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38 Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára Békés-Csa- 
nád megyei törvényszék IV.B. 157.a 111/1853.

39 Ezt már Illés József is fontosnak tartotta leszögezni: „ a bérlet tár
gyának szükséges javításait a bérlő saját költségén köteles visel
ni" (Illés: i. m., 357. p.). Bónis György Pest-Buda joggyakorlatát 
vizsgálva arra az álláspontra helyezkedett: „Az osztrák judicatura 
is alkalmazta azt a római jogi eredetű szabályt, hogy a bérlő a hasz
nálható állapotban átvett bérleményben keletkezett károkat köteles 
helyreállítani, de a közönséges használaton túlmenő javítások a bér
be adót terhelik" (Bónis: i. m., 226. p.).

40 Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád megyei Levéltár Szeged, Csa- 
nád vármegye törvényszéke IVB. 157.a 49/111/1853.

41 Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára Szeged város 
úriszék IVA. 1019.a.

42 Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára Szeged, Csa- 
nád vármegye törvényszéke IVB. 157.

43 Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára Szeged, Csa- 
nád vármegye törvényszéke IVB. 157.a 26/111/1853.

44 Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára Szeged város 
úriszéke IV.A. 1019.a.

45 A bérlet szabályainak részletes ismertetését lásd Homoki-Nagy Má
ria: Bérleti szerződés a 19. század bírói joggyakorlatában. In: Ta
nulmányok Dr Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára 
(Acta Jur. et Pol. Tóm. LXIX. Szeged, 2007, 263-283. p.).

Horváth Attila

Werbőczy vagy 
Dózsa György?*

„Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa -  
török, tatár, tót, román kavarog 
e szívben, mely e múltnak már adósa 
szelíd jövővel -  mai m agyarok!"

(József Attila: A Dunánál)

Lelkes kommunista ifjak 1945. május 6-án, vasár
nap fényes nappal, a szétlőtt, éhező város kellős 
közepén, a Ferenciek tere déli oldalán, egyenruhás 

rézfúvósok zenei kísérete mellett, többszöri próbálkozás 
után döntöttek le egy szobrot, amely fejjel lefelé deré
kig a földbe fúródott. Nyakába egy táblát akasztottak 
a következő szöveggel:

„ Ugye mostan lóg az orrod, 
meghozták a földreformot! "1

Az „úri Magyarország" szimbólumának vélt műalko
tás, Donáth Gyula2 szobra Werbőczy Istvánt ábrázolta. 
A z álló alak mellett iratok, alattuk a Tripartitum volt lát
ható.3 A Nemzeti Parasztpárt lapja, a Képes Világ 1945. 
májusi számában így írt az eseményről: „ ...legcsúfabbul 
Werbőczy István Apponyi téri4 szobra járt. A korai magyar 

feudalizmus és a kiváltságos nemesség fővédnökének, a 
jelképpé lett Tripartitum szerzőjének szobrát május 6-án 
döntötték le. Van valami szimbólum abban, hogy fejjel fú 
ródott a földbe: így dugta homokba a fejét a magyar reak
ció minden előtt, ami jogos, méltányos és haladó gondolat 
volt." A z újságban szereplő képen a szobor valóban fejjel 
lefelé, szinte a földbe belefúródva látható. A Kommunista

* 2014. november 5-én, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán, 500 éves a Hármaskönyv -  A  Hármaskönyv 
szabályainak továbbélése címmel megrendezett konferencián elhang
zott előadás átdolgozott, szerkesztett változata.
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Párt lapja, a Szabadság5 sem rejti véka alá lelkendezését, 
bár az esemény megtörténtét korábbra teszi: „Az 1945. 
május 1-jén felvonuló ünneplő tömeg igazságot szolgál
tatott Werbőczy fölött is ... Ledőlt a szobor, megdőlt az úri 
Magyarország uralma. A mérkőzést mégsem nyerte meg 
Werbőczy: Dózsa a győztes! [...] Hosszú az idő, de mégis 
elérkezett. Elégtételt kapott a megcsalt, megkínzott, sokat 
szenvedett parasztság, de ez még mindig kevés, az igazi 
elégtétel még hátra van: Werbőczy úri törvényei helyett 
meg kell csinálni a nép törvényeit. "

Ezután a Kommunista Párt utasítására valamennyi 
Werbőczy-ábrázolástól megszabadultak: a szegedi pan
teon domborműve (Margó Ede alkotása) éppúgy eltűnt, 
mint az Igazságügyi Palotában található, Horvay János al
kotta, carrarai márványból faragott mellszobor.6 A ledön
tött szobrok további sorsáról, méregdrága anyaguk eset
leges újrahasznosításáról semmi biztosat nem tudhatunk. 
Egyetlen szobor maradt csupán meg, Bezerédi Gyula7 
századfordulós alkotása, amely a Parlament déli főhom
lokzatán áll, mivel az csak messzelátóval vehető észre.8

Miután a Werbőczyt ábrázoló emlékműveket sikerült 
eltüntetni, gomba módra szaporodtak a Dózsa Györgyről 
az állampárti vezetés által megrendelt műalkotások. Több 
irodalmi mű is született: pl. Illyés Gyula: Dózsa György 
(dráma, 1954), Gergely Sándor: Dózsa György (regény, 
1950), Szabó Pál: A nagy temető (regény, 1954), versek: 
Illyés Gyula: Dózsa György beszéde a ceglédi piacon, 
Bella István: Székely Dózsa György tűnődése Cegléd előtt, 
Székely Dózsa György imája, Zelk Zoltán Március, Csaná
di Imre: Dózsa György népe, Benjámin László: Ha szent a 
föld, Simon István: Láttam Dózsa Györgyöt, Nagy László: 
Vendégek jövetele, Boda István: Békesség zászló, Mátyás 
Ferenc: Dózsával a Várban, Jankovich Ferenc: Cegléd ün
nepére, Csoóri Sándor: Egy templom falára, Képes Géza: 
Se vihar, se végzet, Puszta Sándor: Dózsa ikon, Jánosy Ist
ván: Dózsa, Fáy Ferenc: Dózsa új éneke, Juhász Ferenc: 
A tékozló ország, Dózsa feje, Tornai József: Dobok, Kiss 
Anna: Siratóének, Csanády János: Önarckép, Csukás Ist
ván: Dózsa szobra, Bari Károly: Dózsa, Kovács István: 
Vas-könnyek, Győri László: Intarzia, Polner Zoltán: Hon

foglalás, Baka István: Dózsa ikon, Székely János: Dózsa 
stb.9 Képzőművészet: Temesváron, a Dózsa György park-
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bán Ciprian Radovan 
szobra, Szász Endre 
kettős porcelánműve a 
budapesti hármas met
ró Dózsa György úti 
megállójának peron fa
lán, Budán, a királyi 
vár alatt monumentális 
Dózsa-szoborcsoport 
található (I. kerület,
Attila út), Szervátiusz 
Tibor: Tüzes trónon
(forrasztott-hegesztett 
vörösréz-vas) című 
szobra a Magyar Nem
zeti Galériában látható,
Derkovits Gyula fa
metszet-sorozata alap
ján Ránki György komponált 
zeneművet zongorára és ze
nekarra, 1514 címmel, Szász 
Endre porcelánkompozíciót 
készített, További szobrok:
Apátfalván, Dálnokon, Kalo
csán és Nagylakon, 1972-ben 
a Magyar Nemzeti Galéria a 
Művelődésügyi Minisztérium 
támogatásával grafikai, vala
mint kisplasztikái és éremmű
vészeti kiállítást rendezett,10 
Csoóri Sándor szövegkönyve 
nyomán Kósa Ferenc 1970- 
ben, ítélet címmel filmet ren
dezett, a Honvéd Együttes 
táncjátékot mutatott be (Dó
zsa). Ezek mellett számtalan 
út, tér, intézmény, termelő
szövetkezet, de még futball
csapat is Dózsa nevét vette fel,
A Horváth Endre által tervezett 
húszforintos bankjegyre pedig 
1948-ban Dózsa György arc
képe került, A parasztvezér ne
vét a hat legnagyobb magyar 
városban összesen 17 utca (il
letve tér) viseli, A legismertebb 
magyar történelmi személyek 
közül csak Petőfi, Széchenyi, Kossuth, Rákóczi, Hunya
di, Zrínyi, Szent István és Árpád vezér előzi meg őt, Dó
zsa e téren maga mögé utasítja többek között Batthyányt, 
Bocskait, Thökölyt, Báthoryt, Bercsényit, de még Mátyás 
királyt, Bethlen Gábort és Szent Lászlót is,

Werbőczy István és Dózsa György életműve azóta is 
megosztja a magyar közvéleményt, hiszen a 19-20, szá
zadi írók és történészek egy része szinte apokaliptikus 
szörnyként jellemezte Werbőczy Istvánt és a Tripartitu- 
mot, Leginkább azért, mert a Dózsa György által veze
tett parasztlÁzadÁs leverése után a nemesség nem csak

az elfogott fővezéreken 
Állt bosszút, hanem az 
1514 októberében tartott 
rendi országgyűlésen 
minden jobbágyot, pa
rasztot kollektíve meg
büntettek, Az 1514, évi 
törvények először a ne
messég kártérítésének 
módját szabályozták:

„A mi pedig azoknak 
a károknak a megtérí
tését és helyreállítását 
ületi, a melyeket a fő 
uraknak és nemeseknek 
úgy a parasztok, mint a 
parasztok pártját fogó 
nemesek okoztak, mivel 

azok nyilván és nagy számban 
történtek és mentek végbe:

1. §  Azért válasszon az egyes 
vármegyékben a nemesek kö
zönsége az alispánok és a négy 
szolgabíró mellé a legszigorúbb 
eskü alatt tizenkét jó  hírnevű és 
tisztességes életű és állapotú 
nemest, kik menjenek a nemesek 
minden házának és udvarának 
a színhelyére, és tartozzanak ott 
úgy a házakban és épületekben, 
mint a házi eszközökben és bú
torokban is, valamint a lovak, 
ökrök és egyéb barmok s mar
hák elhajtása által okozott ösz- 
szes károkat (a mennyiben azo
kat szemmel láthatják és méltó 
tanúsággal fölismerhetik) Isten 
és az ő igazsága szerint jó l meg
ítélni, megbecsülni és megálla
pítani, és arról ugyanaz alatt az 
eskü alatt a nemesek közönségé
nek jelentést tenni.

