
2014-ben volt ötszáz esztendeje, hogy az 1514. ok
tóber 18-án megnyíló országgyűlésen Werbőczy 
István ítélőmester bemutatta az uralkodónak a meg
bízása alapján készített szokásjogi jogkönyvet, a magyar 

nemesi jog foglalatát jelentő Tripartitum opus Iuris con- 
suetudinarii inclyti regni Hungáriáét, a legendás Hármas
könyvet.. Az évforduló különös kihívást jelentett a tudo
mányos műhelyek számára, hiszen hosszú évtizedek óta 
hiányzott a korszerű értékelés, a Tripartitum üzeneteinek 
modern értelmezése. A 2014. esztendő lehetőséget kínált 
arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar 
Országos Levéltár, a Tudományegyetemek, szakmai szer
vezetek és múzeumok megszervezzék sokszor országos 
megemlékezéseiket, amelyek között számos tudományos 
konferencia is figyelmereméltóan izgalmas programot kí
nált. Történészek, joghistorikusok, levéltárosok, muzeoló
gusok, néprajzosok és jogászok, közszereplők és politiku
sok foglalták össze nézeteiket a Tripartitum kapcsán.

A tudományos tanácskozásokon a jogtörténészek java 
része megszólalt. Előadá
saikból, majd a konferen
ciakötetekben publikált, 
szerkesztett tanulmányok
ból a tradicionális mellett 
kibontakozni látszik egy 21. 
századi keretbe illeszthető 
Werbőczy-kép. A Jogtör
téneti Szemle szerkesztőbi
zottságának meggyőződé
se, hogy a legkülönfélébb 
helyeken elhangzott refe
rátumok és közzétett tanul
mányok megérdemlik az 
összefoglalt kiadást, amely
nek formáját egy gyűjtemé
nyes különszámban látja 
lehetségesnek és szükséges
nek. A kiadókkal és a szer
zőkkel folytatott tárgyalá
sainak eredményeképpen 
így most egy gyűjteményes 
kiadást tart kezében a ked
ves olvasó, mely a ma aktív 
és a Hármaskönyv emlék
évében előadást prezentá
ló vagy tanulmányt jegy
ző joghistorikusok, kisebb 
részben jogtörténeti témát 
érintő történészek eredmé
nyeit és véleményeit foglal
ja  magában.

Bár az emlékév nem 
életrajzi ihletettségű volt, s nem elsősorban a kompilá- 
torok munkáját összefogó Werbőczy Istvánról, hanem a 
szövegezők tevékenységének eredményeképpen nyilvá
nosságra került, utóbb Bécsben nyomtatásban is kiadott 
Tripartitumról szólt elsősorban, aligha kerülhető meg a 
Hármaskönyv méltó értékeléséhez Werbőczy életének és 
a mű elkészültét övező történelmi háttér rövid áttekintése.

Mezey Barna

Az ötszáz esztendős 
jogkönyv*

1. Werbőczy István
Werbőczy István 16. századi történelmünk egyik legrej
télyesebb alakja, 1458 körül született az Ugocsa megyei 
Verbőc (Werbőc, ma Verbovec, Ukrajna) faluban, Kerepe- 
czi Osvát és Deák Apollónia gyermekeként. A négy (ek
kor már a Werbőczi nevet használó) fiú közül István volt a

legidősebb.
A Bereg megyei Kere- 

pec falucskából származó 
szegény köznemesi família 
két leszármazottja, Kerepe- 
czi János és Barla 1429-ben 
szerezte meg adásvétellel 
a Verbőc helységben fek
vő nemesi kúriát Werbőczi 
István és Mátyás Ugocsa 
megyei nemesektől. Ettől 
fogva az új birtokosok hol 
Kerepeczinek, hol Werbő- 
czinek írták nevüket. István 
atyja, Osvát szívesebben 
használta a Kerepeczi csa
ládnevet.

A család felemelkedése 
a 15. századra esik, vagyo- 
nosodása a reneszánsz ki
bontakozásának és európai 
terjedésének korában kez
dődött. Az 1430-as évek
ben vármegyei hivatalokat 
ellátó Kerepecziek közül 
Kerepeczi Barla a királyi 
udvarba került, s mint a ki
rályi főasztalnok helyettese 
tett szert némi befolyásra. 
Testvére, János a korban 
mind jellemzőbbé váló köz
nemesi pályán, ügyvédként 
tevékenykedett. A két fivér 

kezdte meg a családi vagyon gyarapítását, ők szerezték 
meg a verbőci birtokot is. János fia, az úgyszintén János

* Az itt következő, átszerkesztett tanulmány eredeti változata megje
lent: Mezey Barna: Werbőczi István. In: Rácz Árpád (szerk.): Nagy ké
pes millenniumi arcképcsarnok -  100 portré a magyar történelemből 
(Budapest, Rubicon Ház Bt., 1999, 56-59. p.)
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nevet viselő fiatalabb Kerepeczi már Budán, a királyi tör
vényszék mellett ügyvédkedett. Fraknói Vilmos feltétele
zi, hogy testvérének, Osvátnak István nevű fia a gyermek
telen nagybáty gondoskodásának köszönhetően került 
a királyi udvar közelébe, s kezdhette meg tanulmányait. 
A négy testvér közül üstökösként kirobbanó elsőszülött 
fiú fényes karriert futott be a kor politikai életében.

Igaz, ez a sikeres életpálya meglehetősen ellentmondá
sos. „Nincs ember, aki a nemzet életére oly hathatós befo
lyást gyakorolt volna, mint ő”, vélekedett Szekfű Gyula, s 
ezzel csatlakozott Szászy Istvánhoz, aki Werbőczy Istvánt 
egyenesen a magyar történelem szellemóriásának nevez
te, és nemzetmentő titulussal tisztelte meg. Ezzel szemben 
Acsády Ignác történelemképében úgy jelenik meg, mint 
„a rendi önérzet elfajulásának igazi fajképe”. Szalay Lász
ló szerint: „...ha államférfiúi működését vesszük szem
ügyre, minden lépten nyomon a rövidlátás és a nyegleség 
megdöbbentő jeleivel találkozunk.” Kornis Gyula számá
ra „legfeltűnőbb a nagy tudós jogásznak, Werbőczynek 
vagyonszerző kapzsisága”.

Igazat kell persze adnunk Félegyházi Józsefnek, aki 
szerint „minél jelentősebb valakinek a történelmi szerepe, 
minél átfogóbb életművének a hatása, annál inkább be
kerül az ellenvélemények kereszttüzébe”, ám nem mehe
tünk el szó nélkül a történelmi tények mellett. Werbőczy 
a köznemesi párt szellemi vezéreként a magyar független
ség első számú képviselője lett, a szabad királyválasztás 
szószólója, majd törvénybe foglalója, a magyar államiság 
szimbólumává vált Szent Korona tanának kifejtője, mű
velt, éles elméjű politikus és jogász. Ugyanakkor a Dózsa 
György-féle parasztháború leverésének fegyveres részt
vevője, irgalmatlan bosszulója, a röghöz kötő 1514. évi 
megtorló jobbágytörvények kezdeményezője volt, a besz
tercebányai bányászmozgalmak leverője, a rendi társada
lom szerkezetének megmerevítője is egyben.

Kétségtelen, ha egy ilyen jelentős hatású, nagyformá
tumú egyéniség történeti értékeit keressük, nyilvánvalóan 
lehetetlen egyöntetű vélekedéssel tekinteni az életpályára. 
Bírálói is különböztetnek Werbőczy, a politikus, a történeti 
személyiség és Werbőczy a jogász, az ítélőbíró között. Úgy 
vélem, nem haszontalan ezt a képletet többoldalúvá tenni, 
s bevonni a körbe a jogtudós alakját, akinek kiteljesedett 
legendája a Hármaskönyv évszázados tekintélyében érle
lődött meg. S kiterjeszthető a vizsgálat magánszemélyként 
tanúsított magatartására, személyi szereplésére, mely vitat
hatatlanul a reneszánsz ember magyarországi változatának 
egyik alakzatát igazolja. A háttér a reneszánsz Európa és a 
rendi Magyarország. Újabb kutatások szerint Werbőczy Ist
ván részben a reneszánsz Itáliában végezte egyetemi tanul
mányait, és a zavaros 16. század Magyarországán csinált 
karriert. Egyénisége, sikeres életpályája, történelmi szerepe 
e két alapvető hatás keveredéséből bontakozott ki.

2. A reneszánsz életmodell
Werbőczy István születése I. Mátyás uralkodásának első 
éveire tehető, pályafutását is a nagy reneszánsz uralkodó 
udvarában kezdte meg. Bár életének kutatói bizonyta-
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lankodnak tanulmányai színhelyének meghatározásában, 
munkái alapján valószínűsíthető, hogy a pozsonyi Acade- 
mia Istrapolitanán kívül megfordult itáliai egyetemen is 
(Páduában vagy Bolognában), s egyes feltételezések sze
rint bécsi előadásokat is hallgatott. A kor szelleme tehát 
a legközvetlenebbül érintette meg: nemcsak a reneszánsz 
királyi udvar, de egyenesen Itália reneszánsz világa for
málta gondolkodását.

A reneszánsz Itáliájában ekkor bontakozott ki a keres
kedelem és pénzélet forradalma. A félszigeten, majd annak 
mintájára szerte Nyugaton addig nem ismert méretű ke
reskedelmi társaságok alakultak, a vállalkozásokba társult 
hitelező bankárok a korábban elképzelni sem mert mérté
kű haszonra tettek szert, kialakultak a nagy európai bank
házak. A nagyobb haszon reményében a kereskedelmi tár
saságok mellett alapított és üzemeltetett iparvállalatokkal 
pénzügylet-kereskedelem-iparivá bővült vállalkozások 
megteremtették a hatalmas méretű gazdasági fellendülés 
feltételeit. „A reneszánsz m odernség. elválaszthatatlan 
a mennyiségi szemlélet bizonyos fokú előtérbe kerülésé
től. [ . ]  a mennyiség ebben az időben válik -  igaz, csak 
lassanként -  a nyugati civilizáció egyik dimenziójává” 
(Jean Delameau). A z államélet, a gazdaság, a társadalmi 
mobilitás, a hirtelen lett nagy magánvagyonok csak le
nyűgöző számadatokkal írhatók le. A z állami kiadások 
és bevételek a század végére nemritkán a század elejinek 
három-négyszeresére ugrottak. A z öt-hatezres hadseregek 
harminc-negyvenezresekre duzzadtak. Ezek árnyékában a 
kis vagyonok robbanásszerű megnövekedése természetes
nek tűnik.

