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Bevezet  

 

 

Nyolc évvel ezel tt, 2006-ban, harmadéves egyetemi hallgatóként szemináriumi 

dolgozatot írtam egy hírhedt középkori hamisítványról, a konstantini adománylevélr l. 

Ennek legtöbb máig fennmaradt példánya a 9. század közepén készült, nagyobbrészt 

fiktív pápai leveleket és zsinati határozatokat tartalmazó, úgynevezett pszeudo-izidori 

dekretális-gy jteményben maradt fenn. E kollekció egyes szövegei vitathatatlanul 

forrásai voltak több hazai, Szent István uralkodása alatt keletkezett törvénycikkelynek. 

Dacára annak, hogy e párhuzamokat évszázadok óta ismerte már a kutatás, nem volt 

egyértelm , hogy maga a híres dekretálé-gy jtemény vagy annak csupán valamilyen 

kivonata feküdt az ominózus artikulusok ismeretlen fogalmazója el tt. Egy új forrás 

bevonásával a kérdésre meglehet sen egyszer en sikerült választ találnom. (A dolgozat 

kés bb kib vített formában tanulmányként is megjelent.)1
 

E kérdéskör vizsgálatakor vált számomra világossá, hogy mennyi minden 

tisztázatlan még középkori törvényeink fennmaradásával kapcsolatban. Különösképpen 

érdekelt, hogy az el ször 1ő8Ő-ben megjelent nyomtatott Törvénytár (kés bbi, 

közismert nevén Corpus Juris Hungarici) milyen forrásokon alapult, szerkeszt je (vagy 

szerkeszt i) milyen felkészültséggel, módszerekkel vágtak neki az impozáns 

gy jtemény összeállításának. Éppen err l azonban kevés információt találtam a 

szakirodalomban. A hazai középkori jogalkotással foglalkozó modern, 20. századi 

kutatás ugyanis – egy-két kivételt l eltekintve – más irányban indult el: a cél lehet ség 

szerint az összes Mohács el tti törvény, királyi rendelet eredeti szövegének 

rekonstruálása volt, kritikai kiadások formájában. 

E vállalkozás eredményeképp napjainkig az 1301 és 1Ő90 között hozott 

törvények szövege látott napvilágot, két kötetben. Az els  kötet 1976-ban jelent meg, és 

az 1301 és 1Őő7 közti évekb l fennmaradt dekretális anyagot tartalmazza, míg a 

második 1989-ben hagyta el a sajtót, és a Mátyás-kor törvényeit foglalja magában.2 

Közös a két kiadványban, hogy mindkett  Döry Ferenc kéziratain alapult. Döry a hazai 

középkori törvények emlékeit hosszú id n keresztül gy jtötte és szisztematikus 

munkával összeállított, „I. Istvántól Mohácsig hozott decretumokból álló gy jteménye a 

                                                 
1
 Mikó: Pszeudo-izidori hamisítványok. 

2
 DRH 1301–1457.; DRH 1458–1490. – Angol-latin bilingvis kiadásai: DRMH II–III. 
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legteljesebb volt, amelyet magyar kutató valaha is megteremtett.”3
 Eltérnek azonban 

egymástól a kötetek abban, hogy bár mindkett  szerkeszt i – Űónis György és Űácskai 

Vera, valamint Érszegi Géza és Teke Zsuzsa – törekedtek arra, hogy Döry kollekcióját 

saját kutatásaik alapján a lehet  legjobban kib vítsék,4 a Mátyás-kori törvényhozást 

reprezentáló munka el djénél teljesebb. Ez kétségkívül leginkább annak köszönhet , 

hogy a szerkeszt knek már rendelkezésére álltak a Magyar Országos Levéltár – addig 

csak mikrofilmen elérhet  – hatalmas anyagából leválogatott és fotókon kinagyított 

középkori oklevelek is, amelyek száma közel százezret tett ki.5 

A szövegkiadásokban a szerkeszt k ahhoz tartották magukat, hogy minden 

esetben lehet ség szerint az eredeti textus kerüljön az olvasó elé. Ennek megfelel en 

els dleges forrásoknak az eredeti okleveleket fogadták el, és csak amennyiben ezek 

hiányoztak, akkor vettek figyelembe kés bbi másolatokat vagy – bár ritkán – a Corpus 

Jurist is.
6
 

A sorozat még hiányzó két kötete közül az egyik vélhet en az Árpád-kor, a 

másik pedig a Jagelló-kor törvényhozási emlékeit tartalmazza majd. Mindkét jöv beni 

kiadvány elkészítését nehézségek terhelik, ezek azonban egymástól mer ben 

különböz ek. Az Árpád-kor esetében aligha van olyan törvényszöveg, amely mindeddig 

még sosem jelent volna meg nyomtatásban, ezek azonban különböz  jelleg  

kiadványokban láttak napvilágot, és eltér  színvonalúak. Nagy gondot jelent továbbá az 

is, hogy számos dekrétumnak – köztük éppen a legkorábbiaknak – nem ismert korabeli 

kézirata, csupán évszázadokkal kés bbi másolatai. Igen jelent s el relépést jelentett az a 

Űak János, Űónis György és James Ross Sweeney szerkesztésében el ször 1989-ben 

megjelent munka, amely – amellett, hogy valamennyi ismert Árpád-kori törvényt a 

legjobb kiadásban tette közzé, felhasználva Döry kéziratait is – a dekrétumok szövegét 

angolul is közölte.7 Ennek publikálása után másfél évtizeddel, már az ezredforduló után 

jelent meg a Szent István-i Intelmeknek egy teljesen új, hatalmas apparátussal ellátott, 

korszer  kiadása Havas László szerkesztésében.8  

Más a helyzet a Jagelló-kor esetében. Itt éppen az okleveles anyag b sége és 

viszonylagos feltáratlansága okozza a nehézségeket. Mindazok a dekrétumok, amelyek 

                                                 
3
 DRH 1301–1457 60. 

4
 DRH 1301–1457 61.; DRH 1458–1490 41. 

5
 Az els  kötet el szavában Űónis György maga is utalt a – rendszeresen még át nem vizsgált – 

mikrofilmezett anyag jelent ségére: DRH 1301–1457 48. 
6
 DRH 1301–1457 62–63.; DRH 1458–1490 41. 

7
 DRMH I. 

8
 Havas: Intelmek. 
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akár eredeti formájukban, akár kés bbi másolatban fennmaradtak, szerepelnek abban a 

Űak János, Űanyó Péter és Martyn Rady szerkesztette kötetben, amely 2012-ben jelent 

meg, és a törvényszövegeket latin–angol párhuzamos kiadásban tette közzé. Az editio – 

az Árpád-kori kötethez hasonlóan – Döry kéziratainak felhasználásával készült, így 

pontos, megbízható szöveg áll a kutatók rendelkezésére az 1Ő90 és 1ő26 közti 

törvényekb l is.9 Az utóbbi években megjelent tanulmányok és elhangzott el adások 

azonban egyértelm en arra mutatnak rá, hogy az eddigi, mégoly alapos kutatások 

ellenére is számos, egyrészt eddig ismeretlen országgy léssel és országgy lési 

határozattal,10
 másrészt olyan szövegekkel is kell számoljunk, amelyek ugyan nem 

törvények, mégis országgy lési emlékeknek nevezhet k.11
 A jöv beni kritikai kiadás 

ezeket remélhet leg tartalmazza majd. 

Véleményem szerint azonban az egyes törvények pecsétes, eredeti példányainak 

összegy jtése mellett ugyanilyen fontos megvizsgálni azt is, hogy amikor a 16. századi 

Magyar Királyságban els ként tettek kísérletet az összes, a korban elérhet  „régi” 

dekrétum összegy jtésére, milyen forrásokra támaszkodtak. Ennek több oka van. 

Egyrészt vannak olyan törvényeink, amelyeknek semmiféle eredeti példánya nem 

maradt fenn, és egy-két kés  középkori másolatuk mellett csak kora újkori szövegtanúik 

ismertek. Példaként említhet k itt legkorábbi törvényeink: Szent István Intelmei – 

amelyeket a történeti hagyomány ismeretlen id ponttól kezdve törvényként tartott 

számon –, egyes törvényei, vagy az összes, Szent László nevéhez kapcsolt 

törvénycikkely. Ezek vizsgálata tehát amennyire középkori, annyira kora újkori 

probléma is egyben, hiszen amennyiben nem ismerjük magukat a szövegeket fenntartó – 

évszázadokkal kés bbi – kéziratokat, ezek erényeit és hibáit, összeállításuk módját, 

egymással való esetleges kapcsolatukat, maguknak a törvényszövegeknek a vizsgálata 

óhatatlanul is egy „leveg ben lógó”, absztrakt elemzés lesz. Másrészt, nemcsak a 

középkorból, hanem még a 16. századból is vannak olyan dekrétumok, amelyeknek nem 

maradt fenn semmiféle hitelesített példányuk – ezek esetében a korabeli másolatok, 

másolatgy jtemények mellett magában a Corpus Jurisban szerepl  szöveg is els dleges 

forrássá válik. A disszertációban tehát ennek megfelel en kétféle problémát próbáltam 

együtt vizsgálni. Egyfel l a középkori törvények fennmaradását, de azok els  kodifikált 
                                                 

9
 DRMH IV. 

10
 Kubinyi: Országgy lési küzdelmek.; C. Tóth: Tolnai országgy lés.; C. Tóth: Országgy lések 1ő10-ben.; 

Neumann: II. Ulászló koronázása.; Neumann: Űékekötés Pozsonyban – Országgy lés Űudán.; Neumann: 

Királyi hatalom és országgy lés.; Lakatos: Tatai országgy lés.; Lakatos: Német és francia követek 
tárgyalásai.; Mikó: Ismeretlen országgy lési emlék. 
11

 Mikó: Ismeretlen országgy lési emlék.   
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változatán, a Corpus Jurison keresztül, másfel l magát a Corpus Jurist, de nem pusztán 

önmagában, hanem a benne szerepl  törvények segítségével. 

A dolgozatot hat fejezetre osztottam fel. Az els  kett ben azt vizsgáltam, miféle 

el zményekre támaszkodhatott a Törvénytár összeállítója, Mossóczy Zakariás nyitrai 

püspök. Összegy jtöttem, milyen kísérletek történtek a „régi jog” egybefoglalására, 

miel tt Mossóczy saját m véhez hozzáfogott volna. Ugyanebben a részben mutatok be 

egy kevéssé ismert, ám annál jelent sebb forráscsoportot, a kéziratos 

dekrétumgy jteményeket. A harmadik és negyedik fejezetben lesz szó részletesen a 

Corpus Jurisról és Mossóczyról, majd egy kiválasztott törvény segítségével bemutatom 

a Törvénytár sokat bírált szövegének megbízhatóságát vagy éppen megbízhatatlanságát. 

Az ötödik és hatodik fejezetben pedig két, speciálisabb problémakört fogok tárgyalni: 

egyrészt a Corpus Juris és az eredeti, hiteles törvénypéldányok kapcsolatát, másrészt 

pedig legkorábbi, 11. századi dekrétumainknak a 16. századig vezet  útját. 

Fontos megemlíteni, hogy mivel a disszertáció eleget kellett tegyen bizonyos 

terjedelmi korlátoknak, írása során mindvégig azt az elvet tartottam szem el tt, hogy az 

új eredmények álljanak a középpontban. Ennek megfelel en a hosszabb historiográfiai 

kitér kr l igyekeztem lemondani, akárcsak arról, hogy jól ismert m veket vagy 

problémákat a rendelkezésre álló szakirodalom összefoglalásával prezentáljam. Így 

például Werb czy Hármaskönyve esetében f ként annak az új adatnak a bemutatására 

koncentráltam, amelyre nemrégiben bukkantam rá egy 1ő13-ból való országgy lési 

iratban. A Tripartitum részletes ismertetését l is tartózkodtam, hiszen a disszertációnak 

nem ez a témája, és a közelmúltban mind Werb czyr l mind a Hármaskönyvr l is 

megjelent egy-egy önálló tanulmánykötet.12
 De ugyanígy nem tértem ki például a 

Corpus Juris számos 17–19. századi kiadásának a bemutatására sem, hiszen ezt Illés 

József két tanítványa, Párniczky Mihály és Űátyka János kell  részletességgel 

megtették, jóllehet munkájuk a Kovachich Márton György és fia, Kovachich József 

Miklós által készített aprólékos elemzéssel nem vetélkedhet. Vannak ugyanakkor olyan 

részei is a dolgozatnak, ahol elengedhetetlen volt az eddig született szakirodalom 

összefoglalása. Erre a legjobb példa az Árpád-kori törvényekkel foglalkozó hatodik 

fejezet, hiszen ott az egész problémakört az eddig felmerültekt l eltér  szempontból 

igyekeztem tárgyalni, így értelemszer en nem maradhatott el az eddigi módszerek 

ismertetése sem. 

                                                 
12

 Hamza: Werb czy.; Máthé: Werb czy. 
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Természetesen magától értet dik, hogy a disszertáció a címben foglalt témakört 

nem járja körül minden lehetséges aspektusból. Egy fájó hiányosságra magam is fel kell 

hívjam a figyelmet: teljes egészében le kellett mondanom a 16. századi hazai 

jogkodifikáció közép- és nyugat európai kontextusba helyezésér l. A téma fontos és 

minden bizonnyal számos új eredményre vezetne – ez már Tringli Istvánnak a 

Hármaskönyv esetében elvégzett, nemrégiben megjelent, ilyesfajta vizsgálatából is 

kiderül –,
13

 ám ezt  a teljes dekrétum-kodifikációra kiterjesztve elvégezni a jelenlegi 

helyzetben nem volt módom. Ennek legf bb oka, hogy a hazai vonatkozású 

alapkutatások hiányoztak. Reményeim szerint azonban arról, hogy a kora újkori Magyar 

Királyságban miként gy jtötték össze és miként rendszerezték a „régi jogot”, a 

disszertációban egy olyan képet sikerül kialakítanom, amelyet a továbbiakban már 

könnyebb lesz szélesebb kontextusba illeszteni. 

 

Végezetül köszönetet mondok mindazoknak, akik valamilyen módon támogatták 

e munka elkészültét. Közülük els ként Solymosi László professzor urat említem, aki 

nyolc esztend vel ezel tt az els  tanulmányom megírásától kezdve támogatott, s akinek 

el bb szakdolgozója, majd kés bb doktorandusza lehettem, és aki e disszertációnak is 

témavezet je volt. Külön köszönet illeti közvetlen munkatársaimat, ű. Tóth Norbertet és 

Lakatos Űálintot, akikkel az MTA–HIM–SZTE–MNL OL Magyar Medievisztikai 

Kutatócsoportjában két éve együtt dolgozom. Amellett, hogy mindennapos 

eszmecseréink során számos olyan ötletet adtak, amelyeket a dolgozat írása során 

hasznosítani tudtam, k voltak azok is, akik munkám legels , nyersváltozatát alaposan 

végigolvasták és javították. Hálás vagyok mindazon tanáraimnak, akik az ELTE 

Űölcsészettudományi Karán, a Középkortudományi Doktori Program keretében több 

féléven át tanítottak, név szerint Draskóczy Istvánnak, Dreska Gábornak, Érszegi 

Gézának, Nagy Űalázsnak és Thoroczkay Gábornak. Különösképp hasznosnak bizonyult 

a disszertáció szempontjából a Draskóczy István és Nagy Űalázs tanár urak által életre 

hívott, és minden félévben megrendezett m helyszeminárium, amelyen mindig a 

dolgozat aktuális állásáról kellett beszámolni. Az MTA Történettudományi Intézete 

Középkori Osztályának munkatársai közül els sorban Neumann Tibort illeti köszönet, 

akit l különösen a Jagelló-kori országgy lésekkel kapcsolatban kaptam számos hasznos 

tanácsot, s emellett több olyan tanulmányomnak is alapos lektora volt, amelyeket utóbb 

                                                 
13

 Tringli: Kora újkori kodifikáció. 
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e disszertáció írásakor is felhasználtam. Feltétlenül említést kell tennem Kertész 

Űalázsról, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának munkatársáról, aki a kora 

újkori kéziratos törvénygy jtemények alapos ismer je, és akivel az elmúlt években 

számos alkalommal beszélgettünk e kötetekr l mind a Kézirattárban, mind különböz  

konferenciákon. Fazekas István tanár úr a 2012. évi bécsi levéltári kutatásaim idején volt 

nagy segítségemre a Haus-, Hof- und Staatsarchiv számomra akkor még ismeretlen 

anyagában való eligazodásban, továbbá több, kifejezetten országgy lési vonatkozású 

iratra külön is felhívta a figyelmemet. Végezetül, ám nem utolsósorban meg kell 

emlékezzek a klasszikus filológia nemrégiben elhunyt egyik nagy hazai alakjáról, Havas 

László professzor úrról, akivel a Szent István-i Intelmek egy sokáig lappangó kézirata 

kapcsán ismerkedtem meg, és aki többször biztatott a kora újkori kéziratos 

törvénygy jtemények anyagának miel bbi feldolgozására.  

 

 

 

Űudapest, 201Ő. október. 
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1. fejezet 

 

A „régi” joganyag összegyűjtésére tett kísérletek a Corpus Juris Hungarici 

megjelenése el tt 

 

 

I. Werb czy és a Tripartitum 

 

A hazai történetírás már régen felfigyelt arra, hogy II. Ulászló uralkodása alatt több 

alkalommal is rendelkeztek arról, hogy a királyság régi joganyagát össze kell gy jteni.14
 

A vonatkozó törvénycikkelyek 1Ő98-ból, 1ő00-ból, 1ő0Ő-b l, 1ő07-b l és végül 1ő1Ő-

b l valók.15
 Ezekben a „joganyagot” a következ  kifejezésekkel írták le: consuetudines 

(1498, 1500), iura  (1500, 1514), decreta  (1ő0Ő, 1ő07, 1ő1Ő) és statuta  (1504, 1507). 

Éppígy régre visszamen  megállapítás, hogy a szokások (consuetudines) 

összegy jtésér l 1ő00 utáni törvényekben nem esik szó, az 1ő0Ő. évi XXI. illetve az 

1ő07. évi XX. cikkelyek már csupán a „decretumok egybefoglalását” kérik.16
  Az 1498-

ból való dekrétum úgy rendelkezett, hogy a szokásjogot „Ádám mester” (Liszkai Ádám 

nádori ítél mester) gy jtse össze és szerkessze egybe.17
 Ezt a munkát, miként az 

köztudott, végül nem Liszkai, hanem Werb czy István végezte el, jóllehet azt ma már 

nem tudjuk eldönteni, vajon Ádám mesternek mekkora része volt benne.
18

 

A szakirodalomban arról, hogy mikor kapott Werb czy II. Ulászlótól megbízást 

valamilyen, a hazai jogot egybefoglaló munka elkészítésére, jelenleg kétféle álláspont él 

egymás mellett. Az egyik Fraknói Vilmos és Illés József – máig elfogadott – elmélete, 

amely szerint Werb czyt a király már 1ő0Ő el tt felkérte erre a feladatra.19
 Ezt azzal a 

már említett ténnyel indokolták, hogy míg az 1Ő98. és az 1ő00. évi törvények szerint 

„azokat a szokásjogi szabályokat kell összeírni, a melyeket a legf bb bíróságnál 

alkalmaznak”, addig az 1ő0Ő. évi XXI. illetve az 1507. évi XX. cikkelyek már csupán a 

                                                 
14

 Kovachich: Notitiae 135.; Párniczky – Bátyka: Corpus Juris 31. 
15

 1498: VI. tc.; 1500: X. tc.; 1504: XXXI. tc.; 1507: XX. tc.; 1514: LXIII. tc. – Millenniumi CJH I.: 598.; 

646.; 698.; 702.; 734. 
16

 Fraknói: Werb czy 60.; Illés: Űevezetés 129. 
17

 1Ő98: VI. tc., vö. Bónis: Jogtudó értelmiség 338., aki megjegyzi, hogy a dekrétum eredeti példányainak 
végén is Liszkai lecta-jele látható („Lecta per M. Adam”, lásd DL 26361., DL 58196.). – A Sopron város 
levéltárában rzött egykorú másolaton: „Lecta extitit primordia per magistrum Adam prothonotarium 
palatinalem” (DF 20Ő062.) 
18

 Liszakai és Werb czy kapcsolatára lásd Neumann: Werb czy származása Ő8. 
19

 Fraknói: Werb czy 60.; Illés: Űevezetés 130.; Elfogadja pl. Mezey: Werb czy 12ő.; Kertész: Kollár-
kódex 322.; Kalotai: Verb ci 166. 
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dekrétumok összegy jtésér l szólnak. Ebb l az következne, hogy 1504-ben már azért 

nem kérték a szokásjog összefoglalását, mert Werb czy id közben megkapta a 

megbízást. Ez az elmélet egyébként Liszkai esetleges szerepével nem számolt.20
  

A másik álláspont szerint – konkrét adat a megbízás id pontjáról mindeddig nem 

lévén – csak annyit lehet tudni, hogy a Tripartitum az 1ő1Ő el tti években készült. Erre 

az újabb szakirodalom egy részében találtam példát: nem adott meg konkrét évszámot 

vagy évszámokat sem Űónis György, sem Kubinyi András és így járt el a Hármaskönyv 

legújabb latin–angol kiadásához írt bevezet  tanulmányában Martyn Rady is.21
 

Ugyanezt a véleményt támogatta egy közelmúltbéli tanulmányában Tringli István is, aki 

egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy nem tudjuk, hogy Werb czy ténykedése el tt 

meddig haladt el re a hazai szokásjog összegy jtése.22
 

Magam nemrégiben rábukkantam egy olyan forrásra, amelynek segítségével 

szerencsére pontosan meg lehet határozni, mikor kapta Werb czy az ominózus királyi 

megbízást. Az err l tanúskodó dokumentum Kassa város levéltárában maradt fenn.23
 

Összesen hat lap terjedelm ; tizenkét oldalát az utolsó kivételével – amelyen csak pár 

sor olvasható – végig teleírták. űíme, dátumot tartalmazó záradéka nincsen. Írója a 

szöveget cikkelyekre tagolta, amelyeket azonban sem címmel, sem számmal nem látott 

el. 

A szöveg, m faját tekintve nem törvény, de még csak nem is olyasfajta 

törvénytervezet, mint amilyen az 1ő1Ő. évi dekrétumból fennmaradt.24
 Rögtön az els  

pontból kiderül, hogy a nemesség vagy képvisel i által a f papok és f urak részér l 

el terjesztett cikkelyekre adott válasziratról (responsio) van szó. (Semmiképp sem az 

országgy lést rendszerint megnyitó királyi propozícióra adott responsióról, hiszen a 

szöveg címzettjei a f papok és a f urak.) Kubinyi András adatgazdag, kiváló 

tanulmányából kit nik, hogy a korban az országgy léseken a f urak és f papok – 

tulajdonképpen a tágabb királyi tanács – általában a királlyal együtt és a nemességt l 

elkülönülten tárgyaltak, jóllehet voltak együttes ülésezések is.25
 Az egyes diéták 

lefolyására a legfontosabb források a Magyarországon megfordult különböz  külföldi 

követek jelentései.26
 A Kubinyi által idézett nagyszámú forrás között sincs azonban 

                                                 
20

 Fraknói: Werb czy 60.; Illés: Űevezetés 129–130. 
21

 Bónis: Jogtudó értelmiség 339.; Kubinyi: Werb czy 72–73.; Rady: Werb czy XXXIII. 
22

 Tringli: Kora újkori kodifikáció 78. 
23

 DF 271714. 
24

 Mon. Rust. 247., lásd a J-sziglával jelölt szövegváltozatot. 
25

 Kubinyi: Országgy lések tárgyalási rendje 6. 
26

 Uo. 4. 
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olyan irat, amelyik a két rend közti tárgyalások egy fázisát teljes terjedelmében 

meg rizte volna. A most vizsgált dokumentum viszont éppen ilyen, így egy, a korból 

eddig ismeretlen forrástípusról van szó. 

A szöveg összesen tizenhárom pontból, másként szólva cikkelyb l áll. Fontos 

megemlíteni, hogy a fennmaradt példány semmiképp nem azonos azzal, amelyet – 

feltehet en – végül eljuttattak a f rendekhez. Egy, a szöveg írójától eltér  személy 

ugyanis több cikkelyen még változtatásokat eszközölt, egy teljes pontot pedig ki is 

húzott. Ennek az ellen rz  kéznek a m ködése értelemszer en szintén egyidej  a 

responsio készültével, hiszen utóbb, annak benyújtása után, de legf képp az adott 

országgy lés berekesztése után már nem lett volna oka javítani a szövegen. A válaszirat 

fennmaradt példánya tehát egy, a végleges változatot megel z en készült fogalmazvány, 

amely azonban már nem sokban különbözik a ténylegesen benyújtott végs  változattól. 

A forrás, több szempontot is figyelembe véve meglehet s biztonsággal 1513 

januárjára datálható, amikor is – els sorban a szreberniki bánság 1ő12 szén 

bekövetkezett elvesztése miatt – országgy lést hívtak össze Űudára. Err l egy már 

megjelent tanulmányomban hosszabban is írtam.27
 Ezen diéta során került sor a 

responsio benyújtására. A szöveget annak ismeretlen szerkeszt je nagyrészt korábbi, 

Jagelló-kori országgy lések határozataiból állította össze, amely artikulusok újbóli 

meger sítését a nemesség egy esetleges török ellen indítandó háborúról való tárgyalás 

feltételéül szabta. (Ezek között egyébként olyan rendelkezés is van, amelyet egyetlen 

máig fennmaradt dekrétumban sem lehet azonosítani, vagyis a responsio erre nézvést is 

unikális forrás.)28
 A már korábban meger sítettek mellett azonban egy új követeléssel is 

el álltak, amely éppen a szokások és törvények összegy jtésére irányult. Ezeket két 

pontban fogalmazták meg, amelyeket fontosságuk okán részleteiben is idézek. 

 

7. pont – „Továbbá mekkora kihágások és hallatlan (hogy így mondjuk) 

botrányok, azután mekkora vetélkedések és a lelkek számtalan veszedelme 

                                                 
27

 Mikó: Ismeretlen országgy lési emlék. 
28

 Ilyen az egy-egy nyolcados törvényszéken tárgyalásra kerül  perek listájának nyilvánosságra tételér l 
nyilatkozó artikulus: „Item, ex quo octave maiores raro celebrantur, multitudo adeo maxima causarum 
succrevit, ut vix vigesima aut quadragesima interdum pars causarum in celebratione unius octave levari et 

discuti poterit, unde plurimi nobilium spe et confidentia levationis et adiudicationis causarum suarum 

ducti, octavarum celebrationem ad finem usque non sine maximis sumptibus prestolantur, et non levatis 

neque adiudicatis eorum causis ad propria discedere coguntur, quod ne de cetero contingat, magistri 

prothonotarii seriem causarum levandarum non solum apud se scriptam habeant, verum etiam in domo 

iudiciaria parieti affigere teneantur, ut ab unoquoque causante, utrum sua causa levari possit nec ne, series 

ipsa prospici pariter et discerni queat, ne frustra expensas inexpectantes faciat.” – DF 271714., fol. 2v–3r 
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merültek fel eddig nem csupán a peresked k között, hanem azok között is, akik az 

ország jogának szakért i ugyanezen ország törvényeinek és szokásainak 

magyarázatával és értelmezésével kapcsolatban, és mennyi ítélet lett elutasítva a 

különböz  bírók által akkor úgy, most így megszabva, olykor pedig 

megsemmisítve – mindezt ép ésszel senki sem tagadhatja; olyannyira [ez a 

helyzet – a kiegészítés tőlem], hogy gyakran hasonló ügyben (az országos bíró 

urak méltóságát tiszteletben tartva akarjuk ezt kimondani) a peresked k egyike 

gy z, másika pedig elbukik.”29
 

 

8. pont – „Mivel egyesek a királyság törvényei, mások ellenben szokásai szerint 

követelték az ítéletet, ezért az ítéletek teljes alkalmatlansága világlott ki, emellett 

a bíróságra nagy kísérettel bevonuló f urak és mágnások okozta z rzavar és hibás 

ítélethozatal is hozzájárult ehhez, a mondott f urak ugyanis látszólag észérvekkel, 

valójában azonban sokasággal igyekeztek perüket megnyerni. A bíró pedig, 

bármit mondjon is a törvény vagy a szokás alapján, mivel azok nincsenek írásba 

foglalva, mindazokat, amellyel ítéletét igazolja, a sokaság elveti. Ezért […] 

mindenek el tt való közügynek láttuk, hogy legyen írott törvényünk, amelynek 

összeírásáért és az összes dekrétum összegy jtéséért az elmúlt évi Szent Mihály-

napi nyolcados törvényszék végeztével mindannyian, akik akkor jelen voltunk, 

felségének alázatosan könyörögtünk, amely kérésünket felsége kegyesen 

fogadván, annak végrehajtását a tárnokmester által István mesterre bízta. Ezért 

most uraságaitokat kérve kérjük, hogy ezen ügyben legyenek velünk egyetért ek, 

és az igazság szeret iként velünk együtt kérjék a királyi felséget, hogy ígéretét 

betartva a törvényeket, ha már össze vannak gy jtve, kegyeskedjék nyilvánossá 

tenni, az ítél mesterekkel és ülnökökkel felolvastatni, megtárgyalni és 

megtanácskozni, és azután azokat meger sítve az ítéleteket mindig azok szerint 

meghozni.”30
 

                                                 
29

 Item, quante enormitates et inaudita (ut ita dicamus) scandala, quante deinde contentiones et animarum 

sepenumero pericula non inter causantes modo, sed inter ipsos quoque iurium regni peritos super 

interpretatione et intelligentia legum et consuetudinum eiusdem regni hactenus emerserint, quotve iudicia 

reprobata et aliter ac aliter diversorum iudicum temporibus et in presentiis limitata interdumque lacerata 

fuerint, nemo sane mentis ignorat, ita, ut crebro in simili causa alter litigantium triumphum reportare, et 

alter (pace salvoque honore dominorum iudicum regni dictum esse volumus) succumbere solet. – DF 

271714., fol. 3r. 
30

 Alii enim secundum legem, alii vero iuxta consuetudinem regni iudicium pro se fieri deposcunt, unde 

fomes totius incommoditatis iudiciorum erupit, accedit preterea dominorum et magnatum magna cum 

catherva sedem iudiciariam ingredientium turbatio et iurium ac iudiciorum erronea ministratio, qui, dum 

se ratione superari conspiciunt, multitudine vincere contendunt. Iudex autem, quitquid de lege vel 
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Számunkra e szövegekb l most az a legfontosabb, hogy – a responsio 1513-as 

datálásából kiindulva – a nemesség képvisel i az 1ő12. évi Szent Mihály-napi nyolcados 

törvényszék zárultával (minden bizonnyal november végén, december elején) kérték az 

uralkodótól – tegyük hozzá: 1Ő98 óta nyilvánvalóan már sokadjára – a törvények 

összeírását és a dekrétumok összegy jtését (conscriptio legis, comportatio decretorum), 

aki ezt akkor a tárnokmesteren keresztül Werb czyre bízta. (Azt, hogy miért éppen a 

tárnokmesteren keresztül kapta a megbízást, egyel re nem tudom megmagyarázni. 