2. §  És ezután a parasztok 
vagy azoknak a városoknak, 
mezővárosoknak, birtokoknak, 
faluknak a jobbágyai, a hol az 
előbb említett károk történtek és

előfordultak, ezeket a sértett és kárvallott főúr vagy nemes 
részére a nemesek közönsége részéről arra kitűzendő ha
táridőben megtéríteni és helyrehozni tartoznak.

3. §  A kártérítés azonban azokra az urakra nézve, kik
nek várait a parasztok e zűrzavar idején ezeknek rossz 
fenntartása miatt vették el (mert nem erőszakosan, hanem 
feladás következtében foglalták el azokat) e részben nem 
értendő: hanem azok legyenek kénytelenek ezeket a káro
kat elszenvedni” (1514:4, te,),

„Ha pedig valamely nemes azt állítaná, hogy arany- 
és ezüstneműit vagy készpénzeit, melyekről tudniillik a
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Werbőczy István és Pázmány Péter szobra a budapesti Apponyi téren 
(ma Ferenciek tere)

Werbőczy István szobra (Donáth Gyula alkotása)



Werbőczy István szobrának ledöntése 1945. május 6-án

közönségnek vagy az embereknek 
tudomása nem volt, a parasztok el
vitték;

1. §  Ha erre nézve nyilvánvaló 
tanúbizonyság vagy elfogadható 
okirat elő nem állítható és fö l nem 
mutatható, ama dolgokat azoktól 
a parasztoktól, (a kik az ő házába 
rontottak) eskü útján kell visszasze
reznie” (1514:5. íc.).

„ Ugyanazt kell érteni és tenni a 
meggyilkolt nemesnek díjaira néz
ve is.

1. §  Hogy tudniillik azok a mező
városok, városok vagy faluk, melyek 
a gyilkosságban részt vettek és abba 
beleegyeztek, minden nemesnek a 
díját, a kit e lázadás idején meggyil
koltak, megfizetni tartoznak.

2. §  Ha pedig kiderül, hogy eze
ket a károkat vagy gyilkosságokat 
más vármegyebeli parasztok követ
ték el, akkor ennek a másik várme
gyének, az illető ispán vagy alispán és szolgabírák levelei 
útján megkeresett ispánja, alispánjai és nemesi közönsége 
kötelesek ama parasztok részéről a sérelmeseknek afentebb 
kijelentett módon elégtételt szolgáltatni” (1514: 8. íc.).

Összesen hét törvénycikk foglalkozott ezekkel a kérdé
sekkel. A törvények végrehajtása azonban meglehetősen 
vontatottan haladt. A kártérítési eljárások viszont ország
szerte megkezdődtek, és sok helyütt ki is szabták a fize
tendő összeget. Ezeket egyes jobbágyfalvaknak kellett be
fizetni, a falvak aztán maguk között dönthették el, milyen 
mértékben osztják el a terheket. Volt, ahol pereskedés lett 
a vége: még Mohács évében is zajlottak az eljárások. Csak 
ezután tértek át a lázadó jobbágyok megbüntetésére, bár 
még a nyilvánvalóan gyilkosságokat elkövető jobbágyok 
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közül is sokan megúszták a felelős
ségre vonást:

„Ámbár mindazokat a parasz
tokat, a kik természetes uraik ellen 
fölkeltek, mint árulókat, főbenjáró 
büntetéssel kellene sújtani, nehogy 
azonban annyi vér folyjon és a pa
rasztság (a mely nélkül a nemesség 
nem sokat ér) egészen kipusztuljon:

1. §  Határoztuk, hogy az ösz- 
szes kapitányokat, századosokat 
meg tizedeseket és a többi parasz
tok felbujtatóit valamint a nemesek 
nyilvánvaló gyilkosait, ezenkívül a 
szüzeken és az asszonyokon erősza
kot tevőket, minden kegyelem mel
lőzésével meg kell ölni és mindenütt 
ki kell irtani.

2. §  A többi parasztok azonban, 
miután a föntebb említett károkat és 
díjakat megtérítették és megfizették, 
személyükben sértetlenek maradja
nak.

3. §  Mindazonáltal, hogy ennek az ő árulásuknak az 
emléke és időleges büntetése maradékaikra is átszálljon 
és átmenjen, és hogy minden emberkor megtudja, hogy 
mekkora bűntény az urak ellen föltámadni: ennekutána az 
ebben az országban bárhol lakó összes parasztok (kivéve 
a királyi felséghez híven maradt szabad és fallal kerített 
városokat, és kivéve azokat is, kik uraik és az ország szent 
koronája mellett hűségükben kitartottak és más bűnös 
parasztokkal ebben a lázadásban részt nem vettek), elve
szítvén e hűtlenségi vétkük miatt szabadságukat, a mely 
szerint egyik helyről a másikra költözhettek, az ő földes
uraiknak föltétlen és örökös szolgaság alá legyenek vetve.

4. §  És jövőre ne legyen szabadságuk arra, hogy 
uraik akaratának és beleegyezésének ellenére egyik

Werbőczy István nádor szobra az Országház déli 
végfalán (Bezerédi Gyula alkotása)]
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helyről a másikra menjenek és állandóan letelepedje
nek” (1514:14. íc.).

Pontosan meghatározták a jobbágyterheket is, ami azt 
jelentette, hogy az addig elterjedt általános gyakorlatot 
kodifikálták. Eszerint minden jobbágy és zsellér tartozott 
urának évi 1 forint adót fizetni, heti 1 nap robotot teljesí
teni, a föld terméséből pedig kilencedet adni. Megtiltották 
továbbá, hogy jobbágyi származású pap püspökké legyen, 
s a parasztokat és hajdúkat eltiltotta a fegyverviseléstől, 
csonkítással fenyegetve a lőfegyvert rejtegető parasztot 
(1514:15-31. tc.-ek).

Werbőczy István, mialatt a Tripartitum az ország
gyűlési bizottság előtt feküdt, két helyen is kiegészítet
te azt. Az egyik a II. Rész 44. címe, amely azokról az 
esetekről szól, amelyekben egyházi személyek ellen is 
lehet főbenjáró ítéletet (capitalis sentencia) hozni. A 8. 
§-ban az 1439:38. te.-re való hivatkozással betoldotta, 
hogy „ azt mostani közönséges végzeményünk is jóvá
hagyja és megerősíti”. A másik a III. Rész 25. cím 2. 
§-a, ahol arról rendelkezett, hogy a jobbágyok mivel 
„pártot ütöttek és bizonyos Székely György nevű leg
gonoszabb haramia vezérlete alatt az egész nemesség 
ellen az úgynevezett kuruc lázadásban váratlanul fe l
keltek és e miatt örök hűtlenség vétkébe estek: az elmúlt 
nyáron szabadságukat végkép elvesztvén, földesuraik
nakföltétlen és örökös szolgaságába kerültek”.11 Szek- 
fű Gyula szerint a jobbágyokat sújtó rendelkezéseket 
az 1514. évi törvények önmagában nem állandósították 
volna, ezzel szemben a Hármaskönyv csak a középne
messég érdekeit figyelembe véve a földbirtokra a ma
gyar nemesség kizárólagos jogát deklarálta, a paraszt
ságot pedig a jogfosztott bérmunkás szintjére fokozta 
le.12 A Tripartitum III. Rész 30. cikke deklarálta: „apa
rasztot munkája bérén és jutalmán kívül ura földjéből 
semminemű örökjog nem illeti, mert az egész fö ld  birto
ka egyedül a földesúré. ”13 Ezzel szemben, ha szélesebb 
perspektívában vizsgáljuk az 1514. évi törvényeket, akkor 
láthatjuk, hogy a 16. század során, az Elba folyótól keletre 
mindenhol hasonló intézkedések születtek.14

Bár a felkelés után szigorú törvényeket hoztak a pa
rasztság ellen, ezek nagy része a gyakorlatban nem érvé
nyesült. A törvényi szabályozás szerint elvben csak egy 
emberöltőn át állt fönn nálunk a röghöz kötöttség. A török 
elleni, közel kétszáz évig tartó háborúk során kialakult tö
meges migráció miatt és a megrendült közbiztonság mel
lett nehéz is lett volna visszatartani a menekülő, költöző 
jobbágyokat.15 Az állandósuló háborúk a jobbágyok szá
mát folyamatosan tizedelte, ezért a földesurak nemegy
szer jogtalan erőszakkal egyes jobbágyokat elhurcoltak 
vagy elszöktettek. Ezért mondták ki az 1543:5. te.-ben, 
hogy az erőszakkal máshová vitt jobbágyokat büntetés 
terhe mellett vissza kell szolgáltatni. A jogszabály nem ér
vényesülhetett a gyakorlatban, ezért többször is meg kel
lett ismételni (1546:39. te., 1547:29. te.).