A reneszánsz kort látványosan sikeres egyéni életpá
lyák jellemezték. A z egyéniséget favorizáló reneszánsz 
szellem tág teret adott a magánérvényesülésnek. A rene
szánszban „enged minden kötelék, eltörik minden lánc, 
darabjaira hullik minden egység. A romokon pedig meg
jelenik a sorból kilépő, az együttesből kiváló, a hagyo
mánytól elszakadó modern ember, aki lerázta magáról a 
pórázt, és messzire hajította a világot előle eltakaró fáty
lakat” (Monnier). Elképesztő gazdagodásnak és családi 
fölemelkedéseknek lehetünk szemtanúi. A jövedelemská
lák széthúzódtak, a vagyonosok gazdagodása fokozódott. 
Újgazdagok karrierjei bomlasztották föl a tradicionális 
vagyonokat (a vagyonok „újraosztódtak”); a kiváltságolt 
famíliák kezében óriási földbirtokok összpontosultak.

A reneszánsz és a humanizmus legjelesebb képviselői 
statisztikailag kimutathatóan a legvagyonosabb családok
ból kerültek ki. Ezzel együtt a reneszánsz keretet biztosított 
a hatalmi elit pereméről, a kispolgárságból és a kisnemes- 
ségből kitörni vágyók számára is. A legtehetségesebbek, 
a vállalkozó szelleműek számára esélyeket teremtett a 
fölemelkedéshez. A középkor merev, hierarchizált, pa
rasztibb társadalmában a mobilitás sokkal korlátozottabb 
lehetőségek között volt csak lehetséges, leginkább a hie
rarchiához igazodó pályákon. A reneszánsz azzal, hogy 
megkérdőjelezte a középkori legitimitást, hogy lerombolta 
vagy lerombolni igyekezett a tradíciókat, s a teljesítmény 
alapján értékelt, helyzetbe hozta a merész, vállalkozások
ra és kockázatra kész egyéniségeket. A karrierek elfoga
dott jellemzője lett a ravaszság, a vakmerőség, az erőszak.
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Machiavelli óta a politi
kus az államélet cinikus 
intrikusa, fortélyos össze
esküvő és a hatalomhoz 
szakmai megfontolások
kal közelítő gondolkodó.
A kormányzatokban fel
bukkant az örökletes ne
messég mellett az eszével 
boldoguló, munkájával, 
hozzáértésével és tapasz
talataival rangot kivívó, 
művelt szakértő alakja, ki 
nélkülözhetetlenné válása 
okán az érvényesülés le
hetőségeinek biztosítását 
szabhatta közreműködése 
feltételéül. Werbőczy Ist
ván teljes mértékben meg
felelt ezeknek az igények
nek. Pályafutását állami 
szolgálatban kezdte, ruti
nos hivatalnok, éles eszű, 
hihetetlenül művelt jogász. Széles látókörű gondolkodó: 
bölcseleti, teológiai és jogi ismereteit ötvözte szerencsés 
egésszé, mely legfőképpen a magyar országos szokásjo
got összefoglaló Hármaskönyvben érhető tetten. Bírta a 
latin, a görög, a német és a magyar nyelvet, tárgyalt Lore- 
dano dogéval, X. Leó és VII. Kelemen pápával, fogadta őt 
V Károly, teológiai vitába keveredett Luther Mártonnal. 
Mecénása volt Janus Pannonius tíz elégiája kiadásának 
(1514), támogatta Joannis Camers bécsi ferences könyvé
nek megjelentetését (1520). Kiadatta Hieronymus Balbus 
pozsonyi prépostnak a wormsi birodalmi gyűlésben mon
dott beszédét (1521), finanszírozta Ambrosius Catharinus 
sienai jogtanár hitvédelmének bécsi publikációját (1521).

A reneszánsznak az egyént előtérbe, sőt az események 
és a figyelem középpontjába állító, a személyiséget a kö
zépkor zárt közösségeiből kiszakító és védtelenül a törté
nelem forgószelébe vető közfelfogás a magányos indivi
duumot fizikai és szellemi védekezésre inspirálta.

A közösségi kapaszkodók és megszokott tradíciók 
híján elmagányosodó szubjektum részben az irracioná
lisban, részben a világ anyagi javaiban keresett támaszt. 
A vallásosság (jóllehet gyakran megreformált keretek kö
zött) felerősödött: a szorongás, a bűntudat, a magány, a 
pesszimizmus feloldását a kor embere a vallásosságban 
kereste. Kortársai feljegyezték Werbőczyről, hogy mé
lyen hívő, imádkozó és jótékonykodó, buzgó vallásos 
ember volt. Giulio de’ Medici segítségével megszerezte 
Szent Sebestyén vértanú ereklyéjét, Rómában tagja lett a 
Confraternitas Sancti Spiritus de Űrbe vallásos társulat
nak, egyházasnyéki birtokát az esztergomi egyháznak, 
Pest vármegyei Csaba nevű faluját a budai domonkosok
nak adományozta, végrendeletében jelentős összegeket 
hagyott egyházi és jótékony célokra.

A hit mellett az anyagi biztonság fokozása is megfelelő
nek látszó támasztéknak ígérkezett a reneszánsz ember el
bizonytalanodásában. Nincs abban semmi különös, hogy

Werbőczyt is hatalmába 
kerítette a reneszánsz em
ber vagyonszerzési láza. 
Életrajzírója, Fraknói Vil
mos negyvenkét év alatt 
szerzett mintegy kétszáz 
(!) adománybirtokról tud, 
amely Werbőczy tulajdo
nába jutott. S mint kriti
kusai fölemlegették: vajmi 
kevés erkölcsi aggály kor
látozta a további vagyon
gyűjtésben. Jogi ismere
teit, politikai kapcsolatait 
fölhasználva gátlástalanul 
gyarapította birtokait, ki
használva adósai meg- 
szorultságát, ügyfelei ki
szolgáltatottságát, politikai 
ellenfeleinek megnyerésé
re irányuló erőfeszítéseit 
is. Amikor a jószágvesz
téssel járó hűtlenségi íté

letet meghozta az országgyűlés, már a királyság nagybir
tokosaihoz sorolták, s az ország minden részében voltak 
már Werbőczy-birtokok. Életének ezen hirtelen fordulata, 
látványosságban csak szédületes karrierjéhez mérhető vá
ratlan bukása -  hihetnők -  a vagyongyűjtő életmű össze
omlásához vezetett. Ehelyett Werbőczy István reneszánsz 
feltámadásának leszünk szemtanúi. Erőszakos halálának 
bekövetkeztéig folytonosan ingatlanvagyonának gyarapí
tásán dolgozott.

Werbőczy egyetemi végzettsége, itáliai tanulmányai, 
reneszánsz viselkedése ellenére sem vált humanistává. 
Műveltsége reneszánsz hatásokat tükröz, de inkább kép
viselője a tradicionális rendi értékeknek, a skolasztika és a 
kánonjog metajurisztikájának, mint az új szellemi áramla
toknak. Politikai filozófiája rendi és konzervatív, érvelése 
consuetudinális. Fraknói Vilmos fogalmazott igy: „tudós 
lett, mint egy bolognai professzor, magyar maradt, mint 
bármelyik szabolcsmegyei köznemes.” A humanista mű
veltség számára forma és eszköz volt rendi és nemzeti 
koncepciójának megvalósításához. I. Mátyás dicsőséges 
uralkodása számára nem a reneszánsz királyság magyar 
változatát jelentette, hanem a nemzeti királyság eszmé
nyének megvalósulását. Az univerzálisból kibontott sze
mélyi szemlélet a Szent Korona szimbolikájának megfor
málásában voltak segítségére, a modern ember irodalmi 
becsvágya és a művére büszke reneszánsz szerző öntudata 
tükröződik ugyan a Hármaskönyv soraiban, tartalmában 
azonban inkább hagyományos, érvelésében sokszor kon
zervatív.

3. Rendi politika
A reneszánsz társadalomban a vagyonosodás társadalmi 
felemelkedést is hozott. A toscanai nagyhercegi rang
ra emelkedő firenzei bankár Mediciek a francia királyi
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családba házasodtak be, az augsburgi középpolgár Já
kob Fugger palotagréffá avanzsált, a négy Welser testvér 
alapította délnémet kereskedelmi vállalkozás (amely Ve
nezuela gyarmatosításának jogát is megszerezte) rokoni 
kapcsolatba került a dinasztiával (az egyik Welser lány 
nőül ment I. Ferdinánd császár fiához). Az újnemesek, az 
újgazdagok megjelenése a reneszánsz korában azonban 
még nem a polgári szemlélet és gazdaság diadalát, hanem 
paradox médon a hagyományos hierarchia megszilárdulá
sát hozta. Nem a polgárság diadalmaskodott a tradicioná
lis fölött, hanem a gazdag polgárságot mosták bele a po
litikai praktikák a hagyományos arisztokráciába. A királyi 
hatalom a meggazdagodó közép- (és új-) nemességet, a 
vagyonosodé polgárságot szerte Európában a nemesség 
soraiba emelte, s ezzel a tradicionális nemesség összeté
telén is változtatott (udvarhűvé váltott a revolúciéra hajla
mos általános gondolkodás), a reneszánsz gazdagodásbél 
fakadó feszültségeket pedig kioltotta.

Magyarországon a polgári rend nem veszélyeztette a 
politika terrénumát. Kialakulatlansága, erőtlensége kizárta 
a Nyugaton szerzett hely elfoglalását. Kelet-Közép-Euré- 
pában a reneszánsz hatások haszonélvezői a kis- és közép
nemesség rátermett képviselői voltak. A vármegyei szegény 
kisnemesi családbél nádori rangig juté Werbőczy István a 
sikeres reneszánsz életút Magyarországi típuspéldája.

Politikai karrierjét a Szobi Mihálynak tett szolgálatok 
alapozták meg. Szobi révén hamarosan az országgyűlés 
köznemesi pártjának vezéralakjává emelkedett. A kezdet
ben inkább a politikai szándékokat jogi formába öltöztető 
Werbőczy a századfordulóra politikai vezérré nőtte ki ma
gát. Politikai veszélyességét részben hirtelen hivatali elő
menetele (országbírói ítélőmestersége), részben az 1502. 
évi országgyűlés megnyitása előtt két nappal elnyert ki
rályi jéaszágadomány igazolja, amelyek nem kétségesen 
az ellenfél egyik legkiválóbb szénokának megnyerését 
szolgálták. (Uj főnöke, az országbíró Péter, szentgyörgyi 
és bazini gréf az arisztokrata párt egyik vezéralakja volt.) 
Ezt követően az 1505. évi országgyűlésig Werbőczy Ist
ván visszahúzódott a pártküzdelmektől.

