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Csengődön, a Bács-Kiskun 
Megyei Főügyészség és 
Csengőd Község Önkor
mányzata szervezésében a 
Váry Albert-emléknapot. 
A rendezvény névadója, 
Váry Albert (1875-1953) 
élete nagy részében 
ügyészként tevékenyke
dett a magyar történelem 
egyik legtragikusabb kor
szakában. Váry ügyészi 
tevékenysége mellett sok 
szállal kötődött a jelenle
gi Bács-Kiskun megyében 
található Csengőd község
hez, hiszen itt élt családja, 
évekig a térség országgyű
lési képviselője volt, és itt 
lelt végső nyugalomra is. 
E tényezőknek az ötvözete

adta az ötletet a rendezvény megtartására, amelyen közel 
száz fő vett részt, köztük Váry Albert leszármazottai, az 
ügyészi, bírói, ügyvédi hivatások, az egyházak képviselői, 
történészek, levéltárosok, könyvtárosok és a téma iránt ér
deklődő helybéliek.

A megemlékezés kezdetén Baltás István, Csengőd kö
zség polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és rövi
den bemutatta a települést. A község történetének részletes

ismertetése Pivarcsi János 
nyugalmazott tanárra várt. 
Ezután Nánási László fő
ügyész előadása A terrorok 
elleni ügyész, Váry Albert 
élete és működése címmel, 
majd Zinner Tibor jogtörté
nész A vörös- és fehérterror 
részeseinek felelősségre vo
nása Magyarországon című 
előadása következett. Ezek 
után került sor Váry Albert 
sírhelyének megkoszorúzásá
ra, amelynek során Bábel Ba
lázs, a Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye érseke szen
telte meg a családi kriptát.

SZEMLE
Váry Albert-emléknap 

Csengődön

***

Csengőd egy 2200 lelket 
számláló, Kiskőröstől 15 
km-re fekvő település. A falu 
neve 1408-ban szerepelt elő
ször a Solti-szék települései 
között, 1526 után azonban, 
a török pusztítás következté-

DR. VÁRY ALBERT
főbb életrajzi adatai

1875. december 10-én született Makón,
1894-ben érettségizett a Kiskunhalasi Református Gimnázi

umban,
1894-1898 között a Budapesti Királyi Magyar Tudomány

egyetemen végezte tanulmányait,
1897-1898-ban az Egyetemi Kör elnöke, az Egyetemi Lapok 

főszerkesztője,
1896-1903 között katonai szolgálatot teljesített, közben dok

tori oklevelet szerzett, ügyvédi vizsgát tett, s Budapesten 
ügyvédként dolgozott,

1904-1908 között nagyváradi törvényszéki jegyző, aradi já
rásbírósági albíró, nagyváradi, budapesti királyi alügyész,

1909-ben budapesti királyi ügyész, majd az ügyészségi sajtó
osztály vezetője,

1913-1942 között Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvény
hatósági bizottságának tagja,

1917- ben királyi főügyészhelyettesi címet kapott,
1918- ban az Igazságügyi Minisztériumba berendelve a Hon

védelmi Minisztériumban működő Sajtóbizottság elnök
helyettese,

1918- 1920 között a Budapesti Királyi (Állam-) Ügyészség 
vezetője,

1919- ben főállamügyészi címet kapott, a terroristák elleni per 
közvádlója,

1921- 1922 között a Duna-Tisza közén 1919-1921 -ben elkö
vetett atrocitások miatti nyomozások irányítója,

1921 -ben koronaügyész-helyettes,
1922- 1926-ban az Igazságügyi Minisztérium miniszteri biz

tosa,
1927-1939 között a szabadszállási országgyűlési választóke

rület képviselője,
1946-1949 között a Duna-Tisza közén 1919-21-ben elköve

tett atrocitások miatti népbírósági eljárások tanúja,
1951-1953-ban a fővárosból kitelepítve a Békés megyei Hu- 

nyán élt,
1953. október 1-jén Csengődön meghalt.

