
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



bályozott keretek között védhették érdekeiket. A városz- 
szövetség sűrű levelezése, az állami kormányzati szer
vekkel folytatott alkuk dokumentumai segítségével be
mutatható az a folyamat, amely a magyarországi váro
sok állami ellenőrzését a 18. századra egyértelművé tet
te, és amely befolyásolta a városok gazdasági lehetősé
geinek körvonalait. Az adó és más katonai terhek, az 
iparés kereskedelem területén bekövetkezett változások 
mellett a kötet bepillantást enged a korszak hadsereg
szállítóinak üzleti tevékenységébe, a polgárság és a ka
tonaság. és városban lakó nemesek és kamarai alkalma
zottak konfliktusaiba, a városok érdekeit szabályozó 
polgári elit és az uralkodók, illetve az állami tisztviselők 
között létrejött alkuk hátterébe.

A mű két kötetes. Második kötetének jelentős része a 
feldolgozott forrásokat és szakirodalmat tartalmazza, 
amelynek gazdagsága bámulatos. A két kötet 528, illet
ve 394, azaz összesen 922 oldal. Az első kötet három na
gyobb egységre tagolódik: először az európai és a ma
gyar várospolitika sajátosságaival ismerkedhet meg az 
olvasó, majd a felső-magyarországi városszövetség is
mertetésére kerül sor. A kötetet annak kimerítő részle
tességgel feltáró bemutatása zárja, hogy a központi kor
mányzat várospolitikájára milyen tendenciák mentén re

agál a városi magisztrátus. Az értekezés utolsó két téma
köre a második kötetbe került: az előbbi mintának meg
felelően a központi és helyi duális viszonyokat mutatja 
be, de most nem alkotmányos-politikai oldalról, hanem 
a gazdaságirányítás szempontrendszerében. A művet 
egy húszoldalas, de jogtörténészek számára rendkívül 
értékes összefoglaló zárja, amely a városszövetségek, az 
azok városait irányító hatalmi elit, a szabad királyi váro
sok kapcsolatait és a magyarországi várospolitikát fog
lalja össze, a leglényegesebb és legjellemzőbb elemekre 
koncentrálva. Bámulatos, hogy a művet lezáró, már em
lített forrás- és irodalomjegyzék egymaga szinte százol
dalas. A mű legvégén angol és német nyelvű resumé ta
lálható.

Elmondhatjuk, hogy a mű korszakalkotó a várostörté
neti kutatásban, s a jogtörténész kollegák számára is 
alapvető forrásmunkát jelent, amennyiben a feudális ko
ri városi joggal kívánnak foglalkozni. A többezres jegy
zetapparátus magáért beszél, a feldolgozás tudományos 
színvonalára és lelkiismeretes alaposságára tekintettel a 
doktori mestermunkák sorozatcím szinte méltatlannak is 
tűnik ezen egyedi műremek láttán.

Völgyesi Levente

Egy nagy államférfi 
öregkora
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Ezeréves történelmünk sorsfordító hőseinek évfor
dulós dátumai tradicionálisan jótékony hatással 
vannak a magyar históriai múlt újragondolásának 

folyamataira. így volt ez akkor is, midőn a modern ma
gyar politikatörténet korszakos jelentőségű szereplőjé
nek, a korában még elevenen ható magyar történeti al
kotmány elméleti tudorának, s alkotó továbbfejlesztőjé
nek, Deák Ferencnek kétszáz esztendővel ezelőtti szü
letésére emlékeztünk. Mert bár a hajdan polgárosodás 
útjára lépett Magyarország állami építménye, s jogrend
szere egyik legmeghatározóbb építészének munkássá
ga, liberális nézetrendszerének értelmezése bő másfél 
százada egészen napjainkig -  jóllehet váltakozó intenzi
tással -  foglalkoztatta a hazai történetírás legjobbjait. 
Ám mégis többek érezhették -  távolról sem minden 
alap nélkül -  hogy „e fenkölt lelkű, nagy és bölcs ma
gyar emlékezete elmerülni látszik a múló időben, életé-
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nek tanítását és alkotásait, mintha belepné a feledés 
pora".1 Mások, már nem annyira a régebbi korok histo
rikusai közül. ..Deák Ferenc személyiségének formáló
dásáról" szóló tudományos színvonalú történeti iroda
lom hiányát,2 vagy még inkább a deáki életműnek egy
oldalúan a kiegyezésre fókuszáló bemutatását 
nehezményezték.’’

Klio munkásainak a „haza bölcsével" szemben hosz- 
szan fennálló, s nehezen kiküszöbölhető adósságállo
mánya azonban mintha a legutóbbi esztendőkben -  kö
szönhetően a születésének kétszázadik évfordulója al
kalmából fogant nekigyürkőzéseknek -  észrevehetően 
kisebbedet! volna. Konferenciák,4 s emlékülések5 érté
kes előadásai, illetve a deáki életutat már korábban lát
tató szerzők,6 valamint az ezekhez csatlakozó, a XIX. 
századi nagy magyar triász harmadik nagyformátumú 
szoboralakjára friss szemmel rácsodálkozó, kutatók va
lóban sokat tettek Deák nem halványuló jelentőségének 
felidézéséért.

Pölöskei Ferenc a legújabb kori magyar politika -  és 
intézménytörténet elismert historikusa, bizonnyal a 
bicentennáris alkalom ihletett hónapjaiban munkássá
gának újabb fontos kötetét hangsúlyosan Deák Ferenc 
élete záró évtizedének, a hanyatló egészségű, ám lanka
datlan intellektusú államférfi működésének szentelte. 
„A Deák Ferenc utolsó évei” címmel napvilágot látó 
mű7 szerzője szándékai szerint is bevallottan hősének a 
polgári állam kiépítése idején végzett munkásságát vet
te vizsgálat alá, melynek okát adva -  mint láttuk egyéb
ként másokkal szemben -  ekként formulázott: „erről ír
tak a legkevesebbet a történetírók. Emiatt 1867 utáni te
vékenységének számos területét máig homály fedi.”8


