
Bárén egyetlen kamara tagságát vizsgáltam, mégis ki
jelenthetem. hogy ezt az apologetikus alapmítoszt vég
leg el kell temetnünk. Ezért számolnunk kell a konflik
tusokkal is, és ezért nagy elismerésre, osztatlan lelke

sedésre nem mindig számítok, azonban a történelmi 
igazság és tisztánlátás érdekében mindenféleképpen 
folytatni kell a kutatást, a múlt teljes feltárását.

Barna Attila

Werbőczy-forrást avattak 
Mátraalmáson

2005. október l-jén több szervezet és egyesület tár
sadalmi összefogása eredményeként került sor az évti
zedek óta elhanyagolt Werbőczy-forrás újbóli felavatá
sára. Ebből az alkalomból beszélgettem Győr-Moson- 
Sopron megye jogász társadalmának két ismert tagjá
val. Horváth József volt köztársasági megbízottal, aki 
jelenleg ügyvédként tevékenykedik a megyeszékhe
lyen, és Écsi Bélával, a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Ügyvédi Kamara elnökével.

-  Hogyan merült fe l az ötlet, hogy győri jogászok 
Werbőczy-forrást avassanak a Mátrában? -  kérdeztem 
Horváth József ügyvéd úrtól.

-  Körülbelül két évvel ezelőtt Peták István úr, a Ma
gyar Televízió első szabadon választott elnöke, aki a 
Magyar Turista Egyesületnek is az elnöke, hívta fel a fi
gyelmemet arra, hogy van a Mátrában egy Werbőczy- 
forrás. Mátraalmás légvonalban két-három kilométerre 
található a galyatetői nagyszállótól, erdészeti úton kö
rülbelül hat kilométerre, a jelzett turistaúton pedig há
rom-négy kilométerre. Ettől a falutól kb. fél óra járásra 
van a Werbőczy-forrás, amit most mi egy emlékmű lét
rehozásával újra felrajzoltunk a térképre. A térképen 
ugyan eddig is szerepelt, de a régi emlékmű nem volt 
meg. mert széthordták. Sajnos a turistaműveknek ez lett 
a sorsa, szétverték őket a szó szoros értelmében a hábo
rú után, főleg az ilyet, aminek Werbőczy volt a neve. A 
mi generációnknak -  én ugyanis már a háború után jár
tam iskolába -  Werbőczyt mint egy népnyúzó, a 
Hármaskönyvben a jobbágyok terheit növelő negatív 
személynek ábrázolták. Ámbár tudtuk, hogy a 
Hármaskönyvet ő állította össze, de azt nem tudtuk, 
hogy ez egy európai értékű jogforrás, ahogyan a 
Schwabenspiegel és a Sachsenspiegel, ezért ez a mi ma
gyar jogkönyvünk egy különleges érték. Arról már nem 
is beszélve, hogy számos előremutató jogintézményt ta
lálhatunk ebben a jogkönyvben.

-  Mondana egy példát?
-  Amikor a regionális közigazgatásáért dolgoztam, 

fedeztem fel Werbőczynek egy szabályismertetését. A 
generális congregatiokról -  a vármegyei közgyűlések
ről -  írja, hogy nem állottak egyetlen más hatóság juris- 
dictioja alatt sem, ami nagyfokú autonómiájukat mutat
ja. Amikor az európai regionális felfogást hozzák ne
künk példának, akkor azt mondom, hogy szégyellje ma
gát mindenki, aki nem tudja, hogy ezt mi messze meg
előztük. Nekünk a 16. században volt egy -  mondjuk 
így -  liberális-feudális közjogi intézményünk, most pe-
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dig feudális-liberális intézményeink vannak, ami óriási 
különbség.

Ennek ellenére sohasem hirdették ki. csak szokásjogi 
szabályként alkalmazták a Hármaskönyvet.

Werbőczy életútja sajátos volt, áldozatul esett a főúri 
ligák harcának, tekintettel, hogy ő nem nagybirtokos, 
hanem „agybirtokos” volt inkább, és így nem volt kellő 
politikai súlya. Ugyanezen okból nádorsága sem tartott 
tovább egy évnél és pályafutását a .szolgamagyarok ta
rájaként fejezte be. Emlékét pedig olyan mélyen kiirtot
ták a köztudatból, hogy jelenleg -  ha jól tudom -  ez a 
második Werbőczy-emlékmű Magyarországon. Pedig 
ahogyan Kállay professzor avató beszédében elmondta, 
kifejezetten Werbőczy munkája kapcsol bennünket az 
európai jogtörténethez, és ez azt hiszem, a mai állandó 
európai hivatkozások közepette nem kevés. Meg kell 
becsülni azokat a nemzeti gondolatokat, jogi intézmé
nyeket, amelyek messze megelőzték korukat. És ha már 
a vesszőparipámmal előhozakodtam, szeretnék látni ma 
Magyarországon a XXI. században olyan korszerű köz
jogi szabályozást a régiók vonatkozásában, amilyen 
Werbőczy korában volt, amelyről ma is elmondható, 
hogy messze meghaladja a korát.