(Összeállította: Nánási László)
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ben, elnéptelenedett. A török hódoltság időszaka után I. Li- 
pót Kiskőröst és a környező pusztákat a Wattay családnak 
adományozta a felszabadító harcokban nyújtott érdemei
kért. A család 1717 után kezdte el a földterületet hasznosí
tani, amikor a Felvidékről szlovák családokat telepítettek 
a környékre. 1891-ben -  az e területen jelentős birtokkal 
rendelkező -  Bethlen testvérek parcellázták és eladták a 
földjeiket, amelyeket közel 80 család vett meg. A silány 
homokos talajon azonban a növénytermesztés szinte le
hetetlen volt, így sokan tönkrementek, és elmenekültek a 
földjeikről. Később a szőlővel próbálkoztak, hiszen a ho
mokos területeken ez volt az egyetlen kiút a nyomorból. 
A szőlőtermesztéssel megindult a település fejlődése, a la
kosság nagy része a mai napig ezzel foglalkozik. Az 1950- 
es évek politikáját megszenvedte a község lakossága: kb. 
60 családot nyilvánítottak kulákká, akiket adóztatással, 
bírságolásokkal, bebörtönzésekkel tettek tönkre, a gazdál
kodók pedig a teljesíthetetlen beszolgáltatásokat nyögték. 
Ezt követően nyugodtabb évek következtek, ismét megin
dult a település fejlődése, amely az 1990-es évek közepén 
megtorpant, de kialakult a település hangulatos képe.

Az ünnepelt családjának és Csengődnek a kapcsolata 
többrétű volt. Apja, Vári Jakab az első telepesek között 
érkezett ide, és birtokosként, képviselő-testületi tagként 
tevékenykedett, adományával hozzájárulva a református 
templom és iskola felépítéséhez. A falu a 20. század első 
felében a szabadszállási országgyűlési választókerület
hez tartozott, így a településnek Váry Albert 1927-1939 
között képviselője, 1913-1942 között pedig Pest-Pi- 
lis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságában 
képviselőtagja volt. Húga és sógora a nagyobb birtoko
sok, így munkaadók közé tartoztak.

***

Váry Albert 1875. december 10-én született Makón, 1894- 
ben érettségizett a Kiskunhalasi Református Gimnázium
ban. 1894-1898 között a budapesti tudományegyetemen 
végezte tanulmányait, ahol a diákság szervezetének, az 
Egyetemi Körnek az elnöke, továbbá az Egyetemi La
poknak a főszerkesztője is volt. Tanulmányainak befeje
zése után katonai szolgálatra vonult be; a közel két méter 
magas, daliás, jó megjelenésű fiatalember a Monarchia 
hadseregének elitalakulatában, az alapvetően felderítői 
feladatokat ellátó császárvadászoknál szolgált. 1903-ban 
letette a kor szakvizsgáját, az ügyvédi vizsgát. Néhány 
hónapig Budapesten ügyvédként tevékenykedett, majd 
1904-ben a Nagyváradi Királyi Törvényszék jegyzője, ezt 
követően aradi járásbírósági albíró, 1908-ban nagyváradi, 
később budapesti királyi alügyész lett. Váry Albert 1909- 
ben budapesti királyi ügyészi kinevezést kapott. A hadi
állapot 1914. júliusi bekövetkeztével mint az ügyészség 
sajtóosztályának vezetője rengeteget dolgozott, mivel a 
hadviselés érdekében bevezetésre került cenzúra az ügyé
szi feladatkörbe tartozott. 1917-ben királyi főügyész-he
lyettesi címet kapott, majd berendelték az Igazságügyi 
Minisztériumba, onnan a Honvédelmi Minisztériumba 
helyezték át, ahol a sajtóbizottság egyik vezetőjeként te
vékenykedett.

Életének újabb szakasza 1918. április 20-ával kezdő
dött, amikor az ország legnagyobb vádhatóságának, a Bu
dapesti Királyi Ügyészségnek a vezetője lett. A háborús 
nyomorúság, a hatalmas emberi veszteségek, a lakosság 
nélkülözése miatt az év közepétől sztrájkok, tüntetések 
kezdődtek, amelyek kapcsán Várynak számos esetben 
kellett állást foglalnia arról, hogy büntetőjogi szempont
ból miképpen értékelhetők ezek a magatartások.

