 Jus romanum Pars generalis et specialis,22 De 
Actionibus23 Bevezetés az erdélyi törvénytudományba,24 
Erdélyi közönséges törvény.25

1832-ben részt vett a marosvásárhelyi kaszinó meg
alapításában, amelynek első titoknoka lett. A tagok száma 
rohamosan növekedett, így ez a társasági fórum rövid idő 
alatt a reformkori Marosvásárhely egyik szellemi köz
pontjává vált.26

Wesselényi Miklós 1833-as erdélyi körútja során Ma
rosvásárhelyre és Marosszékbe is eljutott, ahol Dósa Elek 
volt egyik legfőbb támogatója. Marosszék gyűlésén csak 
a helyi birtokosok vehettek részt. Dósa Elek kezdeménye
zésére, a tehetősebbek hozzájárulásával Makfalván egy 
telket vásároltak, amit Wesselényinek ajándékoztak, aki 
így már felszólalási és szavazati jogot kapott a szék vezető 
testületében. A báró hálából a makfalvi iskola fölállítását

4000 forinttal támogatta. Később Wesselényi Dósára bízta 
Károly fia taníttatását is.27

Fontos említenünk azt a -  40-es években igen nagy port 
kavart -  hírlapi vitát, amelynek középpontjában a jobbá
gyi terhek megváltásának, továbbá az úrbéri viszonyok 
székelyföldi sajátosságainak kérdései álltak. Dósa állás
pontja az volt, hogy a székely alkotmány értelmében ezen 
a területen de jure nincs jobbágyság,28 és Székelyföldön 
a társadalmi feszültség feloldását csak a közteherviselés 
deklarálása révé lehet remélni. Dósa a szóban forgó kér
désről 1842-ben hírlapi vitát kezdett Pálfíy Jánossal és 
Berzenczey Lászlóval, akik úgy vélték, hogy az úrbért a 
Székelyföldre is ki kell terjeszteni, hiszen annak ellenére, 
hogy jog szerint nincs jobbágyság, mégis sokan élnek job
bágysorban e területen. A vita érzékenysége miatt nagy fi
gyelmet kapott, és a jogi tények, érvek megvitatása helyett 
a diskurzusban a politika vette át a fő szerepet: Dósa Elek 
gondolatait teljesen félremagyarázták. Ez volt a döntő oka 
annak, hogy Dósát ettől kezdve -  a korban kimondottan 
liberálisnak számító gondolatai ellenére -  úgy tartották 
számon, mint aki „a reformellenzékkel szembefordított 
székelyföldi nemesi törekvések ideológusa”.29 Berzen
czey László és gróf Lázár Dénes a jeles tudóst egyenesen 
„pechovitsnak”, hazaárulónak nevezte. A Berzenczey ál
tal vezetett, főként fiatalokból álló, a forradalmat pártoló 
tömörülés a márciusi forrongó hangulatban ezt az ellen
szenvet még tovább gerjesztette. Amikor Csányi Lász
ló, Erdély teljhatalmú kormánybiztosa a szabadságharc
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elején Marosszékben növekvő elégedetlenséget tapasz
talt, a kormánybiztosi posztot Dósának kínálta fel, azzal, 
hogy vegye elejét a további zűrzavarnak. Dósa ezt el nem 
vállalhatta, kiváltképp, mi
vel Lázár úgy nyilatkozott 
„hogy ha Dósa a kormány
biztosságot elfogadja, két 
nap alatt agyonveretett vol
na”.30

A függetlenség kimon
dását követően Csányi még 
egyszer felkereste, és kér
te, hogy vállalja el a Brassó 
környéki területek kormány
biztosi posztját. A megbízást 
ezúttal elfogadta. Az volt a 
feladata, hogy a zűrzavaros 
időszak után kezdje meg a 
rend helyreállítását. Ehhez 
Dósa teljhatalmat kapott.31 
Tevékenységét nem a bosz- 
szú és a megtorló szigor, 
hanem a kiegyensúlyozott
ság és a következetesség 
jellemezte. Újraéledt a sajtó 
is, immár cenzúra nélkül.32 
További teendői közé tartoz
tak a terület felszabadításá
val együtt járó feladatok: a 
lefegyverzés, az igazgatás 
újjászervezése. Egészen ad
dig a helyén maradt, amíg az 
orosz cári csapatok elérték 
Brassó határát.33

