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Nem túlzás azt állítani, hogy Werbőczy neve végérvényesen összeforrott a magyar történelemmel, és 

azt a XX. század közepéig végigkíséri. Ez azonban nem a személyének és életének, hanem az általa 

létrehozott műnek és kisugárzásának köszönhető, ami persze sokat változott, finomodott az 500 év 

alatt, de máig megkerülhetetlen része hazai jogfejlődésünknek, jogtudományunknak, ezen belül 

jogtörténetünknek. Wenzel Gusztáv Magyarország jogtörténetét két nagy korszakra osztja: a 

Werbőczy előttire és Werbőczy utánira1. Az elválasztó évszám 1514, a Tripartitum megszületésének 

éve. 

 

Werbőczyvel és életművével történészek, jogászok foglalkoztak. A legismertebb talán Fraknói 

Vilmos 1899-ben megjelent Werbőczyről szóló életrajza. Voltak akik kritikátlanul magasztalták (Illés 

József), mások erős ellenérzéseket fogalmaztak meg vele kapcsolatban (Dell Adami Rezső). 

Rendeztek konferenciákat, ahol beszéltek róla, mint államférfi, jogtudós törvényhozó és alkalmazó, 

reneszánsz ember, az igazságot mindenekfelett tartó bíró, harácsoló vagyonszerző, a hatalom 

csúcsáról a porba zuhanó politikus. 1541. októberében bekövetkező halála ugyanúgy kérdéseket vet 

fel, mint ahogy egész élete. Vannak akik szerint betegség vitte el. Mások török méregnek tulajdonítják 

élete lángjának kialvását, hiszen az év augusztusában I. Szulejmán szultán hadai csellel bevették Buda 

várát. 

 

Napjaink jogtörténésze, Mezey Barna írta 1999-ben a Rubicon történelmi folyóiratban: 

„Politikus és jogász: e két én vegyült Werbőczy alakjában, munkásságában és karrierjében. A 

politikus Werbőczy kérdőjelekkel teli, hatalmasra épített és porig rombolt életművet hagyott maga 

után. Jogászi munkássága: törvénykező, törvényhozó és jogösszefoglaló tevékenysége viszont méltán 

indít emlékezésre.”. 

 

E rövid írás célja is az emlékezés, de nem elsősorban az emberre, hanem arra, hogy alkotása az idén 

500 éve jelent meg nyomtatásban, és vált hosszú évszázadokra a magyar jogászok mindennapi 

bibliájává, majd tankönyvek elsajátítandó fejezetévé. Megjegyzést érdemel, hogy a Tripartitum 

eredeti kézirata jelenlegi tudásunk szerint elveszett. A teljes szöveg így csupán a nyomtatásban első 

ízben 1517-ben kiadott könyvből ismert. 

 

Vajon mi késztette a szerzőt a Tripartitum megírására? 

Erre adja meg a választ a Hármaskönyvet megerősítő királyi kiváltságlevél: 

 

„Azonban úgy a tőlünk kiadott törvényeknek, mind az ország ama jogainak különböző magyarázata 

következtében sokszor nagy alkalmatlanságok keletkezének, midőn azoknak, egyéni tetszése szerint, 

egyik ember ilyen, másik amolyan értelmet és jelentőséget tulajdonított, és midőn a bíráskodásban 

vagy az ítélet követelésében némelyek az országnak szokását, mások pedig a törvénybeli jogot 

követték s állították egymással szembe; úgy, hogy nem csupán a jogkereső felek között, hanem maguk 

a bírák és az ország jogainak ismeretében legtudósabb és legjártasabb férfiak között is olykor nagy 

versengés támadt vala az ilyen törvények, szokások és törvényes határozatok magyarázatára nézve. 

Megtörtént ilyképen, hogy azok, a kik jobban bíztak saját erejökben és hatalmukban, mint a 

törvényekben és igazságban, a bírák ítélőszékét sokadmagukkal támadván meg, a mit jogi 

bizonyítékkal és törvényes úton elérni nem tudtak, lármával és tömeges megjelenéssel igyekeztek 

megnyerni, és a kinek joga gyönge alapon feküdt, nem az igazság útján, hanem zavargással és 

csődülettel törekedtek mégis felül kerülni és győzni. Az ország jogaira hivatkozó főbíráknak és 

ítélőmestereknek tekintélye sem bírt nyomatékkal az ilyenek előtt. Mert midőn maguk e jogok az írás 

ereje által nem támogattatának, bármely törvényre, avagy szokásra történt légyen hivatkozás, azok 

ugyanazt ellenkező értelemben magyarázván, vagy azt állítván, hogy más bírák és más törvényszékek 

                                                 
1/Wenzel Gusztáv: Magyarország jogtörténetének rövid vázlata, Fanda és Frohna nyomdájából Pest, 1872. 9. oldal 
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másképen fogták föl és értelmezték; ilyképen a bíráskodás minden alapelvét a legcsúfosabb módon 

fölforgatták. […] Werbőczy István mestert [...] bíztuk meg azzal, hogy országunk összes bevett 

meggyökerezett jogait, törvényeit, szokásait és rendszabályait [….] gyűjtse össze, s rendezze czímek 