1505-ben a szabad királyválasztás érdekében megfo
galmazott okirat (amely a köznemesi párt ujjongó lelke
sedését és nemzeti jutalmat megszavazó ovációját váltotta 
ki) politikai rövidlátásról tanúskodott, s közjogi érvelése 
sem vált a szerző dicsőségére. A politikai célnak aláren
delte a jogot mint eszközt; a közjogot a politikai szándék
nak megfelelően rabulista médon csűrte-csavarta, forgat
ta a magyar törvények szabályait. Indoklásaiban szükség 
szerint alkalmazta históriai ismereteit, tetszés szerint 
hivatkozta meg és értelmezte a történelem eseményeit. 
A közvetlen politikai csatározásokban alkalmazott jogász
kodás kizökkentette tudési megfontoltságát a szokásos 
kerékvágásbél, s számára idegen területekre tévedt. Igaz, 
életpályájának sajátságos vonása, hogy jogász talentumá
nak kibontakoztatása a politikai útvonal bejáráshoz köt
tetett. Ha nem bocsátkozik politikai csatározásokba, nem 
vállalja a politikai szolgálatot, tán haláláig nótárius marad 
a kancellárián.

így azonban a magasra emelkedés lett osztályrésze. 
Olykor jé  politikai érzékkel alapozta meg a továbblépést, 
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bár messzebbre a közvetlen politikai akcióknál alig látott. 
A gyermek Lajos megkoronázásának támogatása 1508- 
ban például megelőlegezte az uralkodó jóindulatát, sőt 
trénra lépte után bőséges adományát is. (Kilenc évvel a 
történtek után Werbőczy István jelentős birtokadományo
kat kapott a fiatal uralkodétél, az adománylevélben nem 
félreérthetően kifejezve, hogy azok a koronázás körül tett 
szolgálatai jutalmául tekintendők.) Ezzel az Ulászlónak 
tett gesztusával ugyanakkor a Szapolyai-pártot elütötte a 
rákosi végzésre alapított közvetlen dinasztikus reményei
től. Tette ezt akkor, amikor politikai pályáját Szapolyai 
pártjához kötötte, s amikor tudvalévő volt, hogy nemze
ti királyságra alapozott elgondolásai Szapolyai szereplése 
nélkül nem kecsegtettek komolyabb eséllyel.

A reneszánsz korában két jellegzetes társadalmi válto
zást láthatunk. Amellett, hogy kitágultak a politikai ho
rizontok, és az országok közötti kapcsolatok intenzitása 
fölfokozédott, látványos mértékben megnőtt a nemzeti 
azonosságtudat jelentősége. A magyar történelem sajá
tossága a rendi öntudattal együtt jelentkező független
ségi gondolat. A nemzeti dinasztiáját vesztő ország az 
idegen uralkodécsaládokkal szemben féltékenyen őrzi 
szabad királyválaszté jogát és rendi kiváltságait. Ebben 
a körben hihetetlen jelentőségre jut Werbőczy nemzeti 
álláspontja (a nemzeti királyság következetes képvisele
te és a nemesi nemzet politikai definiálása), s a Hármas
könyvben kifejtett közjogi tanok elterjedése. A három 
részre szakadás pedig szomorú aktualitást kölcsönzött e 
törekvésnek.

Életének bizonyára leglátványosabb periódusa volt az 
1519. és 1520. évi követjárás. Az udvar és a köznemesi 
párt megbízása alapj án arra vállalkozott, hogy a Velencei 
Köztársaságban és a pápánál támogatást szerez II. Lajos 
császári aspirációinak támogatására, továbbá segítséget 
a török elleni küzdelemhez. Wormsba, a birodalmi gyű
lésbe persze már csak a török elleni háború finanszíroz- 
tatásának problémájával érkezett. Első követsége legna
gyobb kudarcainak egyike is volt egyben. Miközben X. 
Leé pápát a török elleni összefogás és hadinditás sürgető 
szükségéről igyekezett meggyőzni, Velencén át Budáról 
hír érkezett, hogy időközben a király a török portával há
roméves fegyverszünetet kötött. Hasonlóképpen, míg ő 
Lajos trénutédlási jogáról igyekezett meggyőzni a tízek 
tanácsát, a budai udvarban arrél biztosították a spanyol 
és a német követeket, hogy Lajos lemond a német-ré- 
mai birodalmi trénrél, és támogatja Károly császárrá 
választását. A wormsi birodalmi gyűlésbe segítségért 
menesztett depuatatio tagjaként megszégyenülten két 
hetet kellett várakoznia az üres frázisokból állé válaszra, 
mely a birodalom belső rendezési igényeire hivatkozva 
gyakorlatilag megtagadta a támogatást a magyar király
tél. 1522-ben a nürnbergi birodalmi gyűlésen négyezer 
gyalogos küldését sikerült elérnie, amely messze nem az 
eredetileg tervezett nagy közös hadjárat elérése volt, de 
mindenesetre kézzelfogható eredménnyel térhetett meg 
Némethonbél.

Amikor ismét az országos politikában csatározott, ki
sebb sikereket ért el. Az 1521. évi országgyűlés az orszá
gos kincstárnokok egyikének választotta meg. A Dunán



inneni 28 vármegye pénzügyi felelőseként tapasztalnia 
kellett a rendi apparátus eljárásának vontatottságát, az 
adófizetési morál áldatlan állapotát. A kormányzati tehe
tetlenséget látva a politikus Werbőczy hangja megkemé
nyedett. A bírálatot fenn, a királyi udvar táj án kezdte meg. 
A közreműködésével készült követelésekben a rendek 
1523-ban még csak a külföldiek eltávolítását sürgették a 
királyi udvarból, a lutheránusok fő- és jószágvesztéssel 
történő büntetését követelték. 1524-ben már a törvények 
végrehajtásának elmaradását sérelmezték, az idegenek 
hivatalviselését kifogásolták, a magyar bárók kötelezett
ségteljesítését hiányolták, különösen honvédelmi kérdé
sekben, a királyi tanácsba köznemes ülnökök befogadását 
szorgalmazták. E sérelmek előadója, a köznemesek szóno
ka ekkor (itt és első ízben) Werbőczy István volt. A neves 
pártvezér és utolérhetetlen szónok előlépett a háttérből, és 
vállalta a személyes szereplést. Egy évre rá már a fegy
veresen összegyülekezett rendek hangos helyeslésétől kí
sérve, Istvánfi Miklós tanúságtétele szerint, Werbőczy így 
beszélt: „A legragadozóbb és legkegyetlenebb emberek, 
sőt félzsidók sincsenek a hivatalból kizárva; a miután go
noszságuk a kincstárt kimerité, a legkisebb szükségek fel
merülése esetén is kénytelenek vagyunk hozzájuk folya
modni, tőlük magas uzsorakamatra pénzt kölcsönöznek. 
Szabadítsuk meg az országot ezen telhetetlen vérszopó 
viperáktól”, s azon nyomban követelte a kikeresztelkedett 
zsidóként számon tartott Szerencsés Imre alkincstárnok 
máglyán történő megégetését is. A királytól elvárta, hogy 
a jövőben csak magyar tanácsnokokat tartson udvaránál, 
hogy aki kötelezettségeit nem teljesíti, legyen elmozdít
va, vizsgáltassanak meg a pénzügyek, különös tekintettel 
a közjövedelmek kezelőire. A rendek a királyi válasszal 
nem elégedtek meg, s követeléseik nyomatékosítására 
Hatvanba új országgyűlést hirdettek. A végzéseket Wer
bőczy fogalmazta. Ekkor még nem sejtette, hogy utóbb 
ez lesz a veszte: ez a döntés alapozta meg egy év múltán a 
hűtlenségi ítéletet.

Politikai pályaive 1525-ben jutott a csúcsra. Az áprili
si országgyűlés köznemesi résztvevői a sérelmeikre adott 
királyi válaszok fölötti elégedetlenségükben újabb orszá
gos tanácskozás egybegyülekezéséről határoztak. Ajúniu- 
si hatvani gyülekezet a korábban már a nádori tisztségtől 
megfosztott (majd az uralkodó által törvénytelenül visz- 
szahelyezett) Báthori Istvánt ismételten letette, s helyébe 
nádorrá Werbőczyt emelte. „Kit tehetnénk, kit választhat
nánk jobbat, kinek az ország és a közönség romlása in
kább fájna, a ki az ország szabadságát és törvényét jobban 
tudná, mint Werbőczy uramat? Mi szükség nádorispánná 
mindig olyat tennőnk, kinek még tanulni kell? Nem jobb 
olyat tennünk, ki mindent tud és mást taníthat?” A lelkes 
szónoklatok nyomán egyhangúlag kiáltották nádorrá Wer
bőczyt.

Politikus pályáj ának nagy buktatój a idealizmusa, politi
kai naivitása (tisztelői szerint elvi következetessége) volt. 
Mint Kolozsvári Sándor és Óvári Kelemen írták: „ő nem 
volt csakis egy szellemes, de furfangos eszköze és agitá
tora Szapolyai Istvánnak és később pártjának, hanem egy 
csodálatos és a maga elébe tűzött irányhoz következetesen 
ragaszkodó politikus.” Elveiért olykor politikai szövetsé-

