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Miről szól ez a lecke? 
 

Ebből a leckéből megismerheti a 
dekretális (jogi) források fogalmát, il-
letve azok legfontosabb jellemzőit. A 
lecke bemutatja a jogi források kö-
zös, a történelmi megismerés szem-
pontjából fontos jellemzőit, vala-
mint legfőbb típusaikat. 
 

 

Tanulási javaslat: 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges idő 45 perc. A feladat megoldása kb. 25 perc. 
 
A tanulást eredményesebbé teheti, ha az egyes fejezetek végén saját szavaival összefoglalja 
a megszerzett ismereteket, a legfontosabbakat pedig fel is jegyzi. A tanultakat a Tudásmérő 
feladatok megoldásával mélyítheti el.  
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A Magyar Törvénytár 1696-ban, 
Nagyszombatban készült kiadá-
sának címoldala, amely magá-
ban foglalja Werbőczy István 
Hármaskönyvének szövegét is. 

 

  

1. A dekretális kútfők fogalma 
 

A történelmi múlt vizsgálatához kapcsolódóan összefoglaló névvel dekretális kútfőknek nevezzük 

azokat a forrásokat, amelyek az emberi együttélés különböző szabályait tartalmazzák. Szűkebb ér-

telemben ezeken a jogszabályokat, törvényeket értjük, de tágabb értelemben ide tartoznak a kü-

lönböző nem kodifikált szabályok is, mint például a szokásjog. A dekretális kútfők legtágabb fogal-

mába beletartozik a jogi iratanyag is, vagyis mindazon iratok, amelyek a jogszabályok alapján, illetve 

azok alkalmazása során keletkeztek. Levéltártudományi szempontból így a jogi iratanyag keletkez-

het valamely törvénykezési aktus előtt vagy után. Előbbi csoportba tartoznak a jogszabályok és 

mindazon jogi normák, amelyek a jövőre vonatkozóan kötelező cselekvésformákat írnak elő (pl. 

törvények), utóbbiba pedig azok az iratok, amelyek az előírt normák megszegése következtében 

keletkeznek (pl. peres iratok). 
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2. Mire jók a dekretális források? 

 

Az emberi élet közösségi szerveződésének alapvető feltétele az együttélés szabályai-

nak lefektetése. Ezek a szabályok elemi szinten a közösség fennmaradásának és továbbélés-

ének kulcsát jelentik. A közösségi életet, az egyén és közösség viszonyát meghatározó szabá-

lyok – természetesen még csak íratlan szokások formájában – már az ősközösségi hordákban, 

a történelem előtti időkben is léteztek. E szabályokra akkortól lett nagyobb szükség, amikor 

az emberi közösségek a zsákmányoló életmódról a termelő életmódra váltottak, és ennek 

hatékonyabbá tétele érdekében államokba szerveződtek. A korábbiakhoz képest sokkal több 

ember sokkal bonyolultabb és egymásétól sokkal jobban függő tevékenységének összehan-

golása csak közös szabályok mentén volt lehetséges. Az ókorban az öntözéses földművelést 

folytató kultúrákban megalkották és már írásba is foglalták az első jogszabályokat. Mivel a dek-

retális források az ember közösségi életének alapköveit, egyben a mindennapi élet kereteit 

is jelentik, ezért segítségükkel az egyes társadalmak működésének legmélyebb rétegeibe 

nyerhetünk bepillantást. E források alapvetően kétféle vizsgálati szempont érvényesítését 

teszik lehetővé: 

 

1. Milyen állapotok jellemzik az adott közösség életét az adott jogszabály megszületése?  

2. A törvényalkotó számára milyen állapot lenne ideális? 

 

Míg az előbbire adott válasz a korabeli valóságot tükrözi, addig az utóbbiara vonatkozó vála-

szok a jövőre vonatkozó törekvést, szándékot mutatják. 
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3. A dekretális források általános jellemzői 

 

Mivel a dekretális források általában szélesebb társadalmi csoportok, nagyobb közös-

ségek számára alkotott általános, mindenkire vonatkozó szabályokat jelentenek, ezért kevés 

szubjektív elemet tartalmaznak. A dekretális források megszövegezője, lejegyzője semleges 

kapcsolatban van írása tárgyával, ezért személye semmilyen formában nem befolyásolja a for-

rás tartalmát. A dekretális források objektív források, lejegyzőjük személye érdektelen, ezért 

általában nem is ismert. Mindezek nyomán a dekretális források általában a valóságról csak 

nagyobb léptékű kép megrajzolására alkalmasak. Egy részük azonban (pl. periratok) az egyéni 

életutak megismerésére, mikrotörténelmi kutatások elvégzésére is alkalmas, illetve induktív 

vizsgálatokat is támogatnak (pl. a jobbágyság helyzetének jobb megismerése az úriszékek ira-

taiból). 