Az örökös röghöz kötés a valóságban csak tendencia
ként érvényesülhetett, hiszen már a 16. század közepén 
hallgatólagosan föloldották. A rendek belátták, hogy „ az 
egykor virágzó Magyarországnak néhány év óta semmi 
sem ártott inkább, mint a jobbágyok elnyomása, akiknek

a kiáltása állandóan fölszáll Isten színe elé ”, és „ hogy a 
mindenség legfőbb Teremtőjének haragját eltávolítsák, 
vissza kell adni az alárendelt, nyomorult jobbágyok sza
badságát”, hogy uruktól más úrnak a hatalma alá köl
tözhessenek.16 Ezért az 1547:26. te. elvben visszaadta a 
jobbágyok szabad költözési jogát, a 18. te. pedig meg
határozta, hogy mikor és hová költözhetnek. A jogalkotó 
szándék, illetve a gyakorlatban való érvényesítés nehéz
ségeire utal azonban, hogy az 1550:34. te., sőt még az 
1556:27. te. is újra „visszaadta” a jobbágyoknak a sza
bad költözködés jogát. Mindebből okulva az 1608:13. te. 
a jobbágyok költözésére vonatkozó jogszabályok végre
hajtását -  a tilalom lehetőségével együtt -  a vármegyék 
hatáskörébe utalta. Ettől kezdve a jobbágyköltözésnek le
gális és illegális formája különböztethető meg. A szabad 
költözés megtiltása, a parasztság tényleges röghöz kötése 
mindenekelőtt a köznemesek és a nagybirtokosok közötti 
érdekkülönbség miatt -  a jobbágyság az utóbbiakhoz ván
dorolt -  nem volt megvalósítható.17 A parasztok fegyver
viselésének tilalmát elrendelő cikkely pedig teljességgel 
végrehajthatatlannak bizonyult, az uralkodó már 1521- 
ben és 1526-ban is elrendelte a parasztok hadba hívását.18

A későbbi korok politikusai, publicistái, írói és sok 
esetben történészei is, a történteket nem a maga korában 
elhelyezve, a korabeli gazdasági, társadalmi viszonyo
kat figyelembe véve elemezték, hanem politikai-ideo
lógiai megfontolásoktól, szubjektív érzelmektől fűtöt
ten nem elemeztek, hanem ítélkeztek. Akik Werbőezyt 
démonizálni igyekeztek, azok Dózsa Györgyöt és a pa
rasztháború többi résztvevőjét emelték a magyar törté
nelem legnagyobb hősei közé. Ez a törekvésük annál is 
inkább sikeres lehetett, mivel hosszú ideig nagyon sok 
történeti forrást nem tártak fel, s csak Dózsa és társai 
kegyetlen kivégzésére fókuszáltak.

A kortárs történetírók közül ezért is kerülhetett elő
térbe a jobbágy származású Szerémi György,19 aki Ve- 
rancsics Antal buzdítására elkészített emlékirataiban, 
rendkívül rossz latinsággal, nyers, szókimondó modor
ban, némi megértéssel írt a parasztháborúról.20

H osszú idővel ezután először Losontzi István21 1771- 
ben, illetve 1773-ban kiadott és több kiadást is megélt 
tankönyve volt az, amely nem negatív módon ábrázolta 
Dózsát. A Hármas kis tükör22 a vallástant tárgyaló első fe
jezet után a második részben Magyarország, a harmadik
ban Erdély történelmét és földrajzát írta le. A több mint 70 
kiadást megért könyvből nemzedékek sora tanult 1854-ig, 
amikor a Baeh-rendszer helytartósága betiltotta.23

A nemesi köztudatban és az írott források többségé
ben viszont egyértelműen a Hármaskönyv álláspontját 
követték. Berzsenyi Dániel Vandal bölcsesség című ver
sében, miközben kemény szatírában ostorozta a Szent 
Szövetségben tömörült győztes hatalmak ostoba kultúra- 
ellenességét, egyik sorában így írt: „ a Dózsa, Hóra gyil
kos pórhada”. Wesselényi Miklós Balítéletekről24 (1831) 
című művében már árnyaltabban fogalmazott. Az egyik 
oldalról ő is hangsúlyozta, hogy a keresztes hadak „ színe 
alatt a legirtóztatóbb lázzadás történt, borzasztó vadság
gal kegyetlenkedett a nyomás alatt régóta nyögő paraszt
ság”. Másrészről viszont megrója Werbőezyt és társait,
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amiért megtorlásként megfosztották a parasztokat „ törvé
nyes szabadságaiktól és emberi jussaiktól”, igazából ek
kor tették őket jobbággyá, ekkor vetették ki a parasztságot 
a nemzetből: „Dósa paraszthada után tudjuk, hogy a föld  
népe, büntetésül, valódi jobbágyság alá vettetett. Vétke
seket tulajdon bűneikért bűntelen maradékaikban örökre 
lakoltatni, vad kegyetlenség: meggyőzött lakosokat szol
gákká alacsonyítván le, emberi lé töktől s jussaiktól fosz
tani meg, erőszak szülte borzasztó helytelenség. Mégis az 
ezekből származott jobbágyság, ezen undok fertelme az 
emberiséget levetkező embernek, mely nemünk történetei
nek gyalázatos szennye, sok századokig tartott köztünk is, 
erkölcsi s keresztyéni legszebb érzések csúfságára. ” Wes- 
selényi végül azt a következtetést vonta le, hogy mind
ezért „Mohács terén kell-e mind az embertelenül kiöntött 
vérért, mind az embertelen törvényekért lakolni ”.

Wesselényi gondolatait támasztotta alá a korszak 
egyik legjelentősebb történésze, az osztrák haditörvény
szék által halálra ítélt, és in effigie fel is akasztatott kato
likus címzetes püspök, Horváth Mihály,25 aki 1840-ben 
írta meg és mutatta be az Akadémiának Az 1514. évi pór
lázadás, annak okai és következményei című művét.26 
Horváth Mihály is erőteljesen bizonygatta a korszak 
nemességének felelősségét.27 Arra figyelmeztette kortár
sait, hogy a lefojtott indulatok kitörése iszonyú pusztítást 
eredményezhet.28

Horváth Mihály nyomán kezdhetett foglalkozni Eöt
vös József29 is a Dózsa-féle parasztháborúval, és írta meg 
több hónapos történeti kutatómunka után,30 1846—1847- 
ben korszakos jelentőségű regényét, Magyarország 
1514-ben címmel.31 Eötvös József monumentális mű
vében nagy megértéssel mutatta be az elkeseredésükben 
fegyvert fogó parasztokat, ugyanakkor figyelmeztetett, 
hogy szörnyű ára lehet egy ilyen megmozdulásnak, amit 
az 1846-os galíciai parasztfelkelés szörnyű, ijesztő ta
pasztalata is igazolt. A regény szinte kivétel nélkül köz
vetlenül vagy közvetve hatást gyakorolt a parasztfelke
lés későbbi feldolgozásaira.

Vasvári Pál görög katolikus lelkész gyermekeként, a 
gróf Károlyi család anyagi támogatása révén iratkozha
tott be a pesti bölcsészkarra, mégis Horváth Mihálynál is 
radikálisabb történelemszemléleti gondolkodóként már 
példaképként tekintett Dózsára, s Robespierre-rel állította 
őt párhuzamba. Csak azt sajnálta, hogy Dózsa: „Az arisz
tokrácia hidrafejeit nem volt képes levagdalni. ”32

Petőfi Sándor, aki akasztással fenyegette a királyokat 
és az arisztokratákat, Dózsát a magyar történelem egyik 
„ legdicsőbb ” alakjának tekintette. Egyáltalán nem foglal
kozott azzal, hogy Dózsa milyen kegyetlenségeket köve
tett el, hanem csak megfenyegette a magyar nemességet:

„Még kér a nép, most adjatok neki!
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,33 
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz; ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok! ”34

Úgy tűnik, hogy Petőfi valóban rájátszott a Dózsa-sze- 
repre, és a nagy francia forradalom mintájára35 éppen a 
jobbágyság fellázításával vélte megteremthetőnek a for
radalom tömegbázisát. Barátjának, Arany Jánosnak így 
írt erről: „Én Dózsát a magyar történet egyik legdicsőbb 
emberének tartom, és szentül hiszem, hogy lesz idő (ha 
fönnmarad a magyar nemzet), midőn Dózsának nagysze
rű emlékszobrot fognak emelni, és talán mellette lesz az 
(...) enyém is. ”36

Arany János ezzel szemben még a jogfosztást is erő
szaknak és jogtalanságnak tartotta, és nyilvánvalóan nem 
történeti érvelést használt, hanem a természetjogra hi
vatkozott: „Dózsát mosolygod talán? hisz tette nem volt 
egyéb, mint egy kis reakció a természet örök törvénye sze
rint. Históriában ugyan semmivel birók harca a vagyono
sok ellen; de szerintem elnyomottaké az elnyomók ellen. 
Istentelen(?) rabszolgalázadás Szent-Domingón. ”37

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc leveré
se után Dózsáról sem lehetett ugyanúgy írni, mint előtte. 
A felkeléssel való rokonszenv helyére a bukás okainak ku
tatása került.

Jókai Mór (1825—1904) Dózsa Györgyről írt verses 
tragédiáját 1857-ben mutatták be a Nemzeti Színházban. 
Ez a színdarab nem az idealizált népvezérről szól: Dózsa 
egy szerelmi konfliktus középpontjában áll, az arisztok
ráciával is személyes sérelmei miatt fordul szembe. Csak 
megkínzatásakor válik mártírrá. Jókai Petőfivel szemben 
inkább az alábbi sorokkal érthetett egyet: „Midőn a leg
nagyobb és legkisebb / Egy lelkesült eszmében egyesül (...) 
S úr és paraszt csak abban versenyez, /  Melyik szeresse 
jobban nemzetét? ”38

Jókai műve alapján Szigligeti Ede szövegkönyvet, Er
kel Ferenc pedig operát írt, amit a kiegyezéskor mutattak 
be a Nemzeti Színházban.39 Erkel műve nem is a téma
választás, hanem hosszúsága (5 felvonás!) miatt nem lett 
sikeres, mindössze tíz előadást élt meg. 1952-ben, a Dó- 
zsa-kultusz élesztgetése során az Operaházban történt egy 
kísérlet a mű egészének bemutatására, de a felsőbb poli
tikai vezetés végül nem engedélyezte azt. Ezután sokáig 
csak részletek jelentek meg egyes árialemezeken. 40