geseit is lehetetlen helyzetbe hozta. Nem tudta egyénisé
gét alárendelni politikai énjének, nem tudta alkalmazni a 
párthoz tartozás eszméjéből következendő politikai hűség 
követelményét. Sajátos fényt vet erre a Szapolyaiak és a 
korona között lefolytatott birtokper, amely Szapolyai Ist
ván és Újlaky Lőrinc között köttetett kölcsönös testvérré 
fogadás nyomán az utód nélkül elhunyt Újlaky birtokára 
megjelenő Szapolyai-igény érvényesítéséért folyt. A ki
rály a birtokok nagyobb részét már (ráadásul kegyeltjei
nek) eladományozta. Szapolyai első fokon pert nyert, s 
csak a királyi ügyész ügyességének köszönhetően újítot
ták meg a pert. A közvélemény biztos volt az ítéletben.
A törvényszék elnöke a nemrég Szapolyai támogatásával 
nádorrá emelt Werbőczy volt. Az ítélet annál megdöbben
tőbb: Werbőczy István támogatója, pártvezére, szövetsé
gese rovására a koronát hozta ki pernyertesnek, a kincs
tárnak ítélte meg az Újlaky-javakat. A bíró Werbőczy 
tisztelői a szentenciában rendíthetetlen törvénytiszteletét 
és megingathatatlan igazságosságát látják megtestesülni, 
a politikus Werbőczy azonban megbukott. Nem ismerte 
fel a politika igazságát: a politikában nem lehet átmeneti
leg félretenni a politikai szempontokat, hogy azután vál
tozatlan intenzitással forduljon szövetségeseihez. A politi
kus Werbőczy nem ismerte fel, hogy ebben a helyzetben 
a jogász Werbőczy fellépése a politikus karrierjének végét 
jelenti. Ezután aligha volt várható, hogy Szapolyai Já
nos majd mozgósítja pártját és híveit a nádor érdekében, 
amikor Báthori István bosszúszomjtól telten fölvonul
tatta fegyveres párthíveit az országgyűlésben Werbőczy 
megbuktatására. Nem akadályozta meg azt sem, hogy az 
1526-ban Rákoson összegyülekezett rendek Werbőczyt 
hűtlenségben vétkesnek nyilvánítsák, és teljes jószág
vesztésre ítéljék. A előző esztendei gyűlésben még lelke
sen ünnepelt Werbőczyt Szobi Mihállyal az előző gyűlés 
összehívásáért, „a király urunk és a korona ellen irányuló 
lázadásukért igy szintén elmondott egyéb különféle go
nosz, tiltott, méltatlan tetteikért, mint a királyi tekintély 
ostromlóit jogosan és törvényesen éretten megfontolt egy
értelmű elhatározásunkkal, a körünkben törvényt ülő ki
rály urunk jegyes beleegyezésének és éretten megfontolt 
elhatározásának hozzájárulásával, országunk nyilvános 
ellenségeinek és hűtleneknek nyilatkoztatjuk, úgy hogy 
ingó és ingatlan javaik a királyi kincstárra szálljanak...” 
Lehet, hogy a jogász Werbőczy ítéletét az igazság diada
laként élte meg, de a politikus Werbőczy élete legnagyobb 
baklövését követte el. Az események után Zólyom megyei 
dobronyai birtokára menekülve várta az események ked
vezőbbre fordulását.

Szerencséjére az ellenpárt megelégedett letételével, s 
a jószágvesztés büntetését sem hajtatta végre az uralko
dó. Politikai visszatérésére irányuló erőfeszítései azonban 
csak részleges eredménnyel jártak. A Szapolyai János ki
rállyá választása érdekében tett erőfeszítéseit János király 
birtokadományokkal, a kancellári tisztre történő kinevezé
sével honorálta. Felhasználta a kiváló jogászt és szónokot 
a portával bonyolítandó tárgyalásokban, de ez Werbőczy 
számára már a fokozatos kiszorulást jelentette az aktív po
litizálásból. Az erdélyi kormányzat már új politikusokkal 
dolgozott.
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4. Nemesi szemlélet
Tizenöt esztendő alatt lett Werbőczy István kisnemesből 
Magyarország nagybirtokos főura. A vagyonszerzés lázas 
vágyának hódoló legendás jogász és politikus láthatóan 
nagy kedvvel és gátlás nélkül gyűjtögette a birtokait növe
lő adományokat. Legtermészetesebb formája volt ennek 
az uralkodótól nyert jószágadomány, de a kor vagyongya
rapítója nem vetette meg a kisebb pénzjuttattást sem. Nem 
tartózkodott sem az üzérkedéstől, sem a hitelműveletek 
változatos nemeinek felhasználásától, pénzajándékok, a 
zsarolás eszközeitől sem. „A magas állás sugallta jogo
sult büszkeség, sőt a közszemérem szava is elnémul; ez
zel az utolsó korlát, mely előtt az önzés tétovázva megáll, 
leomlik...” -  írta Fraknói Vilmos. „Természetesnek kell 
találnunk azt, hogy a szegény ugocsamegyei köznemes, 
a ki tudja, hogy nagy részben vagyoni helyzetétől függ 
politikai súlya, nem igen válogatós, nem túlságosan scru- 
pulosus a vagyonszerzés módjainak keresésében.”

Az új életfelfogás, a jelentős mértékben anyagi javak
ra koncentráló gondolkodás, a vagyoni alapú értékelés el
terjedése a vagyonok megszerzésének módozatai között 
alig válogat. „Meglepő, hogy a renaissance laza erkölcse, 
pompakedvelése és élvezetvágya mennyire kapzsivá, ha
szonlesővé, megvesztegettetésre hajlamossá tette az ál
lamférfiakat. A vagyonszerzés ebben az időben az állam
férfiúnak egészen természetes törekvése” (Kornis Gyula). 
Bacon lordkancellár számára a legtermészetesebb, hogy 
bíróként a peres felektől ajándékokat fogadott el, s hogy 
a monopóliumokat pénzért árusította. Magától értetődő, 
hogy az V Károlyként trónra lépő császár a választás előtt 
megvesztegette a választófejedelmeket. Kézenfekvő volt, 
hogy a Budán rezideáló velencei követ Annának, Ulász
ló feleségének több tízezer forintos ajándékot adjon, s 
így építsen ki a szilárd kapcsolatot a magyar királyi kor
mányzathoz. Hétköznapi esetként jegyzi fel a követ, hogy 
Bakócz Tamás prímás a nádor megajándékozására buz
dította a velencei diplomatát, s hogy Perényi Imre (aho
gyan a követ emlékezik: „az ingatag és falánk új barát”) 
ezt követően maga jelezte ajándékigényeit. A II. Lajosnak 
a császári trónra megfogalmazott terveit leszerelni hiva
tott német követek a királyi tanácsból Szalkai László váci 
püspök szavazatát háromezer arannyal, Szatmári (Szak- 
mári) György pécsi püspökét (királyi kancellárét) ötezer 
arannyal, Brandenburgi Györgyét hatezer, Balbi prépost 
vótumát pedig ötszáz forintokkal vették meg. A nádor az 
országgyűlés előtt nyíltan beszélt arról, hogy a köznemes
ség által kivetett adó egynegyedét a királynénak kellene 
juttatni, hátha ezzel még jobban lekötelezhető lenne. Ezek 
után Werbőczynek sem voltak gátlásai.

Politikai helyzeténél fogva egyre közelebb került a fis- 
cushoz. A folyamodványok tanúsítják, hogy jogi ismere
teit is felhasználva a koronára visszaháramlott jószágok 
leggyakoribb kérvényezője az udvarnál. Gyakran jutott 
politikai szolgálatok fejében adományhoz. A feltűnően 
sűrű királyi adományok nyilvánvaló célja az ellenzék 
egyik vezéralakjának lekötelezése, semlegesítése. Érzé
kelhető ez a kapcsolat a politikai események és az ado
mánylevelek dátumaiból is. 1502 és 1515 között több tucat
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falut és pusztát, jelentős birtoktesteket kapott adományul 
az uralkodótól. Szatmári György pécsi püspök 1506-ban, 
a Miksa császárral kötött szerződés idején a német kap
csolatot ellenző nemzeti párt vezérének megnyerésére hat 
falut engedett át Werbőczynek Pozsony vármegyében. 
Külhoni útjaiért jelentős adománybirtokkal jutalmazta a 
király. Ferdinánd főherceg is tett lépéseket lekenyerezésé
re. 1522. évi nürnbergi követségére kincstárnoka által 300 
forint kölcsönt folyósított Werbőczynek, amit azután nem 
igényelt vissza. Közbenjárt Lajosnál, hogy Werbőczyt jut
tassa bizonyos jószágok tényleges birtokába. 1526-ban 
Batthyány Ferenc bánt küldte azzal Werbőczyhez, hogy 
alkudjon meg átpártolásának árában. (Erre azonban nem 
került sor.) Szobi Mihály az udvari párt közeledését pró
bálta ellensúlyozni szintén jelentős adományaival. Sza- 
polyai hosszabb ideig inkább csak peresíthető jogokat, s 
a jövőben reá visszaszálló javakat adományozott Werbő
czynek. Bőkezűbbé akkor vált, amikor királlyá választá
sa körül oly sokat forgolódó, s hőségét imígyen bizonyító 
Werbőczy felajánlotta neki szolgálatait. (Werbőczy volt a 
vezérszónok a királyválasztó országgyűlésen, még a ki
rálynét is igyekezett rábírni a Szapolyai Jánossal kötendő 
házasságra.) Ezt már János király is komoly adományok
kal jutalmazta.

Peres ügyekben vállalt közbenjárást ajándékok, ado
mányok fejében. Az egri püspökség 1507. évi gazdasági 
számadása tartalmazza azt a bejegyzést, hogy „István íté
lőmester maga kérvén az ajándékot, nem tagadhatta meg 
tőle, mert az országban, főképen a népnél nagy a hatal
ma”. Máshol pedig, hogy „István mester sokat tehet és jó 
szolgálatokat képes tenni -  ha akar”. Nem ütközött meg 
azon senki, hogy egy végrendelet megírásakor, ha vala
melyik örökös a többinél nagyobb hányadot kapott, rö
viddel később a kedvezményezett a protonotariusra néz
ve előnyős jószágadományt tett vagy öröklési szerződést 
írt alá. Hogy mennyire természetesen kérte és fogadta el 
az ajándékokat, bizonyítja szokásává lett megjegyzése, 
ha „ingyen szolgált”. A nevezetes, politikai karrierjét de
rékba törő Újlaky-per ítéletének meghozatalakor a felek 
egyikétől jelentős adományt fogadott el, amelynek erő
sen megvesztegetés-íze volt. így jutott Werbőczy nádor a 
Veszprém vármegyei Vázsony várának és az ahhoz tarto
zó összes birtoknak a tulajdonába.

Máskor politikai hivatalát használta fel előnyök biztosí
tása fejében. Felfelé ívelő jogi és politikai pályáján bőven 
akadt lehetősége befolyásával élni bizonyos ügyekben. 
Néha a viszonzás nyilvánvaló, mikor az adománylevél 
„hálából a vett jó szolgálatokért” formulával indokolja a 
juttatást. De burkolt módon is jutott vagyoni előnyökhöz: 
nem volt egyedi eset, hogy feltűnő értékaránytalanság mu
tatkozott a cserélt birtoktestek között vagy a megvásárolt 
javak értéke s az általa fizetett vételár között, sőt még az 
is előfordult, hogy ugyanazt a megvett birtokot egy napon 
belül négyszeres áron vásárolták vissza tőle.