Nincs adatunk arra, hogy Werb czy valaha is bármilyen funkciót betöltött volna a 

tárnokmester mellett.31
 Lehetséges, bár ez természetesen csupán feltevés, hogy amikor a 

nemesek a kérvényüket a királynak benyújtották, a tárnokmester volt a legmagasabb 

jelenlév  méltóság az udvarban.) Ez pedig tudtommal az első konkrét adat, amikor 

Werb czy törvény-kodifikációs feladatáról szó esik. Amennyiben pedig Werb czy 

valóban ekkor kapta el ször megbízását, és ennek eredménye lett a Hármaskönyv, akkor 

ezt sz k két év alatt összeállította. Ha ezt valaki túlontúl rövid id nek ítélné, akkor két 

dologra hívom fel a figyelmét. Egyrészt nem gondolhatjuk, hogy Werb czy tíz éves 

országbírói ítél mesteri múlttal a háta mögött a nulláról kezdett a munkához. (Arra, 

hogy csak egy korábbi megbízás meger sítésér l lenne szó, a szöveg nem utal.) A másik 

pedig – amir l már fentebb szó is esett –, hogy nem tudjuk, hogy Werb czy „el dje”, 

Liszkai Ádám mekkora anyagot gy jtött egybe, amelyet utóbb Werb czy is 

felhasználhatott. 

Visszautalva a szakirodalom régóta zajló vitájára arról, hogy mikor is kezdett 

Werb czy a Hármaskönyv összeállításához, számomra egyértelm nek t nik, hogy 

Fraknói és Illés elmélete az új forrás ismeretében semmiképp sem tartható. Egyrészt a 

responsio vizsgált cikkelye kifejezetten problémaként utal arra, hogy a „törvények” 

(leges) mellett a „szokások” (consuetudines) sincsenek írásba foglalva. Semmi jele 

                                                                                                                                                         
consuetudine dicat, quia scripta non est, eadem verborum sententia, qua dicta sua probat, multitudo illa 

improbat, quapropter […] sumpme et pre omnibus rebus internum statum reipublice concernentibus 

necessarium nobis visum est, ut legem scriptam habeamus, pro cuius conscriptione simul et decretorum 

omnium comportatione superiori anno octavis festi Beati Michaelis archangeli expiratis, qui tunc 

aderamus, regie maiestati instantissime supplicaramus, quod sua maiestas se libenter facturam obtulerat et 

hoc exequendo medio domini magistri thavernicorum maiestas sua magistro Stephano commiserat. 

Proinde et D(ominationes) V(estras) suplices petimus, velint nobis in hac parte consentire, seseque iustitie 

amatores ostendere et maiestati regie nobiscum in eo supplicare, quo sua sacra maiestas oblationi sue 

correspondere et leges ipsas, si iam scripte sunt, in publicum dare, atque eas per suos magistros 

prothonotarios et assessores lectitari, ruminari et calculari facere et tandem illas roborantes iuxta earum 

seriem iudicia semper celebrari facere gratiose. – Uo. 
31

 Neumann: Werb czy származása; Kubinyi: Werb czy. 
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annak, hogy egy, a szokásjogot összefoglaló konkrét m  már egy évtizede készülne. 

Másrészt Werb czy feladata, mint láttuk, nem pusztán a dekrétumok összegy jtése, 

hanem a törvény(ek) összeírása is, mert a szöveg szerint a nemesség „szükségesnek 

látta, hogy létezzen írott törvény” (necessarium nobis visum est, ut legem scriptam 

habeamus). Harmadsorban az is kiderül a szövegb l, hogy minderre az egységes és 

egyenl  jogszolgáltatás miatt volt szükség, mert „írott törvény” nem lévén, a f urak 

gyakorta valóságos sereggel érkeztek a tárgyalásra, így küzdvén ki maguknak a kedvez  

ítéletet. A cikkely kifejezetten kéri a királyt, hogy amennyiben a m  elkészül, vizsgálják 

át az ítél mesterek és az ülnökök (assessores), majd az uralkodó er sítse meg, és az 

ítéleteket attól fogva aszerint hozzák. A lex scripta  tehát valójában egy olyan 

gy jteményt jelentett, amelyet a bíróságok tudnak használni. A Tripartitum pedig 

pontosan megfelelt ezeknek az igényeknek. A forrásból továbbá az is világosan kiderül, 

hogy a törvények és szokások írásba foglalása els sorban a (köz)nemesség érdeke volt. 

Az elmondottak tükrében úgy vélem: arra, hogy Werb czy 1ő0Ő el tt kezdett volna neki 

a munkának, semmilyen bizonyíték nincsen. Ellenben pontosan megfelel a 

Hármaskönyv annak, amit 1512-ben a lex scriptával szemben megfogalmaztak, és 

amelynek az elkészítését akkor kétségtelenül rá bízták. Amíg tehát olyan forrás nem 

bukkan el , amely mégis azt igazolná, hogy már korábban is feladatául kapta egy, a 

hazai (szokás)jogot összefoglaló m  elkészítését, addig az 1ő12. év végét kell ennek 

dátumául elfogadnunk. 

Mint az köztudott, Werb czy a munkáját az 1ő1Ő. évi parasztháborút lezáró 

országgy lésen mutatta be. Ugyan elkészült hozzá a királyi meger sítés, valójában 

hivatalosan nem emelkedett törvényer re, mert elmaradt a példányok „sokszorosítása”, 

megpecsételése és az egyes vármegyéknek való megküldése.32
 A királyi meger sítés 

hiánya ellenére azonban a Tripartitum a középkoron messze túlmen en a 

legforgatottabb joggy jtemény lett. Népszer ségét a kiadások száma is jelzi. Werb czy 

a munkát 1ő17-ben kinyomtatta Űécsben,33
 majd Mohács után ugyanott még négyszer: 

1545-ben,
34

 1562-ben,
35

 majd – Zsámboky János kiadásában – 1572-ben
36

 és 1ő82-ben
37

 

is megjelent. A Tripartitum Erdélyben is érvényes volt: 1ő71-ben Kolozsvárott is 

                                                 
32

 Bónis: Jogtudó értelmiség 339. 
33

 RMK III. 214 
34

 RMK III. 362 
35

 RMK III. 486 
36

 RMK III. 619 
37

 RMK III. 704 
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kiadták latinul,38
 néhány évvel korábban pedig két magyar nyelv  kiadása is elkészült 

(1565, Debrecen; 1568,
39

 Debrecen[–Gyulafehérvár?]).40
 A m  1ő62-t l 1ő82-ig, vagyis 

húsz esztend n belül hétszer jelent meg, 1574-ben ugyanis Nedelicen, horvát 

fordításban is kiadták.41
 

 

 

II. A Hármaskönyv megújítása: a Quadripartitum 

 

Még jóval azel tt, hogy Mossóczy a Corpus Juris összeállításához hozzákezdett volna, 

1548-ban nekifogtak a Tripartitum korszer sítésének az uralkodó, I. Ferdinánd 

kívánságára. Az ez évben kiadott dekrétum XXI. cikkelye ugyanis úgy fogalmaz, hogy 

az uralkodó több jogtudó személlyel vizsgáltassa át az „ország jogát”, akik munkájukat 

már a következ , a nádorválasztás ügyében tartandó országgy lésen mutassák be.42
 A 

határozat nyomán Gregoriánczi Pál zágrábi püspököt,43
 Újlaky Ferenc királyi helytartót 

és gy ri püspököt,44
 Mérey Mihály személynököt, Szarvaskendi Sibrik Gergely királyi 

tanácsost (egykori harmincadelnököt és felügyel t),45
 Kamarjai Tamás alországbírót,46

 

Pókateleki Zomor János jogügyigazgatót (a kés bbi személynököt)47
 és Martinus 

Bondenarius bécsi prépostot, mindkét jog doktorát bízták meg a munkával, a 

Quadripartitum összeállításával.48
 Az új m  szerkesztése azonban lassan haladt el re. 

Ezért két évvel kés bb, 1őő0-ben, az országgy lésen új határozatot fogadtak el arról, 

                                                 
38

 RMNy 317 
39

 RMNy 207 
40

 RMNy 255 
41

 RMNy 354 – A Hármaskönyv anyanyelv  fordításairól kiváló elemzést ad Péter Katalin egy 
közelmúltbéli tanulmányában: Péter: A Tripartitum anyanyelv  fordításai. A Tripartitum erdélyi 
érvényér l legújabban lásd Bogdándi: Erdélyi központi bíráskodás 13Ő. A horvát fordításról részletesen 
lásd Varga: Horvátország és Szlavónia 167–182. 
42

 Millenniumi CJH II. 230. 
43

 Lukinović: Pavao Gregorijanec.; Jánosi: Gregoriánczi Pál.; Varga: Gregorjánci Pál.  
44

 Sugár: Egri püspökök 2őŐ–258. 
45

 Ember: Újkori magyar közigazgatás 77., 99., 131., 210–212.  
46

 Ember: Újkori magyar közigazgatás 78. – Lásd még: Lettere di principi 13Ő–135. (XXII/1. sz.) 
47

 Nagy: Magyarország családai XII. Ő29. 
48

 Az OSzKK Fol. Lat. ő12. jelzet  kódexének fol. 8r-oldalán olvasható dedikáció szerint: „Invictissimo 
ac Potentissimo Principi et Domino do(mi)no Ferdinando, Divina favente clementia, Romanorum, 

Hungariae etc. Regi Infanti Hispaniarum, Archiduci Austriae, Duci Burgundiae: Principi Optimo et 

clementissimo. Paulus de Gregoriancz, D. D. Zagrabien(sis) et Franciscus ab Uylak, V(est)rae 

Ma(ies)t(a)tis in Regno Hungariae Locumtenens, Jauriensis Eccl(es)iarum E(pisco)pis, Michael de Mere 

Personalis praesentiae Ma(ies)t(a)tis V(est)rae In Iudicis Locumtenens, Gregorius Sibrik de Szaruas Kend 

Consiliarii, Thomas de Kamarya Vice Iudex Curiae, Joannes Zomor de Pokatheleke, Director causarum 

Maiestatis V(est)rae ac Martinus Bondenarius, Juris Utriusque Doctor, Praepositus Viennen(sis), et 

ibidem Archigymnasii Cancellarius, suorum servitiorum humillimum commendationem. Posonii 

Millesimo quinquagesimo secundo.” 
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hogy a szerkeszt knek magasabb fizetést utaljanak ki, hogy a munkájukkal miel bb 

elkészüljenek.49
 Ugyanezen diéta törvénykönyvének egy másik cikkelyében pedig 

részletesen megfogalmazták, hogy mihelyst a m  elkészül, minden megyéb l küldjenek 

egy-egy jogban jártas nemest, akik a f papokkal, bárókkal és ítél mesterekkel együtt 

vizsgálják meg és vitassák meg a szöveget. Amennyiben mindezt elvégezték, az 

uralkodó országgy lést fog összehívni, ahol a munkát nyilvánosan bemutatják. A 

hatályba lépés utolsó feltételeként a véglegesített és hivatalossá tett változat 

vármegyéknek való megküldését írták el .50
 

 A m  elkészültét az 1őő3-as esztend höz szokás kapcsolni, ugyanis az ekkor 

ülésez  országgy lésen hallunk el ször arról, hogy a szerkeszt k azt a diétának 

bemutatták. Itt az a döntés született, hogy el bb a megyék, városok és káptalanok által 

delegált jogászok fogják a f rendekkel együtt megtárgyalni, majd az uralkodó elé 

terjesztik újabb vizsgálatra. Annak végeztével tervezték a m vet a soron következ  

diétán bemutatni.51
 (Valójában azonban a munka már egy évvel korábban, 1őő2-ben 

elkészült, ez az évszám szerepel ugyanis a legrégibb ismert kéziratban.52
) 

A munka azonban több ponton kivívta a bécsi udvar nemtetszését.53
 Ennek 

következtében megvitatására a hazai jogászok el tt minden valószín ség szerint sor sem 

került. Ugyan az 1ő63. évi dekrétum XXX. cikkelye ismét el írta a Négyeskönyv 

felülvizsgálatát, ám semmi nyoma annak, hogy erre valóban sor került volna.54
 A 

Quadripartitum két és fél évszázadig kéziratban maradt, és ennek megfelel en már 

kezdetben is csak igen csekély hatással lehetett a gyakorlati jogalkalmazásra,55
 kés bb 

pedig teljesen ismeretlen volt. 

Magának a Quadripartitumnak a felépítésével, a Hármaskönyvhöz való 

viszonyával többek alaposan foglalkoztak már, így ennek részletes tárgyalásába e 

dolgozat keretei közt nem kell bocsátkoznom.56
 Röviden csupán annyit jegyzek meg, 

hogy a szerkeszt k munkájuk során mindvégig a Tripartitum felépítését követték, ám a 

Hármaskönyv els  részét kettéválasztották: az els  részbe vették a király és a nemesek 

                                                 
49

 1őő0. évi X. tc. – Millenniumi űJH II. 260. Vö. Illés: Űevezetés 26ő. 
50

 1őő0. évi XI. tc. – Millenniumi űJH II. 260. Vö. Illés: Űevezetés 26ő. – Mint láttuk, éppen ez maradt el 
a Hármaskönyv esetében. 
51

 1őő3. évi XV. tc. – Millenniumi űJH II. 3Ő6. Vö. Illés: Űevezetés 268. 
52

 Lásd fentebb. 
53

 Illés: Quadripartitum 13–14. 
54

 Illés: Űevezetés 269. 
55

 Tringli: Kora újkori kodifikáció 81. 
56

 Degré: Négyeskönyv 11–19.; Illés: Űevezetés 266–268.; Illés: Quadripartitum 14–16. 
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jogát, míg a másodikba az országos nemesi magánjogot.57
 Ebb l a kettéválasztásból 

ered a Négyeskönyv elnevezés. Az, hogy ett l eltekintve megtartották a Tripartitum 

szerkezetét, Werb czy m vének széleskör  ismertségére és elterjedtségére utal. 

Dolgozatunk témájának szempontjából érdekesebb a Négyeskönyv kéziratos 

hagyománya. Ez jóval szerényebb a Corpus Iurisénál, de a 16. századból két kódexe is 

fennmaradt. A kéziratok leszármazását Illés József tisztázta.58
 E szerint a legrégibb – és 

a legjobb szöveget megtartó – kódex már régóta a Széchényi Könyvtárban található, a 

Fol. Lat. 512. jelzeten. Ez is csak másolata az (elveszett vagy lappangó) eredeti 

példánynak, amely mintául szolgált az OSzKK Fol. Lat. Ő02Ő. jelzet , Űécsb l 

visszakapott kódex szövegének is (egykor ÖNŰ Cod. 8465.).
59

 A többi példány – az 

OSzKK Fol. Lat. 525,
60

 a Fol. Lat. 1765., a Fol. Lat. 3647. és Quart. Lat. 89ő., illetve az 

Egyetemi Könyvtár Hevenesi-gy jteményének XIX. kötete – mind még kés bbi 

másolat.  

A Fol. Lat. 512. jelzet  kézirat, a Quadripartitum iuris consuetudinarii Regni 

Hungariae, Jankovich Miklós gy jteményéb l került a Nemzeti Múzeum könyvtárába. 

A 17. század elején Pakay Űenedek személynök(i ítél mester) tulajdonában volt, 

jelmondata és tulajdonbejegyzése a hátsó kiragasztott el zéken olvasható.61
 A kézirat 

271 papírfoliót tartalmaz, a fol. 1r–6v-ig terjed az index (Index in Quadripartiti iuris 

consuetudinarii Regni Hungariae primae partis. Titulos.), amely a kötet foliószámaira 

hivatkozik. Ez után rövid bevezetés következik,62
 majd elkezd dik maga a szöveg (fol. 

15r). Innét kezd dik az eredeti paginálás, római számokkal, ő03-ig. A szöveget szinte 

végig ugyanaz a kéz írta.63
 A papír mindvégig azonos. Ugyanaz a két vízjel-típus 

ismétl dik újra és újra: egy harántpólyás pajzs, a pólya alatt és felett csillaggal, valamint 

egy kétfej  sas, mellén K bet s pajzzsal.64
  

                                                 
57

 Lásd Tringli: Quadripartitum 333. 
58

 Illés: Quadripartitum 1–10. 
59

 Hoffmann: M kincsek kiállítása 289. 
60

 Másolat 1783-ból. Széchényi Ferenc gy jteményéb l. Illés József figyelmét elkerülte. 
61

 „Dominus adiutor meus et redemptor meus. | Űened: Pakay.” – Pakayra lásd Fallenbüchl: 
Tisztségvisel k 22Ő. 
62

 Decretum hoc per Compilatores praesentatum nec per Imperatorem Ferdinandum neque per Regnum 

unquam fuit acceptatum vel approbatum sed ad ulteriorem dilatam reformationem propter non paucos 

errores, et provatas quorundam Compilatorum opiniones. 
63

 A fol. 114–128v-ig egy másik kéz. 
64

 A harántpólyás-csillagos pajzsvízjel (az ábra valójában Kaufbeuren város címere) az egyik 
leggyakoribb vízjeltípus Magyarországon a 16. század második felében. Lásd Pelbárt: Vízjeltitkok 31. – 

A fent említetthez hasonló sasos vízjel található például a űorpus Iuris 1ő8Ő-es kiadásában (RMK III. 

183.), a Todoreszku–Horváth-könyvtár példányában. 
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Érdemes alaposan szemügyre venni az els  ívfüzetet. Hat lapból áll, de a gépi 

foliálás csak a fol. 3-n kezd dik, ezen olvasható ugyanis az „Index” kezdete. Az el tte 

lév  két üres lap is eredeti azonban (egyiken ott a harántpólyás pajzsos vízjel), s az a 

kiragasztott el zéklap is. A kötés tehát valószín leg eredeti. Fehér, vaknyomásos 

b rkötés, kartonra kasírozva; német reneszánsz stílusú táblák, négyféle görget vel 

dekorálva. Nincs közöttük semmilyen különleges (évszámos vagy feliratos), és egyedi 

lemezt sem használt a könyvköt . Nincsen rajta sem címer, sem felirat. Sajnos ma még 

nem tudjuk meghatározni, hol készítették ezt a kötést, de valószín , hogy a másolás 

helyén, talán Pozsonyban, esetleg Űécsben. 

Ami végül a Quadripartitum utóéletét illeti, széles körben csak a 18. század 

legvégén lett ismert, ugyanis 1798-ban jelent meg el ször nyomtatott formában. Ez a 

verzió azonban nem egyezik meg mindenben az eredeti szövegezést fenntartó Fol. Lat. 

ő12. variánsával, hanem számos helyen interpolált. E változtatások minden valószín ség 

szerint még a 16. század folyamán, az udvar kívánságainak megfelel en kerültek a 

textusba. A közjogi jelleg  interpolációkat Illés József,65
 míg a perjogiakat Degré Alajos 

vizsgálta részletesen.66
 

Jóllehet, mint az eddigiekb l világosan kiderült, a Tripartitummal összevetve a 

Négyeskönyv hatása a 16. századi jogéletre elenyész  volt, mégis a korabeli hazai 

kodifikációs folyamat fontos állomásának tekintend . Emellett – miként a fejezet most 

következ  részében látni fogjuk – vitán felül hatást gyakorolt a régi dekretális joganyag 

összegy jtésére is. 

 

 

III. A dekrétumok összegy jtése 

 

Mint láttuk, az ország törvényeinek összegy jtését ugyanúgy a 16. század elején kezdték 

el az országgy léseken szorgalmazni, mint a szokásjog egy korpuszba szerkesztését. 

Ennek okairól a Tripartitum kapcsán már szó esett, és e helyütt ugyanazt lehet 

megismételni: a bírósági ítélkezés megkönnyítése, de még inkább egységessé tétele 

lehetett a f  cél. Az ítél székeken ugyanis a szokásjogi szabályok mellett az egyes 

dekrétumok határozatait is figyelembe vették. Ez a helyzet a Hármaskönyv megjelenése 

után sem változott. Ráadásul úgy t nik, arról sem volt szó, hogy az egyes törvényeket 

                                                 
65

 Illés: Quadripartitum. 
66

 Degré: Négyeskönyv. 
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csak az azt szentesít  uralkodó regnálása alatt vették volna figyelembe. Mindennek 

igazolására bemutatok egy olyan forrást, amelyhez hasonló eddig a jogtörténeti 

szakirodalomban tudtommal nem volt ismert. II. Ulászló nevezetes 1ő1Ő. évi 

törvényének egy másolatáról van szó, amelyet a 16. század második felében valamelyik 

központi bíróságon használtak. A kópia egy olyan kolligátumban maradt fenn, amely 

nagyrészt középkori és 16. századi törvényszövegeket tartalmaz, és amelyet a 16. század 

végén köthettek egy kötetbe. Ez a kötet – amelyet a kés bbiekben még részletesen is 

bemutatok – a herceg Esterházy-levéltárban maradt fenn.67
 Az Ulászló-törvényt több 

különböz  kéz kommentárokkal látta el, amelyek nagyrészt más dekrétumok hasonló 

tartalmú cikkelyeire utalnak. Már ezek is a példánynak a bírósági gyakorlatban való 

hasznosítására utalnak, ám a törvényszöveg végén még egy mutatót is összeállítottak 

azokról az artikulusokról, amelyeket az „aktuális ítélkezéshez” fel lehetett használni. A 

mutató írójának keze egyébként a kommentárok között is felfedezhet . Ezt az unikális 

forrást teljes terjedelmében közlöm.
68

 

 

„Tota continentia seu compendium huius decreti prescripti pro modernis 

iudiciis necessaria in locis inferius denotatis continetur. Residui vero articuli non 

sunt iam necessi. 

 

Item de inscriptione proventuum regalium et pena ex inde sequenda, quere 

articulo 2. 

Item de proventibus ac iuribus possessionariis regalibus, qui nam et ubi 

sint, quere articulo 3. 

Item, qui innoxii fuerunt rustici in tumultuaria insurrectione etc. salvi 

manserunt et neque nunc in nota convicti intelligere habeantur, quere articulo 9. 

Item de mulieribus viduis rusticanis necnon puellis et pueris in perfecta 

etate constitutis, quod absque voluntate domini eorum nullas se conferre possunt. 

– Ar. 19. 

Item, quod de cetero nemo ex rustica progenie in episcopum promoveatur, 

et quod, si qui promoveretur, nemo illi decimas dare tenetur, quere articulo 23. 

                                                 
67

 MNL OL P 108., Rep. 71., Nr. 13. Ű vebben lásd. a 2. fejezetben. 
68

 hg. Esterházy-kódex pag. 274. 
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Item de pena eorundem, qui iobagionem alicuius violenter abduxerit, 

quere articulo 25. 

Item, quod rusticum fugitivum dominus suus in campo et etiam alibi 

detineri libere poterit, quere Ar. 29. 

Item de pena nobilium, qui sponte rusticis adheserunt cum eisdemque 

persisterunt ac collatione eorundem bonorum. – Ar. 32. 

Item, quibus maiestas regia bona talium sceleratarum nobilium conferre 

debeat, et pena exinde sequenda. Si quis impetratorum ipsis sceleratoribus 

utrumque restitueret. – Ar. 34. 

Item, quibus gratia regia nil sufragari potest. – Ar. 35. 

Item vivum homagium nobilium fecit quotunc florenos 100, sed nunc est 

capitalis sententia verberatio nobilium etc. (!) – Ar. 37. 

Item de pena talium rusticorum totaeque progenie eorum, qui de cetero 

auderet sedicionem in populo facere vel virgines deflorare aut mulieres violare. – 

Ar. 46. 

Item, quod nemo spiritualium de cetero duas dignitates tenendi habeat 

facultatem. – Ar. 58. 

Item quartalitia de cetero cum possessionaria datia nemini solvere 

tenentur, etiam si puella cum consensu parentum vel fratrum ignobili nupta 

extiterit. – Ar. 61. 

Item de pena decimatorum, quod si quempiam tempore decimationis 

vinorum arestaverint, sit pro quovis debito, amittent decimam illius loci, ubi 

arestum sit etc. – Ar. 63. 

Item de beneficio horum beneficiatorum ecclesiasticorum donatione, qui 

Rome morietur. – Ar. 6Ő.” 

 

Űírósági használat ide vagy oda, a régi dekrétumok összegy jtése a szokásjog 

összefoglalásánál sokkal lassabban haladt – miként ez a gy jtésr l tanúskodó 

forráscsoport alapján könnyen megállapítható. Űárki fellapozza például az Országos 

Széchényi Könyvtár Kézirattárának katalógusait, számos törvénygy jteményre fog 

bukkanni. Ezek közül azonban mindössze kett  lesz Mohács el tti, és ezek is a kés  

középkorból valók: az egyik a híres Thuróczy-kódex a 1ő. század végér l,69
 a másik 
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pedig egy kevéssé ismert kötet 1ő13-ból, amelyet Nyárády János állított össze II. 

Ulászló király egyes dekrétumaiból.70
 A Mohács utáni kötetek száma ennek a 

többszöröse. Ha a kutató nem elégszik meg csupán a Széchényi Könyvtár kéziratainak 

tanulmányozásával, hanem igyekszik az összes – akár máig fennmaradt, akár csak 

híradásokból ismert – 1600 el tt készült kéziratos törvénykollekciót összegy jteni, több 

középkori kötetre minden jel szerint nem fog bukkanni, ellenben az 1ő26 és 1600 között 

készült példányok száma több tucatra emelkedik.71
  

Azt, hogy a két középkori példányhoz képest aránytalanul sok 16. századi 

gy jteményt ismerünk, egy közismert körülménnyel magyarázhatnánk. Nevezetesen 

azzal, hogy a hasonló középkori kötetek elkallódtak, elpusztultak, részben a török 

hódítás eredményeképpen – amelynek a rovására szoktuk írni a királyi levéltár 

szétszóródását vagy megsemmisülését is. Ez a magyarázat azonban több ok miatt is 

gyenge lábakon áll. Egyfel l a kéziratok fennmaradhattak volna például a török által 

soha el nem ért felvidéki városokban. E városokban pedig vannak is 

törvénygy jtemények, de ezek kivétel nélkül 1ő26 utánról valók, vagyis abból a korból, 

amikor – úgy t nik – nagy számban készültek. Található – vagy egykor található volt – 

ilyen törvénygy jtemény például Kassa, Űártfa, L cse, Selmecbánya és Űesztercebánya 

városok levéltáraiban.72
 Vegyük most konkrét példaként Űártfa esetét. Itt a XIV. század 

végét l fennmaradt a levéltár középkori anyaga, és Kovachich Márton György két 

törvénygy jteményt is látott itt – ám mindkett  Mohács után készült.73
 Másodsorban, 

városi levéltárakban máig fennmaradt nem egy igen régi dekrétum szövege eredeti 

okleveles formában vagy közel egykorú kópiában, tehát felettébb valószín tlen, hogy 
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 Lásd. a 2. fejezetet. – OSzKK Cod. Lat. 322. – Bartoniek: Codices 279–280.; Kertész: Kollár-kódex 
321. Fotókópiája: MOL DF 2ő2Ő7ő. 
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 Az alapvet  gy jtés Kovachich Márton Györgyé és Kovachich József Miklósé, lásd Kovachich: 

Notitiae 337–391. A kötetek mai lel helyeir l ill. további példányokról pedig Iványi: Mossóczy ő7–60.; 

Jánosi: Kódexek.; Jánosi: Gregoriánczi-kódex.; DRH 1Őő8–1490 73–74.; Kertész: Kollár-kódex.; 
Kertész: Törvénygy jtemény.; Mikó: L cse.; Mikó: Kamarahaszna. – A fontosabb, a disszertációban is 
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másokat pedig Kovachich óta nem vizsgált meg senki, így hollétük bizonytalan. Nem zárható ki 
természetesen újabb gy jtemények felbukkanása sem. A biztosan meglév  példányok az alábbiak (a 
kódex megnevezése után azt a munkát idézem, amelyben els ként számoltak be egy-egy kötet 
felbukkanásáról): „kisebb” Űártfai kódex: Űatthyányi kvt., Gyulafehérvár – Iványi: Mossóczy ő7. 100. 
jegyz., Szentiványi: űatalogus 28. (107. sz.); Űesztercebányai kódex: Jánosi: Kódexek 252.; Kassai 

kódex: DRH 1Őő8–1Ő90 73.; L csei kódexek: Mikó: L cse. 
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 A levéltárra Iványi: Űártfa IV., a kódexekre Kovachich: Notitiae 3ŐŐ., 3őŐ., és a „nagyobb” kódexre 
részletesebben a 2. fejezetet; A „kisebb” kódex már Kovachich korában a gyulafehérvári Űatthyány-

könyvtárba került, és ma is ott található – vö. el z  jegyzet, a „nagyobb” ellenben, úgy t nik, elveszett: 
„Űártfán a levéltár rendezése alkalmával XV–XVI. századi törvénygy jteményre nem akadtam” – Iványi: 
Mossóczy ő7. 100 jegyz. 
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éppen törvénymásolatok gy jteményeit selejtezték volna ki.74
 Harmadsorban azt, hogy a 

mohácsi csatát követ  id szaknak meghatározó szerepe volt a középkori törvényhozási 

emlékek pusztulásában, alapjaiban teszi kétségessé, hogy éppen a csatát követ  els  

évtizedekb l kevesebb törvényszövegnek maradt fenn hiteles eredeti példánya, mint a 

15. század végér l és a 16. század elejér l.75
 

Arra, hogy a Jagelló-korban hozott határozatokat valóban igyekeztek volna a 

korban megvalósítani, egyel re a Nyárády-féle kódexen kívül semmi más nem hozható 

fel, ám az is – mint láttuk – csupán a korban aktuális törvényszövegeket foglalta 

magában. Miután a források pusztulását kizártuk, annak leginkább kézenfekv , 

közvetlen okaként, hogy a 16. században, azon belül is az 1őŐ0-es évekt l fogva 

láthatólag nagy lendületet vett mind a régi, mind az éppen aktuális dekrétumok 

összegy jtése, az ország Habsburg-monarchiába való betagolódása vethet  fel. 

Nyilvánvaló, és így nem kell hosszasan magyarázni, hogy ezzel a Magyar Királyság 

számára mer ben új helyzet állt el , és az országnagyok számára is korábbinál sokkal 

sürget bbé válhatott a régi törvények egybegy jtése. Míg a Jagelló-korban, mint az 

idézett országgy lési responsióból világosan kit nik, a joganyag egybefoglalását a 

(köz)nemesség er ltette, addig a 16. század közepér l fennmaradt kéziratos 

törvénygy temények szerkeszt i, megrendel i minden esetben a f papok vagy világi 

f méltóságok közül kerültek ki. 