Az I. világháború befejezésekor, 1918. október 31-én, 
Budapesten katonai egyenruhás személyek megölték gróf 
Tisza István volt miniszterelnököt, akit az egész társada
lom a háború jelképének és felelősének tartott. Ezekben a 
forradalmi napokban Váry elrendelte az 1918. júniusi bu
dapesti események miatt több száz emberrel szemben in
dult büntetőeljárások befejezését. November 16-án kikiál
tották a népköztársaságot, amelyet követően a vádhatóság 
államügyészség néven működött. A polgári demokratikus 
célkitűzésű népköztársaság semmilyen támogatást nem 
kapott a győztes hatalmaktól, míg a november 24-én meg
alakult kommunista párt egyre népszerűbb lett. A minisz
tertanács a szociáldemokrata Népszava szerkesztőségének 
megtámadása után úgy döntött, hogy a párt vezetőit le kell 
tartóztatni, amelyre 1919. február 21-én sor is került fel
ségsértés és a népköztársaság elleni szervezkedés miatt. 
Váry Albertnek a vizsgálóbíróhoz tett indítványa szerint 
a kommunisták célja a „népköztársasági államforma erő
szakos fegyveres megváltoztatása, a tanács (szovjet) köz
társasági államforma létrehozása” volt.

Az indítvány kitételét rövidesen igazolták az esemé
nyek, hiszen március 21-én a győztes antanthatalmak 
jegyzéke következtében megtörtént az ún. proletár ha
talomátvétel. A minisztertanács Váryt berendelte a kor
mányülésre, ahol közölték vele, hogy szabadlábra kell 
helyezni Kun Bélát és társait, azért, hogy a továbbiakban 
kormányzati tényezők lehessenek. Váry az utasításnak 
megfelelően telefonon megtette indítványát a vizsgáló
bírónak a szabadlábra helyezésre, neki pedig a Katonata
nács parancsának megfelelően személyesen kellett a gyűj
tőfogházba menni a szabadításra. 1919. március 24-én 
az Igazságügyi Népbiztosság elrendelte, hogy az összes 
budapesti igazságügyi szerv vezetőjét rendelkezési állo
mányba kell helyezni, s helyükbe a Forradalmi Kormány
zótanács embereit ültették, továbbá a bíróságok, ügyész
ségek működését alapvetően felfüggesztették.

A hatalomátvételt követte -  a végrehajtói által így 
is nevezett -  vörösterror időszaka. A Szamuely Tibor 
népbiztoshelyettes nevével fémjelzett terror érdekében 
több alakulat állt fel. Ezek közül az egyik leghírhed- 
tebb a Cserny József vezette, 200 fős különítmény volt, 
amelynek tagjai mindenhol felléptek, ahol a tanácsrend
szert veszélyeztető megmozdulásokat sejtettek, gyakran 
a Forradalmi Kormányzótanács által alkotott normákat 
sem betartva. Az ekkori áldozatok számára és a történé
sekre leghitelesebb a Váry Albert által 1921-ben -  már 
az Igazságügyi Minisztériumban tevékenykedve -  ösz- 
szeállított A vörös uralom áldozatai Magyarországon 
című kiadvány, amelyben a bíróságok által 1919 őszétől 
megállapított tényállásokat írta le röviden: milyen ese
mények történtek, kit, miért és milyen módon öltek meg.
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E könyv 590 esetet sorolt fel, amelyek 1919. március 21. 
és július 31. között történtek.

1919. augusztus 1-jén, a román hadsereg intervenciója 
miatt a Forradalmi Kormányzótanács elmenekült. A fel
állt Peidl Gyula vezette kormány alatt megtörtént a polgári 
igazságügyi szervezet helyreállítása, a bíróságok, ügyész
ségek visszakapták hatáskörüket. Váry Albert augusztus 
4-én visszatért a Budapesti Államügyészség élére, majd 
szeptember 10-én az államfői jogkört is gyakorló Fried- 
rich István vezette kormány Várynak főállamügyészi cí
met adományozott.