A szabadságharc leve
rése után elfogták, és Ma
rosvásárhelyre internálták.
A marosvásárhelyi kollégium vezetése közben rábízta a 
nevelőtanári hivatalt, azért, hogy jogtanári katedrájának 
helyreállításáig se maradjon munka nélkül. Ismételt felké
réseket is kapott, hogy vállalja el Székelyföld polgári kor
mánybiztosi posztját. Dósa mindannyiszor nemet mondott 
azzal az indokkal, hogy az ő hivatása a jogtudomány okta
tása a marosvásárhelyi kollégiumban, és elveivel ellenke
ző lenne a hivatal vállalása az adott politikai helyzetben.34 
Erre válaszul 1851. október 15-ére a pesti törvényszék elé 
idézték. 1852. május 5-én négyévi várfogságra és teljes 
vagyonelkobzásra ítélték.35 Május 9-én Marosvásárhelyen 
elfogták, először Szebenbe, majd Bécsbe vitték.36 A jo- 
sefstadti fogság alatt fordította le Jeremy Bentham Theory 
o f Legislation című művét, amely a mai napig az egyetlen 
magyar nyelvű Bentham-mű.37

Fél év múlva, november 25-én, császári kegyelem út
ján kiszabadult a börtönből, de az ott eltöltött idő mind 
kedélyén, mind egészségén mély nyomokat hagyott. Mi
vel sem jogtudori, sem tanári rangjától nem fosztották 
meg, így kérvényezte, hogy más tantárgyat taníthasson, 
mivel ekkor jogtanári hivatalt nem lehetett viselni. 1853- 
ban az a válasz érkezett, hogy forduljon a Felséghez re

habilitációjának ügyében. Az a döntés született, hogy 
„minden közhivatalra rehabilitáltatik, a tanítói hivatalon 
kívül”. Ez a hatalom újabb erőszakos kísérletének tekint

hető arra, hogy Dósa Eleket 
hivatalvállalásra kényszerít
se. A marosvásárhelyi kol
légium elöljárósága ismét a 
segítségére sietett, és ideig
lenesen felállították a jog- 
és vagyonügyi igazgatói 
hivatalt, amelyet rögtön föl
ajánlottak neki.38 1860-ban 
meghívták a gyulafehérvári 
értekezletre, hogy képvisel
je a székely nemzetet, azon
ban betegsége miatt nem 
tudott eleget tenni a felké- 
résnek.39 1861-ben az erdé
lyi királyi tábla ítélőmesteri 
hivatalát is visszautasította. 
Egyetlen dolgot szeretett 
volna: visszatérni a jogtanári 
katedrára.40

Fél évvel később megér
kezett a régóta áhított levél, 
miszerint az egyházi főta
nács elrendelte a jogi tanszék 
felállítását. Dósa életkedve 
visszatért, megújult szor
galommal és lelkesedéssel 
kezdett a tanszék szervezé
sébe. Ugyanebben az évben 
jelent meg a hányatott sorsú 
Erdélyhoni jogtudomány.
A terjedelmes mű megjele
nése után, még az 1861-ben, 
a Magyar Tudományos Aka

démia levelező tagjai közé választotta.41 Székfoglaló elő
adását 1863-ban olvasták fel,42 melynek témája az éppen 
akkor sajtó alatt lévő, Az erdélyhoni evangelico reformá
tusok egyházi jogtana című munkája volt.43

Dósát még ugyanebben az évben a Tudományos Aka
démia tiszteleti tagjává választotta.44 Székfoglaló beszé
dét azonban már nem tudta megtartani. Először annak 
elhalasztását kérte báró Eötvös Józseftől, betegségére és 
temérdek elfoglaltságára hivatkozva,45 azonban mielőtt 
még befejezhette volna A jog biztonsága föltételeiről46 
című székfoglalójának megírását, 1867 novemberében 
meghalt.