Amellett, hogy a Habsburg-birodalomba való betagozódás nagyban 

el mozdította a régi törvények összegy jtését, további érvek is felhozhatók. Csaknem 

minden Mohács utáni országgy lés tárgyalásairól nagy számban maradtak fenn iratok, 

els sorban az egykori bécsi házi levéltárban. Ezen iratanyag áttanulmányozása során, 

f ként az uralkodóhoz intézett feliratokban számos alkalommal találkoztam olyan 

esettel, amikor a rendek régebbi – jellemz en 1ő. századi, azon belül is nem meglep  

módon Zsigmond- vagy Mátyás-kori – törvénycikkelyekkel érveltek egy-egy intézkedés 

bevezetése ellen, vagy éppen azok megváltoztatásáért. Ilyen esetekben sokszor nem 

pusztán arról volt szó, hogy egyszer en egyes cikkelyek tartalmára, esetleg számára 

hivatkoztak, hanem az artikulusokat teljes szövegükben idézték. Rövidesen felismerte a 

törvények összegy jtésének jelent ségét az udvar is, ugyanis a királyi leiratokban is 

hivatkozni kezdek régebbi dekrétumokra. Hasonlóképpen például a kamarai szervek 
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vagy a városok egy-egy el terjesztés véleményezésekor.76
 A másolati kötetek 

elterjedését ugyanakkor minden bizonnyal el segítette a régi törvények eredeti 

példányainak nehéz hozzáférhet sége is.
77

 Mindennek bizonyítására, azaz, hogy a régi 

dekrétumok összegy jtését a Habsburg-birodalomba való betagozódás nagyban 

motiválta, még egy más jelleg  érvet is fel lehet hozni. Nevezetesen azt, hogy a korabeli 

Erdélyben, amely egyetlen másik – keresztény – birodalomba sem olvadt bele, semmi 

nyoma nincsen annak, hogy szorgalmazták volna efféle kollekciók összeállítását. 

Egyetlen olyan kéziratos törvénygy jteményt sem ismerek a korból, amelyik Erdélyben 

készült volna. 

Kérdés mármost, hogy mire nézve források e kéziratok, mi indokolja alaposabb 

vizsgálatukat. Egyfel l válasz erre maga a Corpus Juris. Ez ugyanis egy-két kivételt l 

eltekintve ugyanazokból a szövegekb l épül fel, mint amelyekb l a kéziratok is: a kora 

Árpád-kori jogalkotás emlékeib l (vagyis a Szent Istvánhoz, Szent Lászlóhoz és 

Könyves Kálmánhoz kötött törvényekb l), az Aranybullából (ám ezt a kéziratok csak 

Mátyás 1Ő6Ő. évi átiratából ismerik),78
 majd 1ő. és 16. századi törvényekb l, 

amelyeknek sora – a Mohács el tti dekrétumok esetében – mai tudásunkhoz képest 

meglehet sen foghíjas, és megfelel a kéziratos gy jtemények tartalmának. Mindezek 

alapján már látatlanban feltehetjük, hogy e 16. századi kódexek a Törvénytár 

összeállítása során alighanem fontos forrásul szolgáltak. Másfel l, ismerve a kéziratok 

összeállításának korát (amely hangsúlyosan az 1őŐ0-es évekt l az 1ő80-as évekig 

terjed),
79

 illetve a Corpus Juris megjelenésének évét (1ő8Ő), az is megállapítható, hogy 

nem Mossóczy volt az, aki el ször veselkedett neki a hazai dekretális anyag 

szisztematikus összegy jtésének. 

Lehet-e vajon azonosítani azok a körét, akik a szisztematikus gy jtést 

elvégezték? Pontosítható-e ennek ideje a 16. század második felén belül? Milyen 

forrásokra támaszkodhattak a gy jt k munkájuk során? 
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Vegyük szemügyre els ként a források kérdését. Mint már volt szó róla, a 

jelent sebb kódexekben 11. századi illetve 1ő. és 16. századi törvények szerepelnek. 

Hogy miként ismerhettek régi, Árpád-kori dekrétumokat, különleges kérdés, amelyet 

részletesen a dolgozat VI. fejezetében fogok bemutatni. Szintén problémás azonban a 

1ő. századi törvények esete is. Honnét „gereblyézték össze” ezeket a szövegeket, ha 

semmi nyoma annak, hogy a 16. századot megel z en szisztematikus 

törvénygy jtemények készültek volna? Minderr l – természetesen – semmiféle forrás 

nem maradt fenn. Az 1556-ban, illetve 1558-ban készült Gregoriánczi-, illetve Nádasdy-

féle kódexek azonban meg riztek egy olyan szövegemléket, amely magyarázatot adhat 

arra, hol és milyen formában rizhettek bizonyos régi törvényeket. A forrás a Tabula 

decretorum regni Ungariae címet viseli, és törvényszövegek artikulusait sorolja fel. Az 

igazsághoz akkor járunk a legközelebb, ha a szöveget a dekrétumok 

tartalommutatójának vagy tartalomjegyzékének tartjuk. A Tabulát logikus módon 

mindkét kódexnek az elején találjuk. Érdemes azonban a tartalmát a kéziratok valódi 

tartalmával összevetni. Ehhez a két kézirat közül a régebbit, a Gregoriánczi-félét 

használom fel. (Az összehasonlításban az egyes törvénycikkelyeket nem közlöm, hiszen 

ez nagy terjedelme révén szétfeszítené a fejezet kereteit. Emellett a forrás számunkra 

lényeges jellegzetessége csupán a dekrétumok felsorolásával is bemutatható.) 

 

 

A Tabula decretorum a Gregoriánczi-

kódexben 

A dekrétumok tényleges helye a 

Gregoriánczi-kódexben 

[Decreti] Andreae regis fol. 96r–98r 

Decreti Ludovici regis, confirmatis 

decretum Andreae regis 

fol. 98v–101r 

Decreti Sigismundi imperatoris fol. 101r–108r 

Sequitur Tabula primi decreti Mathiae 

regis super articulis additionum ad 

rescripta decreta Ludovici et 

Sigismundi regum. 

fol. 108r–111r 

Tabula secundi decreti Mathiae regis 

(1481) 

fol. 179v–182r 
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Tabula decreti Mathiae regis
80

 fol. 183r–211v 

Tabula decreti Alberti regis fol. 143r–147r 

Tabula decreti primi seu maioris 

Wladislai regis, in anno Domini 1492. 

fol. 219r–247v 

Tabula articulorum regni Sclavoniae in 

eodem decreto conscriptorum 

fol. 248r–250r 

Tabula articulorum anno 1495 noviter 

editorum et ad primum decretum 

additorum 

fol. 250v–262r 

Tabula decreti secundi seu minoris 

Wladislai regis 

fol. 263r–282r 

Tabula tercii decreti Wladislai regis fol. 283r–297r 

Tabula quarti decreti Wladislai regis 

1504 editi 

fol. 298r–307r 

Tabula ultimi decreti Wladislai regis 

1514 editi 

fol. 308r–324v 

Tabula decreti Sigismundi regis (quod 

aliqui quartum apellant) 

fol. 114r–122v 

Tabula alterius decreti Sigismundi regis 

anni 1405 

fol. 127r–131r 

Tabula decreti Mathiae regis anno 1481 

editi 

fol. 179v–182r 

 

A táblázatból jól kiolvasható, hogy a Tabula  nem a Gregoriánczi-kódex 

összeállításakor készült. Egyrészt tartalma a kéziratban foglalt törvényeknek csak egy 

kisebb részét foglalja magában: hiányoznak bel le a Szent István, Szent László és 

Kálmán nevéhez kötött törvények, több Zsigmond- és Mátyás kori dekrétum, továbbá II. 

Lajos és a I. Ferdinánd-kori dekrétumok mindegyike. Másrészt pedig a dekrétumok 

sorrendje sem egyezik meg azzal, amellyel a kéziratban találkozunk. A Tabulát tehát 

máshonnét, egészében, változtatás nélkül vették át, és illesztették az új gy jtemény 

élére. Ez a középkori törvényeknek egy, a Gregoriánczi-kódex készítésének évében, 

1556-ban már meglév  gy jteményére utal. Ezen gy jtemény azonban aligha pusztán 
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egy, Gregoriánczi kötetéhez hasonló, csak csupán régebben elkészült kézirat volt. Annál 

egy nagyobb tekintély  jegyzékr l lehetett szó, amelyet valamelyik központi bíróságon 

használhattak, és az ott meglév  – és ennek megfelel en alkalmazott – törvényeknek 

szolgálhatott tartalommutatójául. űsakis az ismertségével és használatával indokolhatjuk 

ugyanis, hogy belemásolták egy olyan gy jteménybe, amelynek tartalmával csak kisebb 

részben egyezik. 

Gregoriánczinak a nagybíróságokon alkalmazott törvényekr l nyilvánvalóan 

tudomása volt, hiszen – mint már láttuk – már a Quadripartitum szerkesztése során 

együtt dolgozott a királyság vezet  jogászaival. Mivel a 16. századi 

törvénygy jtemények legnagyobb részét 1őő0 után állították össze, logikusnak t n  

feltevés, hogy a Négyeskönyv munkálatai legalábbis meggyorsították a régi joganyag 

összegy jtésére irányuló kísérleteket, a dekrétum-kollekcióknak pedig f  alapját a 

központi bíróságokon alkalmazott törvények jelenthették. Fontos azonban hangsúlyozni, 

hogy a gy jt munka nem a Quadripartitum szerkesztése során kezd dött, mert a 

jelent s számú középkori törvényt is magában foglaló Ilosvay-kódex egy része 1őŐŐ-

ben már készen volt. 

Ha a köteteket kicsit közelebbr l szemügyre vesszük, akkor nyilvánvalóvá válik, 

hogy – felépítésük alapján – két nagy csoporjukat lehet elkülöníteni. Az egyikbe azok a 

kéziratok tartoznak, amelyek csak kés  középkori és Mohács utáni, vagy kizárólag 1ő26 

utáni törvényeket tartalmaznak. Utóbbiakat lehet olyan „segédkönyveknek” nevezni, 

amelyek f ként az aktuális joganyagot tartalmazták. A másik csoportba azok a kéziratok 

sorolhatók, amelyek mindazon régi dekretális joganyagot is magukban foglalják, 

amelyet a korban össze tudtak gy jteni. 

Mindkét csoportra egyaránt érvényes, hogy a Mohács utáni országgy lési 

határozatok szövege egyes kéziratokban eltér a Corpus Juris kés bbi „hivatalos” 

variánsától. Azt nem mondhatjuk, hogy a „hivatalos törvényszövegt l”, tudniillik az 

eredeti, autentikus példányok a Mohácsot követ  els  évtizedekb l nagyrészt 

hiányoznak. Ennek okára a kés bbiekben még önálló fejezetben kitérek. Itt most 

röviden csak annyit jelzek, hogy azokban az esetekben, amikor nincsen „hivatalos” 

törvénypéldány, a korabeli másolati kötetek els dleges forrásokká lépnek el . Az pedig, 

hogy esetenként mind egymáshoz, mind pedig a Corpus Jurishoz képest több vagy 

éppen kevesebb cikkelyt tartalmaznak, tovább növeli az értéküket, valószín  ugyanis, 

hogy ilyenkor a készül  törvénykönyv egyes, véglegesítés el tti fogalmazványait rizték 

meg. Ilyenre egyébként még középkori dekrétum esetében is van példa, hiszen ismert 
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egy olyan 16. századi kézirat, amely az 1ő1Ő. évi törvényb l egy, a végleges verziótól 

nagyban különböz  fogalmazvány szövegét tartotta fenn.
81

 A kisebb gy jtemények 

összeállítóiról vagy megrendel ir l sajnos általában semmit nem tudunk.82
 

A törvénygy jtemények másik csoportjába tartoznak a „nagy kollekciók”. Az 

ilyen kódexeket – a ránk maradt példányokból kiindulva – f papok vagy f urak 

állították vagy állíttatták össze. Ilyen kézirata volt például Nádasdy Tamás nádornak, 

Pókatelki Zomor János királyi jogügyigazgatónak, Űatthyány Űoldizsárnak, 

Gregoriánczi Pál zágrábi püspöknek és Ilosvay István egri prépostnak.83
 A „nagy 

kollekcióknak” nem csupán annyi a jelent ségük, hogy eltér  szövegvariánsokat riztek 

meg 16. századi országgy lési határozatokból. Fenntartottak egy sor régebbi szöveget is, 

melyek közül vitathatatlanul a XI. századi törvények corpusa a legfontosabb. De egy 

egészen más szempontból is értékesek. Erre példaként most Nádasdy Tamás 

törvénygy jteményét emelem ki. Vessünk egy pillantást a kötet tartalmára.84
 

Prológusként I. Ferdinánd koronázási esküje áll, ezt követi az ország „rendes 

bíráinak” eskümintája. Ezután a már bemutatott tartalomjegyzéket (Tabula decretorum) 

másolták a kódexbe. Ezt az egységet tehát egészében máshonnét emelték át, talán egy, 

ítél székeken használt, a jogászok el tt közismert, könnyen áttekinthet  

törvénytartalom-mutató volt. Ezt sorrendben egy rövid krónika követi, amely a 

magyarok störténetét l I. Ferdinánd uralkodásáig tart, és az uralkodók rövid életrajzait 

tartalmazza. Majd az ország földrajzi leírását olvashatjuk, amely szöveg nem más, mint 

Oláh Miklós Hungariájának részbeni átvétele.85
 űsak mindezek után találkozunk az els  

törvénnyel: Szent István Intelmeivel. A dekrétumok kronológiája id nként felborul, így 

például a Zsigmond-koriak nem a helyes id rendi sorrendben szerepelnek. A Hunyadi 

Jánost kormányzóvá választó 1ŐŐ6. évi országgy lés határozatai elé beillesztettek egy 

korabeli magyar nyelv  eskümintát.86
 A Mátyás-kori emlékek közé bemásolták az 1Ő63. 

                                                 
81

 Mon. Rust. 247. – Ez a kamarai számvev ség irattárának egykori kézirata. Részletes ismertetését lásd a 
2. fejezetben! 
82

 Van azonban ellenpélda is. Az OSzKK Fol. Lat. 2Ő87. jelzet  kéziratáról (lásd részletesen a 2. 
fejezetben) tudjuk, hogy Verebélyi Péter másolta Monoszlóy Miklós esztergomi kanonok számára.  
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 Nádasdy Tamás: Jánosi: Kódexek 23ő–2ő0.; Zomor János: gy jteménye nem maradt fenn, csupán 

korabeli másolatokból következtethetünk a tartalmára. Ezeket egy olyan kódex rizte meg, amelyet 
valószín leg a 16. század végén kötöttek egybe. A herceg Esterházy-levéltárban maradt fenn, innét a 
neve: hg. Esterházy-kódex. Lásd MNL OL P 108. Rep. 71. Nr. 13., pl. pag. 66., 78., 113.; Űatthyány 
Űoldizsár: Kovachich: Notitiae 352–3őŐ., a kézirat jelenleg lappang; Gregoriánczi Pál: Jánosi: 
Gregoriánczi-kódex.; Ilosvay István: legutóbb Ladányi: Ilosvay kódex. – Az egyes kéziratokról 
részletesebb leírás található a 2. fejezetben. 
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 Tételesen kiadta Jánosi: Kódexek 23ő–2ő0. További ismertetését lásd a 2. fejezetben. 
85

 Bartoniek: Fejezetek 129. 
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 A Gregoriánczi-kódex alapján közölte Kertész Űalázs (Kertész: Esküszöveg magyar nyelven.) 
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évi bécsújhelyi béke szövegét, majd több mint ötven olyan levelet, amelynek vagy maga 

Mátyás volt a szerz je vagy pedig  volt a címzettje. II. Ulászló törvényeit megel zik az 

1491-es pozsonyi béke pontjai. Még a II. Lajosra vonatkozó rész el tt szerepel két lista: 

az egyik az ország megyéit, a másik a püspökségeit sorolja fel. A kódex 1őő8-ban 

készült el. Az 1őő7. évi törvény után, mintegy zárszóként, egy felsorolásból megtudjuk, 

kik voltak a m  elkészültekor az ország f méltóságai. 

A többi „nagy gy jtemény” felépítése hasonlít a nádoréra. Gregoriánczi Pál 

kéziratában hasonló nem törvény jelleg  szövegekkel találkozunk.87
 Ilosvay kéziratába 

belemásolták a pannonhalmi alapítólevelet. Űatthyány kódexében szintén szerepelt egy 

krónika.88
 Ezen források közül – tapasztalataim szerint – nem egy ismeretlen még a 

sz kebb szakma el tt is, és a szövegek között sok a kiadatlan. Két évvel ezel tt magam 

is találtam az egyik gy jteményben egy olyan krónikát, amelyik egyedülálló módon hírt 

adott Szent István Ottó nev  fiáról.89
 Annak oka, hogy efféle fontos források még 

sokszor kiadatlanok, igen egyszer : a kéziratokkal mindeddig f ként jogtörténészek 

foglalkoztak, akiket értelemszer en kizárólag a törvényszövegek érdekelték. 

Csakhogy – a fentiek alapján bátran kijelenthetjük – e nagy kódexek 

megrendel inek és összeállítóinak (a megrendel  az összeállításban rendszerint részt is 

vett) nem csupán az volt a céljuk, hogy jogi segédkönyveket hozzanak létre. A 

királyéletrajzokkal, az ország leírásával, a megyék, püspökségek, méltóságvisel k 

felsorolásával, uralkodói levelek, államszerz dések szerepeltetésével magát a 

királyságot, annak történetét is reprezentálni szándékoztak, némi túlzással korabeli 

„enciklopédiákat” létre. Figyelemre méltó, hogy a nádor kéziratának kötéstábláján 

Nádasdy nevén és rangján kívül az ország címere is megtalálható. E kódexek, úgy 

vélem, sajátos m fajt teremtettek, amelynek korábban nem találjuk párhuzamát, ám nem 

találjuk azt kés bb sem, már a 16. század végén sem. Miután ugyanis 1584-ben a 

Corpus Juris els  kiadása megjelent, e gy jtemények nélkülözhet kké váltak. 

Tudomásom szerint többet már nem is készítettek, tehát csupán néhány tucat, szerencsés 

módon fennmaradt példányból ismeretes e gyakorlat. 

 

 

IV. Részösszegzés 
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 Jánosi: Gregoriánczi-kódex.; Jánosi: Űírósági döntvények. 
88

 Kovachich: Notitiae 384. 
89

 Mikó: Ottó herceg. 
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A fentebb leírtak alapján megállapítható, hogy a középkori Magyarországon els ként a 

Jagelló-korban mutatható ki egyértelm  törekvés arra, hogy – els sorban a bírósági 

ítélkezés egységessé tétele érdekében – a királyság törvényeit és jogszabályait 

összegy jtsék. A szokásjog egybefoglalásának fontosságára 1Ő98-ban utalt el ször az 

országgy lés, az ezt megvalósító munka pedig b  másfél évtized múltán el is készült. 

Egyel re nem világos, hogy az anyag összegy jtését ki és mikor kezdte el. Egy 

nemrégiben el került új forrás alapján annyi bizonyos, hogy Werb czy, aki a m vet 

végül elkészítette, erre az eddig általában feltételezettnél sokkal kés bb, 1ő12 kés  

szén vagy telén kapott megbízást. Űár a Hármaskönyvet 1514-ben Ulászló nem 

szentesítette, miután 1ő17-ben Werb czy kinyomtatta, széles körben ismertté és 

használttá vált, amit tizenegy 16. századi kiadása is bizonyít. 

A Tripartitum megreformálására a 16. század közepén elkészített Négyesköny 

(Quadripartitum) – el djéhez hasonlóan – nem emelkedett törvényer re. Ugyanakkor a 

Hármaskönyvt l eltér en széles körben sem vált ismertté, hiszen nem nyerte el a bécsi 

udvar tetszését és kéziratban maradt. Els  – a m  eredeti variánsával nem is mindenben 

egyez  – nyomtatott kiadása csak 1798-ban jelent meg. 

A szokásjogétól eltér  utat futott be a királyság törvényeinek szisztematikus 

összegy jtése, amelyet el ször 1ő0Ő-ben szorgalmazott az országgy lés. Teljességre 

törekv  gy jtemény a Jagelló-korban valószín leg nem készült, vagy ha mégis, 

legfeljebb néhány példány létezhetett, és széles körben nem lettek ismertek. Egyértelm  

szándék a dekrétumok összegy jtésére az 1őŐ0-es, és még inkább az 1őő0-es évekt l a 

Corpus Juris 1584-es megjelenéséig mutatható ki. Ezen id szakból viszonylag 

nagyszámú kéziratos törvénygy jtemény maradt fenn. A meginduló gy jtés egyik f  

mozgatórugója alighanem a Magyar Királyságnak a Habsburg Monarchia részéve válása 

volt, ezt igazolják azok a források, amelyekben akár a rendek, akár kés bb az udvar 

részér l egyes intézkedések mellett vagy éppen ellenében korábban – esetenként jóval 

korábban – hozott dekrétumokkal érveltek. A Quadripartitum „szerkeszt bizottságának” 

két tagjáról is tudjuk, hogy ekkor vagy néhány évvel kés bb saját maguk számára 

dekrétumgy jteményt állítottak, illetve állíttattak össze,90
 így valószín , hogy a 

Négyeskönyv körül zajló munka is lökést adott a régi törvények gy jtésének. 
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 Gregoriánczi Pálról és Pókatelki Zomor Jánosról van szó. 
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Ugyanakkor egészen biztosan nem a Quadripartitum szerkesztése volt az egyetlen 

mozgatórugó, hiszen például a jelent s Ilosvay-kódex már évekkel korábban elkészült.91
 

A kéziratos törvénygy jtemények önálló m faja rövid élet  volt, mindössze az 

el bbi bekezdésben említett néhány évtized. Azonban jó okkal tehet  fel, hogy az effajta 

gy jtemények a Corpus Juris Hungarici szerkesztése során els dleges forrásul 

szolgáltak, továbbá jelent s nem dekretális jelleg  forrásanyagot is meg riztek. Ez 

utóbbit úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy a kéziratok egy részének a benne szerepl  

törvényekt l függetlenül, önmagában is jelent s forrásértéke van. Következzék most a 

legfontosabb, e dolgozatban is sokszor idézett példányok részletesebb bemutatása, 

kiegészítve a néhány középkorból ránk maradt kódexszel. 

 

                                                 
91

 Lásd a kódex leírását a 2. fejezetben. 



 33 

2. fejezet 

 

A magyar törvények kéziratos törvénygyűjteményei 

 

 

A fejezetben els ként három középkori törvénygy jteményt fogok bemutatni, amelyek 

közül az egyik a 12., a másik kett  a 1ő. században keletkezett. Magától értet dik, hogy 

közülük egyik sem köthet  a 16. századi hazai jogi kodifikációhoz. Űemutatásukat 

mégis fontosnak tartom, mégpedig a következ  okokból. Egyrészt a disszertáció kés bbi 

fejezeteiben még sok szó esik róluk. Másrészt, annak ellenére, hogy milyen jelent s 

történeti emlékekr l van szó, mint látni fogjuk, számos dolog még tisztázatlan velük 

kapcsolatban – ennélfogva részletesebb ismertetésük önmagában sem érdektelen. 

Harmadrészt pedig könnyebben összevethet ek lesznek a 16. századi gy jteményekkel. 

 

 

 

I. Középkori törvénygy jtemények 

 

1. Admonti kódex (12. század) 

 

Az összes kézirat közül, amely Szent István törvényeit fenntartotta az utókor számára, 

vitán felül az Admonti kódex a legismertebb. Ennek ellenére részletes leírás, amely a 

jeles hungarikumnak akár a hazai kutatástörténetét vázolná, vagy akár – ami ennél 

fontosabb – a provenienciáját megpróbálná megállapítani, nem született róla. Az utóbbi 

feladat id szer ségét a korai Árpád-kori törvények fiatalon elhunyt kutatója, Jánosi 

Monika is hangsúlyozta, de korai halála megakadályozta abban, hogy Admontban is 

kutasson.
92

 A következ  leírásban a két említett problémakört tárgyalom. 

1849-ben Stefan Endlicher hosszabb értekezést tett közzé a hazai jogalkotás 11. 

századi emlékeir l, ám a munka középpontjában az Államalapító törvényei álltak. A 

szerz  elkészítette ezek kiadását is. A bevezet jében megjegyezte, hogy m ve 

megírásához azért kezdett hozzá, mert Wilhelm Wattenbach a stájerországi Admontban 
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 Jánosi: Törvényalkotás 83. 
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felfedezte e törvények egy 12. századi kéziratát.93
 A kolostorban 1847-ben kutató 

Wattenbach írásos beszámolóját 18ő1-ben publikálta – ahol már Endlicher könyvére is 

utalt –,
94

 és leírta a 712. számú kódex tartalmát is. Szent István törvényei a quarto alakú 

kötet 119–126. lapjain szerepeltek.
95

 Endlicher a szövegkiadást megkönnyítend  a nyolc 

lapról másolatot készített, megjelenésében is utánozva az eredetit. A fakszimilét utóbb a 

Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta.96
 

A felfedezés jelent ségét felismerte Wenzel Gusztáv is, aki 1860-ban útjára 

indított nagy forráskiadványa, az Árpád-kori új okmánytár els  kötetében közölte a 

Szent István-i törvények szövegét, mindenben a 12. századi kéziratot követve, a textust 

pedig hitelesnek nevezve. A kódexet azonban eredeti formájában nem állt módjában 

tanulmányoznia, hanem az Endlicher-féle fakszimilét használta fel, amely ekkor már a 

Magyar Tudományos Akadémia birtokában volt.97
 

1882-ben az Országos Magyar Iparm vészeti Múzeumban nagyszabású 

könyvkiállítást rendeztek, ahol igen sok hazai vonatkozású vagy nagy bizonysággal 

Magyarországon készült kéziratot és nyomtatványt mutattak be. Az Admonti kódex 

kölcsönvételét is tervezték, ezt azonban nem sikerült megvalósítani, ezért a kiállítási 

katalógus szerint „a róla szalmapapiroson készített jól sikerült hasonmást” állították ki. 

Ez a hasonmás a Tudományos Akadémiáé volt, és minden bizonnyal azonos volt az 

Endlicher-féle facsimilével.98
 

1899-ben indult annak a hazai jogtörténészek által mindmáig gyakran forgatott 

monumentális sorozatnak a kiadása, amelyet leggyakrabban „Millenniumi űorpus Juris” 

néven említenek. A kiadóknak az el szóban kiemelt eredményei közül alighanem a 

legfontosabb egyfel l a latin eredeti szövegekkel párhuzamosan lenyomtatott magyar 

fordítás volt, másfel l az, hogy igyekeztek a szöveget megszabadítani a korábbi 

kiadásokat jellemz  számtalan szöveghibától is, mégpedig – a Törvénytár 1ő8Ő. évi els  

kiadása után els ként – kéziratok bevonásával.99
 Hogy ez valóban következetesen 

megtörtént-e, kétséges, de szerencsére éppen az Árpád-kori dekrétumok esetében vitán 
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 Endlicher: Gesetze 15. – Endlicher egy ugyanekkor megjelent másik szövegkiadása kritikai apparátus 
nélküli: Endlicher: Monumenta 310–324. 
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 Wattenbach: Reise nach Österreich Ő29. 
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 Uo. 643–644. 
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 Millenniumi CJH I. 18. Az itt megadott jelzeten az MTAK Kézirattárában nem található, vö. Csapodi: 

Catalogus. 
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 ÁÚO I. 3–14. 
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 Kalauz 36. 
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 Millenniumi űJH I. XVII., vö. Csizmadia: Previous Editions (a űorpus Juris kiadástörténetének remek 
összefoglalásával); Érszegi: Korai törvényeink 2Ő8. 
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felül áll.100
 Az Admonti kódex b vebb ismertetése azonban sajnos ebb l a kiadványból 

is kimaradt; a felfedez  Wattenbach említésén, illetve a kézirat korán és a Szent István-i 

törvények egyedülálló, két könyves beosztásán kívül csak a Corpus Juris-féle szövegt l 

eltér  alakjait tüntették fel, a már említett Endlicher-féle facsimile alapján.101
 

A millenniumi törvénytár szerkeszt i természetesen nem új szövegkiadásokat 

készítettek. Ez már abból is kiderül, hogy az esetleges hibákra, eltér  olvasatokra csak a 

jegyzetekben utaltak.
102

 A kritikai kiadásra azonban már nem kellett sokat várni: 190Ő-

ben publikálta Űékefi Remig tanítványa, a kés bb megjelent Héderváry-oklevéltár egyik 

szerkeszt je, az ekkor mindössze 23 éves Závodszky Levente.103
 Závodszky a 11. 

századból fennmaradt összes – világi és egyházi – törvényhozás szövegemlékét 

kiadta,
104

 amelyhez azonban csak azt a négy kéziratot használta fel, amelyet a 

millenniumi törvénytárban a vonatkozó részt szerkeszt  Nagy Gyula is forgatott.105
 Ez, 

különösen a millenniumi Corpus Juris már említett bevezet jében közölt terjedelmes, 

Kovachich-féle listával összevetve, alacsony szám. Závodszkyt valószín leg 

megnyugtatta, hogy a legrégibb kéziratokat használta, jóllehet egy, Endlicher által már 

ismertetett, a 1ő. sz. legelejér l származó kódexet – a László- és Kálmán-féle törvények 

esetében – feltétlenül figyelembe kellett volna vennie.106
 Munkáját alig egy évvel 

megjelenése után meglehet sen súlyos bírálatban részesítette a Századokban 

Domanovszky Sándor, amelyhez a folyóiratot akkoriban szerkeszt  Nagy Gyula még 

hosszabb kiegészítést is f zött. Szerinte „A ki az aranybulla el tti törvényeink történeti 

(értsd: eredeti – kiegészítés tőlem) szövegét akarja megállapítani, az nem szorítkozhatik 

két vagy három – habár a legrégibb s kétségkívül legértékesebb – codex 

összehasonlítására, hanem egybe kell vetnie az összes XVI. századi gy jteményeket, 

melyek els  királyaink törvényeit magukban foglalják; azután át kell vizsgálnia az 

eddigi szöveg-kiadásokat, nem mell zve a sokat gáncsolt Corpus Juris szövegét sem, 
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 Endlicher: Gesetze 32. Ez az ún. Űudai János-féle kódex, amelyr l a továbbiakban szó esik majd. 
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melynek minden hibái és fogyatkozásai mellett is történeti értéke van. Závodszky 

mindezeket figyelmen kívül hagyta, így történeti szöveget valóban nem adhatott. – A mi 

a kiadás kritikai voltát illeti, erre nézve szintén megjegyzést kell tennünk. A szóban 

forgó törvények kritikai kiadása kétféle módon képzelhet . Vagy lenyomatjuk a 

legrégibb avagy legjobbnak tartott szöveget híven, minden változtatás, igazítás és 

megállapítás nélkül, s jegyzetekben hozzáf zzük a többi kéziratok (codexek) s más 

szöveg-kiadások eltéréseit; vagy az összes kéziratok és korábbi kiadások pontos 

összehasonlítása alapján magunk állapítjuk meg a szöveget s ezt látjuk el kritikai 

jegyzetekkel. De ez esetben nem elegend  csupán a variánsokat jelezni a szöveg alatt, 

hanem szükség, hogy a kiadó a maga megállapításait okfejt  tárgyi és nyelvészeti, 

esetleg paleographiai magyarázatokkal támogassa. Závodszky mindezt nem cselekedte; 

megállapításait sehol egy szóval sem indokolja; ennélfogva a tárgyalt törvények 

történeti szövegének kritikai kiadása neki érdemül nem tulajdonítható.”107
 E 

megjegyzést azért iktattam ide, mert jóllehet immár 110 éve használjuk a kiadást, arról, 

hogy azt maguk a kortársak miként ítélték meg,108
 szó sem esett. A kódex története 

szempontjából természetesen az a legfontosabb, hogy Závodszky azt – Endlicher óta, 