Már augusztus elején megindult az a törekvés, hogy 
az elmúlt hónapok eseményeit a büntetőjog eszközeivel 
kezeljék, s meginduljanak a felelősségre vonások. Váry 
1919. szeptember 28-i sajtónyilatkozatában kijelentette, 
hogy a Btk.-ba ütköző magatartások miatt indulnak eljá
rások, jogon kívüli megtorlásnak helye nincs. A vádiratok 
benyújtására azonban csak a magyar kormányzatot korlá
tozó román hadsereg kivonulása után került sor. A Buda
pesti Büntető Törvényszék előtti Cserny József és társai, 
az ún. terroristák elleni perben Váry képviselte a vádat, 
amely 9 rendbeli gyilkosság volt. A 26 vádlottas per 1919. 
november 25-én kezdődött, Váry december 6-án mond
ta el nagy vádbeszédét, s 11-én született a döntés, amely 
14 embert halálra, a többieket pedig szabadságvesztésre 
ítélte. Ezzel az eljárással vette kezdetét a polgári igazság
szolgáltatásnak a Tanácsköztársaság szereplői elleni fele
lősségre vonása.

A Nemzeti Hadseregnek a fővárosba való bevonulása 
után Váry Albert számos bejelentést kapott katonai atro
citásokról, amelyek ellen igyekezett fellépni. Mint a Fő- 
vezérséghez írta, „naponta panaszolják megriadt polgári 
egyének, hogy hozzátartozóikat katonai egyenruhát viselő 
egyének letartóztatják és ismeretlen helyre elviszik”, ezért 
a „magam hatáskörében mindent elkövetek, hogy meg
állapítsam, hogy ezek az egyének hová tűntek el. A leg
magasabb államérdek, hogy ilyen rejtelmes eltűnések elő 
ne forduljanak, és mindenki, ha bűnös, törvényes hatósága 
elé állíttassék ” Várynak személyes fellépésével számos 
elhurcoltat, önkényesen fogva tartottat sikerült kimentenie 
a különítményesek kezéből.

1920. június 4-én a honvédelmi miniszterhez írt átiratá
ban fogalmazta meg javaslatait a „katonák jogtalan és fe
lelőtlen erőszakoskodásai ellen”, mivel ezek az országnak 
az akkoriban folyó párizsi béketárgyalásokon való külső 
megítélésére is károsan hatottak. A kormány magáévá tet
te a kezdeményezést, és rendeletet adott ki a katonai ala
kulatok, különítmények polgári személyekkel szembeni 
fellépésének megszüntetéséről, azzal, hogy az ezt meg
szegő katonák azonnal letartóztathatók. Az atrocitások rit
kultak, majd 1921-re megszűntek.

1920. augusztus 11-én a nemzetgyűlésben éles támadás 
érte Váryt azért, mert Tisza István meggyilkolása ügyében 
július 31-én nem emelt vádat az ellentmondó tanúvallo
mások alapján Friedrich István volt miniszterelnök ellen. 
Valószínűleg erre és a katonákkal szembeni fellépésére 
volt visszavezethető, hogy az október 21-i kormányülésen 
az igazságügy-miniszter bejelentette, miszerint Váry Al- 
bertnek „politikai oknál” fogva mennie kell tisztségéből.
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Így 1920. október 26-án megszűnt a budapesti ügyész
séget vezető állása, és berendelték az Igazságügyi Mi
nisztériumba. (Az utódja alatt megtörtént egy tényállást 
alig tartalmazó pótvádirat benyújtása Friedrich Istvánnal 
szemben, de az 1921. július 13-i tárgyaláson a vádat az 
ügyész elejtette, mivel a Tisza-gyilkosságban való szere
pére nem volt bizonyíték.)

Az 1919 augusztusa és 1921 augusztusa közötti időben 
történtek Magyarországon jelentős számban a Duna-Ti- 
sza közén a fehérterrornak nevezett vérengzések. A ke
gyetlenkedéseket, gyilkosságokat, rablásokat katonai, 
félkatonai különítmények tagjai követték el a volt Tanács
köztársaság szereplői, támogatói, baloldali értelmiségiek, 
zsidó származású polgárok ellen a kommunizmus elleni 
fellépés okán, ürügyén. Héjjas Iván nevéhez köthetők a 
Kecskemét környéki vérengzések, amelynek során kü
lönítményesei, más helyszínek mellett, az orgoványi er
dőben kegyetlenül megkínoztak és megöltek számos ál
dozatot, közöttük azt a 36 személyt, akiket a kecskeméti 
ügyészségi fogházból hurcoltak el 1919. november 19-én 
éjjel, a vezető ügyész elleni erőszakot követően.