1865-ben, a Schmerling lemondását követő politikai 
élénkülés idején Dósa Elek ismét közjogi feladatot kapott, 
ő képviselte Marosvásárhelyt az 1865 novemberében Ko
lozsváron megnyíló erdélyi országgyűlésen. Nehéz szív
vel hagyta otthon családját és tanári állását. A gyűlésen 
hosszú és heves viták zajlottak magyarok, székelyek, szá
szok és románok között. December 5-én Dósa egy két és 
fél órás beszédet tartott, amelyben hevesen támadta az uni
ót ellenzők nézeteit. „Az országgyűlési követekre azonban 
mély benyomást tett a Dózsa Elek41 beszéde. Látni való
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volt, hogy ily beszéd után ok nélkül valóság még továbbra 
is vitázni a magyaroknak, a mint hogy alig is élt még egy 
pár csak a felszólalási jogával. Dózsa beszédje után az el
lenfél támadására több tér nem volt, és így csak elismerést 
érdemeltek azok a férfiak, kik elég önmegadással bírtak 
szólási jogaiktól elállni, hogy végre a kapaczitálhatatlan 
ellenféllel szemben a tárgyalás véget érhessen. ”48

Ettől kezdve Dósa legfőbb célja Erdély és Magyaror
szág uniójának megteremtése volt.49 Az erdélyi képviselő
ket Pestre hívták az országgyűlésbe, amelyen Dósa ismét 
Marosvásárhely képviselőjeként vett részt. A miniszté
rium újraszervezésekor Horvát Boldizsár államtitkárnak 
kérte fel, Wenckheim Béla pedig Marosszék főtisztségét 
kínálta neki. Mindkettőt visszautasította, ismételve, hogy 
legfőbb célja az unió elősegítése.50 Végül az országgyű
lés a képviselőház másod-alelnökévé választotta.51 Dósa 
a képviselőház számtalan bizottságának munkájában részt 
vett, ebből legjelentősebb a Kodifikációs Bizottságban 
végzett tevékenysége, melynek elnöke is volt. Fontos fel
adatokat vállalt az Unió Bizottságban is.52 Az 1867-ben 
megjelent Országgyűlési Emlékkönyv úgy jellemzi, hogy 
„ igen jó l tudják képviselő-társai, hogy p. o. az unio- a co- 
dificáló-bizottságban nálánál élesebb itéletü, alaposabb 
készültségü férfiu kevés, az erdélyi jogok és szokások is
meretében gyakorlottabb, egy sem foglal helyet” .53

Dósa 1867. november 19-én, délben egy elhanyagolt 
lábsérülés miatt halt meg.54 Az országgyűlés képviselőháza 
a központi költségvetés terhére rendezte meg temetési szer
tartását55 a Nemzeti Múzeumban, ahol megjelentek a kép
viselőház, a főrendi ház, a kormány és a Tudományos Aka
démia tagjai, valamint a magyarországi egyházak vezetői. 
A gyászszertartást Török Pál szuperintendens vezette.56

Dósa Elek a történettudományba úgy vonult be, mint 
a székely kiváltságos nemesség konzervatív ideológusa.57 
Álláspontom szerint e felfogás az 1842. évi hírlapi vitában 
kinyilvánított véleményén alapul, amelynek teljes félreér
tése és félremagyarázása miatt billog került egész mun
kásságára és életére.

A marxista-leninista ideológiára támaszkodó (vagy 
erre kényszerített) történetírás új nézőpontokból közelí
tette meg a reformkor küzdelmeit, amelynek révén még 
messzebb kerültünk az események helyes értékelésétől. 
Trócsányi Zsolt, a neves Wesselényi-kutató sem említi 
műveiben a marosvásárhelyi jogtudóst.58 Csizmadia An
dor a Magyar választási rendszer 1848-1849-ben című 
könyvében is úgy utal Dósa Elekre, mint a „földbirtoko
sok érdekeinek ékesszóló védőjére”, aki az 1848. évi erdé
lyi országgyűlésen negatív szerepet játszott,59 és aki ugyan 
liberális volt, mégis éles szó- és tollharcot vívott Berzen- 
czey Lászlóval a székelyföldi jobbágyság felszabadítása 
felett.60

Az alapmű: az Erdélyhoni 
jogtudomány
Az Erdélyhoni jogtudomány Dósa Elek legfontosabb 
műve. Különlegessége, hogy Dósa nemcsak a történeti 
jogot kívánta összegyűjteni, hanem a hatályban lévő er

délyi szokásjogot is rögzíteni kívánta. Könyvét azonban 
gyakran csak tudományos forrásként használták, olyan tu
dományos munkának tekintették, amelyet ismerni kell, ha 
az érdeklődő Erdély jogtörténetének ’48 előtti szakaszá
val foglalkozik. A tudománytörténeti értékelések mind ez 
idáig elkerülték nemcsak a tárgyalt művet, hanem annak 
alkotóját is. Noha jelen tanulmány megírásáig közvetlen 
és személyes kapcsolat írásos bizonyítékára nem akad
tam, de mindenféleképpen figyelemre méltó adalék, hogy 
Dósa Elek 1830-as, német egyetemeken történő látogatá
sa idején Berlinben Savignyt hallgatta, pesti tanulmányai 
időszakában magánjogra Frank Ignácz oktatta. Ez lehet a 
magyarázata annak, hogy Dósa írásaira a realisztikus tör
téneti-jogi iskola komoly hatást gyakorolt, és alapművé
ben is igazolható nyomai vannak a kritikai-elemző tudo
mányos módszernek.61

A Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár Kézirat
tárában, a Dósa Elek által 1844-ben írt Erdélyhoni tör
vénytudomány bevezetésébe fűzve találhatók az Erdély- 
honi jogtudomány előszavának eredeti kéziratai.62 A két 
kézirat közül az egyiken Dósa kézírását, a másikon só
goráét azonosíthatjuk. A két kézirat és a nyomtatásban 
megjelent előszó összehasonlításával további informáci
ókhoz jutunk a mű keletkezésével kapcsolatban. A kü
lönbségeket nem külön, hanem a történések sorrendjé
ben tárgyaljuk.

Az 1848:7. törvénycikk 5. §-a úgy rendelkezett, hogy
„ Magyarhon Erdély mindazon külön törvényeit, és sza
badságait, mellyek a mellett, hogy a teljes egyesülést nem 
akadályozzák, a nemzeti szabadságnak, és jogegyenlőség
nek kedvezők, elfogadni s fentartani kész”. Teleki József 
kormányzó Erdély akkori legnagyobb jogtudósát, Dósa 
Eleket bízta meg azzal, hogy írjon minél rövidebb idő alatt 
egy átfogó művet Erdély hatályos írott és szokásjogáról, 
és lássa el magyarázattal, ezzel is megkönnyítve a „fen- 
tartható erdélyi jogviszonyok tekintetbevételét” az egye
sülés során.63

Valójában e mű kevésbé volt az eseti megbízás teljesíté
se, mint inkább többéves módszeres forráskutatás eredmé
nye. Ékes bizonyítéka ennek a Történeti Lapok hasábjain 
megjelent utolsó ismert, Dósa Elek által Wesselényihez írt 
levél is. Dósa ebben úgy fogalmazott, hogy „volt hazánk 
törvényei esméretére törvénytárunk tömkelegébeni buvár- 
kodás útján szert tenni nékem is 18 évi fáradozásba ke
rült”. Kéri barátját, hogy a tizennyolc évi kutatómunka 
nyomán Teleki József erdélyi kormányzó kérésére össze
állított, azonban a „kormányrendszer zsarnok mostohasá- 
ga” miatt korábban meg nem jelentethetett, Erdély jog
rendszerét összefoglaló művét segítsen Deák Ferencnek 
és az unió ügyéért felelősöknek eljuttatni. Második kérése 
arra vonatkozott, hogy Wesselényi kövesse figyelemmel 
a mű magyarországi fogadtatását, és írja meg neki, hogy 
van-e esély arra, hogy egyáltalán megkíséreljék a nyom
tatást. A mű valódi célját tekintve bizonytalanság olvasha
tó ki a levélből: „multunk jövendőben felmerülhető jogi 
kérdései megfejtését könnyítő kézi könyv gyanánt használ- 
tathassék, akár azért, hogy a volt külön hazánk jogi vi
szonyait tolmácsolandó történészetnek adatul szolgálhas
son. ”64 A válaszlevél eddig nem került elő.
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A szabadságharc alatt a kézirat eltűnt. Dósa hosszabb 
ideig kerestette, ahogyan az Előszóban írta, 1851-ben 
Pesten és Bécsben folytatott kutatásai során sem akadt 
nyomára.65 Az ekkoriban a passzív ellenállásba vissza
vonuló, címétől megfosztott kormányzó arra kérte Dósát, 
hogy készítse el még egyszer a munkát, ha másért nem is, 
hogy „ az egyetemes magyar történelem számára, Erdély 
jogviszonyait jobb időkig emlékezetben tartandó adatok 
szolgáltassanak”.66 Dósa emberfeletti önfegyelméről és 
elhivatottságáról tanúskodik, hogy 1853-ban teljesítette a 
kérést. Tovább emeli a mű rendkívüliségét, hogy -  mint 
ahogyan fentebb tárgyaltuk -  mindezt a börtönből haza
térve, könyvtára nélkül, megtört testtel és lélekkel tette. 
Egészsége valójában sosem állt helyre, gyakran törtek 
rá „szemfájások”, olykor még írni és olvasni is alig bírt. 
A betegség magyarázhatja azt is, hogy a végleges előszót 
(noha később módosították) Dósa sógora jegyezte le.