-  Hogy került Werbőczy éppen a Mátrába?
-  Úgy. hogy a miskolci ügyvédek foglaltak egy forrást 

és mivel egyesületük névadójának Werbőczyt választot
ták, így a forrást is róla nevezték el. A forrásfoglalás egy 
külön eljárás volt akkoriban. Ha volt egy nevenincs for
rás. akkor egy egyesület, jogi személy, vagy erre jogosult 
szervezet „elkeresztelte”. Ebben az esetben nevezhetném 
úgy is, hogy „jogforrássá” avatták, avattuk.

-  Jól értem, ez a kezdeményezés többről szólt, mint 
egy emlékmű felavatásáról ?

-  Úgy gondolom, hogy nemzeti értékeinket nem be
csüljük meg. ezért fontos minél szélesebb körben azok 
tudatosítása. Példaként hozhatnám a Szent Korona-tant. 
Nem tudom elképzelni, hogy egy magyar alkotmány 
úgy létrejöjjön, hogy legalább a preambulumban ne sze
repeljen a magyar Szent Korona-jog, ami egyébként 
egy intézményes szabadságjog. Egy angol professzor 
mondta erre, hogy sárarany, vagyis a magyarok az ara
nyaikat (értékeiket) a sárba hajítják, mert nem becsülik 
nemzetüket, kultúrájukat, jogtörténetüket. Ezt jelentette 
ez a sommás kifejezés. Ez azért különösen szép, mert 
Móricznak is van hasonló című regénye, tehát a foga
lom a köztudatban ismert.

-  Miért karolta fe l a Nógrád megyei településen a 
Werbőczy-forrás sorsát a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Ügyvédi Kamara, és személy szerint Ön is? -  kérdez
tem Écsi Bélától.

-  Horváth József ügyvéd úr hívta fel a figyelmemet 
arra, hogy létezik ez a forrás és hogy szeretnék felújí



tani. Az előkészítés során kiderült, hogy a régi Werbő- 
czy-forrást -  ez a mostani forrástól pár méterre volt -  
valamikor a két világháború között természetjáró fiatal 
ügyvédek fedezték föl és gondozták. Ekkor gondolt ar
ra Peták István, akit én is személyesen jól ismerek, 
hogy ez a tény -  azon kívül, hogy a forrás Werbőczy 
nevét viseli -  talán a jogásztársadalom szélesebb köré
nek is felkelti a figyelmét. Mikor megtudtuk, hogy 
mekkora a felújítás költségvetése, az erkölcsi támoga
tás mellett a financiális feltételek megteremtésével is 
csatlakoztunk ehhez az elképzeléshez. Annál is inkább, 
mert időközben utánanéztünk a forrás történetének és 
kiderült, hogy a miskolci egyetem alapítása után (a 
Miskolci Egyetem jogi karát 1981-ben alapították -  K. 
V.) fiatal joghallgatók pártfogolták volna, de végül 
nem merték, hiszen a vélemény Werbőczyről akkortájt 
meglehetősen negatív volt.

-  Ön szerint manapság hogyan ítéli meg a jogász tár
sadalom Werbőczy életművét?

-  A rendszerváltás után ez a kérdés nyilvánvalóan új 
dimenziót kapott, bár Werbőczy személye a mai napig 
megosztja a jogász társadalmat, nem is beszélve az őt 
ismerő nem jogász értelmiségről. Ennek ellenére úgy 
gondoltuk, hogy tevékenységének nem az árnyoldalait 
nézzük, hanem azt, hogy az általa összegyűjtött jog
anyag. illetve annak publikálása Európában is egyedül
álló és így, mint a magyar jogtörténet rendkívül jelentős 
alakjának szentelt emlékhely létrehozását, mindenkép
pen támogatjuk. A forrás nagyon szép helyen található, 
nagyon sokan járnak arra, isznak a friss forrásvízből, 
egy kicsit leülnek, és ha közülük néhányan elolvassák

az ott leírt ismertetést, akkor mi megtettük a magunkét, 
hiszen ez már önmagában hozzájárul Werbőczy mun
kásságának szélesebb körben való megismertetéséhez.