Érdekes, hogy a nép spontán emlékezete nem őrizte 
meg Dózsa György emlékét.41 Hosszú évszázadokig csak 
az értelmiség egy része tudta, hogy egyáltalán létezett 
egy ilyen nevű parasztvezér. Ezért csak a Csemegi-kódex 
(1878:5. tc.) miniszteri indokolása hivatkozott a lázadás 
bűncselekménye kapcsán, mint előzményre, az 1514- 
es eseményekre: „A »seditio« régibb hazai törvényeink 
szerint is az állam elleni bűntettnek tekintetett. A Dózsa 
György-féle lázadásnak legyőzése után, az 1514-ik évi 
országgyűlésen hozott számos törvények, nevezetesen a 
IV  czikktől az L-ig törvényczikkig, csaknem valamennyi, 
az azon lázadásban résztvett parasztok és nemesek meg
büntetéséről, a károk megtérítéséről, s az eljárásról ren
delkezik. E  törvényekben csaknem mindenütt: »seditio«, 
»rebellio«, »proditio«, »insurrectio« említtetik, s ezen bár 
különböző elnevezés alatt a legyőzött parasztlázadás ér
tetik. ”42

Míg Eötvös József, Jókai Mór és Erkel operája igyeke
zett Dózsa alakját árnyaltan bemutatni, addig a századfor-
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dúló radikális gondolkodói körében a Petőfi és Vasvári Pál 
által vázolt idealizált Dózsa-kép jelent meg.43 A parasztve
zér egyre pozitívabb színben tűnt fel, és hamarosan meg
kérdőjelezhetetlen ikonná vált. Ezt a fajta Dózsa-mítoszt 
Márki Sándor44 1883-ban megjelent Dózsa-életrajza ala
pozta meg.45 Márki emelte Dózsát Kossuthtal egy magas
ságba: „Dósa neve borong a korszak kezdetén, -  Kossuth 
neve ragyog a korszak végén. [...] A magyar nép sohasem 
követett tömegesebben egy forradalmi vezért sem, mint 
Dósát, midőn jogok nyeréséről -  s mint Kossuthot, midőn 
nyert jogok meghálásáról volt szó. ” Márki Sándor ugyan 
minden addig ismert forrást feldolgozott, de szinte min
den elbeszélő forrást hitelesnek vélt, és nem alkalmazott 
alapos forráskritikát.46

Márki Sándor állításaival szemben már a könyv re
cenzióját jegyző történész, Torma Miklós is így érvelt a 
Századokban: Márki „adatai semmi egyebet nem bizo
nyítanak, minthogy Bakócz megtette keresztes vezérnek, a 
nép tömegesen György zászlója alá állott, a nemesek erő
szakoskodtak, és ez visszahatást szült. [...] Elvei, eszméi 
lehettek ennek a zsákmányoló végbeli hadnagynak is, de 
bizonyára csak egészen magához mértek s nem derengett 
erős, tűzzel is alig írtható koponyája alatt semmi modern 
népboldogítás. Magyarba oltott ügyes paraszt condottie- 
re, ki tudott verekedni, kegyetlenkedni, dúlni s meg is tu
dott halni szépen. S  ez a legigazságosabb, amit mondha
tunk róla. A legigazságtalanabb pedig nevét Kossuthéval 
együtt csak emlegetni is. ”47

Fraknói Vilmos Dózsa Györgyöt nagyravágyó, gyenge 
lelkületű férfiként jellemezte.48

Mindeközben a 14 kiadást is elért, országosan elter
jesztett tankönyvből a Dózsa-féle parasztháborúról az 
alábbiakat kellett tanulniuk az iskolásoknak: „A törökök 
elleni keresztes hadjárat indítása végett parasztok- s ka
landorokból álló csapatok gyülekeztek Pestre, Kalocsára 
s más városokba, és Dózsa György vezérlete alatt egye
sültek. De a keresztesek királyuknak kiáltották ki Dózsát s 
az urakat (földbirtokosokat) támadták meg, raboltak, gyil
koltak s már Temesvárt vették ostrom alá, midőn Zápolya 
János erdélyi vajda megverte őket. Dózsa több társával 
együtt kivégeztetett. ”49

Márki Sándor később, Dózsa életrajzának megírása so
rán már tárgyilagosabb következtetésekre jutott, s munká
ja  a Dózsával kapcsolatos későbbi kutatások során meg
kerülhetetlen tényezővé vált.50

Ady Endre számos Dózsa-verse közül51 a szocialis
ta korszak tanterve a Dózsa György unokája című ver
set emelte ki. Azt, amelyik 1908-ban a Népszavában, az 
Áchim-pert52 követő hetekben jelent meg először és a Pe
tőfi által megverselt fenyegetést újítja fel sokkal kisebb 
költői erővel:

Hé nagyurak: sok rossz fehér ököl,
Mi lesz, hogyha Dózsa György kósza népe
Rettenetes, nagy dühvel özönöl?

A Dózsa György lakomáján című versében a parasztve
zér kivégzését szinte mitikus eseménnyé tágítja, ami az 
urakra átkot hoz, de a népet megváltja.

A Tanácsköztársaság idején az állami propaganda része 
lett a Dózsa-kúltusz:

Nem rabja már dölyfös heréknek,
Ki műveli, azé a föld,
S fölzeng a győzedelmes ének,
Nem halt hiába Dózsa György.53

1945-ben rögvest megkezdődött a hivatalos, az állami ve
zetés által irányított Dózsa-kultusz kiépítése. A Kommu
nista Párt már 1945 tavaszán nagy Dózsa-ünnepségeket 
rendezett.54 Ettől kezdve Dózsáról a nagy nyilvánosság 
előtt nem jelenhetett meg negatív kép. A Dózsa-kultusz 
1956 után is töretlenül működött. Kádár János még be
szédeiben is kitért rá: „népeink legjobbjai, a nép igazi 
képviselői, mint Dózsa György, Hória és Closca, Grisan, 
Kossuth Lajos és Nicolae Balcescu népeink összefogásá
ért küzdöttek a régi időkben is. [...]Mi, magyar kommu
nisták, büszkén, hazafias érzéssel emlékszünk nemcsak 
Dózsa Györgyre, s az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság 
harcosaira, hanem Rákóczi és Kossuth harcaira is. ”55 
A Dózsa-féle parasztháború leverését Münnich Ferencnek 
még az 1956-os forradalommal és szabadságharccal is si
került párhuzamba állítani: „Négyszáz esztendővel ezelőtt 
Dózsa Györgyöt az urak tüzes trónon égették meg, társait 
karóba húzták. Hasonló kegyetlenséggel bosszulták meg 
később is az uralkodó osztályok a parasztság minden meg
mozdulását. 1919-ben, a Tanácsköztársaság bukása után 
a tőkések és a földesurak minden eddigitfelülmúló kegyet
lenséggel fizettek hatalmuk néhány hónapos elvesztéséért. 
Ugyanez az úri düh tombolt 1956 októberében is. ”56 

Az új történetírói elit élére a Szovjetunióból hazatérő 
Révai József,57 Andics Erzsébet,58 Gerőné Fazekas Erzsé
bet,59 Nemes Dezső60 állt. A II. világháború után a Bibó 
István vezetésével megalakult Kelet-európai Kutatóin
tézet, amelynek közvetlen elődje a Teleki Intézet volt, 
megszüntették, s helyette 1949-ben létrehozták a Törté
nettudományi Intézetet, amely kezdetben Andics Erzsébet 
vezetésével működött. Szovjet mintára akadémiai kutató
intézeteket hoztak létre, és elválasztották a kutatást az ok
tatástól.61

Az ún. marxista irányvonal megteremtésében fontos 
szerepe volt még Mód Aladárnak62 és Molnár Eriknek.63 
A Mohács előtti korszakot Molnár Erik írta meg,64 a török 
hódoltságtól kezdődőt pedig Mód Aladár mutatta be.65

Andics Erzsébet Moszkvában tanult történész, 1952- 
ben a Századok főszerkesztőjeként jegyzett, Rákosi Má
tyás és a magyar történettudomány című vezércikkében 
ezt írta: „Rákosi elvtárs, Sztálin legjobb magyar tanítvá
nya, Sztálin elvtárs nyomdokaiban jár, amikor rámutat 
azokra a tradíciókra, amelyeknek történetünk feldolgozá
sánál központi helyet kell elfoglalniuk. Különösen őrizzük 
és ápoljuk azokat a történelmi tradíciókat, melyek dolgozó 
népünkkel függnek össze. Ezért keltettük új életre az annyit 
ócsárolt és rágalmazott Dózsa György emlékét. ”66

Mód Aladár 400 év: küzdelem az önálló Magyarorszá
gért című, „korszakalkotó” monográfiájának kiadásaiban 
természetesen mindig az éppen aktuális napi politikának 
megfelelően elemezte a történelmi eseményeket. A Dó-
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zsa-parasztfelkeléstől a második világháborúig igyekezett 
összecsomózni a nemzeti függetlenség, a nemzeti egység 
gondolatát a marxista osztályharcos szemlélettel. Szerinte 
a magyar kommunista mozgalom büszkén tekinthet e har
cok hőseire, mint önmaga előképére.

A minél hatékonyabb propaganda érdekében politikai 
brosúrákat is készítettek, többek között a falusi SZf TE és 
városi előadók számára: Az 1514. évi parasztháború: Dó
zsa György címmel.67

A magát marxistának valló történetírás szerint a mar
xizmus ún. klasszikusai minden további vita kizárásával, 
minden helyzetben és mindig végleges véleményt kíván
tak formálni mindarról, amire csak az emberi tudás és le
lemény az emberi civilizáció kezdeteitől rábukkanhatott.68 
Dózsa György népi szabadsághős volt, aki a feudális el
nyomás ellen szállt harcba, s akin bukása után kegyetlen 
bosszút állt az uralkodó osztály, a jobbágyságot pedig rög
höz kötötték. A korszak Dózsáról szóló elbeszéléseinek 
közös jellemzője, hogy az állampárti vezetés elvárásainak 
megfelelően a cselekvők motivációinak leegyszerűsített, 
mechanikus magyarázatát adta. Mindenki azt cselekedte, 
amit az osztályhelyzete megkívánt. A parasztháború kaoti
kus, sokszor átláthatatlan történéseit, nem kívánt kérdése
ket felvető történéseit elhagyva, a politikai elvárásoknak 
megfelelően írták le az így már fiktív eseményeket.