és fejezetek szerint. [...] Hogy ilyképen már ez a mi magyar nemzetünk is [...] a bíráskodás és 

igazságszolgáltatás terén ne csupán csak a gyakorlatra, mely többnyire változékony s ingatag szokott 

lenni, hanem írásbafoglalt és a betű csalhatatlan bizonyítékával megvilágosított jogra 

támaszkodhassék.”2 

 

Tény tehát, hogy Werbőczy II. Ulászló3 magyar királytól kapta a megbízatását. Az is biztos, hogy 

1514-et jóval megelőzően történt ez. 

Illés József joghistorikus, a szerző és művének avatott – ugyanakkor irányában igencsak elfogult – 

ismerője szerint az uralkodói megbízás 1500 után, de 1504 előtt történhetett. A megállapítás logikusan 

következik az 1498. évi VI. tc., valamint az 1500. évi X. tc.4 (5-7. §-ok) szövegezéséből, továbbá 

abból, hogy az 1504-ben és 1507-ben tartott országgyűlésekről már nincs adat arra, hogy követelték 

a szokásjog összegyűjtését, ezen kívül az említett gyűléseken Werbőczy is jelen volt és részt vett a 

törvényszövegek megfogalmazásában.5 

Ebből következik, hogy az ország szokásjogának összegyűjtése, majd rendszerezése és írásba 

foglalása 10, esetleg 14 évet vett igénybe. Bármelyik is legyen a helyes, mindkettő hosszú időtartam, 

ami a szerző alaposságra való törekvését is jelzi. 

 

1514-et írunk, amikor elkészült a mű, amelynek címe: Tripartitum Opus Juris Consuetudinarii Inclyti 

Regni Hungariae. A hagyomány úgy tartja, hogy Alsópetényben6  íródott, de erre hiteles források 

nincsenek. Tény, hogy a település Werbőczy egyik birtoka volt. 

 

Zűrzavaros időszak ez az ország életében. Belpolitikai villongások, a Dózsa-féle parasztlázadás 

néhány hónapja, majd az ősszel tartott országgyűlés törvényalkotása, ezekben foglalhatók össze 

röviden az említett évet meghatározó események. 

 

Werbőczy a Tripartitumot a jobbágyfelkelés leverése után röviddel az uralkodó elé terjesztette. 

Ajánlásában írja: „Ezt a művet most átnyújtom és ajánlom Felségednek, alázatosan esedezvén, hogy 

munkálatomat kegyes szívvel fogadni, ha méltónak találtatik, jóváhagyásának szentséges 

tekintélyével fölruházni, és birodalmának összes alattvalói számára megtartás végett kiadni 

méltóztassék.”7 

 

A király elküldte a kéziratot a rákosmezei országgyűlésnek, ahol egy tíz fős, csak köznemesekből álló 

bizottság néhány napos vizsgálódás után javaslatot tett, hogy az uralkodó azt hagyja jóvá. 

 

A szerző két javítást eszközölt az eredeti kéziratban, amelyek közül csupán a második volt lényeges 

és az országra is kiható. Ez a jobbágyok szabad költözködési jogának elvétele volt, figyelemmel az 

1514. évi XXV. tc.-re (Harmadik rész 25. cím 2. §). A szöveg „múlt nyáron” utalása8 alapján arra 

következtethetünk, hogy ezen lényegi változtatásra 1515-ben került sor. Ugyanakkor Illés József 

                                                 
2/ Werbőczy István: Tripartitum, latin-magyar kétnyelvű kiadás, Téka Könyvkiadó Budapest, 1990. 9-11.oldal 
3/ Mátyás halála után 1490-től a haláláig, 1516. március 13-ig magyar király, akit szokás Dobzse Lászlóként is nevezni. 

Jeszenszky Miklós a Magyar törvény históriája c. 1820-ban Pesten (Trattner János betűivel) megjelent könyvében írja, 

hogy csupán Werbőczy megbízása, majd a Tripartitum elkészülte szerzett hallhatatlan nevet és dicső emlékezetet II. 