úgy t nik, a hazai kutatók közül el ször – eredeti alakjában, a kolostori könyvtárban 

tanulmányozta, ám sajnos arról b vebb leírást nem közölt, és csak a Szent István-i 

törvényeket tartalmazó nyolc lapról írt nagyon röviden.109
 

Az új kiadást követ  évtizedekben egészen a II. világháborúig számos kiváló 

tanulmány íródott legrégibb törvényeink megszületésér l, lehetséges forrásairól, 

fennmaradásukról, az egyes kéziratok forrásértékér l és egyes szöveghelyek 

értelmezésér l.110
 A legrégibb szöveget rz  anyakódexszel azonban részletesen nem 

foglalkoztak.
111

 

Id közben, 193Ő-ben, a kódex azon nyolc lapja, amely az államalapító király 

törvényeit tartalmazta, a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába került. Ez a kézirat 

modern kori történetének kétségtelenül legkevésbé ismert pontja. űsak azt tudjuk 

biztosan, ami a nyolc lap egy évvel kés bb, 193ő-ben megjelent facsimile kiadásának 

bevezet jében, a könyvtár 19Ő0-ben megjelent, középkori latin kéziratokat ismertet  

                                                 
107

 Domanovszky: Závodszky-recenzió. (Nagy Gyula kiegészít  megjegyzése.) 
108

 Domanovszky kritikáját, amely nem annyira a kiadást, mint inkább a m  koncepcióját vette bírálat alá, 
az Árpád-kori törvényekkel foglalkozó fejezetben ismertetem. 
109

 Závodszky: Törvények 129. 
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 A teljesség igénye nélkül pl. Schiller: Gesetzbuch.; Madzsar: Lex Bajuvariorum.; Sawicki: Textkritik.; 

Bónis: Önállóság.; Madzsar: Symmachusi hamisítványok. 
111

 Ez érvényes Sawicki szövegkiadására is, lásd Sawicki: Studia. 
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katalógusában, valamint Maurer Zsuzsa 198ő-ben és Kertész Űalázs 2008-ban megjelent 

rövid ismertetéseiben szerepel. A facsimile-kiadást a könyvtár kézirattárának akkori 

vezet je, a neves történész-filológus Űartoniek Emma készítette. A nyolc lap pontos 

kópiája után álló szövegkiadásban szerepelt a kézirat pontos átirata, lábjegyzetekben 

pedig a már régr l ismert Thuróczy- és Ilosvay-kódexek szövegvariánsai. Mindezt egy, 

szintén a kiadó tollából való magyar fordítás követte.112
 Űartoniek bevezet jéb l csak 

annyit tudunk meg, hogy a nyolc lapból álló ívfüzet 193Ő-ben került a könyvtár 

tulajdonába.113
 A növedéki naplót is idéz  kéziratkatalógusból az is kiderül, hogy 

Lantos Adolf budapesti antikváriustól vásárolták.114
 Mindehhez Maurer Zsuzsa még 

hozzáteszi, hogy a hungarikum megvásárlását hosszas tárgyalások el zték meg.
115

 

A második világháború után mind a kézirat, mind pedig a Szent István-i 

törvények kikerültek a kutatás homlokteréb l, hogy aztán oda csak évtizedekkel kés bb, 

mindenekel tt Jánosi Monika írásainak köszönhet en jussanak vissza. Jánosi, aki a 20. 

század els  felében megjelent, korai törvényhozásunk problémáit tárgyaló tanulmányok 

alaposságával vizsgálta újból a Szent István-i dekrétumokat is, sajnos éppen az admonti 

kézirattal nem tudott részletesen foglalkozni – mint ezt fentebb már jeleztem.116
 

Végezetül néhány éve magam is foglalkoztam rövidebben a kézirattal, de akkor csupán 

a szövegével.117
  

Az eddig írottakból remélhet leg világossá vált, hogy mindazok, akik a 

törvényeket tartalmazó nyolc lapot még Admontban látták, nem foglalkoztak magával a 

kötettel vagy legalábbis nem írtak róla. Miután pedig a lapok Magyarországra kerültek, 

az anyakódex végképp kikerült a hazai kutatók látóteréb l. 

2012 szeptemberében lehet ségem nyílt az admonti apátság könyvtárában a 

kézirat anyakódexét megvizsgálni, a továbbiakban ennek eredményeit ismertetem. 

Az apátsági könyvtár kéziratállományát Jakob Wichner írta le még a 19. század 

végén. M ve kéziratban maradt, azt, hogy ezt sokszorosították-e, és ha igen, hány 

példányban, nem tudom.118
 A kolostorban ma használt példányt az id k teltével 

bizonyos kötetekre vonatkozóan margószéli jegyzetekkel b vítették. Így történt ez az 

istváni törvényeket évszázadokon át rz  kódex esetében is. A leírás mellett olvasható 
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 Bartoniek: Admonti kódex. 
113

 Uo. 47. 
114

 Bartoniek: Codices 390. 
115

 Maurer: Admonti kódex., vö. Kertész: Admonti Kódex. 
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 Több mint két évtizedes kutatásainak összegzése monográfiája: Jánosi: Törvényalkotás. 
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 Mikó: Pszeudo-izidori hamisítványok. 
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 Wichner: Handschriften-Katalog. 
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egyik megjegyzésb l ugyanis kiderül, hogy a nyolc lapot 193Ő augusztusában eladták 

Űudapestre, a quarto alakú lapokat pedig fotókópiákkal pótolták.119
 Az eladás oka pedig 

az volt, hogy a  gazdasági világválság következtében az apátság nehéz anyagi helyzetbe 

került.120
   

Restaurált fehér b rkötés védi a 16ő pergamenlapot magában foglaló, quarto 

alakú kötetet,121
 amelynek elkészültét Wichner – Wattenbach-hoz hasonlóan – a 12. 

századra datálta; ezt a modern szakirodalom is elfogadja.122
 Összeállításának helyével 

kapcsolatban nehezebb állást foglalni, ugyanis a benne foglalt másolatok nem 

készülhettek sem egy helyen, sem egy id ben. 

Jól elválasztható egységet képez a kézirat els  118 lapja. Itt olvasható 

sorrendben Szent Ágoston két m ve, egy hosszabb zsoltárkommentár és végül a 

legterjedelmesebb szöveg: a Lex Űajuvariorum. Űár ezeket sem egyetlen scriptor írta 

végig, de az, hogy egy helyen és egy id ben készültek, vitán felül áll. Igazolja ezt 

egyrészt a szövegek köteten belüli elhelyezkedése, hiszen Ágoston De natura summi 

boni adversus Manicheos cím  traktátusa ugyanannak a lapnak a verzóján kezd dik, 

ahol a kódex els  tartalmi egysége, a szintén Ágostontól származó [Liber]  ad Eutropium 

et Paulum de perfectione iustitie cím  írás véget ér.123
 Majdnem ugyanez a helyzet a 

kötetben olvasható harmadik m , egy – jóval kés bbi írással írt címe szerint 

Remigiusnak
124

 tulajdonított – zsoltárkommentár esetében is: ez az ő3. lap verzóján 

kezd dik, a már említett, a manicheusok ellen intézett Szent Ágoston-m  pedig 

ugyanennek a lapnak a rektóján ért véget.125
 A kódexben negyedik m ként olvasható 

bajor törvény új lap rektóján kezd dik, méghozzá els ként, és úgy, hogy az el tte lév  

lap verzója üresen maradt. Ennek ellenére sem gondolhatunk arra, hogy ezt a szöveget 

utólag f zték volna az eredetileg rövidebb kötethez, hiszen a törvényszöveg els  és az 
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 Uo. 267. „fol. 119–126: lex Stephani – wurde nach Űudapest verkauft 193Ő, Aug. Die Űlätter wurden 
als Fotografien der Hs. beigebunden.”  
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Augustinus: „De natura summi boni adversus Manicheos” – fol. 29r–53r. 
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 A szerz  kiléte nem tisztázott, ahogyan a címben szerepl  Remigius személye sem, lásd Krusch: Die 

Lex Bajuvariorum 75., 3. jegyz.; Mordek: Bibliotheca capitularium 1. 
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 A zsoltárkommentár: űod. Adm. 712., fol. ő3v–71r. 
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el tte álló zsoltárkommentár utolsó lapja ugyanazon ívfüzethez tartoznak.126
 

Mindemellett az els  118 lap egybetartozását mindvégig látható el vonalazásuk 

egységessége is igazolja, hiszen egyetlen ívfüzet kivételével mindegyik lapra 2Ő sornyi 

szöveget írtak.127
 

Más a helyzet a Szent István-i dekrétumok esetében. Ezek a kódex 119–126. 

lapjait alkották, önálló ívfüzetben. Ezek a lapok azonban több dologban is különböznek 

a kötet eddig tárgyalt els  részét l. Jóllehet azt is több scriptor másolta – egymást 

m veken belül is váltogatva – az államalapító törvényeit egyetlen írnok készítette, 

akinek kezét egyik korábban el fordult szövegnél sem tudtam azonosítani. Eltér a lapok 

mérete és az el vonalazás is. Az eredeti lapokat ugyanis jól láthatóan körbevágták, 

amikor azokat ebbe a kódexbe illesztették, míg az el vonalazó a korábbi lapokon 

láthatóknál jóval nagyobb sormagassággal – így értelemszer en egy oldalon kevesebb 

sorral – számolt. (Ez utóbbit egyébként a másoló nem tartotta be, egyszer 26, a többi 

esetben pedig 2ő sornyi szöveget írt egy oldalra.) Az eddigieken túl azt, hogy e nyolc 

lap szerves egységet alkotott volna a kódex els  részével, az ívfüzetek elrendezése is 

valószín tlenné teszi. A Lex Űajuvariorum a kódex 117. lapjának verzóján végz dik. Az 

ezt követ  118. lap üresen maradt. Ez a két lap alkotja a kötet 1Ő. ívfüzetét, holott eddig 

egyetlen kivétellel minden ívfüzet 8 lapból állt. Láttuk, hogy a másolók a kódexben 

olvasható els  négy m  írásakor az egyes szövegek között legfeljebb egy oldalt hagytak 

üresen. A csonka ívfüzetb l, amelynek egyik lapja ráadásul üresen is maradt, illetve 

abból, amit az államalapító király törvényeinek másolatáról eddig megállapítottunk, az 

következik, hogy a kódex eredetileg a Lex Űajuvariorummal végz dhetett, a 1Ő. ívfüzet 

utolsó lapjai pedig üresen maradtak. Ezeket minden bizonnyal akkor emelték ki a 

kötetb l, amikor az istváni dekrétumokat utóbb a bajor törvény mellé helyezték.128
 

Els  királyunk törvényeinek kötetbe f zésével azonban csak megkezd dik 

azoknak a lapoknak és szövegeknek a sora, amelyek a kódex legrégibb formájában 

aligha szerepeltek.
129

 A következ , 127–13ő. lapokat magában foglaló, több rövidebb 

szöveget tartalmazó,130
 16. ívfüzet eredetileg 10 lapból állt, de ebb l a legels t – 

feltehet en, mert üres volt – jól láthatóan levágták. Mind az ezeken dolgozó másoló 
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 A Lex Bajuvariorum: Uo. fol. 72r–117v. 
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 A kivételt a Ő1–Ő8. lapokat magában foglaló 6. ívfüzet jelenti, ezeken a lapokon 23 sornyi szöveg 
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Krusch: Die Lex Bajuvariorum 75–76. 
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 Vö. Wattenbach: Reise nach Österreich 643.; Krusch: Die Lex Bajuvariorum 75. 
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 Ezeket tételesen felsorolva lásd Mordek: Bibliotheca capitularium 1–2. 
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keze, mind a másolatok szövegtükre élesen eltér a kézirat els  részét l. Ezt követ en, a 

136. laptól egészen a kódex végéig ismét szabályos, 8 lapból álló ívfüzetek 

következnek, oldalaikon Vilmos hirsaui apát (1069–1091) vitájával.131
 

Jánosi Monika feltevései közül az, hogy az István-féle törvények másolatának 

eredete a kódexben szintén megtalálható Lex Űajuvarioruméval rokon lehet, és esetleg 

mindkét szöveg egy id ben, Péter uralkodása idején került volna ki az országból, majd 

ezek egy 12. századi másolata került volna a most vizsgált kódexbe, az eddig írtak 

alapján kizártnak tekinthet . Ahogyan sajnos egy másik hipotézise is, mely szerint 

amennyiben a hazai törvényeket író scriptor kezét esetleg a kódexben foglalt egyéb 

másolatokban is azonosítani lehet, feltehet  lenne, hogy a másolat már Ausztriában 

készült.132
 Mindezekért azonban a közel két évtizede elhunyt kutatót semmiképp nem 

érheti kritika. 

Jánosi vizsgálataiba még az admonti kolostori könyvtár állományáról a 1Ő. 

század második felében készült inventárium két variánsát is bevonta. (Több hasonló 

összeírás Admontra vonatkozóan a középkorból nem maradt fenn.) Ezekben szerepel 

egy, a 712. számú kódexszel egyértelm en azonosítható leírás, ám ez több ponton eltér a 

kötet jelenlegi tartalmától.133
 Miután a leírás Jánosi könyvében nem szerepel, a 

könnyebb érthet ség kedvéért szó szerint idézem: „Item de perfeccione iusticie, incipit 

’Sanctis patribus’, in eodem [ti. libro] de natura summi boni et Remigius de natura 

psalmorum et leges Iustiniani et super cantica et super apocalipsim et vita Wilhelmi 

abbatis.”134
 Jánosi e leírás alapján úgy vélte, vagy az összeírás készít je nem ismerte fel 

sem a Lex Bajuvariorum-ot sem az istváni törvényeket és tévesen Iustinianus 

törvényeiként azonosította a szövegeket, vagy – és ezt tartotta valószín bbnek – azok az 

inventárium készítésekor még nem voltak a kódexbe kötve.135
 A kódexr l el ször leírást 

készít  Wattenbach szintén úgy vélte, hogy az inventárium elkészülte után valamikor 

még szövegeket emeltek ki a kötetb l, és azok helyére más m veket f ztek be. E 

kiemelt szövegeken Iustinianus törvényeit, illetve a super cantica  és a super 
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 űsak a legutolsó, 20. ívfüzet (fol. 160–165.) csonka. A vita  szövege ugyanis a 16Ő. lap rektóján véget 
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apocalipsim címmel felvetteket értette.136
 űsakhogy, mint láttuk, az ívfüzetek, az 

el vonalazás és a részben azonos scriptorok alapján a bajor törvények másolatának a két 

Szent Ágoston-m vel és a zsoltárkommentárral egy id ben kellett készülnie, vagyis az 

inventáláskor a kötetben már benne kellett lennie. űsakis arról lehet szó tehát, hogy azt 

tévesen a bizánci császárnak tulajdonította az összeírás készít je. Ez pedig korántsem 

lehetetlen. A 712. kéziratban foglalt Lex Űajuvariorum-variáns ugyanis meglehet sen 

távol esik az eredeti textustól. A címében – Incipiunt capitula de libri legis institutione 

que ad clerum pertinent seu ad ecclesiastica iura  – semmi nem utal a bajor jogra.
137

 Az 

ezt követ  prológus részei az eredetivel felcserélt sorrendben állnak; a szöveg els  

soraiban két római császár neve is említtetik, bajor törvényekr l pedig az el szó ezt 

követ  részében nem esik szó.138
 Ha azonban a összeíró Iustinianus törvényeinek 

titulálta is a Lex Űaiuvariorum-ot, ez – mint láttuk – sajnos nem jelenti magától 

értet d en azt is, hogy ekkor már Szent István dekrétumai a kódexben voltak.139
 

Mindebb l az következik, hogy – legalábbis újabb források felfedezéséig, amire 

nincsen túl nagy esély – le kell mondanunk arról, hogy e nagyon jelent s hungarikum 

provenienciájáról bármi biztosat megtudjunk. Másként szólva azt, hogy ezen egyetlen 

fennmaradt 12. századi másolat Magyarországon készült-e és jutott kés bb, bizonytalan 

id pontban Admontba, vagy már a 11. században elkerült hazánkból egy (vagy több) 

kézirat, melyek egyikét kés bb Admontban lemásolták, nem lehet eldönteni. Ily módon 

a vizsgálatom csupa negatív eredménnyel zárult. Mivel azonban, mint a dolgozat VI. 

fejezetében látni fogjuk, ez a kézirat – korán túlmen en is – okkal tartható a Szent 

István-i törvények legarchaikusabb variánsa fenntartójának, fontosnak tartottam róla e 

kimerít  leírást elkészíteni. Annál is inkább, mert így sikerült Jánosi Monikának korai 

halála miatt lezárni már nem tudott kutatásait egy fontos ponton befejezni.  

 

 

2. Budai János kódexe140
(1406) 
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Err l a kéziratról els ként Kollár Ádám, a bécsi császári könyvtár igazgatója tett 

említést. A manuscriptum ekkor a császári könyvtár még nem recenzeált kódexei között 

volt megtalálható. A kódex utolsó lapján olvasható bejegyzés szerint 1Ő06-ban másolták 

Űudai János esztergomi kanonok, barsi f esperes utasítására.141
 Űatthyány Ignác erdélyi 

püspök Leges ecclesiasticae regni Hungariae cím  hatalmas munkájának 178ő-ben 

megjelent els  kötetében röviden leírta a kódex tartalmát: eszerint Szent István két 

törvénykönyve, Szent László dekrétumai, a L rinc-féle esztergomi zsinat határozatai, 

továbbá Kálmán király II. törvénykönyvének három kapituluma volt benne, amelyekkel 

a 1ő. század elejér l valónak nevezett pergamenkézirat véget ért. A már halála után 

megjelent második kötetben ennek alapján adta ki Szent István törvényeit. Űatthyány és 

Kollár után a kéziratról többé senki nem adott hírt, kés bb az utóbbit vádolták az 

eltulajdonításával. Szerencsére azonban még Kollár könyvtárigazgatósága alatt 

másolatot is készítettek a szövegér l, ez pedig máig fennmaradt, és jelenleg a Magyar 

Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában található.
142

 

A fenti összefoglalás Jánosi Monika kutatási eredményein alapszik, aki a Szent 

István törvényeit fenntartó kódexek után nyomozva tisztázta az elt nt manuscriptum 

történetét, és megtalálta annak Kollár-féle másolatát.143
 Az elmúlt évtizedben még 

ketten foglalkoztak a kézirattal, és kiegészítették, illetve módosították megállapításait. 

Egyikük, Havas László az Intelmek új, korszer  kritikai kiadását elkészítvén úgy találta, 

hogy az elveszett Budai-kódex szövege valójában két, egymástól független változatban 

is fennmaradt: egyfel l Űatthyány kiadásában, másfel l a Kollár-féle másolatban.144
 

Jánosi ellenben – Endlicher nyomán145
 – fejtegetései végén némiképp váratlanul arra 

jutott, hogy Űatthyány nem az eredeti, hanem a Kollár-féle kópia alapján közölte az 

                                                 
141

 „Anno Domini MűűűűVI die XVII. Mensis Aprilis completus est iste liber Rationalis ad gloriam Dei, 
et mandatum Domini Magistri Iohannis de Buda canonici ecclesiae Strigoniensis et archidiaconi 

Űorsiensis.” 
142

 MNL OL I 7, Nr. 55. (Analecta diplomatica pro historia Hungariae, 2. kötet) 
143

 Jánosi: Corpus Juris 10–14., 142–145.; Jánosi: Kódexek 228–231. 
144

 Havas: Intelmek LXXI–LXXV. 
145

 Endlicher: Gesetze 32., ahol a következ  olvasható: „űodex Kollarianus membranaceus saeculi XV. 
ineuntis, olim in bibliotheca palatina Vindobonensi sub sign. Rec. 414. asservatus, nunc deperditus. 

Citatur secundum editionem Ign. Batthyany (Legg. Eccles. II. 54–68.), iuxta apographum Kollarii 

expressam.” – Hogy azonban Endlicher mib l következtetett arra, hogy nem az eredeti Űudai-kódex volt 
Űatthyány közlésének alapja, az nem világos. Űatthyány m vében az idézett helyen erre semmiféle utalás 
nincsen. Emellett Endlicher könyvében néhány oldallal korábban arról ír, hogy ugyan a Űudai-kódex 
elt nt, de éppen Űatthyány pontos lenyomatából részben ismert – Endlicher: Gesetze 1Ő., a Kollár-féle 
másolat említése nélkül. 
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istváni törvények szövegét, vagyis az eredeti Űudai-kódex szövege fenntartójának csak a 

18. századi kéziratos másolatot lehet tekinteni.146
 

Más szempontot vetett fel Körmendy Kinga, aki a kódexszel az esztergomi 

kanonok Űudai János személye kapcsán találkozott. A már idézett bejegyzés alapján arra 

a következtetésre jutott, hogy a kódex a törvényeken kívül egy egyházi 

szertartáskönyvet is tartalmazott, Kollár azonban – jogtörténész lévén – err l nem 

készíttetett másolatot.147
 Mivel a kópiából tudjuk, hogy Szent István törvényei a kódex 

1. lapjának rektóján kezd dtek,148
 Kálmán zsidótörvényei pedig a 1ő. folió verzóján 

voltak olvashatók,149
 a szertartáskönyv csakis a kézirat második felét alkothatta.150

 A 

kérdés egyel re eldönthetetlen, az eredeti kéziratnak ugyanis mindeddig egyik része sem 

bukkant el . 

 

 

3. Thuróczy-kódex (15. század második fele, legvalószínűbben 1467) 

 

Ez a quarto alakú kézirat már régóta ismert a hazai középkorkutatók körében. Ezt nem 

csupán annak köszönheti, hogy a Szent Istvánhoz, Szent Lászlóhoz és Könyves Kálmán 

korához kötött világi és egyházi törvényalkotás összes emlékét magában foglalja, hanem 

els  69 lapján a 1Ő. századi krónikaszerkesztmény egyik variánsa is megtalálható.151
 (A 

kéziratnak a Thuróczy-krónikához semmilyen köze nincs.) Az említett szövegek máig 

használt kritikai kiadásai kivétel nélkül idézik a kéziratot.152
 A 18. században másolatot 

is készítettek róla, amely a budapesti Egyetemi Könyvtár Kaprinay-gy jteményben 

található.153
 Elkészültét a 1ő. század második felére datálják, eredetér l pedig 

mindeddig csupán annyit tudtunk, hogy miel tt a bécsi császári könyvtárba került volna, 

a bécsi jezsuita kollégium tulajdonában volt.154
 A továbbiakban egy, a kódex ismeretlen, 

16. századi történetének egy szakaszára fényt vet  adatot  fogok értelmezni.155
 

                                                 
146

 Jánosi: Kódexek 231. 
147

 Körmendy: Studentes 68. 
148

 MNL OL I 7, Nr. 55., pag. 147. 
149

 uo. 105. 
150

 Vö. Körmendy: Studentes 66–69. 
151

 OSzKK Cod. Lat. 407. – Bartoniek: Codices 367., a kódex tartalmának pontos kiadásával. 
152

 Závodszky: Törvények 129.; Bartoniek: Admonti kódex Ő9.; Domanovszky: Chronicon 232.; Balogh: 

Libellus 616.; Sawicki: Studia 62.; Havas: Intelmek LXI–LXII., XCVI. – korábban Endlicher: Gesetze 32. 
153

 Domanovszky: Dubnici krónika 238. 
154

 Bartoniek: Codices 367. 
155

 Ű vebben lásd Mikó: Thuróczy-kódex. 
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Az alább ismertetésre kerül , törzsanyagát tekintve 1őő0 körül összeállított 

l csei „III.” számú kézirat ő–7. lapjain egy rövid krónika található, amely a magyarok – 

illetve a velük azonosított hunok – történetét az egyes uralkodók sorrendjébe rendezve 

1514-ig foglalja össze.156
 A kódex scriptora azonban nem elégedett meg a rövid 

krónikaszöveg egyszer  lemásolásával, hanem valamilyen más forrásból igyekezett azt 

kiegészíteni, pontosítani. Ezt zömmel marginális jegyzetek formájában tette meg, 

néhány esetben pedig a már lemásolt sorok közé írt.  

Miután e rövid glosszák konkrét adatokat (évszámokat, neveket) is említenek, 

legcélravezet bbnek bizonyára az t nne, ha ezeket a 16. század közepénél korábban 

készült számos különböz  krónikavariánsban próbálnánk azonosítani. űsakhogy ennél 

az egyoldalú, így kissé bizonytalan metódusnál biztosabbat (legalábbis látszólag 

biztosabbat) is követhetünk: a scriptor ugyanis egy helyütt meg is nevezte a forrását. V. 

István uralmáról szólván a rövid krónika a kés bbi Károly Róbert származását is 

ismerteti. Az utóbbira vonatkozóan a másoló a következ  megjegyzést tette: Istum papa 

libenter ingessisset pro Andrea < rege>  sequenti, sed non successit, ita notatur in libello 

cronico Mattiae regis.
157

 

Mátyás „krónikás könyveként” több m vet is gyanúba vehetünk. Mindenekel tt 

Thuróczy János 1Ő88-ban két kiadásban is megjelent krónikáját, továbbá a Hess-féle 

Budai Krónikát, esetleg még Űonfini Magyar történetét is, amelynek els  három decasát 

már 1őŐ3-ban kiadták nyomtatásban.158
 Tüzetesebb vizsgálat után azonban mindhárom 

lehet séget el kell vetnünk. 

 

1. A Thuróczy-krónika használatát kizárják mindenekel tt az alábbi, kronológiai 

jelleg  különbségek: 1. a hunok pannóniai bevonulásakor Thuróczy Damasust nevezi 

meg római pápaként, míg a kézirat glosszájában Coelestinus szerepel. 2. A magyarok 

pannóniai bevonulásának (a honfoglalásnak) dátumául a Mátyás-kori történetíró a 744. 

évet adja meg, míg a kéziratban a 677. szerepel. 3. Thuróczy szerint Attila király halála 

                                                 
156

 A „huntörténet” minden bizonnyal Kézai Simon gestája nyomán épült be a magyar 
krónikaszerkesztménybe, értelemszer en leghamarabb a 13. század utolsó évtizedeiben. A Űudai, ill. a 

Képes Krónika családjának legkorábbi ismert kézirataiban már megtaláljuk. Így alakult ki a kés bbiekben 
meghatározó „kett s” krónikaszerkezet. Vö. Kristó: Történetírás 72–74. 
157

 Jóllehet a libellus szót szerencsésebb lenne a „könyvecske” szóval fordítani, a továbbiakban is Mátyás 
„krónikás könyvér l” fogok beszélni. Nem kétséges ugyanis – mint ezt látni is fogjuk–, hogy a kicsinyít  
alakkal a scriptor csupán a krónikát magában foglaló kódex vagy nyomtatvány kis méretére célzott, nem 
pedig a szöveg rövid, kivonatos jellegére. 
158

 Mályusz: Thuróczy-krónika 92–97.; Boreczky: Thuróczy-krónika; V. Ecsedy: Könyvnyomtatás 19–25.; 

Kulcsár: Antonio Űonfini 103. A Mátyás-kori historiográfiára összefoglalóan lásd Tringli: Magyar 

történetírás. 
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és a magyarok második bevonulása közt 301 esztend  telt el, a kézirat szerint viszont 

csupán 104. 4. A honfoglalás idején uralkodó római (bizánci) császár Thuróczynál V. 

Konstantin, a kódex scriptora viszont III. Konstantint jegyezte fel.
159

 

 

2. Éppígy valószín tlen a Űudai Krónika felhasználása is: 1. a honfoglalás ideje 

az snyomtatványban 888-ra esik, a kéziratban a már említett 677. év áll. 2. Az ekkor 

regnáló római császárról és pápáról a Mátyás-kori szöveg mit sem tud. 3. A Budai 

Krónika tudomása szerint II. András királyt Váradon temették el (ugyanez áll a rövid 

krónika kézirataiban is), a kódex vonatkozó glosszája viszont az egresi temetésre utal.160
 

 

3. Űonfinit, mint a glosszák esetleges forrását, szintén kizárhatjuk. Amellett, 

hogy a humanista a fent idézett kronológiai különbségekben Thuróczyt követi, legyen 

elég csupán egyetlen további jelent sebb eltérést kiemelni: IV. Űéla király sírversét, 

amelynek szövegét mind a Űudai, mind a Képes krónika családja meg rizte, Űonfini 

csak megemlíti.161
 A l csei kézirat scriptora azonban az egész epigrammát feljegyezte a 

lapszélen. 
 

Amennyire elütnek a feljegyzések a három legvalószín bb kútf t l, olyannyira 

egyöntet en rajzolják meg egy másik lehetséges forrás körvonalait. Ez pedig nem más, 

mint a 1Ő. századi krónikaszerkesztmény azon változata, amely a Képes Krónika 

családjához sorolt kéziratokból ismert mindmáig. A glosszákból fentebb kiemelt adatok 

ebben és csakis ebben a Nagy Lajos-kori krónikaszintézisben találhatóak meg.162
 Ennek 

alátámasztására pedig – dacára a feljegyzések sz kszavúságának – máris további érveket 

lehet el sorolni. Az egyik els  kommentár úgy szól, hogy  „a magyarok Kámtól, Noé 

megátkozott fiától”, „mások szerint viszont Jáfett l” származnak. A Űudai Krónika 

családja és Kézai kámita hagyományával vitatkozó jáfetita genealógia a Képes Krónika 

sajátja, és feltehet en ennek Nagy Lajos korában élt kompilátorától származik.163
 Még 

felt n bb, hogy egyes glosszák olyan 11–12. századi eseményekr l emlékeznek meg, 

amelyek a Űudai Krónika családjának és Kézai m vének még aránylag biztosan 

elkülöníthet  V. István-kori rétegében már nem voltak benne, és amelyeket valószín leg 

                                                 
159

 Az idézett adatok: 1. Chron. Hung. I. 33., II/1. 85. 2. Uo. I. 60., II/1. 148–149. 3. Uo. 4. Uo. 
160

 Az idézett adatok: 1. SRH I. 286. 2. Uo. 3. SRH I. 466., SRH II. 339. 
161

 Rerum Ungaricarum Decades 1. 2. 198. (I. 55.); 1. 9. 2. (I. 178.); 2. 8. 394. (II. 185.); SRH I. 470. 
162

 A 1Ő. századi krónikaszerkesztmény(ek)re összefoglalóan lásd Kristó: Történetírás 78–88. 
163

 Domanovszky: Űudai Krónika 73ő–739.; Horváth: Stílusproblémák 269.; Kristó: Anjou krónikáink 
484–485. 
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a Képes Krónika – korunkra nem maradt – eredeti variánsának szerkeszt je toldott 

(vissza?) a szövegtörzsbe.164
 Ilyen például az a tudósítás, mely szerint Szent László 

Álmos herceget szánta utódjául, nemkülönben, hogy II. István halála el tt szerzetesi 

ruhát öltött, vagy akár az, hogy II. Géza idején nagy éhínség volt Magyarországon.165
 

Az idézett adatokból kirajzolódó képet még egy további érvvel is meg lehet 

támogatni. Mint említettem, a l csei kódex rövid krónikája 1ő1Ő-ig követi a királyság 

történetét. A másoló Mátyás király „krónikás könyvét” már az störténet kapcsán 

használni kezdte, majd a kés bbiekben is szinte minden egyes uralkodóról feljegyzett 

olyan adatokat, amelyek a rövid krónikából vagy hiányoztak, vagy attól eltértek. A 

glosszák folyamatos sora azonban Károly Róberttel megszakad. Épp itt szakad meg a 

Képes Krónika történetvezetése is. Úgy vélem, a mondottak alapján biztosra vehetjük, 

hogy az a m , amely a ma L csén rzött törvénygy jtemény kompilátorainak a 16. 

század közepén a kezébe került – és amelyet k Mátyás „krónikás könyvének” 

aposztrofáltak – egy, a Képes Krónika családjához tartozó kézirat volt. Ez pedig – 

hasonlóan a máig fennmaradt példányokhoz – utolsó fejezeteiben Károly Róbert 

uralmáról számolt be. 