Kölcsönöket folyósított, ennek fejében zálogba vett 
pusztákat, falvakat és birtokrészeket, amelyek jó része 
nemteljesités miatt tulajdonába mentek át. Kedvelte a köl
csönös örökösödési szerződést, aminek útján úgyszintén 
növelni tudta jószágait. Az erkölcsi pressziótól sem tartóz-
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kodott akár kis előnyök fejében is. Előfordult, hogy óvást 
emeltek birtokátengedések ügyében, mert az ítélőmester 
kiskorú gyermeket rábeszéléssel és ígéretekkel törvényte
lenül arra bírta rá, hogy örökségét neki átengedje. Politikai 
előnyöket kovácsolt jogi szolgálataiból. Bakócz Tamás 
érsek végrendeletét Werbőczy készítette el. Szapolyainak 
és Corvin Jánosnak politikai és jogi ügyeit is egyengette 
különösebb ellenszolgáltatás nélkül, a majdani támogatás 
reményében. Heves levelezéssel türelmetlenül követelte a 
vármegyéktől a tolnai gyűlés által neki megszavazott adó 
behajtását.

Amíg a reneszánszban az egyik póluson a gazdagodás, 
a nagy vagyonok felhalmozása a természetes jelenség, a 
másikon a fokozódó elszegényedés a jellemző. A dolgo
zó rétegek életkörülményei elképesztő módon megrom
lottak, a szegényedés egész Európában általános. A rene
szánsz legalább oly mértékben brutális, mint amennyire 
érzelmes: a birtokaik határát és a vagyonuk mennyiségét a 
kegyetlen újraelosztásban megvédelmező régi nemesek és 
polgárok, valamint a vagyonhoz frissen jutott újgazdagok 
egyaránt kegyetlenül bántak el a szegényekkel. „Az in
tendánsaik tanácsait megfogadó újgazdagok a régi neme
seknél haszonlesőbbeknek bizonyultak, és keményebben 
bántak parasztjaikkal.”

A szélső nemzeteknél a szegénység büntetése, ha lehet, 
még durvábban történt, mint Európa nyugatán. A lengyel 
nemesség 1490 és 1520 között a lengyel parasztság tel
jes röghöz kötését, a költözködési szabadság tilalmát, a 
jobbágyok igazságszolgáltatási alávetését érte el. Akkor, 
amikor hazánkban is -  a Dózsa György vezette paraszt
mozgalmak ürügyként megfogalmazott megtorlásakép
pen -  kimondta az országgyűlés ugyanezeket a rendel
kezéseket. Európai és arisztokrata szemmel nézve semmi 
különös nincsen abban, hogy a magyar politikai elit a 
röghöz kötés intézményével reagál aktuálisan a paraszt
háborúra, valójában a gazdasági feltételek megváltoztára, 
a pénzgazdálkodás és a kereskedelem lehetőségeinek be
szűkülésére, a nyugati partnergazdaság elfordulására adott 
válaszként értékelhető e lépés. A röghöz kötés Dózsa miatt 
vagy más ürüggyel mindenképpen bekövetkezett volna.

Magyarország a keresztény Európához történt csatla
kozása óta annak gazdaságpolitikai vonzásterében élt. 
A Nyugattal kialakított hagyományos munkamegosztás 
Magyarország számára a nyersanyag- és élelmiszer-szál
lító szerepkörét tartotta fenn. Az évszázadokon át gyü
mölcsöző együttműködés éppen korszakunkban szakadt 
meg. Az óceánhajózás és a felfedezések átrajzolták a ke
reskedelem és a gazdaság földrajzi kapcsolatrendszerét. 
A Nyugat nagyobbik fele a partnert már nem köztes-Eu- 
rópában, hanem az Újvilágban, a gyarmatokon kereste. 
A történelmi események szerencsétlen összejátszása foly
tán a nyugati kereskedelmi kapcsolatok összeomlásával 
egy időben zárta el a keleti áruforgalom útvonalait az ex
panzív periódusába jutó oszmán birodalom. A nemesérc- 
készlet kimerülése belülről veszélyeztette az éppen csak 
kialakulófélben lévő árutermelést és pénzgazdálkodást. 
Az elért nívójáról lemondani nem kívánó nemesség kény
telen volt a leghagyományosabb eszközökkel csikarni ki 
parasztjából a járadékot. Visszahajtotta a jobbágyot abba

a kiszolgáltatott státusba, amelyben a paraszti árutermelés 
kibontakozása eredményeképpen megszerzett viszonyla
gos szabadság kora előtt volt kénytelen élni.

Miért is gondolnánk, hogy a kor újgazdag famíliája 
másként gondolkodik majd, mint rendjének többi tagja. 
Miért is várnánk el (miként szociális érzékenységű kri
tikusai teszik) Werbőczy Istvántól, a kisnemesből nagy
birtokossá lett, ízig-vérig magyar nemestől, hogy a job
bágyságban mást lásson, mint amit a birtokos nemes látott 
akkoriban: bevételi forrást, személyileg alávetett osztályt.
A Dózsa-féle parasztháború leverésében nem pusztán sze
mélyesen vett részt, de saját költségén kiállított jelentős 
fegyveres csapat élén harcolt. 1526 márciusában nádor
ként ítélkezett a besztercebányai bányamunkások za
vargásai ügyében, s a lutheránus mozgalom ellenében.
A kivégeztetett vezetők megbüntetésével megelégedve 
követelte, hogy a lakosság térjen át a lutheránus hitről, ezt 
szabta fő feltételül a büntetlenségre. S tette ezt a legna
gyobb természetességgel, nemesi fölfogásához híven.

Az pedig, hogy éppen Werbőczy István lett a törvények 
megfogalmazója, történelmi véletlennek is tekinthetnénk.
A Hármaskönyv hatályos joganyagot magában foglaló 
összegző jogkönyv, a nemesség megerősödő, keményedő 
uralmának jogi tükre.

5. Jog és jogász a 16. században
A magyar jog a 11. és a 16. század között jellegzetesen 
szokásjogi úton fejlődött. Az írott jog tartományának ki
terjesztése a jogtudók feladata; s amíg a jogot dinamiku
san alakítani képes elméleti jogismerők hiányoztak a jo
gásztársadalom palettájáról, erre az alkotott jognak vajmi 
kevés esélye volt. A 16. század ebből a szempontból ígé
retes változásokat jelez. Betetőzni látszik az a folyamat, 
amely a 14. században vette kezdetét, s eredményeképpen 
a keresztény monarchia megalapításától kezdve a király 
jogi szakértőiként működő klerikusokat mindinkább hát
térbe szorította. A világi literátusok számának dinamikus 
növekedése korszakunk kezdetére lehetővé tette a jognak 
világi jogtudók által történő művelését és alakítását. A 15. 
századtól intézményesült a vármegyékben a jegyzők szer
vezetszerű igénybevétele, a 16. századra a jogtudás már a 
polgárság szélesebb köreire is kiterjedt. A kancellária és a 
kúria, a belőlük kivált szervek és a kereteik között műkö
dő nótárius és jogismerő réteg pedig a központi hatalom 
szolgálatában kamatoztatta ismereteit. Ez egyben a jógi 
írásbeliség általános elterjedését is lehetővé tette, ami ösz
tönzőleg hatott a jogalkotó tevékenységre is.

A középkor doktorai és praktikusai (tudós és gyakor
lati jogászai, politikus diplomatái és bírái) között -  mi
ként Bónis György azt bebizonyította -  „át nem hágható 
választóvonal” húzódott. Akik a szokásjogot alakították, 
néhány kivételtől eltekintve nem ismerték az európai jog
rendszereket, akik pedig birtokában voltak az egyetemi is
mereteknek, nem kaptak részt a consuetudo formálásában. 
Hazánkban hosszú ideig hiányzott a jogászképzés palet
tájáról az egyetem. Az első tartósnak ígérkező egyetem
alapítás (az 1635-ben megnyitott nagyszombati egyetem)
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biztosította csak az egyetemi szintű jogászképzés megin
dítását 1667-ben,

Bónis György a korszak jogtudó értelmiségének prak
tikus mivoltát hangsúlyozta tehát, Szerinte az országban 
a jogi képzés sajátosságaiból folyón hiányzott a római 
jogot ismerő, képviselő, s azt a jogba integráló jogászok 
kategóriája, A római jogi képzettséggel bíró, egyetemet 
végzett „doktorok” arisztokratikusan elkülönült kasztja a 
diplomácia terepére húzódott vissza, átengedve a törvény
kezés terepét a „praktikusoknak”, Ezek pedig, bizonyos 
értelemben a kanonistákat is ellenfélnek tekintve, a saját 
jog szilárd védőfalának felépítését szervezték, a római jog 
befogadása helyett, Ennek eredményeként „a római jog 
és a kánonjog Mohács előtti hatását összefoglalóan jel
lemezve, először a római jog mindennemű recepciójának 
hiányát kell megfigyelnünk, még az »elméleti« átvételt 
is... nagy tekintélyt élvezett, de nem tekintették hatályos 
rendszernek”,

Werbőczy István különleges alakja éppen abban kínált 
más megoldást a jogalkotásnak, hogy a doktori és prak- 
tikusi kiválóságot egyesítette magában, Tekintve „bokros 
ismereteit mind a cánoni és császári, mind a hazai jog me
zején, a bámulatos szónoki képességét, a cicerói vir bonus, 
dicendi peritus egyik mintapéldányát vélhetnők magunk 
előtt látni” (Szalay László), Azon kevés egyetemet járt jo
gász közé tartozott a 15, és 16, század fordulóján, akik 
a világi jogtudó értelmiség számát gyarapították, „Rend
szert a bíróságok ingadozó és ellentmondó gyakorlatában 
élő amorf anyagba csak az vihetett be, aki azon felül tu
dott emelkedni, A jog tudományos feldolgozását az oldja 
m e g . aki a tételes jogot az egyetemes világképbe illeszti 
be” (Ruber József), Werbőczy jogi és bölcseleti műveltsé
ge ezt a tételt szolgálta ki,