1921. augusztus 16-án, Solton történt az utolsó, e körbe 
tartozó cselekmény. Ekkor gróf Bethlen István miniszter
elnök, akinek célja az ország stabilizálása, a jogrend teljes 
helyreállítása volt, ezen újabb rablógyilkosság után ki
rendeltette Váry Albertet -  mint a hasonló ügyekben nagy 
tapasztalattal rendelkező ügyészt -  a Duna-Tisza közére 
azzal, hogy a hozzárendelt karhatalmi erővel járjon utá
na ezeknek a cselekményeknek, irányítsa és felügyelje 
a nyomozásokat. Október 15-én Váry már jelentést írt a 
miniszterelnöknek a Duna-Tisza-közi felderített megtor
lásokról, amelyekben 120, alapvetően zsidó embert öltek 
meg a kommunizmus elleni fellépés jelszavával. Váry e 
működése során, 1921. október 24-én koronaügyész-he- 
lyettesi előléptetésben részesült.

Várynak a fehérterror részesei elleni működését meg
akasztotta az, hogy 1921. november 3-án Horthy Mik
lós kormányzóként közkegyelmi rendelkezést bocsátott 
ki, amely szerint csak azok ellen volt helye büntetőeljá
rásnak, akik „önző haszonszerzési célzattal” követték el 
a bűncselekményeiket, míg azokkal szemben nem, akik 
a „magyar nemzetet és fajt ért sérelmek miatti menthető 
felháborodásukban” tették ezt. Ez leredukálta a Váry által 
név szerint megjelöltekkel szemben indítható büntetőel
járások számát, és amnesztiát jelentett Héjjas Ivánnak és 
társainak.

Azonban Váry Albert és a mellérendelt Kovács Péter 
királyi ügyész munkája nyomán elkezdődtek a felelős
ségre vonások azokban az ügyekben, amelyek nem estek 
kegyelem alá. Mivel a kézre került személyek bűncselek
ményeik elkövetésekor katona jogállásúak voltak, ezért a 
budapesti hadbíróság járt el velük szemben néhány per
ben 1922-1924-ben. Az elítéltek később jellemzően ke
gyelemben részesültek.

Váry Albert 1922 májusában lemondott különleges 
megbízásáról, majd az Igazságügyi Minisztérium keretein 
belül mint miniszteri biztos a Tanácsköztársaság miatt el
ítéltek kegyelmi ügyeivel, majd törvény-előkészítéssel 
foglalkozott.



1927-től politikai pályára lépett, a Bethlen István vezet
te Nemzeti Egység Pártjának keretei között országgyűlési 
képviselő volt három cikluson át. Váry hitvallását úgy fo
galmazta meg, hogy „a népképviselő legyen elsősorban 
jószándékú, jólelkű, a népet önzetlenül szerető, becsületes 
ember”. Képviselőként részint igazságügyi kérdésekkel 
foglalkozott, így ő volt a képviselőházi előadója a Cseme- 
gi-kódexet korszerűsítő II. büntető novellának, másrészt a 
Duna-völgye vízgazdálkodási, valamint a mezőgazdasági 
kistermelők támogatásának kérdéseiben hallatta hangját. 
Sikerrel képviselte Csengőd és környéke lakosságának 
érdekeit (egészséges ivóvízzel való ellátás, a Fülöpszál- 
lás-Soltszentimre közötti út megépítése, a gazdálkodókat 
sújtó közterhek csökkentése). Munkásságának elisme
réseként Csengőd, Fülöpszállás, Dömsöd települések az 
1930-as években díszpolgárukká avatták.

Váry Albert Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közéle
tében is részt vett. Itt is a józan hangot képviselte, s mint 
1938. január 11-i közgyűlési felszólalásában mondta: azt, 
hogy „ki a jobb keresztény, kiben buzog jobban a hit, azt a 
templomokban kell eldönteni. Azt, hogy ki a jobb hazafi, 
azt szorgalommal és munkával kell kiérdemelni.” A szél
sőjobb, nyilas mozgalmak előretörése ellen is szólt emelt, 
s felhívta a köztisztviselőket a pártpolitikai érdekek érvé
nyesítésétől való tartózkodásra.