Fontos megjegyezni, hogy Dósa Eleknek nem volt sok 
ideje újraírnia művét. Mindennapi megélhetési gondjai 
nem hagytak sok időt az elmélkedésre. Ezen túl a szabad
ságharc leverését követő időszakban a régi erdélyi törvé
nyek megőrzésére irányuló törekvések magukban rejtet
ték akár a vonatkozó írásművek, kéziratok elkobzásának 
veszélyét is.67 A jogtudós szabadkozásából nemcsak a 
sokak által kiemelt szerénységére, hanem a hosszú évek 
alatt összegyűjtött erdélyi joganyag módszeres rendezé
sére és elemzésére is következtetni lehet. A háromkötetes 
mű második megírásánál kiemeli, hogy sietségéből faka
dóan „ ...rendszerbe iktatandott czikkeknekfennállott tör
vényeink rendszerében halmozásbóli válogatása közben 
czélellenes hibák követtettenek el, ’s a kiválasztottak is nem 
mindegyik iktattattak illő helyeikre... ”.68 A mű elkészültét 
követően Dósának nem volt elég pénze a kiadás költségei
re, sem Pesten, sem Kolozsváron nem talált olyan kiadót, 
amelyek felvállalták volna az előre kiszámítható politikai 
kockázatot. Éppen ezért Dósa biztos helyre rejtette a kéz
iratot. A következő évek a várakozás, a tudománytól való 
eltávolodás (eltávolítottság) és a megélhetés kényszere 
miatti ügyvédi munka jegyében teltek.

Dósa Elek 1856-ban a kéziratot elküldte Mikó Imré
nek, azzal, hogy ítélje meg: használhatónak tartja-e. Utalt 
arra, hogy opusát a „hatalom által bezárt jogtanári pályá
ja” lezárásának szánta.69 Beletörődni látszott, hogy sem 
tudományos, sem tanári munkáját nem folytathatja.

Végül az erdélyi előkelők siettek Dósa Elek segítségé
re, akik báró Bánfly János vezetésével egyesületet alapí
tottak, s a kiadás költségeit és gondjait magukra vállalták. 
Csupán a munka elvégzéséhez való hozzájárulásra volt 
szükség, amelyet gróf Mikó Imre az átruházott jogok bir
tokosa azonnal meg is adott.70

1867-ben az Erdélyhoni jogtudomány elnyerte a Tudo
mányos Akadémia nagydíját, amellyel a szerző 200 forint 
pénzjutalmat is kapott. A nagydíjat eredetileg Deák Fe
rencnek szánták, azonban a haza bölcsének művét kizár
ták, mivel az Akadémia szabályzata tiltotta, hogy olyan 
művet díj azzanak, amelyet azelőtt publikáltak. Az értékelő 
jelentés Dósa pályázatáról nagy elismeréssel szólt. A mű 
„ Erdély egész köz és magánjogát s jogtörténetét magában 
foglalván, nagy gonddal, szorgalommal s az adatokat lel- 
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kiismeretesen felhasználó ügyszeretettel összeálítva, nem 
csak alaposság, világosság s kimerítő terjedelmesség által 
kitűnő, hanem a maga nemében egyetlen, s így eredeti is, 
közhasznúságára nézve pedig szinte első helyet foglal el, 
mert mindazoknak, kik e munka megjelenése óta Erdély 
jogáról írtak s jövőben írni fognak, gazdag forrásul szol
gált és szolgáland, valamint az erdélyi jogtanuló ifjúság
nak megbecsülhetetlen kézi- s vezérkönyve. 71

Dósa Elek Erdélyhoni jogtudománya megelőzte Kautz 
Gyula Nemzetgazdaság s pénzügytan, Pauler Tivadar 
Büntetőjogtan, Wenzel Gusztáv Magyar s Erdélyországi 
magánjogtan, Hoffmann Pál Római magánjog rendszere 
című munkáit. A bíráló bizottság Dósa másik nyomtatás
ban megjelenő könyvét, Az erdélyhoni evangelico-refor- 
mátusok egyházi jogtana című munkáját72 is dicséretben 
részesítette.