 

A dekretális források fontos sajátossága, hogy statikus források, vagyis csak egyetlen 

pillanat lenyomatait jelentik. Egyetlen törvénykezési emlék alapján csak korlátozott következ-

tetések levonására lehetünk képesek. Ezért e forrásokat érdemes diakron módon is vizsgálni, 

vagyis az élet azonos részletére (pl. magántulajdon védelme) vonatkozó több időszakból szár-

mazó jogforrást összevetni, illetve az adott jogszabály tényleges alkalmazását, megvalósulását, 

sorsát is megvizsgálni. 
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4. A dekretális kútfők főbb típusai 

  

4.1. Törvények 

 

Az emberi jogalkotás legrégebbi eredményét a törvények (leges) jelentik. Törvények az 

első államok kialakulásától kezdve léteznek. Az egyik legrégebbi, kb. 4000 évvel ezelőtt kelet-

kezett ilyen emléket az óbabiloni uralkodó, Hammurapi törvényei jelentik. E jogszabályok iga-

zából ún. igazságos ítéletek, amelyeket feljegyezve a későbbiekben hasonló ügyekben irány-

mutatásul, precedensként használtak. A törvények szövege általában nem tartalmaz informá-

ciót a megalkotásuk módjára vonatkozóan, de a törvénykönyvek bevezetője a törvény keletke-

zési körülményeit (cél, motiváció, megváltoztatandó állapot stb.) gyakran leírja. A magyar tör-

vényalkotás korai időszakában például a dekrétumokat a király – a főpapokból és világi nagy-

urakból álló királyi tanács meghallgatása után – lényegében személyes döntése alapján adta ki. 

Magyarországon a 13. század végén jelent meg, de csak a 15. század közepére, a rendiség kiala-

kulásával rögzült az az elv, hogy a törvényalkotás a király és a rendek együttes joga. Az ország-

gyűlési törvények kezdeményezési, elfogadási, szentesítési és kihirdetési rendje ezután évszá-

zadokon keresztül a magyar jogrend egyik alapvető tényezője lett. 
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Buda város jogkönyvét (Ofner Stadtrecht) a 15. század első évtizedeiben állították össze. 

Rendeletei a város életének minden fontosabb területét részletesen szabályozták. A jogkönyvet 

németül írták, mert a város lakosságának többsége német területről származott, így a város 

„hivatalos nyelve”  német volt. 

 

  

4.2. Rendeletek 

 

A rendelet a törvénynél alacsonyabb szintű jogszabály, amelyet általában nem a tör-

vényhozó intézmények, hanem a végrehajtó hatalom szervei adnak ki. A leggyakoribb rende-

letalkotók: király (államfő), kormány, miniszter, területi vagy egyéb önkormányzattal rendel-

kező testületek (megye, város, céh stb.). A latin nyelvű történeti források a rendeletet több 

névvel illetik: decretum, edictum, mandatum, ordo, patens, resolutio stb. A magyar történelem 

bizonyos korszakaiban (felvilágosult abszolutizmus, Kádár-korszak) azonban bizonyos rende-

letek a törvény erejével is bírhattak. A rendeletek sokszor jóval részletesebbek a törvényeknél, 

sőt számos esetben éppen azok tartalmának konkretizálására szolgálnak (végrehajtási rende-

letek). 
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Werbőczy István Hármaskönyvének címoldala (1779-es kiadás) 

4.3. A szokásjog 

 

Kezdetben a szokásjog (consuetudo) alkotta a közösségi normák legalapvetőbb keretét. A szokás-

jog lényegében az íratlan formában létező és a mindennapi gyakorlat által tovább örökített viselkedésfor-

mák összessége volt. A szokásjog a szűkebb (falu) és a tágabb (állam) közösségek szintjén is létezett, 

íratlan volta miatt kevésbé volt egységes, gyorsabban és könnyebben változott, mint az írott törvények. 

A szokásjog nagy jelentőségét mutatja, hogy sokszor írásba is foglalták (szokásjogi gyűjtemények, jog-

könyvek), illetve magára a törvénykezési gyakorlatra is közvetlen hatást gyakoroltak. Magyarországon, 

a magyar jogfejlődésben különösen is jelentős volt a szokásjog szerepe, a középkori oklevelek a törvé-

nyek helyett rendre „az ország régi szokására” (antiqua regni consuetudo) hivatkoztak. A szokásjog sze-

repe kapcsán külön is kiemelendő a Werbőczy István, országbírói ítélőmester által összeállított, három 

fő részéről Hármaskönyvnek (Tripartitum) nevezett szokásjog gyűjtemény. Ezt Werbőczy 1514-ben ter-

jesztette az országgyűlés elé, amely el is fogadta, ám mivel királyi szentesítésére és kihirdetésére nem 

került sor, ezért törvényerőre sem emelkedett. Így törvénykönyv helyett csak jogkönyvnek tekinthető, 

ám 1848-ig a bíráskodási gyakorlat alapművének számított, jelentős jogerővel bírt, kiemelkedő tekinté-

lye pedig nem kis szerepet játszott a magyar jogfejlődés megmerevítésében. 



9 
 

 

 

Feladat: 

Az alábbi céhszabályzat segítségével mutassa be a céhes termelés itt szabályozott elemeit! Csoportosítsa az egyes szabályokat aszerint, hogy milyen 

területre vonatkoznak! Vajon mivel foglalkozhattak ebben cégben? 

 