A továbbiakban két kérdésre kell választ találni. Az els , hogy vajon mi okból 

köthettek az 1őő0-es években Mátyás királyhoz egy, a 1Ő. század els  felének 

eseményeivel megszakadó krónikakéziratot. A másik pedig, hogy e rejtélyes 

manuscriptum – jóllehet szövegéb l csak rövid, pár szavas kivonatokat (sajnos pár 

kivételt leszámítva nem is szó szerinti idézeteket) ismerünk – azonosítható, vagy 

legalább rokonítható-e bármely máig fennmaradt Képes Krónika-variánssal. Az els  

kérdés egyszer bbnek hangzik, mégis a másodikra könnyebb válaszolni. 

Közismert, hogy a Képes Krónika családját öt kézirat alkotja, amelyek közül 

négynek a szövege vitán felül csonka: még a Károly Róbert uralmáról szóló fejezetek 

közben, egy-egy mondat közepén megszakadnak. Egyedül a most tárgyalt Thuróczy-

kódex jut el a király haláláig.166
 És itt máris egy fontos adatra lelünk. A l csei kézirat 

utolsó glosszája azt rögzíti, hogy Károly Róbert 32 évig uralkodott. E helyütt a scriptor 

kétségkívül a rövid krónika azon állításával vitatkozik, hogy a király Ő2 évig állt az 
                                                 

164
 A betoldásokra (Domanovszky szavaival: interpolációkra) lásd Domanovszky: Űudai Krónika 7Ő1–752. 

és 810–831.; Uő: Kézai 130–133.; Uő: Interpolationen. Eredményeinek id tállóságát méltatta Gerics: 

Domanovszky 9. Ugyanezt támasztotta alá újabban a 11. század vonatkozásában Sz cs Tibor kit n  
tanulmánya is: Szőcs: Krónikaszerkesztmény. Az interpolációk – a ma ismert krónikaszerkezetbe való – 

„betoldását” Ákos mesterhez kötötte Györffy: störténet 199–200. Összefoglalóan lásd Thoroczkay: 

Krónikakompozíció. 
165

 SRH I. 419., 445., 457. 
166

 SRH I. 231–233. 
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ország élén. űsakhogy a glosszában rögzített információt egyedül a Thuróczy-kódex 

tartalmazza – hiszen a Nagy Lajos-kori szerkesztés szövege ezt a király halála kapcsán 

rögzítette.167
 Fontos arra is utalni, hogy a vonatkozó szövegrészlet a krónikacsalád ma 

ismert további négy kézirata közül háromban (a díszkódexben, továbbá a Teleki- és a 

Csepreghy-kódexekben) biztosan nem volt benne, hiszen ezek közös, 1Ő. századi „ se” 

egy eleve csonka variáns lehetett.168
 E köteteket ennélfogva a további elemzésb l 

kizárjuk. A negyedik, a 1ő. század végér l való Űéldi-kódex variánsa szintén nem teljes: 

míg az el bbi három manuscriptum textusa egységesen a Űazarad elleni hadjárat leírása 

közben szakad meg, ennek szövege már a Zách-merénylet alatt megcsonkul.169
 Azt 

viszont, hogy eredetileg e verzió is a havasalföldi hadjárat leírása közben ért véget, 

bizonyítani nem lehet.170
 Figyelmemet a következ kben mégis kizárólag a Thuróczy-

kódexre fordítom, mégpedig azért, mert ebben a krónikaszövegen kívül az említett 

törvények is benne vannak, vagyis a krónikaszövegt l függetlenül is feltehet , hogy a 

l csei kódex kompilátorainak kezében lehetett. A kérdést tehát úgy fogalmazom át: 

lehet-e a Thuróczy-kódex Mátyás király egykori „krónikás könyve”? 

Szó esett már róla, hogy a glosszák kevés szószerinti idézetet tartalmaznak. 

Mégis van néhány adatunk – f ként nevek – amelyeket a Thuróczy-kódex olvasataival 

összevethetünk. (L = l csei kézirat, Vő: Thuróczy-kódex) 

 

1. Valentis imperatoris L, V5 (SRH: Valentini Vő, hibásan); 2. Hunor] Hunior L, 

V5 (SRH: Hunor Vő, hibásan)171
; 3. Kusid] Kysid L, V5; 4. Zabolch] Zoborch L, V5 

(SRH: Zoborech Vő, hibásan); 5. Vrs] Vis L, V5 (SRH: Vrs Vő, hibásan); 6. Zuatapolog 

L, V5; 7. Egrus] Egres L, V5 
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 Uo. 503. Ugyanezen adat (b vebb formában) megtalálható a 1Ő. századi, ún. „Acephalus” és a 1ő. 
századi Sambucus-kódexben is, ezek azonban – lévén a Űudai Krónika családjának tagjai – nem jöhetnek 
számításba mint a glosszák forrásai (lásd uo. 228.).  
168

 Domanovszky: Budai Krónika 729–73Ő. A közös sforrás feltehet en 13ő8 után, de egyúttal 
mindenképp korábban íródott mint a ma ismert díszkódex, amelynek megszületését 137Ő el ttre teszi a 
szakirodalom, lásd Veszprémy: Képes Krónika 1Ő., vö. Marosi: Kép és hasonmás 32. 
169

 SRH I. 496. 
170

 Mivel a vonatkozó irodalomból (Domanovszky: Dubnici Krónika 237–238.; Varjú: Adatok 37.; SRH I. 

232.) nem derült ki egyértelm en, milyen értelemben csonka e krónikavariáns, magam is megvizsgáltam a 
kódexet az Egri F egyházmegyei Könyvtárban. (Jelzete: U

2
 III. 1.) A szöveg valóban megszakad a 

Domanovszky által jelzett helyen, ám nem azért, mert a másoló el tt fekv  minta e helyütt ért véget, 
hanem mert négy lapot utóbb kimetszettek a kötetb l. Hogy a textus folytatódott, két okból is egyértelm . 
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SRH I. 248.; 3. uo. fol. 12v, SRH I. 288.; 4. uo. fol. 13v, SRH I. 290.; 5. uo. fol. 14r, SRH I. 292.; 6. uo. 

fol. 12v, SRH I. 288.;  7. uo. fol. 59v, SRH I. 466. 
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Mindezek csak kiemelt példák, mégis felhívják a figyelmet számos, a 

tulajdonnevek írásában mutatkozó egybeesésre a két kézirat között. Ezek jelent sége 

pedig semmiképp sem elhanyagolható, hiszen kéziratos szöveghagyományozódás esetén 

– mint köztudott – épp a nevek alakjában fordulnak el  leggyakrabban olvasati 

eltérések. Ráadásul annak ellenére mutatkoznak e közös olvasatok, hogy a l csei 

kódexben a rövid krónika els  része (fol. ő.) – a glosszákkal együtt – nem eredeti 

formájában, hanem egy, még a 16. században lemásolt és kicserélt bifolió els  lapján 

maradt fenn.
172

 Van azonban néhány olyan eset is, ahol a kézirat eltér a Thuróczy-

kódext l. 

 

1. primus ingressus: CCCLXXIII V5] CCCLXXV L; 2. Kwnd V5] Ciund L; 3. 

Saarus V5] Sarus L; 4. Zogzard V5] Seszard L
173

 

 

E különbségeket éppúgy okozhatta másolói figyelmetlenség, mint az, hogy a 

l csei kézirat scriptora – jóhiszem en – korrigálni igyekezett a textust. A Károly Róbert 

uralmának idejére vonatkozó adat, továbbá a felsorolt példák alapján annyi már biztosan 

állítható, hogy a l csei kódex marginális krónika-glosszái a Képes Krónika családjának 

szövegét máig rz  manuscriptumok közül a Thuróczy-kézirat variánsára hasonlítanak a 

legjobban. Lehet-e fél évezred távlatából ennél többet mondani? 

Annak lehet ségét, hogy valóban a szerkeszt k kezében lehetett a híres 1ő. 

századi kézirat, két, jogi széljegyzet is alátámasztja. A Thuróczy-kódex – az utolsó négy 

kánont leszámítva – tartalmazza az ún. I. esztergomi zsinat határozatait. E szöveg mellé 

a kötet egy kés bbi, 1ő17 utáni használója két rövid kommentárt illesztett, amelyekben a 

Tripartitumra hivatkozott. E két glossza pontosan ugyanezen a helyen olvasható a l csei 

kéziratban is, csakhogy itt a dekrétumszöveget, illetve a feljegyzést másoló kéz egy és 

ugyanaz.
174

 

De lehet-e vajon a l csei kódex krónikaglosszáinak segítségével bizonyítani is, 

hogy valóban a ma Thuróczy-kódexként ismert kötetet használták a 16. századi 

gy jtemény összeállítói? Mindenekel tt kétségtelen, hogy e feljegyzéseket a 

kompilátorok nem a rövid krónikával egy forrásból vették át. Még az a lehet ség sem 
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engedhet  meg, hogy bár a két szöveg eredetileg különböz  kútf kb l származott, a 

l csei kézirat közvetlen mintájában már együtt szerepeltek. Kizárja ezt a glosszák 

meglehet sen „összevissza”, gyakran a már lemásolt szöveg sorai közé való, 

nyilvánvalóan utólagos beillesztése. Ha ezek forrása nem a ma Thuróczy-kódexként 

ismert kötet volt, a következ  feltevésekkel kell számoljunk: egyfel l a 

kompilátoroknak rendelkezésükre állt a Mátyás-kori kéziratban szerepl  törvények egy 

része másolat formájában. Emellett a kezükben volt egy, a Képes Krónika szövegét 

Károly Róbert haláláig fenntartó kézirat – Mátyás „krónikás könyve” –, amely ugyan 

még olyan részletekben is, mint a tulajdonnevek írásmódja, nagyban hasonlított a 

Thuróczy-kódexre, mégsem az volt. E meglehet sen „nyakatekert” ötlet áthidalására 

felvethet , hogy valamikor a Hármaskönyv megjelenését követ en a Thuróczy-kódex 

egészér l másolat készült, amelyben már szerepeltek a Werb czy m vére utaló 

kommentárok is, és ez a mára fenn nem maradt kézirat került a l csei kódex 

szerkeszt inek kezébe, akik e kötetet – tegyük hozzá – valamiért megtették Mátyás 

király „krónikás könyvének”. Az elképzelés alátámasztására azonban nincs semmiféle 

adatom. 

Van azonban a Thuróczy-kódex krónikájában egy rövid, mindössze három 

szóból álló bejegyzés, amely nem a kéziratot végigíró 1ő. században élt scriptortól, nem 

is a Tripartitum-utalókat készít  16. századi kézt l, hanem egy harmadik tulajdonostól 

származik. A feljegyzés önmagában érdektelen – Domanovszky fel sem tüntette kritikai 

kiadásában – esetünkben azonban kiemelt fontosságú lesz.  

Az 1241-es tatár támadás megörökítésér l van szó. Nézzük a Thuróczy-kódex 

leírását: 

 

„Anno Domini MCCXLI-o ipso Bela regnante Mangali sive Tartari [deuastarunt totam 

Hungariam]. 

Adventus primus Tartarorum 

Ipso Bela regnante Mangali sive Tartari cum quinquies centenis milibus armatorum regnum 

Hungarie invaserunt. [...]”175
 

 

Az alapszöveg hibás: az els  mondat befejezetlen, és rossz helyen töri meg a 

rubrum. Ez vezethetett arra egy ismeretlen, kés bbi kézirat-tulajdonost, hogy a 

deuastarunt totam Hungariam passzussal értelmessé tegye és befejezze a szöveget. 
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 Cod. Thur. fol. 59v 
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Ráadásul épp ennyi üres helyet talált is a sor végén. Lássuk a l csei kódex rövid 

krónikájának vonatkozó szakaszát: 

 

„BELA QVARTVS post obitum Andree secundi, patris sui, regnauit annis XXXIII, et mensibus 

VI, genuitque duos filios, Stephanum et Belam. Huius tempore Thartari (sive Mangali) deuastarunt totam 

Hungariam. [...]” 

 

A sive Mangali Mátyás „krónikás könyvéb l” származó beszúrás, a deuastarunt 

totam Hungariam azonban a rövid krónika törzsszövegéhez tartozik. (Fontos azt is 

kiemelni, hogy  az eddig kiadott variánsokban vastaverunt/devastaverunt totam 

Hungariam alakok szerepelnek.)
176

 Miért kiemelt jelent ség  e három szó utólagos 

betoldása a Thuróczy-kódexbe? 

Eddig minden adat, amely a két gy jtemény közti rokonságra utalt, kivétel 

nélkül a kés bbi, 16. század közepén készült l csei kódexb l származott. E helyütt 

viszont felettébb meggy z  jele mutatkozik annak, hogy ez a kapcsolat nem pusztán 

áttételes, hanem közvetlen volt: a ma L csén rzött kézirat összeállításakor a 

kompilátorok el tt az utóbb Thuróczy-kódexként híressé vált manuscriptum is ott 

feküdt. Hogy a l csei kódex scriptora a tatárok bejövetelér l szóló részt Mátyás 

„krónikás könyvében” alaposan elolvasta, bizonyítja egyrészt, hogy a rövid krónika 

Thartari megjelölését a föléje írt sive Mangali beszúrással egészítette ki, ahogyan 

nemkülönben az is, hogy a margóra a mongol sereg ő00000-es létszámára, illetve a 

hároméves királyságbeli tartózkodására vonatkozó híradásokat is kijegyezte a b vebb 

szövegb l. Amikor a Thartari alakot pontosította, t nhetett fel neki a fentebb már 

idézett csonka sor, amelyet a rövid krónika éppen kiegészített mondata alapján 

befejezett és értelmezett. A mozaik eddig ismert kockái – a dekrétumokat és a Képes 

Krónika szövegét együtt tartalmazó kötet, a Tripartitum-utalók, az azonos címet visel  

törvénykönyvek, a Károly Róbert uralkodásának tartamáról szóló széljegyzet, a 

tulajdonnevek ortográfiájának gyakori felt n  egybeesése – így a helyükre kerülnek: 

nem kell elveszett vagy lappangó másolatok után nyomoznunk, Mátyás király „krónikás 

könyve” nem más volt, mint maga a Thuróczy-kódex. 

 

Arra az izgalmas kérdésre viszont, miért hozták kapcsolatba a kötetet Mátyással 

több mint fél évszázaddal a király halála után, sajnos nem tudtam megnyugtató választ 
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találni. A kódex keletkezési idejét – mint már utaltam rá – Űartoniek Emma a 1ő. század 

második felében határozta meg,
177

 álláspontjának helyességét pedig – tudomásom 

szerint – azóta sem kérd jelezték meg.178
 Mivel a kézirat provenienciája pontosan nem 

tisztázott, a datáláshoz alapul vett íráskép pedig – a scriptor vagy a scriptorium ismerete 

nélkül – ritkán tesz lehet vé évtizedes pontosságú datálást, a magam részér l 

Jakubovich Emil véleményét támogatom, aki – a kötetet autográfnak tekintve – a 

krónika prológusában olvasható évszámból kiindulva 1Ő67-re keltezte a manuscriptum 

elkészültét.179
 Az ívfüzetekben végig felbukkanó, körbe foglalt, kétkarú mérleget 

ábrázoló vízjel milliméter-pontos lemérését ugyan a kézirat quarto-formája nem teszi 

lehet vé, annyi mégis megállapítható, hogy annak mind alakja, mind mérete hasonlít a 

szintén 1ő. századinak tartott Űéldi-kódex lapjain látható formára, s t, ami ennél jóval 

fontosabb, hasonló vízjel az 1Ő73-ban kinyomtatott Űudai Krónika lapjain is 

felbukkan.
180

 

Mindeddig érthet  módon soha nem merült fel annak lehet sége, hogy a kötet 

valaha is a Corvina-könyvtárban lett volna: nincsen benne uralkodói címer vagy 

possessor-bejegyzés, és a – feltehet leg eredeti – 1ő. századi elüls  kötéstábla sem utal 

erre.
181

 Az új adat ismeretében azonban még ezt sem lehet egyértelm en kizárni. Semmi 

nem indokolja ugyanis, hogy a kötetet a Mátyás kapcsolatba hozták. A király neve sehol 

sem szerepel benne. A krónikaszöveg Károly Róber koráig tart, a törvényszövegek 11. 

századiak. Egyedül a krónika bevezetésében olvasható, a scriptor m ködési idejére 

utaló, már emlegetett 1Ő67-es évszám jöhet szóba, ez azonban édeskevés. Figyelembe 

vehetjük még a 16. században – különösen az ország három részre szakadása után – 

megélénkül  Mátyás-kultuszt is,
182

 ám esetünkben ezt sem érzem eléggé meggy z nek. 

Legvalószín bb feltevés az lehet, hogy a kódex a 16. század közepén olyan kötetek 

között volt, amelyekr l tudták, hogy a űorvina-könyvtárból származnak. Minderr l 

további adatok híján többet mondani nem tudok. Annyi viszont bizonyossá vált, hogy a 

Thuróczy-kódex a mohácsi csatát követ en még a Magyar Királyságban volt, és az 
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 Jánosi: Kódexek 232.; Maurer: Thuróczy-kódex.; Havas: Intelmek LXI., XCVI. 
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 Jakubovich véleményét (forrásmegjelölés nélkül) idézi Hóman: Forráskutatás I. 369. Ha nem is 
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 űod. Űéldianus pag. 7–8., 13–14., 133–134.; Borsa: Hess nyomtatványainak papírja 3. 
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ekkor nagy számban összeállított dekrétumkollekciók szerkesztése során – egy esetben 

immáron bizonyosan – hasznosították. A l csei kódex krónika-glosszái egy, az eddig 

ismertnél sokkal korábbi pillanatfelvételt mutatnak be e híres kézirat ismeretlen 

múltjából. 
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II. 16. századi törvénygy jtemények 

 

Az alább bemutatott törvénygy jtemények mindegyike a 16. században, a disszertáció 

els  fejezetében már bemutatott kodifikációs kísérletek eredményeképp jöttek létre. A 

kéziratokat nem elkészültük szerinti kronológiai sorrendben ismertetem, hanem, 

amennyiben egyes kötetek között egyértelm  kapcsolat van, azokat egymás után 

tárgyalom. A most következ  tizenhét kódexnél jóval több ilyesfajta kollekció maradt 

fenn, ezek mindegyikét azonban már csak terjedelmi korlátok miatt sincs mód elemezni. 

Ám számos olyan kötet is van köztük, amelyek még felvidéki (mai szlovákiai) 

levéltárakban rejt zhetnek, és amelyeket Kovachich óta nem vizsgált meg senki.183
 Arra 

azonban törekedtem, hogy a legnagyobb és legfontosabb gy jtemények mindegyike 

szerepeljen a jegyzékben, illetve mindazon kötetek is, amelyek a disszertációban 

hangsúlyos szerepet kaptak. Azért, hogy a nagyobb gy jteményeket jól el lehessen 

különíteni azoktól, amelyek összeállítói jól láthatóan nem törekedtek minden régi 

törvény összegy jtésére, hanem fontosabbnak tartották, hogy az „aktuális” joganyag 

legyen bennük teljes, ez utóbbi csoportból is bemutatok néhányat. 

Az, hogy egy-egy kötet leírása mennyire részletes, több tényez t l függ. Azokról 

a kéziratokról, amelyekr l mindeddig – sokszor nagy jelent ségük ellenére – kevés 

publikáció született, vagy a modern történettudomány számára teljességgel 

ismeretlenek, igyekszem b vebb jellemzést adni. Röviden ismertetem viszont azokat a 

példányokat, amelyekr l az elmúlt évtizedekben részletes leírások születtek – legfeljebb 

egy-egy újabb szempontra hívom fel a figyelmet. Az egyes kéziratok leírásához a 

felesleges ismétlések elkerülése végett csak abban az esetben mellékelek pontos 

tartalomjegyzéket, amennyiben ilyen az adott kötetekr l még nem készült. A 

tartalomjegyzékekben – szintén az ismétlések elkerülése végett – nem hivatkozom 

minden egyes törvénynél a űJH, a DRH, a DRMH vagy a MOE megfelel  köteteire, 

hiszen ezek évszám alapján könnyedén visszakereshet k. Azt ellenben, amikor egy-egy 

kézirat variánsa jelent sen eltér a kiadott szövegt l, minden esetben feltüntetem. 

Végezetül azt a néhány a kötetet, amelyet a két Kovachich még forgatott, ám mára 

elvesztek vagy legalábbis lappanganak, a gy jtésük legnagyobb részét végz  Márton 
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György kéziratos hagyatékában fellelt jegyzékek184
 alapján mutatom be, amelyek sokkal 

részletesebbek a nyomtatásban megjelent leírásaiknál.185
  

 

  

1. Nyárády János gyűjteménye (1513) 

 

Ez a folió méret  papírkézirat az OSzKK-ban lelhet  fel a űod. Lat. 322. jelzetet visel  

kötetben.186
 Korábban a kötet, miként ez a gerincén lév  címkéb l kiderül, a Fol. Lat. 

2277. jelzet alatt volt megtalálható, innét sorolták át kés bb – talán éppen Űartoniek 

Emma katalógusának készítésekor – a középkori kéziratok közé. Nem véletlen, hogy 

korábban nem ezek között volt a helye, ugyanis a kéziratot jelenlegi formájában egészen 

biztosan nem a középkorban állították össze, hanem legvalószín bben a 18. században, 

amikor ma is látható fehér b rkötését megkapta.187
 A kézirat jelenlegi formájában a 19. 

században Jankovich Miklós tulajdonában volt, ezt egyrészt az elüls  kötéstáblán látható 

kör alakú, „Jankovich gy jteménye. 1830.” köriratot visel  pecsét, másrészt ugyanezen 

kötéstábla bels  oldalán lév  ceruzával írt bejegyzés: „Acta publica regni Hungariae, 

sec. XVI–XVIII. collecta per Nicolaum Jankovich. Volum. I. Sec. XVI.” 

A köteten belül három nagyobb egységet lehet elkülöníteni. Az els  az 1–34. 

lapig terjed, és II. Ulászló 1Ő92., 1Ő9ő., 1Ő98., 1ő00. és 1ő0Ő. évi dekrétumait foglalja 

magában. A másoló nevét és a másolás id pontját is pontosan ismerjük abból a 

bejegyzésb l, amelyet az 1ő0Ő. évi törvény végén olvashatunk: „per Iohannem Nyarady 

litteratum anno millesimo quingentesimo tredecimo, feria quinta ante festum Beati 

Georgii martiris terminatum”.188
 Mind az öt törvényszöveg kétségkívül Nyárády keze 

munkája. A ma űod. Lat. 322. jelzet  kötetb l csak ezt a 3Ő lapot köthetjük Nyárádyhoz 

és az 1ő13. évhez. A lapok szélei elrongyolódtak, ezeket azonban mára restaurálták. Az 

is megállapítható, hogy a foliók eredetileg egy másik gy jteménynek voltak a részei, 

hiszen a jelenlegi 1. lap, amelyen Ulászló 1Ő92. évi dekrétuma elkezd dik, 33., a 

verzója pedig 3Ő. oldalszámmal van ellátva. Azt a lehet séget viszont, hogy Nyárády 

korábbi törvényeket is lemásolt, amelyek azon a 16 lapon voltak megtalálhatók, 

amelyek a mai kötetben nincsenek benne, kizárhatjuk. Az els  Ulászló-dekrétum címe 

                                                 
184

 OSzKK Fol. Lat. 139., OSzKK Fol. Lat. 170. I. köt. 
185

 Vö. Mikó: Festetics-könyvtár 363. 
186

 Bartoniek: űodices 279., a kézirat tartalmának leírásával. Vö. még Kertész: Kollár-kódex 321. 
187

 A kötés datálását lásd Bartoniek: Codices 279. 
188

 OSzKK Cod. Lat. 322., fol. 34v. 



 55 

fölött ugyanis ez áll: „In nomine Domini”, az 1ő0Ő. évi – tehát a kötetben foglalt utolsó 

– után pedig az el bbire rímel : „Deo gratias” megjegyzés. Azt, hogy a 

törvényszövegek lemásolására hol került sor, nem tudjuk.189
 

A mai űod. Lat. 322. második egységét öt lap alkotja, vagyis a kötet 3ő–39. 

foliói. Ez különböz  II. Ulászló-kori, illetve egy Mátyás-kori oklevél másolatait 

tartalmazza. Írásuk nem Nyárády keze, de, hogy ki volt a másoló, nem tudjuk. A lapok 

egyikén megfigyelhet , hat ágú csillagról lelógó, körbe foglalt kétkarú mérleget 

ábrázoló vízjel a Nyárády által írt lapokon is megtalálható,190
 tehát ezt az öt lapot is 

könnyen lehet, hogy 1ő13 körül írták tele. 

A mai kötet harmadik részét mintegy Őő üres lap alkotja, amelyeket azonban már 

minden bizonnyal az újkorban csatoltak az el bbiekhez, legvalószín bben egy id ben a 

jelenlegi kötés elkészültével. 

Számunkra a Nyárády által írt résznek egy szempontból igen nagy a jelent sége. 

Datált másolata bizonyítja ugyanis, hogy 1ő13-ban melyek voltak Ulászló érvényben 

lév  dekrétumai. Ezek pedig – a dekrétumnak nem tekinthet  1ő07. évi határozatokat 

leszámítva – pontosan ugyanazok, amelyek utóbb más kéziratokba, majd végül a Corpus 

Jurisba is bekerültek. Másként fogalmazva, jóllehet egyre több, eddig ismeretlen II. 

Ulászló-kori országgy lésre derül fény,191
 ezek között – legalábbis 1Ő90 és 1ő12 között 

– valószín leg nem volt több olyan, amelyen függ pecsétes dekrétumot is kiadtak volna. 

Az is felt n , hogy míg a Nyárády által lemásolt dekrétumok mindegyikéb l maradt 

fenn legalább egy eredeti, pecsétes példány is,192
 addig egyetlen másik, újonnan 

felfedezett országgy lési emlékb l sem került el  hasonló.  

 

 

2. Ilosvay-kódex (részint a 16. század első felében, nagyobbrészt 1544 körül, illetve 

1567 után) 

 

Az Ilosvay-kódex az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárába a Velencei 

Egyezmény végrehajtásával került, 1933-ban; jelzete: Fol. Lat. 4023. (Addig a bécsi 

Hofbibliothekban rizték [ma ÖNŰ], ottani jelzete űod. 8Ő96. volt.)193
 A törvények 

                                                 
189

 Nyárády kés bb Ung vármegye jegyz jeként mutatható ki: DF 28Ő07ő., DF 2639ő3. 
190

 Jól látszik pl. 17. folión. 
191

 Vö. az El szóban írtakkal. 
192

 Vö. Adatbázis. 
193

 Hoffmann: M kincsek kiállítása 289. 
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1584-es kiadásában fontos szerepet játszhatott: 1ő82-ben ajándékozta Telegdi Miklós 

Mossóczy Zakariásnak, amint err l a megajándékozott saját kez  bejegyzése tanúskodik 

az el tábla belsejére kasírozott lapon: „Hunc libru(m) a R(everendissi)mo Nicolao 

Telegdino | E(piscopo) Quinqueecclesien(si) accepi. | 1582 Zach(arias) E(piscopus) 

Nittr(iensis)”. E kódex lett kés bb hivatkozási alapja Űatthyány Ignác vádaskodásának, 

miszerint Mossóczy csupán az Ilosvay-kódexet használta volna fel a Corpus Iuris 

kiadásához. Err l a magát hosszan tartó, többekt l megismételt vádról igyekezett 

bizonyítani 193ő-ben Illés József, hogy alaptalan.194
 Mossóczy kiadásában ugyanis több 

olyan törvény is benne van, amely hiányzik az Ilosvay-kódexb l. Ráadásul a humanista 

püspök több helyütt konkrétan is hivatkozott az eltér  szövegvariánsokra. A disszertáció 

IV. fejezetében részletesen fogom elemezni a kérdést. Mossóczy mindenesetre sokat 

forgatta a kéziratot,195
 glosszázta, és egy helyütt a széljegyzetet szignálta is.196

 

Ugyancsak az  kezét l származhat a Szent István törvénykönyvéhez (az Intelmekhez) 

f zött két széljegyzet, pontos utalással Űonfini vonatkozó passzusaira.197
 

A könyvben kétféle lapszámozás fut. A gépi foliálás folyamatos. A régi, kézzel 

írott foliálás a mai fol. 38r-n kezd dik, és a fol. 3ŐŐ-ig tart. Az els  harminchat levelet 

azonban utólag, ceruzával foliálták, római számokkal, ráadásul az els  két levelet a 

könyvköt  fel is cserélte, feltehet en 1912-ben. A kódex elején az apparátus 

helyezkedik el: a részletes tárgymutató (fol. IIIr—XXXVIr), el tte pedig, a hajdani fol. 

Iv és IIr lappárján a rövid tartalomjegyzék. Ezek a részek gondosan, de láthatóan utólag 

készültek. Az egyes tételeknél egyébként nem a lapszámra, hanem az artikulusokra 

utalnak, nyilván a precízebb hivatkozások végett; mindenestre elképzelhet , hogy a 

foliálás akkor még nem létezett. A legutoljára, de legelölre beillesztett tartalomjegyzék 

azonban már a folioszámokra utal. Sajnos, a vízjelek vizsgálata nem vezetett 

eredményre: a harántpólyás, csillagos pajzs a legváratlanabb helyeken jelenik meg.198
 

Ennek segítségével nem lehet az egyes részek relatív kronológiáját megállapítani. A 

kódexet legalább kétszer restaurálták. El ször még Űécsben, 1912-ben (amint err l a fol. 