Dacára egyetemi tanulmányainak, köznemesi szárma
zása három jogászpályára predesztinálta, Visszatérhetett 
megyéjébe, folytathatta családja tradícióit, s válhatott me
gyei hivatalnokká; választhatta az ügyvédi pályát, amelyen 
nagybátyja is elindult, s végül tarthatott a királyi udvarba 
is, Ez utóbbi esélyeit javította János deák, aki Báthori Ist
ván országbíró és erdélyi vajda szolgálatában állott, és aki 
unokaöccsét beajánlotta a királyi kancelláriára, Werbőczy 
István a fennmaradt oklevelek tanúsága szerint 1483, ja
nuár 8-án már levéltárőri minőségében iktatott oklevele
ket a királyi könyvbe, A levéltárőri státusz majdani karrier 
lehetőségét hordozta: a kancellária conservatorai rendre 
ítélőmesterek, nagybírák, királyi titkárok lettek, Werbő
czy életpályája is ennek megfelelően alakult, Három évre 
rá továbblépett a hivatali ranglétrán, s 1492-ben már a ki
rályi kúria nótáriusa, Mindkét hivatal kiváló lehetőséget 
biztosított a pályáján karrierre készülő számára, hogy a 
legközvetlenebbül megismerkedjen az érvényes magán
joggal, a közjog alapintézményeivel, a hazai jog szelle
mével és alapelveivel, Ajegyzők a királyi táblán közvetle
nül a személynök irányítása mellett végezték munkájukat, 
A személynök, a magyar jogtörténetben az első, király 
által kinevezett országos nagybíró nem egyszerűen tör- 
vénykezett, hanem a király jogalkotási tevékenységében 
is aktív részt vállalt, így például az országgyűlések elé 
terjesztendő törvényjavaslatok elkészítésében is oroszlán-
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rész jutott a personalis apparátusának, Ennek köszönhette 
első kodifikacionális feladatát Werbőczy István is: curia 
regiae nótáriusként részese lehetett annak a nagy vállalko
zásnak, amely a központosító államhatalom jogrendezési 
törekvéseinek egyik fő tanúbizonysága lett: a kibocsátója 
által „örök időkre” szóló Decretum Maius, a nevezetes 
mátyási kódex elkészítésének,

A kúriai jegyzői pályán veszteglő Werbőczy jógi tu
dását mellékállásban kamatoztatta, Szobi Mihály titkára, 
jogtanácsosa is volt egyben, s mint ilyen -  miként az Szobi 
hiteleshelyi bevallásában áll, amellyel birtokokat adomá
nyozott jutalmul a jegyzőnek -  „különösen perek vitelében 
neki kedveskedni igyekezett”, A jógi szaktudás a sikeres 
perekben párosult a közbenj árással, a hivatali befolyás latba 
vetésével, A Szobihoz fűződő kapcsolata vonta be Werbő- 
czyt a megélénkülő politikai életbe, 1498-ban még csak az 
-  igaz, politikai tartalmú -  törvények szövegezésében vett 
részt, l500-ban már a királyhoz intézett, a világi urak és a 
főpapok ellen irányuló fölirat szerzője, a „megfogyatkozott 
ősi szabadság” megtartására a királyt szorító végzés fogal
mazója, Kétségkívül egyre jellegzetesebb és egyre nagyha- 
tásúbb vezéralakjává vált a köznemesi pártnak, Életrajzírói 
szerint ennek köszönhető hirtelen előmenetele is, A királyi 
kúrián immáron tizenöt esztendeje jegyzősködő jogászt 
röviddel az 1502, évi országgyűlés előtt ítélőmesterré lép
tették elő az országbíró mellé,

A kór törvényszéki mindenese volt a protonotarius, Az 
ítélőmester vezette az egész perfolyamatot, idézett, kihall
gatott, előadott, részt vett az ítélet meghozatalában, irato
kat (köztük ítéletleveleket) állított ki, Az ítélőmester volt 
a kór legkiválóbb jogismerője; az országos törvényszékek 
előtt valamennyi ügytípus tárgyalásra került, a törvényi 
jogtól a consuetudóig, a praktikum élő szempontjainak 
megfelelően, (A kiváló jogismeret bizonyítéka volt a ké
sőbbi évszázadok protonotariális bíráskodása, mely a szü
netelő kuriális bíráskodás helyébe lépett s 1723-ig pótolni 
tudta azt,)

Az előléptetés növelte Werbőczy személyes tekinté
lyét is, Ugyan rövid visszahúzódása miatt átmenetileg 
nélkülözni volt kénytelen az ország a harcos vezérszónok 
Werbőczyt, azonban mint országbírói ítélőmester az or
szággyűlés egyik jegyzője lett, E tisztségében immáron 
hivatalos feladatává vált a feliratok fogalmazása, az or
szággyűlési végzések szövegének szerkesztése is, Rövi
desen ismét a köznemesi párt egyik vezéreként tért vissza 
a politikai küzdőtérre, Sorra kerültek ki keze alól a párt ál
tal javasolt végzések tervezetei, Tartalmilag ezek kevésbé 
váltak dicsőségére jogászi életművének, hiszen a politikai 
érdekek sók esetben a jogász szakembert a politikus mögé 
utasították, A már enlített 1505, évi végzésben például a 
rendek az ország minden problémáját az idegenekre (kül
honból jött urakra és dinasztiákra) vezetik vissza, a romlás 
okaiként csak őket látják, A határozattervezetet fogalmazó 
Werbőczy történelmi ismereteit, a tényeket félretolva, a 
magyar közjog tételeit kicsavarva, alkotmányos logikát
lanságokat is elkövetve érvelt, csak hogy a nagy álom, a 
„nemzet törzsökéből választott király” beteljesülhessen, 
Ezt az oklevelet olvasva nem a jogász Werbőczyt, hanem 
a politikust látjuk fogalmazni,
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Élete fő művét, a Hármaskönyvet Jogászként szerkesz
tette. A z országgyűlési deputatio által elfogadásra Java
solt, Ulászló által megerősített, de végül ki nem hirdetett 
és a vármegyéknek meg nem küldött munka szentesíté
sére az év végéig várakozott. Perényi Imre nádor és az 
udvari párt nyomására azonban a király elállt ígéretétől, 
mire Werbőczy válaszul lemondott itélőmesteri tisztségé
ről. Ezután Szapolyai János mellett látjuk viszont, mint az 
erdélyi vajda protonotariusa (protonotarius Transilvanen- 
sís). Azonban ezt a státuszt is csak egy esztendeig töltötte 
be még, 1516-ban ettől is megvált.

1516 márciusában elhunyt II. Ulászló király, utóda, az 
ifjú Lajos pedig emlékezett még a volt ítélőmester szolgá
lataira megkoronáztatása elfogadtatása kapcsán. Nem le
het véletlennek tekinteni, hogy 1516-ban a királyi tanács 
választása nyomán királyi személynök (personalis presen- 
tiae regiae in Judiciis locumtenens) lett, amely pozíció ad
dig szokás szerint egyháziaknak Jutott, s amelyre nézve az 
1507. és 1514. évi törvényeket, amely e tisztet világi férfi
úval kívánta betöltetni, most 
első ízben foganatosították.
Ettől kezdve a királyi tábla 
elnöke, aki nagybíra volt, a 
király képviselője az igaz
ságszolgáltatásban. Werbő- 
czytől a personalis pozíció
ja  általában a felemelkedés 
fontos lépcsője lett a közne
mesek számára, a főnemesi 
címhez vezető út állomása.
Werbőczy István személy- 
nöki megbízatását 1524-ig, 
nádorrá választásáig telje
sítette. Personalisként tudta 
leginkább kibontakoztatni 
Jogi tudását, talentumát, 
műveltségét. A személy
nök valódi jogtudó, valódi 
nagybíra volt. Tevékenysé
ge a törvénykezés terüle
tére esett, egyéb (politikai) 
feladatokat nemigen kellett 
ellátnia. Igaz, rövid nádor
sága idején is ítélkezett, a 
palatinus azonban emellett 
elsősorban politikai pozí
ciónak számított. A nádor 
hadvezér is volt, diplomata, 
az udvar és a rendek közöt
ti közvetítő. E feladatával 
Werbőczy nehezen birkó
zott meg. Már nem volt elég 
a tehetség és tudás, itt már 
tekintélyre, családi repu
tációra, tradicionális befo
lyásra lett volna szüksége. Rövid nádorsága dicstelen vé
get ért; mint láttuk, a hűtlenségi perben elmarasztalva a 
szentencia szerint elveszített mindent: vagyont, pozíciót, 
befolyást. A Szapolyaiak által biztosított státusz érdemi

tevékenységet már nem engedett, az igazságszolgáltatás
tól távol eső területen tevékenykedett.

A Szapolyai megbízásából többször Sztambulban tár
gyaló Werbőczy bírta SzuleJmán Jóindulatát, aki őt Buda 
elfoglalása után a magyarok főbíráJává tette. A rákövetke
ző esztendőben tisztázatlan körülmények között (méreg 
vagy pestis végzett vele, ma már ki nem deríthető) e funk
ciójában fejezte be kalandos életét. Jogászként kezdte ra
gyogó életpályát, s Jogászként zárta is le.

6. Consuetudo és jogtudomány
Magyarországon a köz (az állam) érdekének kifejezésé
re és az uralkodói akarat megfogalmazására hivatott, az 
általános szabályozásra igényt tartó törvényi Jogalkotás 
hosszú évszázadokig képtelen volt sikerrel megbirkózni a 
consuetudóval. Jellegzetes példája ennek az a tény, hogy 
a törvényalkotó a dekrétumnak a szokásban próbált legi

timációt keresni. Nem bízva 
önnön erejében, sorra mond
ták ki a törvények kibocsá
tói, hogy azok rendelkezései 
„ az ország régtől megtartott 
szokása szerint” keletkez
tek, s azzal összhangban 
kívánják szabályozni a tár
sadalmi viszonyokat. A con
suetudo és a decretális Jog 
viszonyára Jellemző módon, 
a 16. században Werbőczy 
István a Tripartitumban a 
szokásjognak még „tör
vényrontó” erőt tulajdonított 
„törvénypótló” és „törvény
magyarázó” tulajdonságai 
mellett, vagyis egyértelmű
en a consuetudo fölényét is
merte el. A szokásjog elsöp
rő fensőbbsége a Jog egyéb 
forrásaival szemben 1848-ig 
Jellemzője volt a magyar 
jogrendszernek.

A consuetudo tartalmá
nak alakításában a kezdetek
nél a tradícióé és a szokásé a 
főszerep, később a hangsúly 
mindinkább a bírói gyakor
lat felé mozdult el, hogy a 
praxis azután a 16. századtól 
fokozatosan, de nem látvá
nyosan engedjen az alkotott 
Jog nyomásának is. A szo
kásjog ilyen döntő szerepe, 
annak nem elvi, hanem bírói 

gyakorlatban formálódó Jellege rendkívüli Jelentőséget 
biztosított a szokásjog alakítóinak.