A Hármaskönyv és az Erdélyhoni 
jogtudomány
A Hármaskönyv erdélyi hatásának jogtörténeti elemzése 
még várat magára. Dósa Elek művének a források pusztu
lása és a megmaradt archivált anyagok szétszórtsága miatt 
is kiemelkedő jelentősége van.

Köztudomású, hogy a Diploma Leopoldinum 3. cikke 
az erdélyi jogforrások közé emelte Werbőczy Triparti- 
tumát. Jelen dolgozat harmadik része csupán arra vállal
kozhat, hogy a Hármaskönyvet elhelyezze az Erdélyhoni 
jogtudomány jogforrástani rendszerében. A Hármaskönyv 
megjelenését Dósa művében kétféleképpen lehet meg
közelíteni. Egyrészt ahogyan Dósa Elek ismertette Wer
bőczy művét, másrészt ahogyan a Werbőczy által össze
foglalt szokásjog megjelent az erdélyi jogrendszerben. Az 
utóbbi vizsgálati lehetőséget újabb két részre lehet bon
tani: a jogintézmények egyedi megoldásaira és az egész 
művet átszövő jogelvekre és maximákra.

Werbőczy művét Dósa hosszasan elemezte.73 Először a 
mű keletkezésének történetét mutatta be, majd ezt köve
tően a Tripartitum szerkezeti sajátosságait taglalta. Ezt kö
vetően Dósa meglepő módon nem a különböző kiadáso
kat sorolta fel, hanem az első kiadást követő új abb verziók 
sajátosságait emelte ki. „A hármas könyv valamennyi ki
adásai magán vállalat eredményei levén, ezek közül egyet 
sem lehel teljes hitelességűnek tartani; ilyennek csak azon 
kiadás tartathatván, mely a törvényhozó hatalom kezelői 
által eszközöltetett, vagy legalább szokott innepélyesség- 
gel hitelesittetett. Az eredeti kiadást azonban a többinél 
hitelesebbnek méltán tarthatni, a mennyiben az a szer
kesztő fe l ügyelete alatt jelent meg. ”74

Dósa Elek munkájának, nézőpontjának és módszeré
nek jellegzetességeit összehasonlító elemzés segítségével 
mutathatjuk be. Egy céljában és volumenében hasonló 
műnél, Frank Ignácz Az osztó igazság törvénye Magyar
honban című munkájánál részletesebben sorolta fel Dósa 
az egyes megjelent Tripartitum-kiadásokat, azonban kri
tikát nem fűzött azokhoz.75 A művek alaki összehasonlító 
vizsgálata is szolgálhat új információval a két tudós köze
lítésmódjáról, de a módszer használatának további indo-
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kolásául szolgálhat az a hipotézis, miszerint Frank Ignác 
művei komoly hatással voltak a tanítványra, Dósa Elekre.

Frank Ignác nyolcvan oldalt kitevő Alapismeretek című 
fejezetének jogforrástani része az írott törvények és a szo
kás ismertetésére oszlik. Werbőczy életének és munkássá
gának rövid összegzése és a Hármaskönyv ismertetése a 
szokásjogi rész majdnem felét teszi ki. A szokás természe
tével azonban csupán tíz oldal foglalkozik. Az Erdélyhoni 
jogtudomány negyvenoldalas jogforrástani bevezetőjének 
fele viszont szokás ismertetése. Dósa hangsúlyosan fog
lalkozik a szokás törvénytől való elhatárolásával, kelléke
ivel, törvénymagyarázó, törvénypótló, törvényrontó erejé
vel. Művében nagy terjedelmet szentel az érvényben lévő 
szokásnak, alaposan elemzi annak keletkezését és hossza
san taglalja a „ törvény gyanánt használható érvényes szo
kások” gyűjteményeit. Ezek alapján megállapítható, hogy 
Frank Ignác Az osztó igazság törvénye Magyarhonban 
című munkájában a súlypont inkább a törvényeken van, 
míg Dósa Elek Erdélyhoni jogtudományában a szokás áll 
a tudományos vizsgálat középpontjában.

Az előbbi fejtegetés indokoltságát tovább erősíti az a 
tény, hogy Dósa negyvenoldalas jogforrástani bevezetőjé
ben több mint negyven utalás történik Werbőczy Hármas
könyvére.