                                                 
194

 Illés: Ünnepi beszéd. Illés azzal érvelt, hogy Mossóczy kiadása és az Ilosvay-kódex törvénysora nem 
egyezik meg. Egyetlen rövid szakasz összevetéséb l is kiderül azonban, hogy szó nem volt az Ilosvay-

kódex mechanikus másolásáról: próbaképp Szent László els  törvénykönyvének els  öt artikulusát 
összehasonlítva több szórend-különbségre, s t eltér  szóhasználatra bukkanunk. Az átvétel vádja azonban 
a továbbiakban is él: Bartoniek: Fejezetek 127.; Havas: Intelmek LXVIII. 
195

 Ladányi: Ilosvay kódex 17Ő. 
196

 Fol. 62r. 
197

 Ladányi: Ilosvay kódex 17Ő. A fol. Ő6r-n az Intelmek kezdeténél, valamint a 30. capitulum mellett, a 

fol. 56r-n. 
198

 Ez a vízjel bukkan fel legtöbbször a 16. századi törvénygy jteményekben. Pelbárt Jen  szerint az egyik 
leggyakoribb vízjeltípus a 16. századi Magyarországon. – Pelbárt: Vízjeltitkok 31. 
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1r kézírásos bejegyzése tanúskodik), másodjára pedig az OSZK-ban. Ekkor kerültek el  

a gerinc hajdani etikettjeinek töredékei, amelyeket a háttábla belsejére kasíroztak. 

Összesen hat cédula, illetve cédulatöredék van ott, több könyvtárrendezés tanújaként.199
  

Kié volt eredetileg ez a kódex? Nem kizárt, hogy Telegdi Miklóshoz közvetlenül 

els  tulajdonosától, Ilosvay Istvántól került – Telegdi abban az évben lett a 

nagyszombati iskola tanára, amikor Ilosvay esztergomi prépostként meghalt.200
 Ha 

voltak is, a köztes tulajdonos(oka)t egyel re nem lehet meghatározni.201
  

Ilosvay 1524-ben a Űihar megyei (Váradhoz közeli) Mez telegden volt 

oltárigazgató.202
 1539-ben lett egri kanonok, s az egri káptalanban 1őŐŐ-t l 1őŐ7-ig a 

nagypréposti stallumot töltötte be.203
 Lehetséges, hogy Eger Habsburg-kézre kerülése és 

Oláh Miklós egri püspökké való kinevezése204
 késztette arra, hogy átmenjen Váradra, s 

Fráter György mellett tevékenykedjék. 1őŐ8. február 20-án III. Pál pápa megengedte, 

hogy Ilosvay István váradi kanonok – miután (címzetes) himeriai püspökké nevezte ki – 

Fráter György segédpüspöke legyen.205
 Úgy látszik, Fráter György h séges, megbízható 

embere volt, mert a barát 1őő0-ben Gyulafehérvárról t küldte Nádasdy Tamás 

helytartóhoz hírviv ként.206
 1557-ben nagyváradi olvasókanonok. Ebben az évben 

szekularizálták a protestáns rendek a nagyváradi káptalant; 1őő7. július 17-én foglalták 

le a kincstárat, az átadásnál Ilosvay nem volt jelen.207
 Ezután Nagyszombatba került, az 

oda menekült esztergomi káptalan fogadta be. Esztergomi prépostként halt meg 1őő9-

ben, és a nagyszombati Szent Miklós-templomban – a káptalan temetkez  helyén – 

helyezték örök nyugalomra.208
 

A kéziratról – jóllehet nagyon sokan elemezték már – alapvet  információk 

maradtak közöletlenek, így például máig ismeretlen címeres-feliratos kötése is. Ma is 

eredeti, fatáblás, barna b rkötés védi, vaknyomással (a középs  lemezeken itt-ott 

aranyozás nyomaival). Reprezentatív kötés: el tábláján felül a nagybet s címfelirat: 

DEűRETA · REG | NI · VNGARIE; a középs  mez  fölött az ANNO felirat, alatta 
                                                 

199
 A kódex restaurálási dokumentációja hat fotót tartalmaz, a két kötéstábla és a gerinc fotóit, restaurálás 

el tt és után. A gerincre alul és felül is cédulát ragasztottak, a tartalommal és a jelzettel. 
200

 Rozsondai – Muckenhaupt: Telegdi Miklós 28ő. 
201

 Illés József Oláh Miklóst tételezte fel az el z  tulajdonosnak, de ez egyel re nem bizonyítható. 
Szelestei Nagy László sem említi Oláh könyvtáráról szóló dolgozatában. – Szelestei: Oláh Miklós. 
202

 Bunyitay: Váradi püspökség III. Ő3ő–Ő36. Újabb adatot róla a kolozsmonostori konvent regesztái 
között sem sikerült találni. Vö. Jakó: Kolozsmonostori konvent. 
203

 Kovács: Egri egyházmegye 33. 
204

 Sugár: Egri püspökök 2Ő6–251. 
205

 Egyháztörténelmi emlékek V. 7. Vö. Bunyitay: Váradi püspökség III. 55–57. 
206

 Egyháztörténelmi emlékek V. 339. 
207

 Az átadó Újlaki Máté, az rkanonok volt. Mikó – Molnár: Váradi székesegyház 303. 
208

 Kollányi: Esztergomi kanonokok 164–165. 
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pedig az 1544-es évszám jelzi a kötés pontos korát. A háttáblán olvasható a tulajdonos 

neve: a középs  mez  fölött STEPHANYS (így!),209
 alul pedig ILOSWAY. Legalul 

három bet , egymástól távol: P M A, vagyis: P(raepositus) M(aior) A(griensis). Az 

adatok összevágnak: 1őŐŐ-ben Ilosvay István egri nagyprépost volt. Tulajdonos voltát 

az el tábla belsejébe ragasztott lapon, alul is jelezte: „St(ep)hani Ilosvani Prepositi ac | 

Vicarii in Sp(iri)tualibus Ec(c)l(es)ie Agrien(sis), | Episcopi Ÿmerien(sis) lector(is) 

Warad(iensis)”. A beragasztott lap kétségtelenül igazolja, hogy a kézirat jóval annak 

1544-ben történt beköttetése után is a tulajdonában volt. 

A kötésen a számunkra legfontosabb elem a háttábla középs  lemezbélyegz je: 

középütt egy, a néz vel szembeforduló páncélos vitéz tartja maga el tt a magyar címert 

a lábához támasztva. A pajzs négyosztatú: els  mez jében a vágások, a másodikban a 

kett s kereszt (hármas halom nélkül), a harmadikban a dalmát leopárdfejek, a 

negyedikben jobbra forduló, ágaskodó oroszlán. A szívpajzsban a pólyás pajzs Ausztria 

címere.210
 A címerhasználat egyértelm en a királyi Magyarországra, Ferdinánd-pártjára 

vall. Maguk a kötéstáblák a német reneszánsz stílusát képviselik: vakvonalas 

keretsávokban görget k lenyomatai. Háromféle görget t használt a könyvköt  (ebb l 

kett  évszámos). Mindkét tábla keretén kívül három kép ismétl dik, egy Kálvária-kép, 

Krisztus keresztje alatt Máriával és Szent János evangélistával, egy álló, a keresztet a 

vállához támasztó gyermek Krisztus-kép, és egy feltámadó, a koporsóból épp kilép  

Krisztus-ábrázolás. Mindhárom alatt rövid felirat, amely azonban – a tábla kopottsága 

miatt – nem olvasható.211
 A Kálvária-képen felül évszám: 1őŐ0. Ugyancsak az el tábla 

középs  keretében fülkékben félalakok ismétl dnek, Apollón és a Múzsák, az alábbi 

feliratokkal: APOLLO | CALIOP | TALIA | EVTERP | TERPSIű[…]. Ez a görget  a 

háttáblán a név fölötti és alatti sávban ismétl dik meg, a bels  keretben viszont egy 

harmadik görget t használtak, bibliai személyek félalakjaival, feliratokkal: MOSES | 

DAVID | IOHANE | és egy olvashatatlan név. A Dávid-alak fölött évszám: 1őŐ2. 

Megjelennek még egyesbélyegz k is: egy virágos-leveles ág, egy makk és egy apró le-

veles ágacska. Az el tábla közepére a feltámadt Krisztus képe került, egyetlen 

lemezbélyegz vel nyomva.212
  

                                                 
209

 Az „S” a keretvonalra került; az „YS” mindenképpen rossz, itt valójában „VS”-nak kellene állnia. 
210

 A kett s kereszt heraldikailag jobb alsó szárát lehagyták a lemezr l, mert a szívpajzstól nem fért volna 
el. A szívpajzson a pólyában három x sorakozik egymás mellett. 
211

 A kálvária-kép alatt talán: „SATISFAű[…]”, a feltámadás alatt „IVSTIFIűA[…]”. 
212

 Ezeket az évszámos görget ket nem hozza: Haebler – Schunke: Rollen und Plattenstempel. 
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Kérdés, hogy Ilosvay hol köttette be a könyvét 1őŐŐ-ben. Ebben az esztend ben 

az egri káptalannak nemcsak a feje volt Ilosvay, hanem – mivel az egyházmegyének 

gyakorlatilag nem volt püspöke – az ügyek vitele is ráhárult. Frangepán Ferenc, az egri 

püspök ugyanis távol élt a székhelyét l, és 1őŐ3. január 28-án már halott is volt;213
 

1548-ig nem neveztek ki senkit püspöknek Egerbe.214
 1541-ben (ebben az évben foglalta 

el a török Űudát) az egri várat a protestáns Perényi Péter embere, Varkocs Tamás szállta 

meg; ett l kezdve ott hadiállapotok uralkodtak. Hogy a városban ekkoriban m ködött-e 

könyvköt , er sen kétséges. Mivel azonban a 16. század második és harmadik 

harmadának magyarországi könyvköt ir l általában keveset tudunk,215
 és különösen 

keveset a század közepér l, itt a kérdés puszta megfogalmazása is b vítheti a tudásunk. 

Válaszolni egyel re nem tudunk. 

Ilosvay inkább az egyházkormányzatban kapott és végzett gyakorlati feladatokat. 

Arról nem tudni, hogy igazgatási vagy igazságszolgáltatási funkciót töltött volna be, és 

ehhez a munkához lett volna szüksége a világi törvények beható ismeretére. Érdekl dése 

azonban nem csupán a m velt humanistáé volt, hisz a törvények szövegéhez részletes 

tárgymutatót készített. Kézirata arról is árulkodik, hogy a gy jtemény nem egy másik, 

már meglév  kötet másolata volt, ugyanis egyrészt a törvények nem szoros id rendben 

követik egymást, hanem összevissza, másrészt az egyes elemek olykor egyértelm en 

külön füzetekben voltak eredetileg, s csak utólag kötötték egybe ket. Szent István és 

Szent László törvénykönyvei például apróbb bet s írással készültek, papírjuk durvább és 

vastagabb, a bennük látható vízjel végig egy hatágú csillagról függ , körbe foglalt 

mérleg (fol. Ő6–62.).
216

 A közvetlenül utánuk következ , Könyves Kálmán törvényeit 

rz  kézirategység vékonyabb papíron van és a lap rectójának tetején kezd dik, jóllehet 

az el z  lap (fol. 62.) verzója üresen maradt, s t még rectóján is lett volna hely.  

A szöveg egy részét maga Ilosvay írta le, amint ezt egy helyütt – Mátyás király 

Decretum maiusa után (fol. 174r) – tudtunkra adta: „per manus St(e)phani de Iloswa | 

p(rae)p(o)siti ac vicarii ec(c)l(esia)e | Agrien(sis) Anno d(omi)ni | Millesimo quin | 

quegesimo | q(ua)dragesimo | q(ua)rto”. Ez egyben a kötés dátuma is, akkor juthatott 

idáig a másolásban. A kötetbe további üres lapokat köttetett, majd folytatta a gy jtést. 

Egy ponton azonban más kezek jelennek meg. Ezeket egyel re nem tudjuk azonosítani. 
                                                 

213
 Sugár: Egri püspökök 239. 

214
 Sugár: Egri püspökök 2Ő2. 

215
 Vö. Rozsondai – Mückenhaupt: Telegdi Miklós 28ő–306; Rozsondai: Könyvkötés 3ő–39. 

216
 Hasonló ábrák: Piccard: Wasserzeichen, Waage VI/őŐ3, őő6, őő7. sz. Lásd még: Briquet: Les 

filigranes. I., 2Ő86. sz. (Wien 1ő2ő). Ennél fontosabb, hogy a Nyárády-féle kéziratban is felbukkan (lásd 
fentebb), amely bizonyítottan 1ő13-ban készült. 
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A fol. 294r-tól a fol. 30őr-ig terjed , az 1őő2. évi pozsonyi országgy lés artikulusait 

tartalmazó szakasz végén „N T”-monogram látható.217
 Az 1554-es pozsonyi diéta 

határozataitól kezdve a másolat folyamatos, vagyis az újabb törvények nem kezd dnek 

mindig új oldalon, hanem akár a lap közepén is, folytatólagosan. Ez a jelenség az 1ő67-

es pozsonyi országgy lés artikulusaiig végig megfigyelhet . Ezekkel zárul a kötet. 

 

 

A GREGORIÁNűZI-, NÁDASDY- ÉS FESTETIűS KÓDEXEK űSALÁDJA 

 

1. Gregoriánczi-kódex (1556/1557) 

 

A magyar törvények 16. századi kéziratos másolatai közül ezt az igen jelent s 

gy jteményt Országos Széchényi Könyvtárban rzik.218
 Az irodalom gyakran idézi, de 

alig tudunk mondani róla – a szerkesztésér l – részletesebbet. Ennek f  oka az lehet, 

hogy névadója, tulajdonosa, szerkeszt je, összeállításának kezdeményez je, 

Gregoriánczi Pál (?–1ő6ő) zágrábi püspök személyisége, életútja minden részletében 

még nem ismert el ttünk. (Nincs ezzel a korszakban egyedül; a 16. század közepének 

nem egy fontos figurájáról – ilyen például Radéczy István egri püspök, királyi helytartó 

is – meglep en csekélyek az ismereteink.) Gregoriánczi horvát eredet  családból 

származott; rokonsága alig ismert, iskoláiról nem tudunk.219
 Zágrábi kanonok 1őŐ9-ben, 

1550-ben már zágrábi, 1őőŐ-ben pedig gy ri püspök lett. 1ő6ő-ben választott kalocsai 

érseki rangra emelkedett, de néhány hónap múlva meghalt. 1őő0-ben járt követségben a 

pápánál Rómában, a Habsburg-uralkodó megbízásából; 1őő1-t l részt vett a trienti 

zsinaton, beválasztották több bizottságba is. 1őő2-ben Fráter György meggyilkoltatása 

miatt kénytelen volt ismét követségbe utazni III. Gyula pápához, hogy tisztára mossa a 

felbujtó szerepét játszó I. Ferdinándot. A teológiai kérdésekben való jártassága mellett a 

hazai közjog neves ismer je is volt, részt vett az 1őő2-ben elkészült Quadripartitum 

szerkesztésében. 

A kézirat nemrég rövidebb id re el is t nt a kutatók szeme el l. Még lappangott, 

amikor Jánosi Monika Szent István törvényeinek szöveghagyományával foglalkozott, 

                                                 
217

 Talán Nicolaus Telegdi sziglája. 
218

 OSzKK Fol. Lat. 4126. 
219

 Legrészletesebb életrajzát lásd Jánosi: Gregoriánczi Pál.; Varga: Gregorjánci Pál. Vö. még Bartoniek: 

Fejezetek 128–131. 
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így épp , a téma legelmélyültebb kutatója nem vehette a kezébe az eredeti m vet.220
 

Tartalmát azonban – a kódexr l készült mikrofilm alapján – pontosan, tételesen 

kiadta.
221

 A kódex a Széchényi Könyvtárba Apponyi Sándor híres Hungaricum-

gy jteményével került,222
 de már nagyon régen, 1817 el tt Apponyi Antal, vagyis a 

család tulajdonába jutott. Korábban Nürnbergben lehetett, legalábbis Kovachich 1820-

ban úgy emlékezett meg róla (űhristoph Murr leírása alapján), mintha az akkor még a 

nürnbergi Ebner-könyvtárban lett volna.223
 Mikor került el Magyarországról, fogalmunk 

sincs róla, arról pedig, hogy nürnbergi felbukkanásáig merre járt, ma még szintén nem 

lehet tudni semmit. 

Az 562 papírfoliót tartalmazó kódexet néhány éve mintaszer en restaurálták. 

Fára kasírozott, aranyozott b rkötése mindkét táblájának lapjait – és a gerinc töredékeit 

– átültették az új b rborításra. Az el tábla és a háttábla azonos beosztású. Öt sáv 

keretezi a keskeny középs  mez t; e sávok közül az els ben vaknyomásos (virágos-

büsztös-állatalakos) görget , a harmadikban és az ötödikben aranyozott (kandeláber) 

görget  fut; a közöttük lév  sávokban aranyozott, leveles egyesbélyegz k sorakoznak, 

ritkásan elhelyezve. A középmez ben liliomos bélyegz k adnak ki összefügg , hosszú 

sávot. A szell s, elegáns kompozíció a német reneszánsz kötésekhez húz; több mint 

valószín , hogy egyid s a kódex elkészültével (1őő6/1őő7), vagyis nem sokkal a 16. 

század közepe után készült. 

A Gregoriánczi-kódex egyike középkori törvényeink legfontosabb forrásainak. 

Szent István Intelmeivel kezdve (amely a kézirathagyományban ekkorra már az 

államalapító király els  törvénykönyveként szerepelt, így hozta az Ilosvay-kódex is) 

1563-ig tartalmaz királyi és országgy lési dekrétumokat. A gy jtemény törzsanyaga 

azonban legkés bb 1őő7-re elkészült, hiszen err l a kéziratról másolták az 1őő8-ra 

befejezett – alább tárgyalandó –, ún. nagyobbik Nádasdy-kódexet. Az 1őő7-es pozsonyi 

országgy lés cikkelyei (fol. 496r–ő03r) után következ  tartalom tehát minden bizonnyal 

kés bbi másolás eredménye, jóllehet az 1őő9-es dekrétumokat ugyanaz másolta le, aki 

az 1558-asokat (a fol. 516r-ig). Az utolsó rész sok üresen maradt lapja jelzi, hogy a 

gy jteményt folytatni akarták.224
  

                                                 
220

 Jánosi: Gregoriánczi-kódex őő; az 199ő-ben megrendezett Apponyi-kiállításon sem szerepelt. Vö. W. 

Salgó: Magyarország és Európa az Apponyi-gy jtemény tükrében. 
221

 Jánosi: Gregoriánczi-kódex ő8–64. 
222

 Növedéki napló száma: 1930/Ő. Vö. Végh: Rariora et curiosa 14.  
223

 Kovachich: Notitiae 338. 
224

 A fol. 536r–őőŐv üresek, de a harántpólyás-csillagos vízjel mindenütt ott van, s megjelenik a fol. 557-n 

is, pedig ott már újabb másolat fut, Mátyás király 1Ő71. évi dekrétuma (fol. 555r–558v). A fol. 560r–562v 
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Jánosi Monika kutatásai nyomán világossá vált, hogy a kézirat egyszerre, egy 

id ben készült anyagát Gregoriánczi Pál scriptorai írták le. Ezt a törzsanyagot két részre 

lehet bontani. Az els  egységet I. Ferdinánd király koronázási esküjének szövegét l (ezt 

az el tábla bels  oldalára ragasztották) a 2ő. lapig terjed  rész alkotja, amely az 

említetten kívül Alsólendvai Űánffy Miklós rövid históriáját, a törvények I. fejezetben 

már b vebben ismertetett jegyzékét (Tabula Decretorum), valamint Gregoriánczi 

címerének magyarázó leírását tartalmazza. A fol. 26-tól a lapok kézírásos számozása 

újra kezd dik. A második részt, a tulajdonképpeni dekrétum-gy jteményt Gregoriánczi 

két rövid írása vezeti be. Az els , az Origo gentis Hungaricae címet visel  m  az ún. 

Knauz-krónikának,225
 a második, Hungaria  címmel illetett munka Oláh Miklós 

Hungariájának Gregoriánczi által kissé átírt változata.226
 A kódexben Gregoriánczinak 

egy harmadik munkája is megtalálható: az Istvánffy Miklós által Mnémosynonnak 

nevezett m  az ország egyházi és világi elöljáróit sorolja fel az 1őő6. évi állapotok 

szerint – ez a kézirat befejezésének datálásában alapvet  fontosságú (fol. Ő90r–495r) 

Minden bizonnyal már említett jogi érdekl dése vezethette arra, hogy a 16. 

század közepén a rendelkezésére álló jogforrásokból összegy jtse az ország törvényeit. 

Szaktudása a kódexben fennmaradt számos jogi vonatkozású glosszán is lemérhet .227
 

Nádasdy Tamással, az ország nádorával szoros kapcsolatban állt, a neki írott leveleib l 

több is fennmaradt; az egyikben – ez 1ő62. február 13-án, Pozsonyban kelt – elkérte a 

nádortól a dekrétumoknak azt a nagy könyvét (librum illum magnum decreti), amelyet 

odaadott Nádasdynak, a sajátját ugyanis nem találta.228
 

 

 

2. Az ún. „nagyobb” Nádasdy-kódex (1558) 

 

A magyar törvények kéziratos gy jteményeinek egyik leghíresebbikét a budapesti 

Egyetemi Könyvtár Kézirattárában rzik, G 39 jelzeten. Jelenlegi helyére a lorettomi 

szervita kolostorból került a rend feloszlatását követ en.229
 Odavezet  útja még nem 

tisztázott. A kiragasztott el zéklapra 16ŐŐ. január 20-án Miticzky Mihály írta be 
                                                                                                                                                         

„Privilegiu(m) Siculor(um) et antiquae illor(um) consuetudinis” cím  írását a kötet elején m köd  kéz 
másolta be a kötet legvégére. Az üres lapok mutatják, hogy itt is helyet hagytak a folytatásra, nem 
tekintették befejezettnek a gy jteményt. 
225

 Knauz: Zágrábi krónika. 
226

 Bartoniek: Fejezetek 129.; Szabados: A magyar történelem kezdeteir l 7ő. 
227

 Jánosi: bírósági döntvények. 
228

 Idézi Jánosi: Gregoriánczi-kódex ő8. 
229

 Űejegyzés a p. 1-en: „űonventus Lauretani in Ungaria Ord. Servorum Ű. V. M.” 
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tulajdonjegyét, aki valószín leg azonos a Magyar Kamara számvev ségének írnokával 

(1636–1643).
230

 Azt nem tudni,  hogyan jutott hozzá. 

A kódex eredetileg, készülése idején Nádasdy Tamásnak (1Ő98–1562) – 1554. 

március 13-tól Magyarország nádorának – a tulajdonában volt. A belül teljesen dísztelen 

papírkódex 1őő8-ban fatáblás, aranyozott, barna b rkötést kapott. Német reneszánsz stí-

lusú, medalionos és virágos görget kkel dekorált sávok veszik körül az el táblán a 

középs  mez t, amelyben az imádkozó Dávid király alakja látható (egyetlen lemezr l 

nyomva). E középs  rész felett kétsoros, antikva bet s felirat fut: „THOMAS: 

NADASDY | PALATINVS: HVNGARIAE”, alatta pedig az évszám: „M · D · L VIII”. 

A háttábla kompozíciója azonos az el tábláéval, de itt a középs  mez be a magyar 

címer aranyozott képét nyomták (szintén egyetlen lemezr l). A pajzs négyosztatú, els  

és negyedik mezejébe a hármas halmon álló kett s kereszt, a másodikba és a 

harmadikba a vágások kerültek. Az ábra nagyon kopott, nehezen kivehet , talán ezért 

fordulhatott el , hogy eddig mindenkinek elkerülte a figyelmét. Pedig jelenléte fontos: 

az ország törvényeinek gy jteményén, annak is a nádor kezében lév  példányán szerepe 

szimbolikus: magát a királyságot jelképezi. Nádasdyt foglalkoztatták a Magyar 

Királyság régi, a legitimációt biztosító szokásai; így készíthetett 1ő61-ben memoriálét a 

magyar királyok koronázási szertartása rendjének világi részér l (Ceremonia privata).
231

 

Nádasdy Tamás kit n en képzett, a m vészetek iránt is érdekl d  f úr volt, akinek 

sárvári udvarában humanista kör alakult; számára nem lehetett közömbös, rákerül-e 

törvénykódexének borítására az országcímer.232
 A talán szintén a nádor könyvtárába 

tartozó másik kéziratos törvénygy jtemény (az ún. „kisebb” Nádasdy-kódex233
) sajnos 

nem rizte meg eredeti kötését.  

Fontos kiemelni, hogy a nagyobbik Nádasdy-kódex kötését is megújították, 

illetve restaurálták, talán nem is egyszer, legutoljára a 19. században.234
 Az eredeti 

kötéstáblák b rborítását meg rizték, de a gerinc új, és a lapok olykori összekeveredése 

                                                 
230

 „Ex libris Mich(ael) Miticzky | die 20 Jan(uarii) A(nn)o 16ŐŐ”. Az el tábla bels  oldalára ragasztott 
lapon. Kiragasztott el zék, mert rajta van a harántpólyás-csillagos vízjel. – Fallenbüchl: Tisztségvisel k 
201. 
231

 Pálffy: Nádasdy Tamás nádor. 
232

 Koppány: Nádasdy Tamás.; Barta: Egy sikertelen humanista.; Szakály: Sárvár. A Nádasdyra vonatkozó 
irodalom felsorolását lásd Pálffy: Nádasdy Tamás nádor 30ő. 
233

 EK Kézirattár, G. Ő0.  
234

 Az aranyozott, barna b rkötést a 19. században megújították. Az el táblát és a háttáblát borító 
b rlapokat körülvágták (307 × 210 mm, illetve 30ő × 197 mm), és az új b rrel bevont, eredeti (befelé 
srégelt) fatáblákra kasírozták. A valószín leg nem túl jó megtartású, kopott b rlapokat ekkor kisimították, 
és kés bb sem óvták megkülönböztetett gondossággal. A gerincen négy borda; a hosszanti oldalon két 
csat lenyomata. 
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lehet, hogy az átkötés számlájára írandó – amit azonban megel zött a lapok 

beszámozása.235
 Többször is megjelenik a kötet papírján az el z  kódexekb l ismert 

vízjel, a harántpólyás, két csillagos pajzs (pl. p. 1, p. 13, p. ő6, fol. 318, fol. ő26.).  

A kéziratban kétféle számozás fut: az els  rész ceruzával paginált (1-t l ő6-ig), 

azt követ en viszont tollal foliált (1-t l ő6ő-ig). A két f rész tartalmilag is jól elválik 

egymástól. Az els  ő6 lapnyi szakasz I. Ferdinánd király koronázási esküjével kezd dik 

és a Tabula Decretorum Regni Vngariaevel végz dik. A foliált rész kezdetén 

Gregoriánczi Pál – saját kódexében is meglév  – két m ve áll: Magyarország 

királyainak története Attilától I. Ferdinándig (foll. 1r–8r, Origo gentis Vngaricae), majd 

Magyarország leírása (fol. 8r–18v, Vngaria), és csak ezután sorakoznak maguk a 

törvények Szent István király dekrétumaitól az 1ő72. évi országgy lés artikulusaiig (fol. 

19r–517v).
236

 A kötet végén (a fol. ő27r-tól) egy másik kéz Mátyás király leveleit 

másolta le. 

A kéziratról már Űartoniek Emma megállapította, hogy legnagyobb részben nem 

más, mint a Gregoriánczi-kódex másolata. Rámutatott továbbá arra, hogy a két 

gy jtemény jelent s részét azonos scriptor írta.237
 A kódexek tartalmát tételesen Jánosi 

Monika adta ki, aki Űartoniek (és el dei) megállapításait tovább pontosította: Nádasdy 

és Gregoriánczi levelezését átvizsgálva kétséget kizáróan bizonyította, hogy e kéziratot 

valójában Gregoriánczi szerkesztette írnokaival a nádor számára.238
 A datálást az el -

táblán olvasható 1őő8-as évszám mellett meger síti az is, hogy Gregoriánczi – Istvánffy 

Miklós által Mnemosynonnak elnevezett – egyházi és világi schematizmusa az 1őő8. évi 

állapotokat rögzíti (fol. 518r–ő2Őr). A két kódex dekrétum-tartalma az 1557-es pozsonyi 

országgy lési cikkelyekig teljesen megegyezik, ám a törvények kronológiai sorrendje – 

amint erre ugyancsak Jánosi hívta fel a figyelmet – e kéziratban jóval pontosabb, mint 

mintájában. 

 

 

3. A Festetics-féle törvénygyűjtemény (1583) 

 

                                                 
235

 Vö. Jánosi: Kódexek 23ő. A kés bbi átkötéssel magyarázható, hogy a fol. 20r–v nem a 19v után, 
hanem a 32v után következik. 
236

 Utóbbi nem teljes, a szöveg a 3. artikulus 1. szakaszának els  mondatával véget ér. Jánosi: Kódexek 
249. 
237

 Bartoniek: Fejezetek 129–130. 
238

 Legfontosabb irodalma: Jánosi: Kódexek 235–250.; Jánosi: Gregoriánczi-kódex.; Mikó: Festetics-

könyvtár. 



 65 

A kódexet ma az OSzK Kézirattára rzi, jelzete: Fol. Lat. Ő3őő. Jelenlegi helyére 19ő3-

ban került a keszthelyi Festetics-kastély könyvtárából.239
 Kovachich Márton György 

el ször még a család simasági kastélyában tanulmányozta, majd kés bb Keszthelyen.240
 

Hogy honnét jutott a Festeticsek birtokába, egyel re nem tudjuk. Hatalmas méret , öt 

duplabordára f zött papírkódex, amely ő86 levélb l áll; kézzel írott lapszámok és géppel 

nyomott folioszámok futnak benne végig. Az utolsó négy lap a legutóbbi restaurálás 

során összekeveredett, de helyes sorrendjük a számozás segítségével is könnyen 

megállapítható.241
 Amikor a kódexet el ször leírták (1898-ban),

242
 jóval terjedelmesebb 

volt: az utolsó beírt lapon túl – ez ma is az 1172. lap – még négyszáz üres, vagyis 

kétszáz beíratlan levél volt benne. Elképzelhet , hogy az üres lapok egy restaurálás 

során t ntek el; ezt követ en azonban a kötet gerincét be kellett sz kíteni. Ennek ma 

nem látszik nyoma, lévén a gerinc borítása új.243
 Nem keresnénk az üres lapokat, ha 

leírója nem emelte volna ki, hogy ezeken másféle vízjel volt, mint a beírtakon. A ma 

meglév  papírlapok ugyanis körbe írt K bet t formáznak (illetve egyetlen helyen 

koronás kétfej  sast), az üreseken viszont „egy haránt metszett pajzsban a metszés két 

oldalán egy-egy csillag” volt látható. Utóbbi vízjel a leggyakoribb 16. századi, kéziratos 

törvénykönyvekben, fentebb már utaltam rá mind az Ilosvay-kódex, mind a 

Gregoriánczi- és a nagyobbik Nádasdy-kódex esetében is. 1898-ban a kódex „hátlapján” 

látható volt a „Varia Decreta Regni Hungariae” felirat is. Ma már ez sincs meg. 