-  Terveznek hasonló akciót a közeljövőben?
-  Igen, hiszen már ez az akció is példaértékű össze

fogást mutatott, mivel a Magyar Turista Egyesület, a 
Bátonyterenyei Erdészet, Mátraalmás falu lakossága és 
a jogász társadalomból egy-két ember vett benne részt, 
tehát egyébként össze nem kapcsolható területek képvi
selői fogtak össze. Maga az avatás is egy nagyon szép 
esemény volt; annak ellenére, hogy zuhogott az eső, na
gyon sokan megjelentek, maga az egész műsor, a meg
emlékezés és Kállay professzor beszéde megható volt, 
jó volt ott lenni.

-  Talán van is már konkrét tervük?
-  Igen, Peták úfnak máris van konkrét ötlete, amely 

a természetbarát és a jogász társadalom érdeklődésére 
ismét egyaránt számot tarthat. Dr. Zsitvay Tibor 1926. 
októberétől 1929. februárjáig a képviselőház elnöke, 
1929. február 4.-től 1932. október 1-ig pedig igazság
ügyi miniszter volt. Munkássága példa értékű, mutatja 
ezt többek közt az is, hogy a parlament első holocaust 
napján Schweizer főrabbi úr mint igaz embert említette. 
Kedves városában. Visegrádon úgy tartják, hogy Ő volt 
a legbátrabb magyar jogász. Ezen kívül volt a turista 
szövetség elnöke is. A róla elnevezett Visegrád feletti 
nagy-villámi kilátót a Turista Egyesület nemrégiben 
visszakeresztelte az ő nevére, és Zsitvay kiállítást kí
vánnak benne rendezni. Reméljük, ezt a tervet is sikerül 
megvalósítanunk.

Katona Viktória

A  szerző 1971-ben született Budapesten. Középisko
lai tanulmányait a Szent László Gimnáziumban vé
gezte. majd 1989-ben felvételt nyert az ELTE törté

nelem -  levéltár szakjára, ahol 1994-ben, illetve 1995-ben 
történelem előadói és levéltáros oklevelet szerzett. Bács
kai Vera professzorasszony vezetésével 1991 óta folytat 
kora újkori várostörténeti kutatásokat, s publikál e téma
körben. 1993 óta kutatói ösztöndíjasként magyarországi 
és szlovákiai városi levéltárak anyagát kutatta, illetve bé
csi, krakkói és ljubljanai levéltárakban is több hónapot el
töltött. Doktori tanulmányait az ELTE BTK Gazdaság- és 
Társadalomtörténeti Doktori Iskola hallgatójaként 1995 
és 1998 között végezte. 2001-ben védte meg doktori érte
kezését, amely a most bemutatandó mű alapja.

H. Németh István 1994-től a Magyar Országos Levél
tár tudományos munkatársa, a Magyar Kamara Archívu
mának referense, számos elektronikus alapú forráski
adás szerzőtársa, illetve szerkesztője. Kutatási területe a 
kora újkori magyar gazdaság- és társadalomtörténet, 
ezen belül a várostörténet.

Az értekezés a 16-17. századi magyarországi város- 
fejlődés politikai és gazdaságpolitikai tényezőit mutatja 
be. A szerző a vizsgált területet az eddig ismeretlen fel
ső-magyarországi városszövetség (Kassa, Lőcse, Bánfa, 
Eperjes, Kisszeben és Késmárk) e területen folytatott te-
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vékenységével mintázza. Kutatásainak nézőpontja egye
di, hiszen a témát eddig csupán a korszak országgyűlé
sein hozott törvénycikkeket vizsgálva mutatták be, mé
lyebb szintű, „polgárközeli” elemzésére eddig nem ke
rült sor. A kora újkori várospolitikát Magyarország tör
ténetének e két évszázadában a török hódítás és annak 
kiterjedését megakadályozó Habsburg-kormányzat tö
rekvései befolyásolták. A bécsi udvar Nyugat-Európá- 
ban sem ismeretlen, központosító, majd abszolutista vo
násokkal felruházott kormányzati módszereit a török ki
hívás méginkább felerősítette: a döntéseket a háború 
igényeihez kellett idomítani. A városok helyzetét Euró- 
pa-szerte az államok beavatkozási kísérletei határozták 
meg, az európai városok a korszakban az állam által sza