Ulászlónak. Idézett mű: 92. oldal 
4/ http://1000ev.hu/index.php 
5/ Dr. Illés József: Bevezetés a magyar jog történetébe, Budapest, Rényi Károly Könyvkiadó-Vállalata, 1910. 129-130. 

oldal 
6/ Végh József: Werbőczy István faluja: Alsópetény (http://www.alsopeteny.hu/tortenet.pdf ) 
7/ Werbőczi István: Tripartitum, i. m. 24. oldal 
8/ Werbőczi István: Tripartitum, i. m. 514. oldal („...mindazonáltal ezt a szabadságukat a múlt nyáron, egy bizonyos 

Székely György nevű gonosz rablónak vezérlete s kuruczok nevezete alatt az összes nemesség ellen...”) 

http://www.alsopeteny.hu/tortenet.pdf
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hivatkozott könyvében a javításokat a bizottsági vizsgálódás idejére teszi.9  A Kalocsán 1773-ban 

megjelentetett, kizárólag magyar nyelvű kiadásban a kérdéses szövegrész az „elmúlt időkben” 

fordításként szerepel.10 A „hac aestate” kifejezést talán helyesebb „ezen a nyáron” fordítani és akkor 

Illésnek lehet igaza, amikor Werbőczy két javítását 1514-re datálja. Az 1514-es országgyűlés október 

18. napján vette kezdetét és 33 nap alatt 71 törvénycikket hozott. A király november 19-én kiadta a 

Hármaskönyvet megerősítő kiváltságlevelét.11 

 

 

                                                 
9/ Dr. Illés József: i. m. 131. oldal 
10 / Werbőczi István: Tripartitum, i.m. szerkesztői előszavában Gazda István e kiadást az 1571-es fordítás egyik 

változataként említi és a Piarista nyomda kiadványaként jelzi (XXX. lsz.), míg a Csekey István által összeállított 

bibliográfiából a Gazda által közölt információk hiányoznak (Werbőczy István, Acta Juridico-Politica 2. Universitas 

Francisco-Josephina, Kolozsvár 1941.) 
11/ A teljes latin és magyar nyelvű szöveg olvasható a Werbőczy István: Tripartitum, i. m. 6-13.oldalon. 
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Ezekből a tényekből úgy gondolom, hogy a javítások elvégezhetők voltak az országgyűlés időtartama 

alatt 1514-ben, és azokra semmi esetre sem 1515-ben került sor. Már csak azért sem, mert Werbőczy 

nyilván bízott abban, hogy a szokásjog-gyűjteményét szétküldik a megyéknek, ezért érdekében állt, 

hogy a diétán elfogadott, a jobbágyok szabad költözködését tiltó, a nemességnek igen fontos 

rendelkezést a törvénykönyve már tartalmazza. Ellenkező esetben művének hitelessége szenvedett 

volna csorbát, amit a szerzője biztos, hogy nem akarhatott. 

 

Ulászló megerősítette ugyan a Hármaskönyvet, de a kor szokásának megfelelően az nem került 

kihirdetésre, mivel nem küldték szét a megyék törvényszékeinek és a városoknak. 

 

A szerző azonban nem hagyta, hogy munkája gyümölcse az enyészeté legyen, ha már legalább egy 

évtizedig dolgozott rajta. Ehhez a nyomtatott betűt hívta segítségül. 1517. május havának 8. napján 

Johann Singriener híres bécsi tipográfus nyomdájából latinul került az olvasó kezébe az első kiadás, 

amely mindössze 40 nap alatt készült el.12 A 130 oldal terjedelmű könyv minden bizonnyal nem kis 

költségét Werbőczy állta. A kinyomtatott példányszámról nem tudunk. 

 

A könyv előszavában magyarázatot ad a megjelenés nyomtatott formájára: 

„Nehogy azonban ez a munka, mely annyi szorgalommal és fáradsággal készült [...] homályban 

lappangjon és lassanként feledésbe merülvén, megsemmisüljön [...] azért gondoskodtam róla, hogy e 

hazai szokások és törvények, értelmök és rendszerök minden változtatása nélkül, ugyanazon alakban 

és ugyanazon tartalommal, mint előbb szerkesztve valának, még pedig, hogy e mű minél szélesebb 

körökben és többekre nézve legyen hozzáférhető, nyomtatás útján bocsátassanak közre.”13 

 

Werbőczyt dicséri, hogy felismerte azt, hogy a korszak elterjedőben lévő, és Gutenberg nevéhez 

fűződő technikai vívmányát használja fel műve széleskörű megismertetésére, ezzel pedig – az idézet 

szerint tudatosan – megőrizte az utókornak. 

 

A Tripartitum először magyarul 1565-ben Debrecenben Raphael Hoffhalter nyomdájából került ki, 

Weres Balázs kivonatos – nem teljes – fordításában. Az első teljes magyar nyelvű szöveg 

megjelenésére 1611-ig kellett várni. Ez szintén Debrecenben történt, és Lipsiai Pál könyvnyomtató 

mesternek köszönhető latin-magyar kétnyelvű (bilingvis) kiadás. 

 

A Hármaskönyvnek egészen napjainkig sok városban számos kiadása jelent meg, és máig talán a 

leggyakrabban megjelentetett magyar írásmű. 

                                                 
12/ Csekey István: A Tripartitum Bibliográfiája, Acta Juridico-Politica 2. Universitas Francisco-Josephina, Kolozsvár 

1941. 157. oldal 
13/ Werbőczi István: Tripartitum, i. m. 4. oldal 