Nem lehet tudni, hogy Dózsa György mikor született, 
de a pártvezetés kijelölt neki egy születési dátumot, 1472- 
t, hogy legyen mit ünnepelni. Létrehoztak egy emlékbi
zottságot is, amelynek irányelvei úgy állították be Dózsát, 
mint a társadalmi haladás nagyszerű hősét, a jobbágyság 
évszázados törekvéseinek kifejezőjét, az európai osztály
küzdelmek jelentős tényezőjét. Ebben a szellemben ren
delték meg Dózsa életrajzát, amelyet gyermekek számára 
Hegedűs Géza,69 a felnőtteknek pedig Nemeskürty István 
írt meg.70 Ekkor adták ki a Dózsa-bibliográfiát71 és a Dó
zsát méltató verseket is.72 Talán az sem véletlen, hogy Dó
zsa György életműve éppen ebben az évben ihlette meg 
a zeneszerzőket is.73 Ezekből a művekből megtudhattuk, 
hogy Dózsa „ egységesen gondolkodó önkéntesekből álló 
toborzott hadseregét okosan, céltudatosan, vérrel és em
berrel takarékoskodva (!) használta fel világos és szerinte 
nem elérhetetlen célok érdekében -  egy elnyomott osztály
nak és társadalmi rétegnek akart emberhez méltó körül
ményeket biztosítani ”. Azt is kiderítették Dózsa népéről, 
hogy a Tanácsköztársaság közelebb állt hozzá, mint 1848: 
„Az 1514-ben rabságba taszított nép először 1918-1919- 
ben támogatott egyértelműen és tömegesen magyar poli
tikai mozgalmat. ”

Időközben Fekete Nagy Antal levéltáros,74 Szűcs Jenő 
és Barta Antal történészek kutatásaiból kiderült, hogy 
részben ideológiai okokból, részben pedig a hiányos for
ráskutatások miatt milyen sok történelmi tévedést tartal
maztak a korábbi tanulmányok. A korabeli politikai veze
tés legnagyobb bosszúságára teljesen más eredményeket 
produkáltak, mint amit eredetileg vártak tőlük.75

Dózsa György egyáltalán nem volt az a makulátlan vi
téz, mint aminek addig leírták. Nincs igazi indok, hogy 
egy hadvezetői tapasztalattal nem rendelkező katonát te
gyenek a sereg élére. Valószínűleg csak Békésen lett igazi 
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fővezér. Már nehezebb volt eltitkolni a nemesi birtokok 
kifosztását, a rablásokat, a tömeges erőszakot. Pedig en
nek törvényszerűen be kellett következnie, mert egy több 
tízezres tömeg élelem, víz, takarmány és pénz nélkül in
dult el a hadjáratra. Óhatatlan a rekvirálás és az erőszak. 
Számos földesurat arra kényszerítenek, hogy előbb nézze 
végig, amint egész családját válogatott kínzások közepette 
kivégzik, majd őt magát lefejezik/kerékbe törik/felnégye- 
lik/élve elégetik.76

Kiderült, hogy messzemenően történelmietlen az osz
tályharcos rögeszme logikáját utólagosan visszavetíteni 
évszázadokkal korábbi eseményekre. Marx azt feltételez
te, hogy az osztály egy objektív kategória, amelyet mate
matikai pontossággal meg lehet határozni a termelőesz
közökhöz fűződő viszonyuk révén, és innen következik 
az automatikusan egységes „osztálytudatuk”, mintha az 
emberek tudatában lennének saját helyzetüknek és valódi 
érdekeiknek. Lenin, Marx nyomán, A nagy kezdeménye
zés című művében kísérelte meg definiálni az osztályo
kat: „ Osztályoknak az emberek olyan csoportját nevezik, 
amelyek a társadalmi termelés történelmileg meghatáro
zott rendszerében elfoglalt helyük, a termelési eszközök
höz való (nagyrészt tömegeken szabályozott és rögzített) 
viszonyok, a munka társadalmi szervezetében játszott 
szerepük, következésképpen a társadalmi javak rendel
kezésükre álló részének megszerzési módjai és nagysága 
tekintetében különböznek egymástól. Az osztályok az em
berek olyan csoportjai, amelyek közül az egyik eltulaj
doníthatja a másik munkáját annak következtében, hogy 
társadalmi gazdaság adott rendszerében különböző a 
helyzetük.”77 Darwin: A fajok eredete című, 1859-ben 
megjelent könyvében megfogalmazott elmélet hatására 
kijelentette, hogy sikerült felismernie az emberi visel
kedés törvényszerűségeit, amelynek egyetemes átvétele 
csak idő kérdése.78 Az ilyen intellektuális elbizakodott
ság számos 19. századi gondolkodóra jellemző volt. 
A legtöbbjük valamiféle egyetemes igazság felállításával 
vélte megtalálni a „ bölcsek kövét”.

Marx szerint minden társadalmi konfliktus mozgató
rugói gazdasági természetűek. Az embert egydimenziós, 
szegényes tudatú, önző lénynek tekintette, sem a képze
letvilág, sem a mítosz nem kapott helyet nála az emberi 
valóságban. Az autonómia és a szabadság nem fért bele 
a marxi determinista felfogásba, pedig az ember és az 
emberi társadalom nem gép, így képes váratlan és alkotó 
megnyilvánulásra.79 A marxi tanítás tagadta a kultúra te
remtőként és hordozóként való létezésének gondolatát is.

Dózsa katonáinak társadalmi összetétele vegyes képet 
mutatott. A mezővárosi polgárság mellett voltak közöttük 
hajdúk, végvári katonák, parasztok, kisnemesek, székely 
és magyar nemesek egyaránt.80 Sokan nem önként csatla
koztak, vagy csak sodródtak az eseményekkel.81

Dózsa serege nem május közepén, hanem legalább egy 
héttel korábban indult el Pest alól, még nem az urak, ha
nem a török ellen. Mialatt Dózsa maga Temesvárt ostro
molta, Dózsa Gergelyt egy sereggel Buda elfoglalására 
küldte. Ez a sereg bocsátotta ki Ceglédről Dózsa György 
híres kiáltványát, június közepe táján (és nem május köze
pén, mint Márki gondolta).82
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Ugyancsak a legendák világába tartozik Nagybotú Mé
száros Lőrinc ceglédi pap alakja is, akit Istvánffy Miklós 
történetíró83 talált ki és Márki Sándor is inkább történel
met hamisított, hogy létét igazolja.

A nagy nyilvánosság előtti kivégzésnek tükröznie kel
lett az elkövetett bűncselekményt. Nemcsak az elrettentés 
okán, hanem a kor szimbólumrendszere szerint üzenni 
kellett a korabeli lakosságnak, amit a jelenlévők közve
títettek a többieknek. A szimbolikus elemeket sűrítő ki
végzés egyes elemei nem példa nélküliek a korlátozott 
írásbeliség korában. Izzó vasabroncs a trónkövetelőknek 
járt, míg például korábban Kinizsi Pál hadvezér hasonló 
módon süttette és etette meg a Nándorfehérvárt feladni 
készülő áruló cseh zsoldosokat. Egyébként pedig a tüzes 
koronának a fejre helyezése azonnali eszméletvesztést és 
utána néhány percen belül halált okoz, ami megmagyaráz
za, hogy miért nem reagált Dózsa a további kínzásokra.84 
Dózsa kivégzésében az elrettentés szándékán túl tetten 
érhető a „parasztkirály” farsangi és bibliai motívumokat 
sűrítő kigúnyolása, a fordított világ, ahol a kannibalizmus 
tabuját is áthágják.85

Nem a parasztháború vezetett a mohácsi csatavesztés
hez. A fegyelmezetlen és képzetlen sereg nem lett volna 
igazi ellenfele a profi, jól kiképzett janicsárokat és szpáhi- 
kat tömörítő oszmán reguláris seregnek.86

Néhány kiválóan felkészült és igényes történész révén 
tehát már 1972-ben sikerült árnyaltabb képet felvázolni a 
Dózsa féle parasztháborúról, de ennek üzenete valójában 
a szakmán kívül már senkihez sem jutott el.87

Werbőczy István mint a köznemesi ideológia képvise
lője hosszú évszázadokon át rendkívüli népszerűségnek 
örvendett a köznemes bírák, ügyvédek, táblabírák és po
litikusok körében. A Tripartitum a Biblia után a legtöbb 
kiadásban megjelent könyv volt Magyarországon. A 16. 
században 11, a 17. században 14, a 18. században 15, 
a 19. században 16 kiadást ért el. Az első magyar (még 
kivonatos) fordítást 1565-ben Weres Balázs készítette. 
A teljes fordítást Heltai Gáspár adta ki 1571-ben Kolozs
várott. 1574-ben horvátul, 1539-ben németül is meg
jelent. A Corpus Juris Hungariciba is bekerült (1628- 
tól); mint a jogi életben a törvényeknél is fontosabb és 
gyakran használt jogforrást a törvénytár elejére tették. 
(Az erdélyi törvénygyűjteménybe, az Approbatae et 
Compilatae Constitutionesbe 1698-ban került be.) A 18. 
században Szegedi János cikkekre és paragrafusokra 
osztotta fel, és kommentárt írt hozzá. A könnyebb tanul- 
hatósága érdekében még versbe is szedték.88 Egyébként 
is élő latin nyelven íródott, ezért az emberek úgy idézték 
egyes sorait, mint a verseket.89

Az első történész, aki szembefordul a magyar közne
messég körében kialakult Werbőczy-képpel, az önmagát 
egyszer magyarnak, másszor szlávnak nevező, a magyar 
nemességet és a katolikus egyházat ádáz módon gyűlölő 
Kollár Ádám Ferenc.90 Az „ausztroszláv” felfogás egyik 
nagy tehetségű, de magyar szempontból kártékony tevé
kenységet kifejtő alakja volt, ezért Mária Terézia a császá
ri könyvtár igazgatójává nevezte ki, ahol olyan történe
ti forrásokat is tanulmányozhatott, amelyekről a magyar 
történészek álmodni sem mertek.91 Kollár 1764-ben meg

jelent De originibus et usu perpetuo potestatis legislato- 
riae circa sacra apostolicurum regum Ungariae libellus 
singularis című könyvében a magyar egyházi és világi 
törvényhozás múltjának önkényes magyarázatával, sa
ját korának abszolutisztikus uralkodói törekvéseit akarta 
igazolni, ezért a magyar történeti alkotmány és Werbőczy 
ellen lépett fel. Kollár könyvét az 1764. évi országgyűlés 
a királynővel betiltatta, a források meghamisításával, ta
lán megsemmisítésével is manipulált monográfiája mégis 
tévutakra terelte a nyiladozó magyar történettudományt.92

A másik szerző Franz Rudolf Grossing,93 aki Jus pub- 
licum Hungariae unica complexum dissertatione (Halae, 
1786)94 című művében támadta nemcsak a történeti alkot
mányt, hanem Werbőczyt személyében is. Ungarisches 
allgem. Staats- undRegimentsrecht (Wien, 1786)95 című 
művében Grossing azt állította, hogy Magyarország Ál
mostól Mária Teréziáig örökös monarchia volt, és az 
Aranybulla is csak kényszer hatására került a törvények 
közé.