A II. világháborút követő új politikai berendezkedés 
idején Várynak a vörösterrorról 1921-ben írt könyve, va
lamint a terroristák perében elmondott vádbeszéde tiltott 
irodalom lett. 1945 februárjában indultak meg azok az

egykori fehérterror miatti népbírósági eljárások, ame
lyekben a felelősségre vonások alapját Váry Albertnek 
az elkövetett kegyetlenkedésekről írt, 1921-1922-es ösz- 
szefoglaló jelentései képezték. Ezen eljárásokban Váryt 
többször kihallgatták tanúként. A meghozott ítéletek szá
mos helyen az ő és Kovács Péter tanúvallomásaira, mint 
megbízható, hiteles személyekére hivatkoztak. 1947. 
május 13-án a Budapesti Népbíróság ítéletet hirdetett 
Héjjas Iván és társai ügyében. A per eredményeképpen 
39 személyt elítéltek, 16 személyt felmentettek. Héjjas 
Ivánt és Francia Kiss Mihályt távollétében halálra ítélték 
(utóbbin 1957-es kézre kerülése után hajtották azt végre, 
míg egy személyt 1949-ben végeztek ki az ítélet alap
ján).

Váry Albertet 1950. november 1-jétől megfosztották 
nyugdíjától, lakását elvették, majd 1951. június 22-én, 
több ezer budapestivel együtt kitelepítették, és a Békés 
megyei Hunyára deportálták. Itt élt 1953 januárjáig be
tegen, sanyarú körülmények között. Ekkor egyéni enge
déllyel Csengődre, testvére családjához költözhetett, ahol 
1953. október 1-jén meghalt.

Az emléknapon Dr. Váry Albert személyében egy ki
váló embert és ügyészt ismerhettünk meg, aki helyt tudott 
állni a maga tragikus korában. Egész tevékenységét átha
totta a jog tisztelete, s tetteivel igazolta azon mondását, 
hogy „állami és társadalmi életünknek elsősorban a jog
rend és a jogbiztonság az alapja”.

________ Jog
Iwtéoeti sze m le '— /

Tóth-Zsámboki Judit

Máthé Gábor professzor, a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) Jogtörténeti Albizottságának 
elnöke kezdeményezésére merült fel az az ötlet, 
hogy méltó emléket állítsunk a Tripartitum születésének 

ötszáz éves ünnepére. Máthé Gábor fáradságot nem kímé
lő szervezői munkájának eredményeképpen 2014. márci
us 25-26-án rendezték meg a Magyar Tudományos Aka
démián a Tripartitum 500 év múltán című konferenciát a 
MTA Jogtörténeti Albizottsága, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
(BTK) Történettudományi Intézet szervezésében.

A szerzők júniusra a konferencia előadásait írásban is 
elkészítették, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Máthé 
Gábor szerkesztésében közreadta A magyar jog fejlődé
sének fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv ötszáz 
esztendő múltán című kötetet.1 A könyv bemutatójára Tró- 
csányi László igazságügy-miniszter értékelő méltatásában 
és Stipta István egyetemi tanár jogtörténeti analízisével 
2014. július 14-én került sor.

1 A magyar jog  fejlődésének fé l évezrede. Werbőczy és a Hármas
könyv ötszáz esztendő múltán. Szerkesztette Máthé Gábor (Kiadja a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014, 242 p.; ISBN 978 
615 534 457 2)

Gondolatok a Magyar 
Tudományos Akadémián 
a Tripartitumról 
megrendezett konferencia
kapcsán

A jelen írás lehetőséget nyújt arra, hogy a konferencia im
már nyomtatásban is megjelent kötete alapján összegez
zem a konferencia megállapításait, és néhány gondolatot 
is megosszak az érdeklődőkkel.

A konferenciát Vékás Lajos, az MTA alelnöke, az Ál
lam- és Jogtudományi Bizottság elnökségi tagja nyitotta 
meg. Köszöntőjében rámutatott, hogy a szakemberek kö
zött nincs teljes egyetértés a tekintetben, hogy Werbőczy 
opusa mennyiben épített az európai közös jog, a ius com- 
mune elemeire. E vita eldöntése a jogtörténetírás adós
ságai közé tartozik. Reményének adott hangot, hogy a 
konferencia hozzájárulhat ahhoz, hogy néhány fehér folt 
eltűnjön Werbőczy életrajzából, és ahhoz is, hogy művé-
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