A 16. század magyarországi társadalmában nagy erővel 
Jelentkezett a jogrendezés iránti igény. A modern államnak
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Werbőczy előszava a Tripartitum 1517. évi kiadásához
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(a rendi centralizáció képében megjelenő) igényei között 
nagy határozottsággal szerepelt az átfogó jogi rendezés, 
amely a központi akaratot az érvényesülő és érvényesített 
jog keretei között dominálóvá tehette. A  maga apparátusát 
a modern nyugati minták és a hazai racionalitás szerint ki
építő magyar rendi állam nemcsak az adminisztrációban, 
hanem a jogéletben is egységesítő és koncepciózusán fej
lesztő szerepre vágyott. (Az 1486-ban, Hunyadi Mátyás 
kibocsátotta híres törvény, a fentebb említett Decretum 
Maius nyomatékosan fejezte ki ezt a szándékot. A  tör
vény fő célja a kodifikáció és a tartós szabályozás. A  jog  
átfogó rendezése és az „örök érvényű”, tehát kiszámítha
tó, a hosszú távon tervezhetőséget biztosító jogszabály 
létrehozása. A  Decretum világosan jelzi a jog irányításá
nak állami kézbe vételére irányuló szándékot. Az állami 
megfontolások mellett ugyanezen irányba hatott a 14—15. 
században lendületesen fejlődő magyar gazdaság résztve
vőinek követelése. Az árutermelés és árucsere stabilitása 
nagymértékben függött a jogügyletek bonyolításának sza
bályozottságától, a jogbiztonságtól. A  törvényi jog ráadá
sul alig érintette a magánjogot, a perrendtartást szabályo
zó törvény sem akadt. Az áruforgalom, a kereskedelmi és 
magánjogi viszonyok rendezése tehát teljes egészében a 
szokásjog zónájára esett, mely nem kedvezett a kor gyors 
változásainak. Összecsengett ezzel az országgyűlések köz
nemes szárnyának törekvése is. A  főuraknak megfelelően 
szabad kezet biztosító szokásjogi szabályozás ellenében a 
köznemesség a világos, egyértelmű, törvényben rögzített, 
értelmezéseiben az ő számukra kedvező dekrétumok ural
mában volt érdekelt. Kezdeti megfogalmazása volt ennek 
az 1439. évi végzés, amely a királyt felkérte, hogy „az or
szág régi törvényeit és szokásait az országlakosok jogait a 
főpapok, zászlósurak és nemesek közreműködésével állít
sa vissza, egészítse ki és javítsa meg”. Nem véletlen, hogy 
korszakunkban több országgyűlésen is napirendre tűzték 
a jogrendezés kérdését. Míg az 1498. és az 1500. évi dié
ták az országos szokásjog összegyűjtésére és rendezésére 
kötelezték a végrehajtó hatalmat, az 1504., 1507., 1514. és 
1525. évi országos sereglések a dekrétumok egybeszedé- 
sét és kijavítását követelték. Mindkét törekvés az országos 
szintű jogrendezés és jogegység irányába mutatott.

A  jogbiztonság követelménye, az állam jogrendezési 
törekvései, a rendi országgyűlések jogmeghatározó szán
dékai egyaránt az élő jog összefoglalásának irányába mu
tattak. „ítélkezéshez egy törvényre vonatkozólag tíz és 
még több ellentétes szöveget tartalmazó könyvet hoztak 
neki a többi bírák legnagyobb elszörnyedésére” -  emlé
keztet a korabeli ítélőbíró. Ez a tarthatatlan állapot veze
tett a jogszabályok összegyűjtéséhez, amelynek évszáza
dos hatású gyűjteményei készültek el korszakunkban: a 
Werbőczy István ítélőmester által egybeszerkesztett Hár
maskönyv és a jogtudósok által összeállított Magyar Tör
vénytár. Mindkettőre jellemző, hogy magánmunkaként 
vált részévé a magyar jognak.

Hiába volt a lendületes politikai előmenetel, a politi
kai csatározások frontvonalába került Werbőczy példátlan 
elismerése, életpályájának nagy pillanatához mégiscsak 
jogászként érkezett el. Bár a megbízás időpontját csak 
hozzávetőlegesen ismerjük, valószínűsíthetően 1504 előtt
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kelt királyi felkérés lehetővé tette az ítélőmester számára, 
hogy Magyarország történetében első ízben elkészíthesse 
a magyar nemesi jogot összefoglaló jogkönyvet. A  királyi 
meghagyás többre utasította a jogtudóst, mint hogy pusz
tán szokásjogi jogkönyvet alkosson: azzal bízta meg, hogy 
„az ország jogait, törvényét, bevett és elfogadott szoká
sait, rendeletét... gyűjtse egybe, szokott módon, fejezetek 
és czímek szerint állítsa ö s s z e .  és egy könyvbe foglalja”. 
Vagyis a feladat a teljes magyar joganyag összefoglalá
sa volt, írott és íratlan jogra egyaránt vonatkoztatva. Ez, 
a consuetudon messze túlmutató koncepció magyarázza 
többek között a Tripartitum évszázados hatását és rend
kívüli befolyását a jogéletre.

Kapta mindezt a megbízást akkor, amikor magyar 
jogtudomány még nem létezett, a jog praktikusai meg
elégedtek a joggyakorlatot megkönnyítő formulásköny- 
vek összeállításával. Jogi tételek kifejtésére, a jog elvei
nek részletes elemzésére korábban nem került sor. Úttörő 
munkát végzett tehát Werbőczy ítélőmester a Tripartitum 
összeszerkesztésével.

A  Hármaskönyv valójában a nemesi jogot foglalta 
össze, mely részben politikai, részben pedig gyakorlati 
okokból teljesen természetes volt. A  köznemesség közjogi 
küzdelmei és egyenjogúsításának koncepciója magától ér
tetődővé tette, hogy a köznemesi párt vezéralakja, az ér
vényesülést köznemesi keretekben fellelő Werbőczy csa
lád sarja a köznemesi státus jogi alapjainak összegzését 
végezte el. Emellett praktikus indokok is magyarázták 
a nemesi jog tartalmi túlsúlyát. A  tárnoki jog még csak 
alakulófélben volt ekkor, a szabad királyi városok joga 
még nem emelkedett országos szintre. A  paraszti jog 
pedig nem elnyomásos megfontolásból szorult vissza a 
joganyagban, hanem mert az immunitásra és pallosjogra, 
a földesúri jogokra, az úriszékre telepített paraszti jog 
még kevesebb egységességet mutatott, mint a városok 
joga, ha egyáltalán országos szintre valamely része fel 
is érhetett.

A  Könyv a Prológuson kívül három részben, azon belül 
titulusokban foglalkozott az ország jogával. Az élőbeszéd 
tartalmazza a mű jogfilozófiai alapvetését, s néhány köz
jogi fejtegetést. Ez a rész nyújtott némi lehetőséget Wer
bőczy római jogi és klasszikus műveltségének csillogta
tására, ez a fogalmak pontosításának helye, itt jelenhetett 
meg néhány római jogi alapelv. Az első részben többnyire 
a magánjog, a másodikban a peijog (a törvénykezés) az 
eszmefuttatások tárgya, míg a harmadikban kerít sort a 
szerző a kiegészítő megjegyzésekre, úgymint az Erdélyre, 
Szlavónországra, a városokra és a jobbágyokra vonatko
zó, általa fontosabbnak ítélt jogok ismertetésére.

Werbőczy művét, a magyar országos jog összefogla
lását megtárgyalta és elfogadta a magyar országgyűlés, a 
király 1514-ben megerősítő levelével is ellátta. A  szente
sítést azonban már megtagadta tőle az uralkodó, így nem 
válhatott alakilag a törvényi jog részévé. Ez azonban nem 
vethetett gátat a jogkönyv általános érvényesülésének. 
Hatására jellemző, hogy a források egy évszázad múltán 
már „Hármas törvényként” emlegetik, sőt számos törvé
nyünk hivatkozza meg, mint törvényi erejű jogszabályt, 
helyenként kifejezetten törvénynek titulálva a munkát.
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Ez persze nem pótolhatta az approbatiét. Miután szen
tesítést a munka nem nyert, az ítélőmester saját költsé
gén Bécsben nyomtattatta ki művét, s küldte szét a vár
megyéknek és a bíróságoknak. Évszázadok folyamán 
a Hármaskönyv a magyar jogi hivatkozások legalapve- 
tőbbikévé vált, s a „nemesség bibliájaként” a polgári át
alakulásig a magyar jogélet meghatározója maradt, sőt 
egyes passzusai még a 20. századot is megérték. (Meg
jegyzendő, dacára az országgyűlési határozmányoknak, 
a magyar törvények gyűjteménye sem hivatalos kiad
ványként készült el, hanem magánvállalkozásban. Első 
ízben a történetíró Joannes Sambucus mellékelte az álta
la összegyűjtött dekrétumok szövegeit Bonfini történeti 
munkájához 1581-ben. Ezt követően Mossóczy Zakariás 
és Telegdy Miklós nyitrai és pécsi püspökök adták köz
re javított és kiegészített gyűjtésüket [1584]. [A hiteles 
törvényszövegek kinyomtatása és az ország hatóságai
nak történő megküldése csupán 1595-től lett szokássá.] 
A törvénygyűjtemény a Corpus Juris seu decretum ge- 
nerale elnevezést 1696. évi közzétételekor kapta Szent- 
iványi Márton nagyszombati kiadásában. Ekkor már a 
bírák által rendszeresen használt, időről időre az újabb 
jogalkotás termékeivel is kiegészített, ismételten közre
adott tekintélyes gyűjteményről van szó.) A dekretális 
jog hivatalos összefoglalásának elhúzódása is kedvezett 
a Hármaskönyv elterjedésének. A -  hatályban lévő jog
szabályok tömegéhez képest -  rövid, tömör, lényegretö- 
rő és megalapozott összefoglalás önként kínálta magát a 
praktikum jogi kézikönyveként. 1565-ben már közzétet
ték magyar fordítását is, Veres Balázs tolmácsolásában, 
amelyet sorra követtek a többiek: Heltai Gáspár (1571), 
Laskai János (1589), Födik Menyhárt (1639), Nagy Fe
renc (1699), Perger János (1830). Horvát nyelvű átülte
tése 1574-ben készült el (Pergossich [Pergosic] Iván), a 
német pedig 1599-ben (Wagner Ágoston). Nem véletle
nül fogalmazott úgy Hajnik Imre, hogy „a nemzeti élet
nek és irodalomnak egyik fontos, szépirodalmunk után 
talán legmagyarabb ága Werbőczynek köszöni későbbi 
virágzását”.