II. József leirataiban többször is kijelentette, hogy őt 
„ reformjaiban, az alapjában hamis Werbőczy-féle tanok 
nem akadályozhatják”. Ezért az általa jelentős anyagi tá
mogatásban részesülő írók támadást indítottak Werbőczy 
ellen. Izdenczy József96 volt az egyik magyar szárma
zású hivatalnok, aki teljes hűséggel szolgálta az udvart. 
Egy 1790-ben, névtelenül kiadott röpiratában (Etwas vom 
Werbőcz dem Verfasser des sogenannten Juris Tripartiti 
Hungarici97)  kijelentette, hogy nincs igaza Werbőczynek, 
Magyarország a kezdetektől fogva abszolút monarchia 
volt, és így a királyok az országgyűlés beleegyezése nél
kül is hozhatnak törvényeket, sőt a törvényhozó hatalom 
kizárólag őket illeti meg. Ez a nézet, azonfelül, hogy téves 
volt, teljesen kívül esett a magyarországi politikai gondol
kodás fősodrán, ennek következtében Izdenczy rendkívül 
népszerűtlen lett honfitársai körében.98

Cziráky Antal Mózes99 Ordo historiae juris civilis hun
garici100 című művében valamelyest védelembe vette az 
ősi alkotmányt, de hivatalánál fogva tekintettel kellett len
nie az uralkodóház érdekeire is.

Kelemen Imre101 Historia juris hungarici privati, do- 
cumentis ac testimoniis illustrata, quam elucubratus est 
(Budae, 1818)102 című művében védelmébe vette Werbő
czyt; Kollár Ádám Ferenc egyes megjegyzéseit gyomrot 
felkavarónak, Grossingot szemtelen rágalmazónak nevez
te, akinek továbbra is a munkácsi börtönben lenne a he
lye.103

A reformkor természetjogi álláspontot valló poli
tikusai, jogászai már teljesen más szempontok miatt 
kerültek szembe a Tripartitummal. Ők nem a magyar 
szuverenitást kérdőjelezték meg, hanem a werbőczyá- 
nus rendi jogot akarták hatályon kívül helyezni, hogy 
helyette a magántulajdonon és a szerződési szabadsá
gon alapuló jogrendszert alakítsanak ki. Ezért nyilat
kozta Széchenyi István, hogy a Corpus Juris Hungarici 
kilenctizedét (benne elsősorban a Hármaskönyvet) a 
tűzbe kéne vetni.104

Szalay László, aki Széchenyi Istvánt „ valódi Prome- 
theusnak nézte, ki életre hevített egy elmerevült nemzeti 
organismust...”,105 szintén hasonló szempontok szerint
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vélekedett Werbőczy életművéről. Akadémiai székfogla
lójában Kollár Ádám politikai pályafutását mutatta be.106 
Kollár műve számára csak ürügy, hogy a nemesi privilé
giumokat és a jobbágyok tarthatatlan helyzetét bemutat
hassa. Egy évvel később az Akadémia Werbőczy Triparti- 
tumának magyarra fordításával bízta meg.107

Illés József szerint Werbőczynek kitűnő jellemzését ta
lálhatjuk báró Kemény Zsigmond: Zord idő108 című regé
nyében. A történeti kutatások hiányosságait a költői intuí
ció erejével pótolta.109

A magánjogi kodifikáció türelmetlen sürgetőjeként 
Dell’ Adami Rezső110 is sok esetben igaztalanul támadta 
Werbőczy Tripartitumát. Hosszasan bizonygatta, hogy a 
Hármaskönyv nem is eredeti magyar jogalkotás eredmé
nye, mert jogtételei mind külföldi (római, germán stb.) 
eredetűek.111

Az új magánjogi szemléletével, az önálló magyar jogi 
műveltség tudományos alapokra helyezésével kitűnő 
Grosschmid Béni112 a jogi gondolkodásban nemzeti ha
gyományaink megőrzésére és népszerűsítésére törekedett. 
Ezért számára Werbőczy munkássága az ország önállósá
gának megőrzése miatt volt fontos.113 Szerinte: „Nemze
tünk politikai fennmaradását a jelen és jövendő számára 
elképzelni alig lehetséges, vagy legalábbis fölötte nehéz 
e könyvek hiányában. ”114 Grosschmid szerint „ Werbőczy 
István Hármaskönyve nem annyira kódex, mint inkább egy 
okos és járatos magyar embernek a jogról és törvények
ről zamatos és jóízű elmélkedése és beszélgetése, amely 
felfrissíti a jogi geniust... ”115 Grosschmid példaképe az 
angol jog, amely organikus fejlődés révén tudta modernné 
fejleszteni ősrégi intézményeit.116

A történészek közül Fraknói Vilmos117 dolgozta fel 
Werbőczy életművét.118 Fraknóinak talán legjobban sike
rült biográfiája a történeti alkotmány védelmezőjeként és 
hithű katolikusként mutatta be Werbőczy! Egyik legfőbb 
érdemeként említette, hogy a fő- és köznemesség azonos 
jogállásának deklarálásával sokban elősegítette a nemzeti 
egység megteremtését, sőt a jogi normák harmonizálásá
val és a Szent Korona-tan révén bizonyos szintig az or
szág egységét is megóvta.119

Fraknóival szemben a Jászi Oszkár köréhez csatlako
zó Szende Pál120 történeti esszéivel leginkább Werbőczyt 
és II. Rákóczi Ferencet támadta.121 Werbőczy esetében 
rendkívül egyszerű módszert alkalmazott. Fáradságos 
levéltári kutatások helyett egészen egyszerűen Fraknói 
Vilmos könyvét egyoldalúan kivonatolta és pozitív meg
állapításait kifordította,122 és kommentárokkal látta el, 
mint például: „engesztelhetetlenül gyűlölte a népet. ”123 
Szende Pál legtöbb kritikája teljesen történelmietlen, in
kább a politikai pamflet műfajába illett volna, hiszen a 
20. század eszmerendszerét nem lehet egy négyszáz év
vel korábban élt történelmi személyiségen számon kér
ni. Természetesen Werbőczy személyisége nem mentes 
az emberi gyarlóságoktól, de nem erkölcsi fokmérőként, 
hanem Magyarország első jogász-politikusaként tekinthe
tünk inkább rá.

Szende Pál írása nem hatott volna a közvéleményre 
olyan mértékben, ha Ady Endrét nem ihlette meg volna 
ennek következtében Werbőczy alakja:
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Szende Pálnak küldöm.

Még magasról nézvést 
Megvolna az ország,
Werbőczi-utódok 
Foldozzák, toldozzák.
A Föld nem tudfutni,
Csak a Földnek népe 
S  ezer Kinizsi sem 
Térülhet elébe.
Nagy az idegen Föld,
Sokasul az útja,
Tegnap csatatér volt 
S ma puszta a Puszta:
Éhes magyaroknak 
Nem futja a kedvük,
Míg az igazukat 
Tán kiverekedjük.
Verekedés közben,
Hajh, ürül a korcsma,
Menekül az inség 
Szökve, bukdácsolva.
Bécsben a korcsmáros 
Tán még nem is sejti,
Vagy ha tán sejti is,
Könnyen elfelejti.
Éles a hajósíp,
Hallja baj-tetőzve 
Zselénszky124 gulyása,
Tisza urak csősze.
Hivogatja a síp,
Nyomor eldobolja:
Úgy elfogy a magyar,
Mintha nem lett volna.
Elmegy a kútágas,
Marad csak a kútja,
Meg híres Werbőczi 
Úri pereputtya.
Arvult kastély gondját 
Kóbor kutya őrzi,
Hivasd a törvénybe,
Ha tudod, Werbőczi.