A szokás fogalmát a Hármaskönyvből vette, és az el
határolás szempontjai is Werbőczy gondolatait követik: 
„mint a hallgatag a nyílván kijelentettől [...] mint írott 
a nem írottól [...] mint pillanatnyi a folytonostól. ”76 Tör
vényhozó hatalommal, a Hármaskönyv szerint, a fejede
lem a néppel együtt bír,77 a szokás törvényi erejűvé a nép 
(melyet az 1791:11. tc. értelmében az országgyűlés képvi
sel) által hallgatólagos jóváhagyása vagy ellen nem mon
dással való beleegyezés által válik.78 E felfogásban azt a 
szabályt lehet szokásnak nevezni, amelynek törvényként 
való használatát az országgyűlés elnézés, vagyis ellent 
nem mondás által tanúsította.79

A szerző részletesen tárgyalja a szokás törvényrontó 
erejét. A tárgybeli három pontban Dósa ismerteti Wer
bőczy kapcsolódó elméletét, majd a második fejezet cí
mében a szokás törvényrontó erejét kérdőjelezte meg. 
A harmadik pontban azon véleményének adott hangot, 
miszerint ezek a törvények erejének gyöngítésére irányuló 
felfogások károsak. Ezt a véleményét kilenc pontban fog
lalja össze. Lényege, hogy a Hármaskönyv előbeszédé- 
ben foglaltak alapján, a szokásnak bizonyos cselekvéssel 
kell kezdődnie.80 Dósa ebből arra a következtetésre jutott, 
hogy ez a törvényrontó szokásra is alkalmazandó, azzal

a különbséggel, hogy természetéből fakadóan olyan cse
lekménnyel kell kezdődnie, amely törvénybe ütközik.81 
Noha a cél az lenne, hogy ennek segítségével az igazság 
és méltányosság elveinek ellentmondó törvények káros 
hatásának elejét vegyék, a szokás e törvényrontó ereje a 
jogok sérthetetlenségét és az alkotmányos szabadságot 
biztosító törvények megdöntésére is használható lenne.82 
Dósa hangsúlyozza, hogy nem lehet egy alkotmányos 
„polgárzatra” nagyobb veszélyt elképzelni annál, ha a 
törvényhozói, a bírói és végrehajtói működéséinek alkot
mány szerinti egyensúlya megbillen. Már pedig a szokás 
törvényrontó ereje a hatalmát éppen ezen egyensúly zava
rásában gyakorolja.83

Dósa Elek véleménye nem magyarázható mással, mint 
annak az uralkodói törekvésnek az opponálásával, amely 
a székely kiváltságokat fej és jószágvesztés esetén úgy 
próbálta meg felszámolni, hogy jogellenesen meggátolta a 
székely vagyon visszaháramlását a családra, magszakadás 
esetén a székely népre. Ezzel vált lehetővé, hogy szemé
lyükben más jog alá tartozó, az uralkodóhoz hű emberek 
települtek be Székelyföldre. Ez a folyamat olyan társadal
mi széttagoltságot okozott, amely ellehetetlenítette a re
formkori erdélyi úrbér haladó reformját.

***

Dósa Elek Erdély egyik legnagyobb hatású jogtudósa 
volt. Nemcsak politikai tevékenysége, hanem jogtudo
mányi művei is hatottak Magyarország és Erdély köz
életére. Politikus, jogász, publicista tanítványai komoly 
befolyást gyakoroltak Erdély közéletére. Az Erdélyho- 
ni jogtudomány nem csupán leghíresebb tudományos 
munkája, hanem közéleti életművének összegzése is. 
A Magyar Tudományos Akadémia nagydíja pedig mél
tó jutalma, elismerése volt egy küzdelmes, nélkülözést 
és szenvedést ismerő, de példaértékű, munkás életútnak. 
Úgy vélem, hogy Dósa Elek tudományos életútja, jogtu
dósi tevékenysége további tudományos elemzések méltó 
tárgya lehet.