A Tripartitum rövid idő alatt a magyar jogélet leg
meghatározóbb forrásává lett. Ebben kétségkívül sze
repet játszott a fentebb említett generális felhatalmazás, 
amely a törvényi jogot is a jogkönyv részévé tette, de 
nem lebecsülendő a köznemesi párt éppen ez idő tájt tör
tént megerősödése sem, amely hatalmi részesedésének 
ideológiáját látta a Hármaskönyvben megfogalmazott 
hatalommegosztási formulában. A három részre szakított 
országban fokozódó jogbizonytalanságban hosszú ideig 
egyetlen biztos kapaszkodó a Tripartitum összefoglalása 
volt. Ám elterjedésének feltételeit leginkább használha
tósága határozta meg. Werbőczy ítélőmester olyan mű
vet alkotott, amely egyszerre jogösszefoglalás, tudomá
nyos mű, s -  igen, bármennyire furcsa is -  tankönyv is 
egyben. A szerzőnek deklarált célja volt, hogy az elvek, 
szabályok, eljárási módozatok összefoglalásánál bírák
nak, ügyvédeknek és magánosoknak minden felmerülő 
esetben biztos támpontot nyújtson a jogi ügyek kezelé
sében. Ez a szándéka fejeződött ki céltételezésében is: 
„honfitársainkat oktatni kell”. A megfogalmazás is sok

esetben igazodott a célhoz: a korban szokásos tanító stí
lus, a kérdés-felelet kátéforma gyakran bukkan elő. A tu
dós tanító a felvetett problémára adandó választ „Feleld 
hogy...” formulával kezdte. Werbőczy a könyv befeje
zésében utalt arra is, hogy nyelvezetét a kör praxisának 
„szökött egyszerű nyelvéhez” igazította, a közhasználatú 
kifejezéseket vette igénybe, hogy magyarázatai érthetők 
legyenek. Nem tudományának csillogtatása volt célja, 
hanem a tanítás és az eligazítás. Az igazi tudósok sze
rénységével visszatartotta magát a korban pedig fölöt
tébb divatos, sőt kötelező klasszikus idézetektől, Cice
ro, Livius és Sallustius műveinek citálásától. Munkáját 
azoknak ajánlja ugyanis, akik „inkább a fegyvert, eke
vasat és a kaszát forgatják kezükben”, mint a klasszikus 
ókori szerzőket.

Méltóképpen értékelték a Hármaskönyvet a jogkönyv 
milleniumi tudós fordítói, Kolosvári Sándor és Óvá
ri Kelemen, amikor így summázták érdemeit: „úgy az 
európai, mint a magyar jogirodalomban a legelőkelőbb 
helyek egyike illeti meg: amannak szempontjából a Hár
maskönyv a jogkönyvekben tömörült középkori jogtu
dománynak utolsó méltó képviselője, értékes zárköve; 
emennek szempontjából az újkori hazai jogtudomány 
első tiszteletreméltó hírnöke, szilárd alapköve, egyszers
mind a törvényhozásnak és bírósági gyakorlatnak biztos 
irányítója, az idegen elemekkel szemben a magyar jog 
nemzeti jellegének, a széjjelhúzó tényezőkkel szembeni 
jogunk egységének megmentője.”

A Tripartitum karrierje egyben Werbőczy dicsőségét 
jelentette. Hatásainak számbavétele nélkül nem értékel
hetjük kellőképpen a szerzőt sem. Neve összeforrott a 
művel, a joghistória panteonjában Werbőczy nem poli
tikai pályája, személynöki tevékenysége vagy nádorsága 
biztosított helyet, hanem a Tripartitum.

Az a Tripartitum, mely a köznemesség közjogi egyen
jogúságának elismertetését diadalra vitte. Amelyik nyíl
tan és világosan leszögezte, hogy „e Magyarországnak 
minden főpap, egyházfő és báró urai és többi mágnásai, 
nemesei és előkelői nemességükre és világi javaikra 
nézve, a szabadság, kivételesség, adómentesség egy és 
ugyanazon előjogát élvezik; nincs is valamely úrnak na
gyobb és valamely nemesnek kisebb szabadsága”. A le
gendás „primae nonusban” (az első rész kilencedik cí
mében [primae Partis nonus Titulus rövidítéséből]) meg 
is határozza az egységes jog legkézzelfoghatóbb elemeit, 
az ún. négy fő és kiváltságos jogot. A nemesek szemé
lyes szabadságát (őket előzetes idézés vagy perbehívás 
és törvényes elmarasztalás nélkül letartóztatni senkinek 
kérésére nem lehet), a király igazságszolgáltatási ható
sága alá tartozását (közülük a törvényes úton kívül sem 
személyében, sem vagyonában senkit háborgatni nem 
lehet), az adómentességet (mindenféle jobbágyi szolgá
lattól, járadékfizetéstől, rovástól és egyéb adók, vámok, 
harmincadok fizetésétől mentesek) és végül az ellenállá
si jog (amelyet az Aranybullára alapítva hűtlenség bűné
nek vádja nélkül gyakorolhat).

A könyv meghatározó befolyással irányította a ma
gyar jogfejlődést; a jogösszefoglalás eszközével sajá
tos, a kontinentális jogi modellel párhuzamos pályára
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igazította a magyar jogot. Nem vezényelte elkanyarodó 
pályára, de meg is akadályozta a nyugati jog direkt be
fogadását. Grosschmid Béni Bractonhoz hasonlítja Wer- 
bőczyt, Ruber József Bodinnel és Althusiussal állítja 
párhuzamba. A kompiláció és kodifikáció módszereinek 
felhasználásával megszületett a magyar jog nagy összeg
zése.

A rendi szokásjog rögzítésével a modernizációs zsili
pek lezárását segítette elő. Európa egyik szélső nemze
teként Magyarországon a 15—16. században került napi
rendre a jog modernizációja: a római jog befogadásának 
folyamata. Az Európa nyugati felén ekkor már lezáruló
félben lévő nagy recepciós procedúra latin alapokra he
lyezte a kontinentális jogrendszert, s a római jog cizellált 
intézményi és szabályozási rendszerével segítette a gaz
dasági élet fejlődését. A szokásjog viszonylag folytonos 
hatályosulása azonban, amely az ősi jogból fejlesztette 
ki a középkori magyar jogot, a 15. századra olyan szi
lárd országos jogrendszerré növekedett, amelynek falain 
megtörtek a recipiálási kísérletek. Minthogy a nemesi 
jog ez időre már egységessé vált, s megérett a kodifiká
lására, a receptio e kiváltságos helyzet legalább részle
ges megszüntetését hozta volna magával. Ez pedig a ne
mességet (sőt polgárságot is) egységesen szembeállította 
a modernizálás ügyével. A törvényi jog diadala némi 
esélyt adhatott volna a változásra, ezt azonban Werbő
czy István Hármaskönyve immáron kizárta.

A Tripartitum a darabokra szaggatott országban az 
egység szimbólumává lett. „A politikai nemzetet össze
tartotta, ez a Hármaskönyv nagy érdeme” (Hóman Bá
lint). A Szent Korona tanának kifejtése, a tradicionális 
magyar közjog alapelveinek összefoglaló értékelése, az 
ősi jogba vetett bizalom megerősítése, az egységes ma
gyar jog eszméjének hirdetése támasza lett az ország 
egységének visszaállításában hívő és gondolkodó politi
kusoknak, realizálója pedig az egységes joggyakorlatnak 
a praktikusok kezén. „Werbőczy a legmélyebb hatású 
magyar szellemek egyike... Hosszú ideig a Hármas
könyv volt a nemzeti lét egyetlen alapja, ebből merítik 
az államférfiak és kisnemesek, országgyűlések és várme
gyék a régi alkotmányhoz való ragaszkodás a mindenek- 
felett való jogfenntartás csodálatos erejét” (Rácz József).

A nemzeti egység kifejezésével egyben a Habs- 
burg-dinasztiával szembeni ellenérzések megfogalma
zásánál biztos pontjává vált az ellenállásának. A szabad 
királyválasztás, a megosztott hatalom, a nemzeti király
ság eszménye, melyet történeti alapokon épített föl mű
vében, a magyar rendi harcok egyik fő eszközévé tet

Jog________
löíténeti szemle'—/

te. Csekey István a Mohács után széthullott magyarság 
lelki-szellemi egységének fenntartóját tiszteli benne. 
Grosschmid Béni, Werbőczy feltétel nélküli méltatója 
szerint „Nemzetünknek politikai fennmaradását a jelen 
és jövendő század számára elképzelni alig lehetséges, 
vagy legalábbis fölötte nehéz e könyvnek hiányában”.

S persze a Tripartitum a magyar jobbágyság röghöz 
kötésének legfontosabb tényezője volt. A Dózsa György 
vezette parasztháború megtorló intézkedéseinek beeme
lése az évszázados jogi gyakorlatot tükröző jogkönyvbe 
olyan benyomást keltett, mintha az új jogállapot is a ha
gyományos magyar jog része lett volna. Werbőczy műve 
„a népet kettészakította, ez nagy vétke, melyet Werbőczy 
akkor követett el, amikor munkáját az 1514. évi ország
gyűlésre benyújtva az utolsó pillanatban beleillesztette 
ez országgyűlés jobbágyellenes határozatait” (Hóman 
Bálint). A politikus Werbőczynek ez a döntése végül is 
három évszázadra konzerválta a második jobbágyságot 
Magyarországon.

Rendkívüli hatásánál, megingathatatlan tekintélyénél 
fogva idővel gátjává vált a fejlődésnek. A magánjogot (s 
ezen belül az ingatlan- és áruforgalmat, tulajdonviszo
nyokat, kereskedelmi tevékenységet is) szabályozó Hár
maskönyv a 18. század jozefinista programja akadályo
zójának, a 19. század nagy liberális reformhullámában a 
fejlődés kerékkötőjének tekintették. A rendi alkotmány
védők a jozefinizmus modernizációs kísérletét nemzeti 
oldalról támadták és lehetetlenítették el a Hármaskönyv 
nyújtotta eszközökkel. A reformkor magyar reformértel
miségével szemében már mint a maradiság szimbóluma 
jelent meg. Molnár János és Izdenczy József a jozefiniz
mus platformjáról indítottak heves támadásokat Wer
bőczy, a reformok és haladás évszázados gátját kiépítő 
szerző ellen. Széchenyi István engesztelhetetlen ellen
szenvvel viseltetik a Hármaskönyvvel mint a reformkon
cepciójának legfőbb akadályozójával szemben.

***

Politikus és jogász: e két én vegyült Werbőczy alakjá
ban, munkásságában és karrierjében. A jogász az érde
mesebb: törvénykező, törvényhozó és jogösszefoglaló 
tevékenysége indít emlékezésre. A politikus Werbőczy 
esendő és kérdőjelekkel teli, hatalmasra épített és porig 
rombolt életművet hagyott maga után. De legyen ez akár 
így is: Werbőczy István nélkül érthetetlen, magyarázha
tatlan joghistóriánk ezen, a zavaros politikai harcoktól 
szétzilált korszaka.
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