A Horthy-korszakban a jogfolytonosság visszaállítása, 
a történelmi alkotmány és a Szent Korona-tan tiszte
lete révén is Werbőczynek valóságos kultusza alakult 
ki. Intézmények, egyesületek, társadalmi szervezetek 
vették fel a nevét. 125 Az 1930-as években, s különösen 
Werbőczy halálának 400. évfordulóján szinte kizárólag 
csak méltatások jelentek meg: pl. Grosschmid Béni: 
Werbőczy és az angol jo g ,126 Medvigy Gábor: Verbőczy 
és Tripartituma,127 Östör József: Werbőczy István,128 
Rácz György: Az igazi Werbőczy: halálának 400. év
fordulóján,129 Nagy Ernő: Werbőczy és a felvilágoso
dás,130 Csekey István: Werbőczy István és a magyar 
alkotmányjog,131 Szászy István: Werbőczy és a ma
gyar magánjog,132 Illés József: Werbőczy és a Hármas-

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/werboczi.htm%23foldnem
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/werboczi.htm%23foldnem
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/werboczi.htm%23kinizsisem
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/werboczi.htm%23kinizsisem


löíténeti sze m le '— /
Jog

könyv,-133 Félegyházy József: Werbőczy Hármaskönyve 
és a kánonjog}34

A ritka kivétel a szélsőjobboldali történész, Málnási 
Ödön,135 aki Szálasi ideológusaként írta meg A magyar 
nemzet őszinte története című könyvét, ami miatt egy évig 
a szegedi Csillag-börtön foglya lett, mivel „ történelmi 
rögeszmének nevezte az ezeréves alkotmányt”.136 Mál
nási szerint a parasztháború leverésekor a megtorlások 
diabolikus alakja Werbőczy volt: „ Werbőczy morális 
gátlásoktól mentes, kriminális karakterű köznemes-lélek, 
akinek jogászi tehetségéhez hasonló a magángazdasági 
tevékenysége. Országos főbírói szolgálata alatt a két fél- 
falunyi örökségét 78 részletben 12 vár, 7 mezőváros, 21 
falu, 17 puszta, 83 birtok és 54 birtokrész megkaparintá-

sával -  legalább 600.000 holdnyi birtokállományra duz
zasztja. ”137

1945 után hosszú ideig csak a leghatározottabb kritiká
val lehetett illetni Werbőczyt. Andics Erzsébet a Magyar 
Történelmi Társulat 1949. március 27-í közgyűlésén hatá
rozta meg a hivatalos álláspontot.138 Mód Aladár, már idé
zett könyvében, az árulók névsorába illesztette be, amely 
felsorolás Szálasi Ferenccel zárult.139

Werbőczyt végül is a 20. század egyik legkiválóbb jog
történésze, Bónis György próbálta meg sine ira et studio 
jellemezni A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyar- 
országon140 című művében.

A valós kép kialakítása Werbőczyről és Dózsa György
ről is csak a rendszerváltozás után következhetett be.141
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zette, 1961 és 1965 között a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottságának titkáraként működött, majd 1966-ig a Párttörténeti Inté
zet főigazgatói posztját töltötte be. Ezután 1975-ig a Politikai Főiskola 
igazgatója, majd 1977-ig rektora volt. 1977-ben ismét kinevezték a 
Népszabadság főszerkesztőjévé, 1980-ban pedig a Párttörténeti Inté
zet igazgatójává.

61 Gunst Péter: A magyar történetírás története (Debrecen, Csokonai Ki
adó, 1995, 189. p.).

62 Molnár Erik (1894-1966): Kossuth-díjas történész, jogász, kommu
nista politikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi taná
ra, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1944 decembere és 1956 
októbere között az összes magyar kormányban szerepet vállalt. Lásd 
Ránki György: Molnár Erik (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971).

63 Mód Aladár (1908—1973): történész, kommunista politikus. 1946-tól 
1953 végéig a Társadalmi Szemle felelős szerkesztője, emellett 1947 
őszétől az MKP, illetve MDP KV Agitációs és Propagandaosztálya 
köznevelési részlegét is vezette, 1949-től osztályvezető-helyettes volt. 
1954-től haláláig az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi ta
nára, 1957-ben a tudományos szocializmus szak kialakítója, a tanszék 
első vezetője. 1955-ben a történettudományok doktora tudományos 
fokozatot szerzett.

64 Molnár Erik: A magyar társadalom története az őskortól az Arpádko- 
rig (Budapest, Szikra, 1949); Molnár Erik: A magyar társadalom tör
ténete az Árpádkortól Mohácsig (Budapest, Szikra, 1949).

65 Mód Aladár: 400 év küzdelem az önálló Magyarországért (Budapest, 
Bartsch, 1943). A kötet 1943 és 1954 között hét kiadást ért meg, mia
latt terjedelme folyamatosan bővült, 1954-re már 743 oldalasra da
gadt.

66 Századok, 1952. 1., 1—23. p.
67 Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1951.
68 H. Szilágyi István: A marxista társadalomtudományi fogalmak hasz

nálhatatlansága (Jogelméleti Szemle, 2003. 4., 6. jegyzet).
69 Hegedűs Géza: így élt Dózsa György (Budapest, Móra Ferenc Ifjúsá

gi Könyvkiadó, 1972).
70 Nemeskűrty István: Krónika Dózsa György tetteiről: Híradás a Mo

hács előtti időkről (Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1972).
71 Gáliczky Éva: Dózsa György 500 éve: bibliográfia (Budapest, Fő

városi Szabó Ervin Könyvtár, 1972).
72 Tóth Gyula (szerk.): Dózsa: magyar költők versei (Budapest, Szép

irodalmi Könyvkiadó, 1972).
73 Ránki György: 1514 [Nyomtatott kotta]: fantázia zongorára és zene

karra Derkovits fametszetei nyomán: Fantasie fü r  Klavier und Or- 
chester nach der Holzschnitten von Derkovits: fantasy fo r  piano and 
orchestra inspired by a woodcut series o f Derkovits (Budapest, Zene
műkiadó, 1972); Sugár Rezső: Dózsa [Nyomtatott kotta]: vegyeskar 
és gyermekkar (Budapest, Ed. Musica, 1972).

74 Fekete Nagy Antal levéltáros (elhunyt 1969-ben) hagyatékában „ha
talmas terjedelmű, de még mindig nem teljes Dózsa-okmánytár és egy 
torzóban maradt „Parasztháború-történet" maradt.

75 Barta Gábor—Fekete Nagy Antal: Parasztháború 1514-ben (Buda
pest, Gondolat Könyvkiadó, 1973); Barta Gábor—Szakály Ferenc: 
Dózsa népe és a magyar társadalom (Társadalmi Szemle, 1972. 6., 
75—85. p.); Szűcs Jenő: Nemzet és történelem: Tanulmányok (Buda
pest, Gondolat Könyvkiadó, 1974, 601—668. p.); Szűcs Jenő: A feren
ces obszervancia és az 1514. évi parasztháború: egy kódex tanúsága 
(Budapest, Szegedi Nyomda, 1972); Szűcs Jenő: Ferences ellenzéki 
áramlat a magyar parasztháború és reformáció hátterében (Iroda
lomtörténeti Közlemények, 1974. 4., 4o9—435. p.).

76 Történelmi Tár, 1905, 274. p.
77 Lenin összes művei (Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1979, 29. köt., 

428. p.).
78 Szalai Miklós: Biológiai és társadalmi evolúció -  történelmi materia

lizmus és darwinizmus (Századvég, 2009. 2., 57. p.).
79 Marx korai kritikusai: Bernstein, Eduard: Die Voraussetzungen des 

Socializmus und die Aufgaben der socialdemokratie (Stuttgart, 1899, 
8. p.); Magyarországon: Somló Bódog: Állami beavatkozás és indivi
dualizmus (Budapest, Politzer, 1903, 10—25. p.); Jászi Oszkár: A törté
nelmi materializmus állambölcselete (Budapest, Politzer, 1903).

80 Szabó István: Nemesség és parasztság Werbőczi után. In: Eckhardt 
Sándor: (szerk.): Úr és paraszt a magyar élet egységében (Budapest, 
Magyarságtudományi Intézet, 1941, 49—55. p.).

81 Erdélyi Gabriella: Szökött szerzetesek: erőszak és fiatalok a késő kö
zépkorban (Budapest, Libri, 2011, 121. p.).

82 Heckenast Gusztáv: A Dózsa-parasztháború új megvilágításban 
(História, 1979. 3., 13—14. p.)

83 Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből (Budapest, Magyar He
likon, 1962)

84 Ugyanakkor a Dózsa utasítására végrehajtott karóba húzás az egyik 
legrettenetesebb kivégzésnek számított. A bizonyos anatómiai isme
retekkel rendelkező hóhér külön jutalmat kapott, ha a kínzás sokáig, 
akár egy-két napig is eltartott.

85 Hámori Péter: Dózsa György két halála és két élete. Gondolatok a 
Dózsa György kérdéshez (Hitel, 2014, 11 6. p.); Tóth G. Péter: A lator 
teste és a lator test: a bűnösség kultúrája a kora újkori Magyaror
szágon és a büntetés-emlékeztetés problémája (Korall: társadalom
történeti folyóirat, 2001. 5-6., 157. p.).

86 Mezey Barna: A Hármaskönyv büntetőjoga. In: Máthé Gábor 
(szerk.): A magyar jog fejlődésének fé l évezrede, Werbőczy és a 
Hármaskönyv 500 év múltán (Budapest, Nemzeti Közszolgálati és 
Tankönyv Kiadó Zrt., 2014); Mályusz Elemér: Az 1514. évi jobbágy
háború okai (Társadalomtudomány, 1926, 373. p.).

87 E. Kovács Péter: Dózsa György 1514-2014. Beszélgetés C. Tóth 
Norberttel és Pálosfalvi Tamással (Magyar Tudomány, 2015. 1., 
63—74. p.).

88 Szentpáli Nagy Ferenc: Verböczi István törvény könyvének compen- 
diuma, melly közönséges magyar-versekre formáltatván iratott, és 
ki-adatott Homorod Sz. Pali N. Ferencz által (Kolosvaratt [Kolozs
vár], az Lengyel András özvegyénél, 1699).

89 Grosschmid Béni: Magánjogi előadások: jogszabálytan (Budapest, 
Athenaeum, 1905, 583. p.).

90 Kollár Ádám Ferenc (1718—1783): szlovákjogtudós, császári és kirá
lyi tanácsos, a bécsi királyi könyvtár igazgatója.

91 Romsics Ignác: Clio bűvöletében: magyar történetírás a 19-20. szá
zadban -  nemzetközi kitekintéssel (Budapest, Osiris Könyvkiadó, 
2011, 43. p.).

92 Csizmadia Andor: A „Kollár contra Status et Ordines. " In: Csizma
dia Andor: Jogi emlékek és hagyományok. Esszék és tanulmányok 
(Budapest, Közgazdasági- és Jogi Könyvkiadó, 1981, 173—208. p.).