A kódex korának meghatározása viszonylag egyszer : az ő86. lap verzóján álló 

szöveg datált: 1ő83. április 28-án szentesítette az uralkodó a pozsonyi országgy lés 

határozatait. A 10ő. verzón az 1ŐőŐ-es törvények szövege után pedig ezt írta oda az 

egyik scriptor: „1 ő finis 8 2”, vagyis 1ő82-ben itt tartott a munkával. A kötéstáblák 

lemezbélyegz vel nyomott magyar címerében a lemezt datáló 1ő81-es évszám 

fedezhet  fel. A kódex tehát 1ő83-ban, vagy az után nem sokkal nyerhette el végleges 

formáját; másolását valószín leg 1ő82-ben kezdték el. Leírói kétféle szisztéma alapján 

dolgoztak: az egyik szerint ceruzával keretezett tükörbe írtak, a másik szerint 

segédvonalak nélküli, nagyobb tükörbe. A kódexbe három eredeti dokumentumot is 

bekötöttek, ezeknek természetesen nincs új másolatuk. A 2ő1. rektótól a 2őŐ. verzóig 
                                                 

239
 Növedéki napló száma: 19ő3/89.  

240
 Mikó: Festetics-könyvtár 361–363. 

241
 A sorrend: fol. 583: pp. 1165/1166, fol. 586: pp. 1171/1172, fol. 584: pp. 1167/1168, fol. 585: pp. 

1169/1170. 
242

 G. M.: A keszthelyi törvénygy jtemény. – Szabó Dezs  is használta, amikor összeállította a II. Lajos 
korabeli végzések töredékeit és megírta az országgy lések történetét. – Szabó: Országgy lések 22ő–228. 
243

 A restaurálásról nem található dokumentáció. A beavatkozásra viszonylag régen kerülhetett sor, mert 
már több évtizede dokumentálják a restaurálásokat. 
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erjed  négy pergamenlapon II. Ulászló 1ő0Ő. évi decretuma olvasható – hiányzó 

függ pecsétje dacára minden bizonnyal eredeti, egykorú példány.244
 Az ő69. rektótól az 

ő7Ő. verzóig terjed  hatlapnyi papírfüzet az 1ő7ő. évi dekrétumokat rzi, méghozzá 

hivatalos formában: az els  levél rektóján az évszám: „MDLXXV”, alatta a „Pro 

űancellaria Hungarica” felirat, a hátoldal üres. Ez a borítólap, amelynek párja a hátlap, a 

fol. ő7Ő, amelynek mindkét oldala teljesen üres. Közte van maga az irat, amely az ő73. 

rektón végz dik, hatalmas papírfelzetes pecséttel, mellette a gy ri püspök – Liszti János 

– kézjegyével. A füzet eredeti – piros, fehér, zöld szín  – zsinórja is megvan.245
 Az 576. 

rektón újabb hatlevélnyi irat kezd dik, az 1ő78. évi dekrétumok szövegével, amelyet az 

ő81. lapon zár le a papírfelzetes pecsét. (Alul Istvánffy Miklós kézjegye.) Ennek nincs 

borítója, de szintén meg rizte eredeti zsinórját, vörös, sárga, kék, fehér szín  

fonalakból.246
 Minkét füzet lapjai kisebb méret ek, mint az eredeti kódexlapok. Ezt 

követ en az 1ő83. évi dekrétumok négylevélnyi szövege következik, másolatban, és – 

mint említettem – jelenleg összekeveredve. (Ez a keveredés esetleg összefügg az üres 

lapok eltávolításával.) 

A kódex tartalomjegyzékét – a „nagyobb” Nádasdy-kódexével párhuzamba 

állítva – Jánosi Monika adta ki. Ahhoz, valamint a Gregoriánczi-kódexhez hasonlóan ez 

a kötet is I. Ferdinánd koronázási esküjével indul, de nem az el zéken, hanem az els  

lap rektóján. Ezután a Űánffy Miklós története következik (fol. 1v–2v), majd utána a 

Tabula Decretorum Regni Vngariae et primo illorum quae in Decreto Regis Matthiae 

continentur, vagyis ez a kötet is a tabulákkal kezd dik, élén II. András dekrétumával. 

Ezt a felsorolást egy üres levél (fol. 22.) választja el a törvényszövegekt l. Ezek közül 

az els  Szent István király törvénykönyve (fol. 23r), elöl hagyományosan az 

Intelmekkel, majd Szent László (fol. 33r) és Kálmán törvénykönyvei (fol. Ő3r) 

következnek, s az utolsó helyen az esztergomi zsinat határozatai állnak (fol. ő1r). A 

szokásos nagy ugrással Zsigmond király 1Ő11-es törvényei következnek (fol. őőr), majd 

innét kezdve csak 1ő. századi szövegek sorakoznak, de nem id rendben. Mátyás els  

dekrétuma, benne II. András, I. Lajos és Zsigmond törvényeinek átiratával (fol. ő7r), 

majd Zsigmond törvényei jönnek, kissé zilált rendben, köztük Albert dekrétumával, 

majd Mátyás törvényei 1Ő78-ig. Ezt követ en a Habsburgok örökösödési szerz dései 

állnak, majd II. Ulászló törvényei és a II. Lajos korabeli törvények különböz  
                                                 

244
 Mikó: Festetics-könyvtár 3ő6–360. 

245
 Ugyanennek a dekrétumnak a „Pro űamera űassoviensi” kiállított pecsétes példányát lásd MNL OL N 

45, Nr. 64. 
246

 Mikó: Festetics-könyvtár 360–361. 
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artikulusai,
247

 végül – id rendben – a Habsburg-uralkodók országgy lései következnek, 

1583-ig. Jánosi végkövetkeztetése szerint a Festetics-kódex legnagyobb részt a 

„nagyobb” Nádasdy-kódex másolatának tekinthet .248
 Tartalmilag a két kötet között 

valóban nincs lényeges eltérés, de a Festetics-kódex a Nádasdy-félénél jobban 

megszerkesztett, és olyan szövegeket is tartalmaz, amelyek a nádor kéziratában 

nincsenek benne.
249

 Emellett összeállítói lehet ség szerint homogén törvénykollekciót 

kívántak létrehozni – így például Gregoriánczi „krónikája” és országleírása hiányzik 

bel le. Mindezeket szem el tt tartva talán nem tévedünk nagyot, ha arra gondolunk, 

hogy a kódex megrendel je a kancellária környezetében tevékenykedett – az 1ő7ő. évi, 

a Magyar Kancelláriának címzett irat csak itt kerülhetett a kezébe, és feltehet en a 

másik két eredeti dekrétum-oklevél is –; célja pedig egy, lehet ség szerint az összes 

hazai törvényt magában foglaló kollekció megteremtése volt. 

 

 

A KOLLÁR-FÉLE I. KÓDEX ÉS A BAJOR ÁLLAMI KÖNYVTÁR TÖRVÉNYGY JTEMÉNYÉNEK 

űSALÁDJA 

 

1. A Kollár-féle I.-kódex 

 

Ez a 2Ő3 lapból álló, folió alakú kézirat az utóbbi években többször is a jogtörténeti 

kutatás homlokterébe került, korszer , teljességre törekv  kodikológiai leírás született 

róla,250
 és tartalomjegyzékét két alkalommal is kiadták.251

 Szent Istvántól II. Ulászló 

koráig tartalmaz törvényszövegeket. Els  ismert tulajdonosa Kollár Ádám bécsi udvari 

könyvtárigazgató volt, aki a kódexnek új kötést is készíttetett. A kötet az 1926-os badeni 

egyezmény értelmében került a Magyar Országos Levéltárba, ahol ma is található.252
 

A legtöbb kérdést a kézirat összeállításának ideje veti fel, amellyel kapcsolatban 

eddig három lehetséges id szak merült fel. A kötetet még Űécsben használó Kovachich 

1ő6Ő utánra datálta elkészültét.253
 Jánosi Monika azonban ezt a feltevést meggy z , 

több pontból álló érveléssel cáfolta, a kézirat elkészültét pedig a 16. század els  felére 

                                                 
247

 Lásd Szabó: Országgy lések 229–269. 
248

 Jánosi: Kódexek 236.; Uő: Gregoriácnzi-kódex ő8., 6Ő. 
249

 Szabó: Országgy lések 227–228. 
250

 Kertész: Kollár-kódex. 
251

 Jánosi: Kódexek 233–234.; Kertész: Törvénygy jtemény Ő1–46. 
252

 Kertész: Kollár-kódex 313–314.; 325–326. 
253

 Kovachich: Notitiae 346. 
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tette.
254

 Ezt a datálást fogadta el Szovák Kornél is.255
 Nemrégiben Kertész Űalázs 

szentelt önálló tanulmányt a kódexnek, aki szintén a kézirat 16. század elejér l való 

volta mellett érvelt: a két korábbi tanulmánynál pontosabban 1ő1Ő novembere és 1ő16 

március közé datálta a kötet törzsanyagának összeállítását.256
 A kutató a manuscriptum 

összeállításának hátterében azokat a Jagelló-kori országgy lési határozatokat látta, 

amelyek az ország törvényeinek összegy jtését rendelték el.257
 A Jagelló-kori datálást 

támogatta továbbá az is, hogy a kötetben az utolsó törvényt az 1ő1Ő. évi diéta artikulusai 

jelentik. 

Néhány évvel ezel tt egy harmadik lehetséges datálást vázolt fel ű. Tóth 

Norbert.  az úgynevezett „nádori cikkelyek” történetével foglalkozott, amelyek 

fennmaradtak a Kollár-kódexben is. A cikkelyek keletkezését számos megfontolás 

alapján az 1őŐ0-es évek legvégére, vagy az 1őő0-es évek elejére tette.
258

 Ennek 

megfelel en véleménye szerint a Kollár-kódexet is leghamarabb ekkor állíthatták össze. 

Érvelésében nagy szerepet juttatott egy, a kötet lapjain végig megjelen  vízjelnek, 

amely egy körben horgonyt ábrázol, és amely – adatai szerint – 1548-ban mutatható ki 

el ször.259
 

ű. Tóth Norbert tanulmányának végleges formába öntése és megjelenése el tt a 

fenti vitában nehéz lenne állást foglalni, annál is inkább, mert jelent sége a „nádori 

cikkelyek” datálása szempontjából óriási. Ám bármelyik álláspont is bizonyuljon utóbb 

igaznak, a kódex minden bizonnyal a közvetlen mintája volt annak a kéziratnak, amely 

1564-ben készült, és jelenleg Münchenben, a Űajor Állami Könyvtárban (Űayerische 

Staatsbibliothek) rzik.260
 

 

 

2. A müncheni Bayerische Staatsbibliothek Clm 13192. jelzetű kódexe (1564) 

 

A középkori magyar törvények eme gy jteménye bámulatosan hosszú ideig elkerülte a 

hazai jogtörténészek figyelmét. Űár a két Kovachich – mivel nem a történeti 

                                                 
254

 Jánosi: Kódexek 232–233. 
255

 Szovák: Egy kódex 1őő. 
256

 Kertész: Kollár-kódex 319. 
257

 Uo. 320–321. 
258

 C. Tóth: Nádori cikkelyek. 
259

 A szerz nek a nádori cikkelyeket tárgyaló – a fentebb idézettnél jóval b vebb – tanulmánya még nem 
jelent meg, ám önzetlenségéb l felhasználhattam a kéziratát. A fent írt rövid kivonatot e kézirat alapján 
fogalmaztam meg. 
260

 Lásd a következ  tételt. 
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Magyarországon volt fellelhet  – sajnos nem ismerte, már 1882-ben hírt adott róla 

űsontosi János. Ennek ellenére a 21. századig kellett várni arra, hogy valaki részletesen 

is bemutassa: Kertész Űalázs volt az, aki müncheni kutatásai alatt rátalált és 

megvizsgálta. Err l szóló tanulmánya – amelyben a kódex tartalomjegyzéke is 

megtalálható – a Magyar Könyvszemle hasábjain jelent meg 2011-ben.
261

 Nemrégiben 

magam is megtekinthettem a kéziratot eredeti formájában, ám a most következ  rövid 

összefoglaló legnagyobb része Kertész részletes tanulmányán alapszik, amelyhez csak 

egy-egy apró kiegészítést f zök hozzá. 

A kézirat provenienciájáról mindössze annyit lehet tudni, hogy a XIX. században 

kerülhetett Münchenbe, el tte Regensburgban rizték. Reprezentatív kötése nincsen, a 

dísztelen, megsárgult fehér b rkötés elüls , küls  oldalán I. Miksa császár és 

Regensburg város címerei láthatók.262
 

A kódex tartalma – miként Kertész ezt táblázatos formában szemléletesen be is 

mutatta – csaknem tökéletesen megegyezik a Kollár-féle „I.” kódexével. A kutató több 

példával egyértelm en igazolta, hogy ez a kézirat a Kollár-félének a kétségtelen 

másolata.263
 A két kötet közötti kétségtelenül igen szoros kapcsolat egyébként Havas 

László Intelmek-kiadásának apparátusából szintén kit nt, bár  még – nem ismervén a 

müncheni kézirat teljes tartalmát – a két manuscriptumot egymástól függetlenül egy 

közös mintából vélte eredeztetni.264
 Elkészültét Kertész az 1ő6Ő. évre tette,265

 vagyis ez 

a kézirat a Kollár-féle példány datálását nem befolyásolja, ahhoz csak a terminus ante 

quemet jelöli ki. 

Érdemes megemlíteni, hogy a kódex impozáns egységességével kit nik a 

legtöbb törvénygy jtemény közül: az egész egyetlen scriptor munkája, akinek láthatóan 

nem kellett spórolnia a papírral, sok esetben alig a lapok felét foglalja el a bemásolt 

szöveg. Emellett nagyon szép, rendezett, jól olvasható bet kkel írt. A lapokon 

mindvégig egyetlen vízjellel találkozunk, egy körbe foglalt K-bet vel. Ugyanez, vagy 

legalábbis nagyon hasonló vízjel található a már bemutatott Festetics-féle 

törvénygy jteményben is.   
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 Kertész: Törvénygy jtemény. 
262

 Uo. 31., 40. 
263

 Uo. 32–34., 41–46. 
264

 Havas: Intelmek LXIII., LXVIII. 
265

 Kertész: Törvénygy jtemény Ő0. 
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L űSE VÁROS LEVÉLTÁRÁNAK TÖRVÉNYGY JTEMÉNYEI 

 

1. Lőcse város levéltárának úgynevezett „III.” kódexe (1550, ill. 1574/75) 

 

E fontos kézirat létezésér l – sok másikhoz hasonlóan – Kovachich Márton György 

számolt be el ször, aki egy nagyobb oklevélgy jt  és forrásfeltáró utazás keretében, 

ellátva a nádor ajánlólevelével 1810-ben kutatott a l csei levéltárban.266
 Egyéb 

országgy lési vonatkozású iratok mellett három kéziratos törvénygy jteményt is talált 

itt,
267

 amelyek közül a III. számmal jelölt a legértékesebb, lévén, hogy a kora Árpád-kori 

törvénykezés összes emlékét tartalmazza. Magával a kézirattal vagy a benne található 

szövegekkel azonban – els sorban id  hiányában – nem tudott foglalkozni. A kötetet 

utóbb csak Jánosi Monika kereste, ám nem találta meg, és lappangóként tartotta 

nyilván,268
 így szövegét Havas László sem tudta felhasználni az Intelmek új kritikai 

kiadásának készítésekor.269
  

Mivel nemrégiben – a l csei levéltár egy XIX. század végén összeállított 

jegyzékének segítségével270
 – sikerült az elveszettnek hitt kódexet megtalálnom és 

megvizsgálnom, az alábbiakban részletesen ismertetem.271
 

Az összesen 136 folió méret  lapból álló kötet bekötéséhez egy régi 

pergamenlapot használtak fel, korabeli reprezentatív kötése tehát nincsen. A törvényeket 

tartalmazó részét els  lépésben két nagyobb részre lehet osztani. Az els  a 8–72. lapig 

tart, els  tétele az Intelmek, utolsó pedig az 1őő0. évi országgy lés határozatainak 

bevezet je. Ugyan e dekrétumok szövegét sem egyetlen másoló írta végig, 

összetartozásukat mégis több tény meger síti. Egyrészt a másolati könyvekre jellemz  

struktúra, vagyis hogy a scriptorok az egyes szövegeket a kronológia rendjében írták 

egymás után, anélkül, hogy minden tételt új lapon kezdtek volna. Másrészt a vízjelek és 

az ívfüzetek hasonlósága: a 9. és a 72. lap közti részt négy ívfüzet alkotja, a papírlapok 

vízjele pedig mindvégig ugyanaz: egy P bet , amelynek tetején egy pajzs ül.272
 Azt, 
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 V. Windisch: Magyarországi levéltári anyag 83. 
267

 Mindezek leírását lásd OSzKK Fol. Lat. 139.: 16őő., 16ő7–1675., 2458–2Ő97. tételek. Rövid 
kivonatuk: Kovachich: Notitiae 364–365. 
268

 Jánosi: Kódexek 2ő1. 
269

 Havas: Intelmek LXIII. 
270

 Hajnóci: L cse. (A levéltárat a XIX. század végén rendez  Demkó Kálmán kéziratai alapján.) – E 

munkára Jánosi egyik írásában sem hivatkozott, valószín leg nem ismerte. A kézirat jelzete: Štátny 
Archív v Levoči, XXI. Nr. 81. 
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 A disszertációban olvashatónál jóval részletesebb bemutatást lásd Mikó: L cse. 
272

 A Piccard-féle vízjelkatalógus – a nyomtatott kiadásnál b vebb – online változata (www.piccard-

online.de) számos, a kódexben találhatóhoz nagyon hasonló vízjelet közöl, zömében a 16. század második 

http://www.piccard-online.de/
http://www.piccard-online.de/
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hogy az 1550-es törvény bevezet je után a kötet els  nagy egysége véget ér, még egy 

adattal alá lehet támasztani: az említett dekrétumszöveg a 67. lap verzóján végz dik, 

míg az ívfüzet a 72. lappal zárul – az utolsó öt folió tehát már üresen maradt. 

A 73. lap rektóján a következ  olvasható: Pro Republica Leutschoviensi scripti 

Posonii per Danielem Turcum Cassouianum notarium Leutschoviensem A. D. Millesimo 

quingentesimo quinquagesimo secundo.
273

 Ez a feljegyzés indíthatta arra a kötet egy régi 

leíróját (talán a levéltár 19. század végi rendez jét, Demkó Kálmánt), hogy a kódex 

elüls  borítójának bels  oldalán a következ t jegyezze meg: „A kötet legnagyobb része 

Türk Dániel kézírása, 1őő0. Lásd a jegyzetet is az 1őő2. évek el tt.” Türk bejegyzése 

azonban semmiképp sem vonatkozhat a kódex els  részére, mivel a lap, ahol olvasható, 

nem más, mint az 1őő2. évi országgy lés határozatainak címlapja (emellett 

természetesen az írása is élesen elüt az 1őő0 el tti anyagot másoló kezekét l). A Türk-

féle kópia els  azoknak a sorában, amelyek a kódex második nagy egységét alkotják: az 

e részben foglalt dekrétumszövegek már nem alkotnak egységet, mindegyik külön 

ívfüzetbe van foglalva, a scriptorok száma pedig gyakorlatilag a másolatok számával 

egyezik meg. Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy az egyes országgy lések után 

lemásoltatott határozatokat utóbb kötötték egybe az 1őő0 el tti anyagot tartalmazó 

kötettel.274
 

Kérdés mármost, mikor nyerte el a kódex a jelenlegi formáját, illetve, mikor 

állíthatták össze az ennek els  részét képez , már röviden bemutatott másolati kötetet. A 

két kérdés összefügg egymással. Els ként a másolati kötettel foglalkozunk. Ez, mint már 

említettem, a 72. lappal végz dik. Nehezebb azonban meghatározni, melyik folión 

                                                                                                                                                         
feléb l. Meglehet sen elterjedt formáról van szó tehát, így ez a kódex provenienciájának 
meghatározásában nem segít. Pelbárt Jen  hasonló vízjelet közöl 1ő29-b l, a papírmalmot pedig 
Kaufbeuren városában azonosítja. – Pelbárt: Vízjeltitkok 29. 
273

 A kassai származású Türk Dániel (Daniel Türck) 1őŐ8-ban L cse város tanácsának tagja, 1őő2-ben 

jegyz je, 1őőő–1őő7 között pedig bírája volt. Emellett 1őő0-ben, 1552-ben, 1553-ban, 1555-ben és 1őő9-

ben is egyike volt a város országgy lési követeinek. Életének 1őŐ8 és 1őő9 közti id szakáról tudósít 
naplója, amelynek egy 16. század végér l való és egy 18. századi másolatát jelenleg az OSzKK rzi, 
Quart. Lat. őő6., ill. Fol. Lat. 3117. jelzet alatt, lásd Garády [=Fabó András, vö. Gulyás: Álnév lexikon 
17ő.]: Türk Dániel 13–14.; Bartoniek: Fejezetek 136–138. Türknek és követtársának, Jacob Guldnernek 
két jelentését is közli Fraknói Vilmos az 1őő0-es országgy lés iratai között, 1őő3-ból pedig naplójában 
maradt fenn a felvidéki szabad királyi városok soproni országgy léshez intézett folyamodványa, lásd 
MOE III. 288–293., 440–442. 
274

 A l csei levéltárban rzött oklevelek alapján megállapítható, hogy az egyes országgy lési dekrétumok 
másoltatását (valószín leg követeik által) az indokolhatta, hogy a város számára külön példányt nem 
állítottak ki. Erre, úgy t nik, csak akkortól került sor, amikor a végzéseket már nyomtatott formában 
publikálták (1ő9ő-t l). A 17. századi országgy lések határozatainak nagy része eredeti példányban van 
meg a városi levéltárban, míg 1ő96 el ttr l mindössze egyetlen: Miksa IV. dekrétuma 1ő72-b l (ennek 
másolata értelemszer en hiányzik is a kódexb l). Az idézett adatokat lásd Kovachich: Lectiones variantes 

22–27. 
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kezd dik. A törvényszövegek sorát az Intelmek nyitja meg (fol. 8r), ez el tt szerepel 

űaspar Pilcius egy versének nyomtatványa (fol. 1v),275
 a kódex címlapja (fol. 2.), 

verzóján a magyar királyok (nem teljes) kronologikus felsorolával,276
 a kötet 

tartalomjegyzéke (fol. 3r–v), egy üres lap (fol. Ő.), majd egy öt oldal terjedelm  rövid 

krónika (fol. őr–7r).
277

 Ezek közül vajon melyek tartoztak eredetileg is a másolati 

kötethez? A probléma összetettsége okán, illetve a jobb áttekinthet ség érdekében a 

kódex els  nagy egységének felépítését (a Pilcius-féle nyomtatványt kivéve) táblázatos 

formában mutatom be. 

 

Ívfüzet Lapszám Vízjel Scriptor Tartalom 

1. fol. 2–4. kétfej  sas, 
koronával278

 

1. kéz címlap, 
királylista, 
tartalomjegyzék 

2. fol. 5.; fol. 8. 6x3 cm 

átmér j , 
hegyestalpú 
pajzs

279
 

1. kéz fol. ő.: a krónika 
els  része280

 

fol. 8.: az 

Intelmek els  
része281

 

3. fol. 6–7. harántpólyás-

csillagos 

pajzs
282

 

2. kéz a krónika 
második része283
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 Pilcius e költeményére lásd RMNy I. Ő0Ő. tétel. Megjegyzend , hogy e vers párjaként kötötték a 
kódexbe Pilcius egy másik költeményét is, amely jelenleg a kötet utolsó (136.) oldala, vö. RMNy I. Ő0ő. 
tétel. Mivel a két nyomtatvány eredetileg nyilván nem képezte részét a törvénygy jteménynek, velük a 
továbbiakban részletesen nem foglalkozom. 
276

 A „Reges in Hungaria coronati et privilegiati” címet visel  lista Szent Istvántól II. Ulászlóig sorolja fel 
az ország királyait, de több helyütt is hiányos. Hasonló királylista található a Müncheni krónika szövegét 

rz  kódexben is, közvetlenül a krónika szövegét megel z en, „Nomina regum Hungariae” cím alatt: 
SRH II. ő7. Ennek magyar fordítását lásd Kulcsár: Krónikáink III/2. 7Ő–7ő. A királylista és a krónika 
kapcsolatára lásd Rokay: Krónikatanulmányok 119., 126–127. 
277

 Ez a rövid krónika a Knauz-krónikacsalád (kiadása: Bartoniek: űhronicon Knauzianum., vö. még 
Bartoniek: Fejezetek 127., 129., 415.; Rokay: Fejezetek 129–179., aki a krónikacsalád eddigi 
legrészletesebb elemzését adta, vö. még Uő: Salamon 52.; Szabados: El id -szemlélet 71., 76.) egyik – 

eddig ismeretlen – kézirata. Utolsó bejegyzésként az 1ő1Ő-es parasztháborúról számol be. Minden 
valószín ség szerint közeli rokona a Kollár-féle „I.” kódex els  tartalmi egységeként ránk maradt (az 
elején csonka) variánsnak, amelynek eredeti rétege szintén itt fejez dött be, vö. Jánosi: Kódexek 232–
233.; Kertész: Kollár-kódex 318–319.; Kertész: Törvénygy jtemény 33–34. 
278

 A Piccard-féle vízjelkatalógus 30 hasonló motívumot közöl, közülük nem egyet a 16. századból. 
Fontosabb adat, hogy a kódexben el forduló vízjel más korabeli törvénygy jteményeinkben is 
megtalálható, így pl. a Debreceni kódexben (lásd e fejezet további részében) a 93. foliótól kezdve számos 
lapon, az EK Kézirattárában G Ő1 jelzet alatt rzött 16. századi törvénygy jteményben és a Festetics-féle 
törvénykollekcióban is. – Pelbárt: Vízjeltitkok 36. közöl egy hasonló motívumot ábrázoló vízjelet, de ez 
nem egyezik a kódexekben lév vel. 
279

 Hasonló vízjelet a hazai törvénygy jteményekben nem találtam. 
280

 A magyarok els  pannóniai bevonulásától II. Géza haláláig. 
281

 Az Incipit-t l a második fejezet közepéig; az utolsó, lapon szerepl  passzus: „Hic autem fili carissime 
in nostra [...]”, vö. Havas: Intelmek 20. 
282

 Megtalálható a Kollár-kódexben (vö. Kertész: Kollár-kódex 313., ahol a szerz  arra is felhívja a 
figyelmet, hogy a vízjel legkorábban 1ő32-ben bukkan fel), az Ilosvay-kódexben (fol. 287. és 378. között 
számos lapon), a Gregoriánczi- és az ún. nagyobb Nádasdy-kódexben szintén sok esetben. Az EK 
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4.  fol. 9–20. P-bet , tetején 
pajzzsal

284
 

3. kéz az Intelmekt l a 
Kálmán-féle 
törvényekig285

 

5.  fol. 21–36. ugyanaz 2. kéz az Aranybullától 
az 1Ő92. évi 
törvény els  
részéig286

 

6. fol. 37–52. ugyanaz ugyanaz az 1Ő92. évi 
törvényt l az 
1ő00. évi 
dekrétum els  
részéig287

 

7. fol. 53–72. ugyanaz ugyanaz az 1ő00. évi 
törvényt l az 
1őő0. évi 
dekrétumig288

 

 

Látható, hogy míg a 9. és a 72. lap között a másolati kötet struktúrája egységes, 

ugyanez az els  hét folióról nem mondható el. Els ként azt kell leszögezni, hogy a 

rövid krónika minden bizonnyal eredetileg is a törvénymásolatokhoz csatlakozott. 

Űizonyítja ezt, hogy a krónika második részét író scriptor – mint a táblázatból látjuk – 

számos törvényszöveget is másolt. 

A táblázatban egyes számmal jelölt scriptor állította össze többek közt a kódex 

tartalomjegyzékét. Ennek köszönhet en pontosan meg tudjuk határozni, hogy ez az 

írnok mikor dolgozott. A tartalommutató István törvényeit l az 1ő7Ő-es országgy lés 

dekrétumáig regisztrálja a kódex anyagát. Ezt követ en azonban még megtalálhatóak a 

kötetben az 1ő7ő., illetve az 1ő81. évi országgy lés határozatai is, egykorú 

másolatokban, külön ívfüzetenként belekötve a kódexbe.289
 A tartalomjegyzék alapján 

annyi bizonyosnak t nik, hogy a kódex a jelenlegivel nagyjából megegyez  formáját 

1ő7Ő és 1ő7ő között nyerte el, valamint ekkor készültek el a kötet azon lapjai is, 

                                                                                                                                                         
Kézirattárának G Ő1 jelzet  kéziratában szintén gyakran el fordul e vízjel, akárcsak a Debreceni 
kódexben (pl. fol. 20, 21, 22.; leírását lásd e fejezet alábbi részében). A XIX. század végén a fentebb 
bemutatott Festetics-kódex is tartalmazott ilyen lapokat, de ezeket – üresek lévén – utóbb kiemelték a 
kötetb l, vö. G. M.: Keszthelyi törvénygy jtemény. – Pelbárt: Vízjeltitkok 31. közli a vízjelet, és 
Kaufbeuren város címereként azonosítja, továbbá arra is felhívja a figyelmet, hogy ez a leggyakoribb 
magyarországi pajzsos címer-vízjel. 
283

 III. Istvántól II. Ulászlóig. 
284

 Vö. a kódexr l fentebb leírtakkal. 
285

 Az Intelmek a második fejezet közepén folytatódnak, az els  szavak: „Monarchia adhuc [...]”, vö. 
Havas: Intelmek 20. 
286

 Az 1Ő92. évi törvény a kódexben fol. 30v–Ő2r között. 
287

 Az 1ő00. évi törvény a kéziratban fol. ő2r–őŐr között. 
288

 A kódexben az 1őő0-es dekrétumnak csak a preambuluma, illetve legels  határozatai találhatóak meg 
(fol. 67v), vö. MOE III. 293–294. 
289

 fol. 128r–131v (1575-ös törvény), fol. 132r–135r (1581-es törvény). 
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amelyeken az egyes számmal jelölt scriptor keze azonosítható. Ebb l, ha a táblázatra 

pillantunk, az alábbi következtetést vonhatnánk le: mivel ez az írnok magában a 

másolati kötetben is dolgozott –  másolta mind a rövid krónika, mind pedig az 

Intelmek elejét – a kódex ezen els  nagy egysége egykorú a tartalomjegyzékkel, 

vagyis 1ő7Ő és 1ő7ő között készült. Másként fogalmazva, arról lenne szó tehát, hogy 

az említett id ben egy kötetbe másolták az 1000 és 1őő0 között keletkezett 

dekrétumok egy részét, majd ezt a kollekciót összekötötték azokkal az egykorú 

törvénykópiákkal, amelyek a l csei levéltárban megtalálhatók voltak. Támogatná ezt a 

feltevést az is, hogy hiába szerepel az Intelmek els  része külön ívfüzetben, és hiába 

írta a folytatást másik scriptor, a textus mindvégig a Kollár-féle, illetve a müncheni 

kódex variánsával mutat közeli rokonságot.290
 

Ez az els  pillantásra talán logikusnak t n  gondolatmenet valójában aligha 

tartható. Foglalkozzunk továbbra is a táblázatban egyes számmal szerepl  scriptorral. 