„Ha sikerülend magyarhoni testvéreinknek az erdély- 
honi fentartást érdemlő jogviszonyok megismertetésére 
szolgáló adatokat nyújtanom, korosabb hazámfiai fejében 
és szivében törvényeink elhomályosult emlékezetét föluji- 
tanom, és az ifjú nemzedékben a tisztelet és kegyelet érzel
meit ősi alkotmányunk iránt meggyökereztetnem: kimond- 
hatlan örömemre leend, s gazdagon érzendem magamat 
jutalmazva munkámra tett fáradságomért. ”84

Na g y , Pé t e r

Das Tripartitum und das Werk „Rechtswissenschaft in der Siebenbürger Heimat” von Elek Dósa
(Zusammenfassung)

Die Studie befasst sich mit der Auslegung des Tripar- 
titums von Werbőczy im Werk des Siebenbürger Wis- 
senschaftlers Dósa. Das Tripartitum fügte sich nach 
der Dreiteilung Ungarns auch auf dem Gebiet Sieben- 
bürgens allmahlich ins Gewohnheitsrecht, die Gerichte 
berücksichtigten es bei der Urteilsfindung. Die 1691

erlassene Diploma Leopoldinum verlieh dem Triparti
tum -  mit Ausnahme der Widerstandsklausel -  Geset- 
zeskraft in Siebenbürgen. Eine rechtshistorische Analyse 
der Wirkung des Tripartitums in Siebenbürgen lasst auf 
sich noch warten. Das Verschwinden von Quellen und 
das zerstreute Vorhandensein noch erhaltener archivier-
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und der Politik aktiv tatig, und auch seine rechtshisto- 
rischen Werke beeinflussten das öffentliche Leben Un- 
garns und Siebenbürgens. Die Rechtswissenschaft in 
der Siebenbürger Heimat ist nicht nur sein berühmtestes 
Werk, sondern sie ist gleichzeitig auch die Zusammen- 
fassung seines wissenschaftlichen Lebenswerks.

ter Materialien verleihen dem Werk von Elek Dósa eine 
besondere Bedeutung. Die Besonderheit des Buches be- 
steht in der Absicht des Verfassers, nicht nur das histori- 
sche Recht darzustellen, sondern auch das in Siebenbür- 
gen geltende Gewohnheitsrecht schriftlich festzuhalten. 
Elek Dósa war auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts
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Alapvetően egyetértés van abban, hogy a magyar
országi alkotmánybíráskodás1 kialakulásának -  az 
európaihoz hasonlóan -  két közvetett és egy köz

vetlen külföldi előzménye van. Előbbiek között részben 
az angol Edward Coke bíró 1610-ben kifejtett álláspontját, 
miszerint a törvényhozó hatásköre nem korlátlan, részben 
intézményesült formában az amerikai Legfelsőbb Bírósá
got említik.2 Utóbbi Európában „az alkotmánybíráskodás 
kialakulására és elterjedésére”3 erőteljes hatással volt, és 
vált „a majd csak Hans Kelsen4 nyomán létrejövő óvilá
gi alkotmánybíróságok fő példaképévé, prototípusává”5. 
Mindamellett, hogy az egyes államok által választott szer
vezeti megoldásokban a hagyományos jogintézmények,
és a szerves fejlődés is meghatározó volt. Ténylegesen 
-  Kelsen nyomán -  az 1920-as években jelentek meg az 
első alkotmánybíráskodó szervezetek: előbb az osztrák6, 
majd a weimari7 alkotmányban, illetve Csehszlovákiában 
és Spanyolországban történtek erre irányuló kísérletek8, 
valamint a francia jogtudomány is felvetette a kérdést9. 
Ennek ellenére zömében azonban csak a második világ
háború után jelennek meg a klasszikus alkotmánybírósági 
funkciókat gyakorló szervezetek.10

A magyar alkotmánybíráskodás normatív szabályozás
ban megjelenő gyökereinek vizsgálatakor ugyancsak az

Rónay Zoltán

Alkotmány őr szék
Kossuth alkotmánytervének 
továbbélése a magyar 
Alkotmánybíróságra vonatkozó 
szabályozásban

az alapvetően szilárdnak tekinthető álláspont, hogy az Al
kotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény meg
alkotásáig „a magyar közjogban az alkotmánybíráskodás
klasszikus funkcióit gyakorló intézménnyel nem találkoz- 
hatunk”.11

Érdekes módon azonban a Kossuth Alkotmánytervé
ben12 megjelenő Alkotmány Őr szék13 intézményére ke
vés utalást találunk.14 Ez különösen azért meglepő, mert 
rápillantva az európai alkotmánybíráskodás történetére, 
igencsak figyelemreméltó, hogy Kossuth 1851 és 1859 
között mennyire előremutató és korszerű, bizonyos ele
meiben később garanciaként megjelenő vagy éppen az

41