93 Franz Rudolf Grossing (1752—1830): Mária Terézia udvari titkárrá 
nevezte ki, majd a bécsi rendőrség besúgója lett. 1782-ben II. József 
elbocsátotta, majd többrendbeli csalás bűncselekménye miatt börtön
be zárták. (Lásd Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bu
dapest, III. köt. 1894, 1501. p.)

94 Helyesebben: Pesten, Eggenbergernél jelent meg. A szerző állítása 
szerint Mária Terézia királynőnek 1777-ben vett megbízásából írta.

95 A mű állításait Kaitár József cáfolta volna meg Widerlegung des 
Grossingerischen Erbrechtes in Ungarn 1787. címmel, de a könyv 
nem jelenhetett meg, mert a cenzúra tűzre ítélte.

96 Izdenczy József, báró (1733—1811): politikai író. Kisnemesi csa
lád sarja. 1785-től államtanácsos, az Államtanács első magyar tag
ja. Politikai magatartása mindig a dinasztiához hű volt. Jutalmul 
1792-ben birtokadományt, 1811-ben bárói rangot kapott.

97 Wien [s. n.], 1790?, 21. p.
98 Stráda Ferenc: Izdenczy József, az Államtanács első magyar tag

ja. In: A gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet Év
könyve, 10. évf., 1940, 142—149. p.

99 Ciráki és dénesfalvai gróf Cziráky Antal Mózes (1772—1852): csá
szári és királyi kamarás, országbíró, a Magyar Tudományos Akadé
mia alapító és igazgató tagja.

100 Pestini, Typ. Trattner, 1794.
101 Kelemen Imre (1744—1819): teológus, jogász, egyetemi tanár, je

zsuita szerzetes; először dolgozta fel a magánjog hazai történetét.
102 Magyarul: A magyar törvény historiája. Fordította: Nagyjeszeni Je

szenszky Miklós (Pest, 1820).
103 Historia juris hungarici privati, documentis ac testimoniis illustra- 

ta, quam elucubratus est (Budae, 1818, 493. p.). Lásd Földi András:
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Werbőczy és a római jog. In: Máthé Gábor-Zlinszky János (szerk,): 
Degré Alajos Emlékkönyv (Budapest, Unió Lap- és Könyvkiadó 
Kereskedelmi Kft., 1995, 67. p.).

104 Vécsey Tamás: Széchenyi és a magyar magánjog (Budapest, Ma
gyar Tudományos Akadémia, 1895, 2-3. p.); Mezey Barna: Werbő
czy István, 15. p.

105 Angyal Dávid: Szalay László emlékezete (Budapest, Akadémiai, 
1914, 15. p.).

106 Szalay László: Kollár Ferenc mint publicista. In: Szalay László: 
Publicistái dolgozatok (Pest, Heckenast, 1847, I. kötet, 15-16. p.).

107 Verbőczi István: Hármaskönyve. Az MDXVII-ki eredeti kiadásra 
ügyelve magyarul kiadta a Magyar Tudós Társaság (Pest, Eggen- 
berger, 1844).

108 Pest, Pfeifer, 1862. Vö. Bényei Péter: A történelmi regény műfaji 
változatai és tragikum kérdései Kemény Zsigmond írásművészeté
ben (PhD-disszertáció, Debrecen, 2003).

109 Illés József: Bevezetés a magyar jog  történetébe. A  források törté
nete (Budapest, Rényi Károly Könyvkiadó-vállalata, 1910, 88. p.).

110 Dell’Adami Rezső (1850-1888): jogász, ügyvéd, egyetemi és ma
gántanár.

111 Dell’ Adami Rezső: A z anyagi magyar magánjog codifikátiója. 1. 
A nemzeti eredet problémája (Budapest, Athenaeum, 1877); Dell’ 
Adami Rezső: Magánjogi codificatiónk és régi jogunk (Budapest, 
Magy. Jogászegylet, 1885-1887).

112 Grosschmid Béni, más néven: ZsögödBenő (1852-1938): jogász, 
egyetemi tanár, az MTA levelező tagja (1901), udvari tanácsos.

113 Weiss Emilia: Grosschmid Béni. In: Hamza Gábor (szerk.): Ma
gyar Jogtudósok (Budapest, 2006, III. köt. 99. p.); Asztalos László: 
A civillisztika oktatásának és tudományának fejlődése a budapesti 
egyetemen, 1945-1970 (Budapest, Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék, 
1973, 75. p.).

114 Grosschmid Béni: Magánjogi előadások, 58. p.
115 Grosschmid Béni: Magánjogi előadások. 158. o.
116 Grosschmid Béni: Werbőczy és az angol jog  (Budapest, Franklin 

Nyomda, 1928).
117 Fraknói Vilmos, 1874-ig Franki (1843-1924): történetíró, váradi 

kanonok, arbei címzetes püspök, a Magyar Tudományos Akadémia 
titkára.

118 Fraknói Vilmos: Werbőczy István életrajza (Budapest, 1899).
119 Romsics Ignác: i. m., 132. o.
120 Szende Pál (1879-1934): közgazdasági író, polgári radikális poli

tikus, 1918—1919-ben a Károlyi Mihály-kormányban majd az azt 
követő Berinkey-kormányban is pénzügyminiszter.

121 Gyurgyák János (szerk.): Szende Pál = Paul Szende 1879-1934 
(Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1985).

122 Pók Attila: i. m., 95. p.
123 Szende Pál: Werbőczy (Budapest, Deutsch, 1907, 20. p.).
124 Zselénszky: az idegen eredetű gróf Zselénszky Róbert egyik leg

konokabb képviselője volt a nagybirtokos agrárérdekeknek.
125 Pl. a jogászokat tömörítő Werbőczy Bajtársi Egyesület, Werbőczy 

Sport Egyesület.
126 Budapest, Franklin Nyomda, 1928.
127 Kecskemét, Szerző, 1935.
128 Budapest, Sylvester Nyomda, 1937.
129 Budapest, Stephaneum Nyomda, 1941.
130 Szeged, Juhász Nyomda, 1941.
131 Kolozsvár, Szerző, 1941.
132 Kolozsvár, Nagy J. Nyomda, 1941. Vö.: Werbőczy István. Balás P. Ele

mér, Csekey István, Szászy István és Bónis György egyetemi tanárok 
előadásai a jog- és államtudományi kar Werbőczy halálának 400 éves 
évfordulója alkalmával rendezett ünnepélyén. A Tripartitum bibliográ
fiájával (Universitas Francisco-Josephina Kolozsvár. Acta iuridico-po- 
litica, 2. Kolozsvár, Univ. Francisco-Josephina, 1941—1942).

133 A Magyar Jogászegylet könyvtára, 22. Budapest, Városi Nyomda, 
1942.

134 Budapest, Kapisztrán Nyomda, 1942.
135 Vitéz Málnási Ödön, Metzl (1898—1970): szélsőjobboldali politi

kus, történész, közíró. A Tanácsköztársaság alatt katona a Vörös 
Hadseregben, majd először a Szociáldemokrata Párt, majd Szála- 
si pártjának tagja lett. Miután kizárták a nyilas pártból, belépett a 
Volksbundba.

136 Kovács Tamás (szerk.): Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb. 
Dr. Sombor-Schweinitzer József rendőrfőkapitány-helyettes fe l
jegyzése a szélsőjobboldali mozgalmakról, 1932-1943 (Buda
pest, Gondolat Könyvkiadó, 2009, 67., 105. p.).

137 Málnási Ödön: A magyar nemzet őszinte története (Budapest, Cse
répfalvi, 1937, 57—61. p.).

138 Romsics Ignác: i. m., 547—548. p.
139 Mód Aladár: i. m., 674. p.
140 Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971, 337. p.
141 Hamza Gábor: Werbőczy Hármaskönyvének jogforrás jellege 

(Jogtudományi Közlöny, 1993. 1., 31—33. p.); Hamza Gábor—Boóc 
Ádám—Buzády Csongor (szerk.): Tanulmányok Werbőczy Istvánról 
(Budapest, Professzorok Háza, 2001); Máthé Gábor (szerk.): A ma
gyar jog  fejlődésének fé l évezrede: Werbőczy és a Hármaskönyv 
500 esztendő múltán (Budapest, NKE, Nemzeti Közszolgálati és 
Tankönyvkiadó, 2014); Mezey Barna: Werbőczy István, 15—20. p.; 
Szmodis Jenő: Werbőczy jogbölcseleti koncepciójáról (Publicatio- 
nes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, 2013. 
Tomus 31, 163—179. p.); Zlinszky János: Werbőczy jogforrástana 
(Jogtudományi Közlöny, 1993. 10., 374—376. p.).

Kukorelli István

Werbőczy „közjoga"*

Közjogász kollégáim némelyike azzal biztatott, hogy 
könnyű lesz előadást tartani arról, ami nincs: neve
zetesen Werbőczy közjogáról. A címadással magam

* 2014. november 5-én, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán, 500 éves a Hármaskönyv -  A  Hármaskönyv 
szabályainak továbbélése címmel megrendezett konferencián elhang
zott előadás átdolgozott, szerkesztett változata.
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is óvatos voltam, mert a közjog idézőjelben van. Idézőjel
ben van két okból, elsőként azért, hogy vajon a közjognak 
melyik — szűkebb, tágabb vagy legtágabb (azaz minden, 
ami nem magánjog) — fogalmát kérjük számon a Triparti- 
tumon. Jelezném, hogy — meglehetősen történelmietlenül 
— a legszűkebb közjogfogalom, lényegében a modern kori 
alkotmányjog felől próbáltam monitorozni a közjogászok 
művei alapján Werbőczy opusát.

A közjog idézőjelben van azért is, mert a jogágak nem 
válnak, nem is válhattak külön az egységes jogszabály- 
és szokásjoggyűjteményben. A szerző szándéka is min
den bizonnyal az volt, hogy egységes jogkönyvet írjon, 
közérthető módon. Eckhart Ferenc szerint: „A könyv mai 
szemmel nézve tudományos és tankönyv keveréke. Nem