Amennyiben elfogadjuk az el z  bekezdésben mondottakat, a következ képp kell 

vázolni a másolati kötet összeállítását: az említett írnok lemásolta a krónika els  

oldalát, majd valamely oknál fogva a befejezést egy másik scriptorra bízta. Ezt 

követ en lemásolta az Intelmek elejét is, ám az els  lap végére érve a folytatást ismét 

másvalakire bízta. A szövegek másolásában a továbbiakban nem vett részt, ám miután 

a kötetet befejezték, majd az 1őő0 utáni másolatokkal egybekötötték, elkészítette az 

így létrejött kolligátum tartalomjegyzékét és címlapját. Ez elméletileg lehetséges, 

csakhogy a helyzet ennél valójában egyszer bb. Arra kell felfigyelnünk, hogy a kódex 

ő. és 8. lapja (amelyekre az els  scriptor a krónika, illetve az Intelmek elejét másolta) 

valójában nem két külön lap, hanem egyazon bifolió két része. (Ugyanez érvényes a 6. 

és 7. lapra is.) Az kizárható, hogy az írnok el re tudta volna, hogy bifolió második 

lapjára az Intelmek szövegét kell másolja. Feltehet  természetesen, hogy a dupla lap 

már össze volt kötve az összes további ívfüzettel, amikor a törvények másolása 

megkezd dött. űsakhogy az már a véletlenek meglehet sen különös összjátékának 

t nik, hogy az egyes számmal jelölt scriptor – aki ráadásul a másolatok készítésében a 

továbbiakban nem vett részt – éppen a két összetartozó, ám egymástól egy másik 

bifolióval elválasztott lapra írt volna szöveget, ráadásul munkáját mindkét esetben az 

lapok alján hagyta volna abba. 

                                                 
290

 Vö. Havas: Intelmek. A Kollár-féle és a müncheni kéziratok kapcsolatáról korábban már esett szó. 
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A fenti ellentmondásokat – véleményem szerint – az alábbi módon lehet 

feloldani. A rövid krónika, illetve az Intelmek kezdett l fogva része volt a másolati 

kötetnek, méghozzá pontosan azzal a szöveggel, ahogyan ma is szerepel a lapokon. 

űsakhogy a kötet eredeti változatába nem az a bifolió volt bef zve, amelyik ma a 

kódex ötödik és nyolcadik lapja, és amelyeken az egyes számú scriptor keze 

azonosítható. Minden bizonnyal az els  lap, vagy lapok egyike megsérülhetett, amikor 

pedig a másolati kötetet a kés bbi kópiákkal összekötötték, a címoldalt és a 

tartalomjegyzéket is elkészít  scriptor jobbnak látta a krónika els  lapját újból 

elkészíteni. Az eredeti lapot azonban nem egyszer en kimetszette a kötetb l, hanem 

kiemelte magát az ívfüzetet (amely eredetileg is bifolió lehetett, és amelynek második 

felén – éppúgy, mint ma a kódex nyolcadik lapján – az Intelmek eleje volt olvasható), 

majd a szövegeket sértetlen papírra másolva, az új bifoliót visszahelyezte a megfelel  

helyére. 

Az egyes számmal jelölt írnok tevékenysége – a tartalomjegyzék alapján – 

1574-re, vagy 1575-re tehet . E két év egyikét kell a ma ismert, Kovachich nyomán 

„l csei III. kódexnek” nevezett kötet elkészültének idejéül elfogadnunk. A Türk 

Dániel készítette 1őő2-es kópia alapján egyértelm , hogy a kódex l csei 

provenienciájú. Azt azonban nem állíthatjuk, hogy a másolati kötet is itt készült, még 

kevésbé pedig azt, hogy ennek összeállítására is 1ő7Ő/1ő7ő-ben került sor. 

A másolati kötet datálásra három támpontunk is van. Az els , hogy az utolsó 

(csonka) tétele az 1őő0-es dekrétum. Ez egyértelm en meghatározza a terminus post 

quemet. A másodikat egy másik, Melchior Genersich által 1őőŐ-ben elkészített, 

szintén a l csei levéltárban rzött  törvénygy jtemény (Kovachichnál: l csei II. 

kódex)291
 szolgáltatja.292

 Ez utóbbi az Aranybullával kezd dik, utolsó tétele pedig az 

1őő3. évi dekrétum. Tartalma, valamint, ami még fontosabb, a benne foglalt 

szövegeknek a sorrendje is pontosan megegyezik a most vizsgált III. kódexével.293
 

Hazai analógiák alapján (is) bizton állíthatjuk, hogy ez a két kézirat közti közvetlen 

kapcsolatra utal.
294

 Míg a III. kódex egykori másolati kötetét is többen készítették, a 

Genersich-féle kézirat reprezentatív tisztázati példány. Ebb l kiindulva 

valószín síthet , hogy Genersichnek már rendelkezésére állt a III. kódex els  részét 
                                                 

291
 Kovachich: Notitiae 365. 

292
 Ezt a kódexet a továbbiakban ismertetem. 

293
 Erre már Kovachich: Notitiae 36ő. is felhívta a figyelmet. 

294
 Mint fentebb láttuk, ilyen „kódexcsaládot” alkot a Gregoriánczi-, az ún. nagyobb Nádasdy-, valamint a 

Festetics-kódex. Egy másikat pedig a Kollár-féle „I.”, és a müncheni űlm. 13192 jelzet  
törvénygy jtemény. 
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képz  másolati kötet, amelynek segítségével a maga példányát elkészítette. Ugyanez 

fordítva elképzelve, vagyis hogy a tisztázat képezte volna a többek által 

összekompilált kézirat forrását, minden logikát nélkülöz.295
 A harmadik támpontot 

pedig magának L cse városának története adja. 1őő0-ben (ne feledjük, a másolati 

kötet utolsó tétele éppen az ez évi országgy lés dekrétumának bevezet je!) nagy 

t zvész volt a városban, és ennek során a városházával együtt elpusztult a levéltár 

is.
296

 Az archívum máig megmaradt anyagában több oklevél(fogalmazvány) található, 

amelyekben a város I. Ferdinánd királytól kérte régi privilégiumainak újbóli 

kiállítását.297
 Nyilvánvaló, hogy a levéltárban rzött törvénypéldányok szintén 

elpusztultak, pótlásukra pedig mihamarabb szükség lehetett. Mindezen megfontolások 

alapján a másolati kötet megszületésének idejét 1őő0 és 1őőŐ közé helyezem. 

Provenienciájáról egyel re semmi biztosat nem tudni, azt leszámítva, hogy egészen 

biztosan nem L cséhez köthet , hiszen itt 1őő0 után már nem lett volna mib l 

összeállítani. 

 

A kódex tartalma a következ : 

fol. 1r = [üres] 

fol. 1v = [űaspar Pilcius költeménye.]298
 

fol. 2r = Decreta, Statutiones, processus et institutiones D. regum regni Hungariae a 

plurimis annis aeditae et unum recollectae sequuntur
299

 

fol. 2v = Reges in Hungaria coronati et privilegiati
300

 

fol. 3r–v = Contenta libri huius decreta, statutiones et institutiones divorum Hungariae 

regum continentis
301

 

fol. Ő. = [üres] 

fol. 5r–7r = [űím nélkül a Knauz-féle krónika egy variánsa]302
 

fol. 7v = [üres] 

                                                 
295

 Jánosi: Gregoriánczi-kódex 6Ő. közölt sztemmája szerint a „II.” l csei kódex volt a „III.” számú 
forrása.  azonban magukat a kéziratokat nem látta, csupán a Kovachich-féle rövid tartalomleírások 
alapján vonta le – tévesnek bizonyult – következtetését. 
296

 Hajnóci: L cse 3. 
297

 Hajnóci: L cse 127., 1Ő0., 1ő3–154., 265–267., 271–272. tételek. 
298

 RMNy I. 404. 
299

 A kézirat címoldala. 
300

 Vö. fentebb a kódex ismertetését. 
301

 A kézirat tartalomjegyzéke. Nem teljes, az 1ő7Ő. év törvényével zárul. 
302

 Vö. fentebb a kódex ismertetését. 
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fol. 8r–10v = In nomine Domini nostri Iesu Christi Incipit Decretum S. Stephani Regis 

Hungariae sine tamen titulo, tempore et sigillo
303

 

fol. 10v–14r = Secundus liber [sc. Stephani regis]
304

 

fol. 14r–15v = Incipit Decretum Sancti Regis Ladislai, Capitulatio
305

 

fol. 15v–16v = Sequitur recapitulatio secundi libri
306

 

fol. 16v–18r = Sequitur recapitulatio tertii libri
307

 

fol. 18r–19v = Sequitur Decretum Columbani regis
308

 

fol. 19v–20v = Incipiunt Capitula de sinodalibus decretis domini Archiepiscopi 

Laurencii Strigoniensis metropolitani et decem suffraganeorum suorum
309

 

fol. 20v = Sequitur capitulum bonum
310

 

fol. 21r–22r = Decretum Andreae regis. Aeditum anno Domini 1222. 

fol. 22r–22v = Conclusio confirmationis Ludovici regis praescriptum decretum 

quondam Andreae regis confirmatis decreti aedito 1351. 

fol. 22v–24r = Articuli noviter concepti per Ludovicum
311

 

fol. 24r–27v = Decretum Sigismundi regis
312

 

fol. 27v–29v = Decretum Matthiae regis in anno Domini 1471 aeditum 

fol. 29v–30v = Decretum Mathiae regis in anno 1478 aeditum 

fol. 30v–42r = Decretum Maius et primum Wladislai regis Hungariae 1492. 

fol. 42r–42v = De iure incolarum regni Sclavoniae 

fol. 42v–43r = Conclusio huius decreti 

fol. 43r–Ő6v = Nos Wladislaus Dei gratia…313
 

fol. 46v–52r = Decretum minus Wladislai regis Hungariae aediti anno 1498. 

fol. 52r–54r = Additiones decreti minoris factae anno 1500. 

fol. 54r–55r = Observationes extraordinariae in decretis divorum regni sancitae, 

quibus facillime causarum intellectus et repentina cognitio inveniri et fieri possit 

iudicium
314

 

                                                 
303

 Havas: Intelmek 4–51. 
304

 Závodszky: Törvények 1Ő1–156. 
305

 Uo. 157–165. 
306

 Uo. 166–171. 
307

 Uo. 172–180. 
308

 Uo. 181–19Ő. Ebben a kódexben a szöveg a (Závodszky-féle) 77. cikkellyel megszakad, ahol a másoló 
utalt is arra, hogy további cikkelyeket elhagyott. 
309

 Uo. 197–206. 
310

 Kálmán ún. „zsidótörvénye”, két cikkelyb l álló zsinati töredéke és a ún. II. esztergomi zsinat 
határozatai. – Závodszky: Törvények: 19ő–196., 207–209. 
311

 DRH 1301–1457 130–140. 
312

 Zsigmond 1Ő3ő. évi decretum maius-a. DRH 1301–1457 258–276. 
313

 űím nélkül II. Ulászló 1Ő9ő. évi dekrétuma. 
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fol. 55v–57r = Constitutiones dominorum regnicilarum Novisolii aeditae per regiam 

maiestatem anno Domini 1542. 

fol. 57v–58v = Articuli dominorum praelatorum, baronum et nobilium caeterorumque 

statuum regni Hungariae in conventi (!) Novisoliensi congregatores pro festo beati 

Elizabeth viduae anno Domini 1543.
315

 

fol. 58v = Articuli in conventu ad sextum diem mensis Iulii in oppido Sayo Sentpeter 

per dominos et nobiles illic congregatos tractati 

fol. 59r–61v = Articuli dominorum praelatorum, baronum, nobilium caeterorumque 

ordinum et statuum regni Hungariae pro festo conversionis beati Pauli congregatorum 

Posonii anno Domini 1546 aediti
316

 

fol. 61v–64r = Articuli in conventu generali praelatorum, baronum ac nobilium 

aliorumque statuum regni Hungariae anno 1547 de regio aedito Tyrnaviae 

congregatorum conclusi 

fol. 64v–67r = Articuli praelatorum, baronum et nobilium aliorumque statuum regni 

Hungariae ad propositionem regie maiestatis in conventu Posoniensi anno 1548 aediti 

fol. 67v = Articuli in conventu Posoniensi conclusi anno Domini 1550.
317

 

fol. 68–72 = [üres] 

fol. 73r–80r = Articuli in conventu Posoniensi pro festo cathedrae beati Petri apostoli 

anno 1552 celebrati. Pro Republica Leutschoviensi scripti Posonii per Danielem 

Turcum Cassovianum, notarium Leutschoviensem A. D. Millesimo quingentesimo 

quinquagesimo secundo 

fol. 80v = [üres] 

fol. 81r–89r = Articuli in conventu Soproniensi scripti 1553. 

fol. 89v–90r = [üres] 

fol. 90v–98v = Articuli dominorum praelatorum, baronum aliorumque ordinum et 

statuum regni Hungariae in conventu Posoniensi pro prima die Iunii anno Domini 

1557 celebrato congregatorum conclusi 

fol. 99. = [üres] 

fol. 100r–109r = Articuli regni Hungariae in dieta generali festi beati Stephani regis 

Posonii celebrata confecti et aediti anno Domini 1563.
318

 

                                                                                                                                                         
314

 Kiadását nem találtam. 
315

 Szövege hiányos. 
316

 A szöveg végén a másoló kezét l utánzott aláírás: Nicolaus Olahuszt (!). 
317

 A szöveg töredék, a preambulum után a rendek királyi propozícióra adott válaszának eleje van meg. 
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fol. 109v = Exemplum litterarum imperatoris Turcarum, quas ad electum Romanorum 

imperatorem misit A. 1562 per legatos tributum inferentes 30000 florenos in anno 

fol. 111r–113r = Articuli statuum et ordinum Hungariae regni generali conventu 

Posonii celebrato anno Domini 1566 conclusi 

fol. 114r–123v = Articuli decretales dominorum praelatorum, baronum, nobilium 

alioruque statuum et ordinum regni Hungariae coram generali conventu anno Domini 

1567 Posonii conclusi 

fol. 124r–125v = Articuli dominorum praelatorum, baronum, nobilium aliorumque 

statuum et ordinum regni Hungariae pro festo nativitatis beatae Mariae virginis anno 

Domini 1572 Posonii decreti et conclusi
319

 

fol. 126r–127r = Articuli dominorum praelatorum, baronum, nobilium aliorumque 

statuum et ordinum regni Hungariae in generali conventu Posonii pro octavo die festi 

purificationis beatae Mariae virginis in anno Domini 1574 Posonii celebrato conclusi 

fol. 127v = [üres]320
 

fol. 128r–131v = Articuli dominorum, praelatorum et baronum caetererorumque 

statuum in generali eorum conventu pro festo beatae Luciae virginis et martyris anno 

Domini 1575 Posonii celebrato conclusi 

fol. 132r–135r = Articuli dominorum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium 

caeterorumque universorum statuum in generali conventu ad festum S. Martini 

episcopi et confessoris anni 1581 proxime praeteriti Posonii conclusi
321

 

fol. 13őv = [üres] 

fol. 136r = [űaspar Pilcius költeménye]322
 

 

 

2. Melchior Genersich törvénygyűjteménye (1554) (Kovachichnál: L cse város 

levéltárának II. kódexe) 

 

A kötetet a két Kovachich – a III. számúhoz hasonlóan – 1810-ben látta a l csei 

levéltárban. Részletes leírást nem közöltek róla, csak a tartalmát sorolták fel 

                                                                                                                                                         
318

 A szöveg végén a másoló kezét l utánzott aláírások: Ferdinandus m. p.; Nicolaus Olahus Strigoniensis; 
Iohannes Listhius. 
319

 A szöveg végén a másoló kezét l utánzott aláírás: Paulus Nagh Kormendi. 
320

 Rajta csupán egy évszám olvasható: 1ő7Ő. 
321

 A szöveg végén a másoló kezét l utánzott aláírás: Rudolphus m. p. 
322

 RMNy I. 405. 
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sz kszavúan.323
 A III. kötethez hasonlóan ezt is L csén találtam meg.324

 Egykorú, 

díszes kötése nincsen. Elüls  borítólapján vörös tintával a kötet címe olvasható 

(Kovachich nem pontosan idézi): Decreta, Statvciones, Processvs et Institvciones 

Divorvm Regvm Regni Hvngarie a plvrimis annis aedite et in vnvm recollecta 

seqvvntvr. Az els  oldalra – amely egyben az Aranybulla címlapja is – díszes, 

kalligrafikus írással feljegyezte monogrammját a scriptor is – egyben az összeállítás 

id pontját is elárulva: M. G. 1554. A név rövidítése Melchior Genersichként oldható 

fel.
325

 

A kódex az ismert 16. századi magyarországi kéziratos 

törvénygy jteményekt l nagyban elüt impozáns megjelenésével: végig tollrajzok és 

iniciálék díszítik. A törvényeken belül az egyes kapitulumok címei vörös tintával 

íródtak. Az egész gy jtemény Genersich munkája, így minden bizonnyal 1őőŐ-ben 

készült el. A kötet idézett címe szóról-szóra megegyezik az el bb bemutatott III. 

számú kódexével, amely viszont bizonyosan L cse városának tulajdonában volt már a 

16. századtól fogva. Mivel a „II.” kódexnek a címoldala a kötettel egykorú, és maga a 

cím is Genersich írása, szinte bizonyos, hogy ez a kötet megszületése óta a városi 

levéltárban van. A legels  benne foglalt szöveg II. András Aranybullája, az utolsó 

pedig az 1őő3. évi dekrétum. 

Már Kovachich észrevette, hogy az általa II.-nak és III.-nak nevezett kódexek 

között felt n  tartalmi egyezés van, ezért úgy vélte, vagy egymás másolatai, vagy 

valamilyen közös forrásból erednek.326
 Jánosi Monika – jóllehet egyik kötetet sem 

ismerte – úgy vélte, a II. számú lehetett a III. mintája.327
 A két kötet közti tartalmi 

hasonlóság valójában ennél több, hiszen Genersich kódexének nemcsak a tartalma, 

hanem tartalmának felépítése – vagyis a benne foglalt törvényszövegek sorrendje – is 

tökéletesen megegyezik a III. kódex vonatkozó részével, ez pedig a két kézirat közötti 

közvetlen kapcsolatra utal. Míg azonban a III. kódex egykori másolati kötetét – mint 

bemutattam – többen készítették, a Genersich-féle kézirat reprezentatív tisztázati 

példány. Ebb l kiindulva jó okkal valószín síthet , hogy Genersichnek már 

rendelkezésére állt a III. kódex els  részét képz  másolati kötet, amelynek 
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segítségével a díszpéldányt elkészítette, amelyb l azonban kihagyta a 11. századi 

szövegeket, és az Aranybullát állította m ve élére. Ugyanez fordítva elképzelve, 

vagyis, hogy a tisztázat képezte volna a többek által összekompilált kézirat forrását, 

minden logikát nélkülöz. A Genersich kódexe tehát codex descriptusnak veend  

(tartalmát külön nem kell bemutatni, hiszen a „III.” kódex leírásában megtalálható), 

díszes kiállítása miatt azonban feltétlenül figyelmet érdemel. 

 

 

TOVÁŰŰI, KÓDEXűSALÁDOKŰA NEM ŰESOROLHATÓ KÉZIRATOK 

 

1. A Debreceni Református Kollégium kódexe328
 (1578 körül) 

 

A kéziratot Iványi Űéla fedezte fel a történeti kutatás számára. 1926-ban megjelent, e 

dolgozatban is sokszor idézett, Mossóczyról és a Corpus Jurisról szóló alapvet  

munkájában kitért arra, hogy bár a két Kovachich igen sok kéziratos 

törvénygy jteményt ismert, még számos további kötet rejt zhet levéltárakban vagy 

könyvtárakban. Példaként a Debreceni Református Kollégium könyvtárában „R. Ő66” 

jelzet alatt található dekrétum-kollekciót említette, amelynek egyúttal tételesen közölte 

a tartalmát is. Helyesnek t n  feltevése szerint a kézirat egykoron össze volt kötve a 

Hármaskönyv egy példányával, amelyet azonban kés bb különválaszthattak a 

törvényeket tartalmazó részt l. Egy, a kéziratban található bejegyzésb l azt is 

megállapította, hogy az 1813-ban került a Kollégium könyvtárába, ám korábbi 

történetér l azóta sem sikerült semmit sem kideríteni.329
 

Iványit követ en még ketten, Jánosi Monika és Havas László forgatták a 

kódexet, mindketten a Szent István-i törvények kapcsán. A róla adott rövid leírásaik 

azonban a már Iványi által közzétettekhez képest újdonságot nem tartalmaznak.330
 

Érdemes azonban idézni Havas Lászlónak azt az Intelmek szövegének kiadásakor tett 

megállapítását: jóllehet a kézirat a 16. század végér l származik, a szöveget fenntartó 

jóval korábbi kéziratok többségénél romlatlanabb változatot rzött meg.331
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A kódexet modern b rkötés védi; elüls  és hátsó borítótáblája fekete, gerince 

zöld. A kézirat els  tíz, illetve utolsó 88 lapja korábban megsérült, ezek ma restaurálva 

vannak. A restaurálás után a lapokat számozással látták el.332
 

A kézirat eleje – amint Iványi is írja – töredékes, els  lapjának tetején 

Zsigmond király 1Ő03. évi kegyelemlevelének vége látható.333
 Ezt követ en a lapon 

Decretum Sigismundi imperatoris super modo exercituandi. Anno Domini 1435. 

címmel kezd dik a ma 1Ő3ő. évi II. dekrétumként nyilvántartott törvény szövege. 

Amikor a kötet a Kollégiumba került, már ez a lap állt a csonka kötet elején, ugyanis 

erre vezette rá az 1813. szept. Ő-i megvásárlás dátumát Tóth Mihály könyvtáros.334
 

A kézirat összeállítását két írnok végezte. Az els  kéz az 1-t l a 321. lapig 

másolta a szövegeket, továbbá ugyan  készítette a 33Ő. és 377. lapokon lév  indexet 

is.
335

 A másik kéz, amely az els t l eltér  szín  tintát használt, csak egy igen rövid 

szakaszon, a 322–333 lapokon jelentkezik. Az els  kéz az 1ő7Ő. évi dekrétummal 

fejezte be a másolást, ehhez a másik írnok még hozzáírta az 1ő7ő. és 1ő78. évi 

törvényeket. Az Index-szel nem kezd dik új ívfüzet, így a 2. kéz által írtakat nem 

utólag illesztették a kötetbe. Jóllehet pontosan eldönteni nem tudjuk, a kéziratnak a 16. 

század utolsó negyedében, legvalószín bben 1ő78 körül kellett készülnie. A 

megrendel  és a másolók személye éppúgy ismeretlen számunkra, mint az, hogy kinek 

a tulajdonában volt a gy jtemény 1813 el tt. 

 

 

2. Az ún. „nagyobb” Esterházy-kódex (1582 körül) 

 

A kézirat lel helyeként Kovachich Márton György az Esterházy-hercegek könyvtárát 

adta meg, feltehet en Kismartonban rizték. Sajnos ez az igen jelent s, Árpád-kori 

dekrétumokat is tartalmazó kötet jelenleg lappang,336
 így tartalmát csak Kovachich 

leírásából ismerem. A folió méret  kézirat Kovachich szerint 1ő82 körül készült, ezt 

alighanem abból következtette ki, hogy a kódexben foglalt törvényszövegek közül 

kronológiai sorrendben az utolsó ebb l az évb l való. A kötet a Decreta divorum 
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regum Hungariae in manuscripto címet viselte. A kézirat jelent sége okán tartalmát 

Kovachich leírása nyomán közlöm:337
 

 

Codex MS. seculi XVI. circa annum 1582 terminatur in Bibliotheca Eszterhaziensi 

principio Eszterházy maior. 

Alter iste codex Eszterhazianus maior, forma folii scriptus, initio tamen charta macie 

corrosa vitiatus, praefert in dorso chartae inscriptum titulum: Decreta divorum regum 

Hungariae in manuscripto. No. 19. 

 

1. Initio statim sunt decisiones quaedam tabulares incerti anni cum earum initium, ut 

praemissum est, desit, posteriora tamen duo folia integra utrumque legi possunt. 

Deinde sequuntur: 

2. Deliberationes quaedam ex curia regia remissae. Sunt potissimum anni 1557 in 

tribus foliis macie adhuc exesis, sed tamen licet operose legibilibus. 

3. űasus Nicolai Űánfi 

Est historia fati eius apud Mathiam Corvinum propter uxorem habiti. 

4. Computus numeri usque ad chorum deductus, unde thumeni quantitas, unice, quod 

sciam patet. 

5. Observata quaedam in iudiciiis pro termino celebrationis iudiciorum 8. die 

epiphaniarum A. D. 1558. Sunt iterum decisiones curiales. 

6. Consilia magnifici domini locumtenentis personali praesentia S. C. regieque 

maiestatis Posonii in conventu anno 1559 

Sunt consilia iuridica, non, ut videri posset, politica. 

7. Haec sequentia observata in Tabula regia maiestati pro festo epiphaniarum Domini 

A. 1558. 

Itidem decisiones tabulares, omnes autem in forma thesis concepta sunt, non vero ad 

peculiarem casum in specifico reductae. Sunt haec omnia digna, quae colligantur, cum 

apud nos ex eiusmodi decisionibus non solum consuetudines, sed leges etiam […] 

atque utinam veterum decisionum iudicialium collectionem adornare possemus, quae 

tum ad interpraetationem legum, tum ad iurisprudentiam practicum permultum facerat. 

Decreta regum divorum Hungariae in forma praesentis libri conscriptorum. 
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8. In nomine D(omini) N(ostri) I(esu) C(hristi) incipit decretum S. Stephani regis 

Hungariae. Sine titulo et tempore. Post Prohemium sunt Recapitulationes seu rubricae 

capitulorum libri I., cuius capitula numeris distincta, et rubricis iterum singulis 

praefixis praefixa sequuntur. 

9. Liber II. Recapitulationes 

Nempe rubricae capitulorum seorsum, ac deinde ipse textus eorum praefixo numero 

capituli et rubrica. 

10. Decretum serenissimi principis DD. Mathiae regis Hungariae tempore suae 

coronationis in Alba Regali editum, continens decreta Andreae, Lodovici et 

Sigismundi regum 

Praefatio (nimirum Mathiae anni 1464). 

11. Decretum Andreae regis editum A. D. 1222. f. 1. Cum rubricis articulorum 

numeris marginalibus distinctorum. 

12. Conclusio Ludovicea sine diplomatis exordio et additis articulis. 

13. Decretum Sigismundi imperatoris Posonii celebratum atque editum A. D. 1435. f. 

11. Cum rubricis articulorum numeri marginalibus distinctae. 

14. Decretum serenissimi Ludovici regis Hungariae I. f. 16. 

Sine rubricis, cum numeris marginalibus articulorum. 

15. Decretum Alberti regis Hungariae Budae feria VI. ante Trinitatis editum A. D. 

1439. f. 20. 

Sine rubricis, cum numeris articulorum marginalibus. 

16. Decretum magnifici condam Michaelis Szilagyi de Horogzegh olim gubernatoris 

regni Hungariae tempore electionis serenissimi principis quondam D. Mathiae regis 

editum A. D. 1458. f. 26. 

Primi 6 articuli, cum reliqui sine rubricis numeris tamen marginalibus distincti, in fine 

etiam hic adjicitur: Item ad hoc, quod literae praeceptoriae etc. 

17. Decretum Mathiae regis editum A. D. 1481., quod quartum vocatur. f. 28.  

Cum numeris et plerisque rubricis marginalibus. 

18. Tertium decretum Mathiae regis Hungariae A. D. 1478. f. 31. 

19. Articuli pronuntiati tunc de officio palatini, quando spectabilis ac magnificus D. 

olim Emericus de Zapolya comes perpetuus Scepusiensis per serenissimum principem 

D. Mathiam regem consensu regnicolarum fuit electus in palatinum. f. 35. 

Cum numeris marginalibus, sine rubricis. 

20. Decretum D. Sigismundi de modo exercituandi V. in anno Domini 1435. f. 36. 
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Cum numeris marginalibus articulorum, sine rubricis. 

21. Primum decretum D. Sigismundi imperatoris super donationibus possessionum 

infidelium A. D. 1404. f. 38. 

Cum numeris marginalibus, sine rubricis. 

22. Decretum Sigismundi regis III. A. D. 1405. f. 41. 

Est non statuta civitatum, sed aliud huius anni II. Cum numeris articulorum 

marginalibus. 

23. Decretum Sigismundi regis A. 1405 secundum. f. 44. 

Nempe de civitatibus, cum numeris marginalibus articulorum, sine rubricis. 

24. Primum decretum Mathie regis in A. 1462. f. 50. 

25. Aestimationes iuxta regni consuetudinem. f. 52. 

Sunt a Verböczianis aliquantum distinctae. In margine ad hanc epigraphen adiectum 

est: „Ez a püspökébe nintsen”. Locus iste non obsecure indicare videtur codicem Pauli 

Gregorianczii, ex eo pleraque in istum transcripta fuerint, aut saltem cum quo iste 

collatus est. 

26. Decretum Mathiae regis Hungariae editum Budae in A. D. 1471. f. 54. 

Cum numeris marginalibus articulorum, sine rubricis. 

27. Quintum decretum Mathiae regis Hungariae Budae editum A. 1486. f. 57. 

Est decretum maius sine rubricis. 

28. Additio tempore D. Mathiae regis patris patriae ad decreta Andreae, Ludovici, 

Sigismundi regum. f. 85. 

Cum numeris, sine rubricis. 

29. Decretum serenissimi principis domini Wladislai regis Hungariae primum Budae 

editum A. D. 1492. f. 89. 

Articuli numeris marginalibus distinquuntur, rubricis destituuntur. 

30. Articuli nobilium regni Sclavoniae in decreto praesenti inserti sequuntur hoc 

modo. f. 125. 

Cum numeris sine rubricis. 

31. Series articulorum de novo conceptorum ac editorum ad primum decretum 

eiusdem D. Wladislai regis additorum. A. D. 1495. f. 127. 

Cum numeris, sine rubricis. 

32. Decretum II. (tertium minus) eiusdem D. Wladislai regis editum A. D. 1498. f. 

139. 

Cum numeris et rubricis articulorum. 
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33. Decretum tertium eiusdem D. Wladislai regis Hungariae in campo Rakos editum. 

f. 159. 

Cum numeris, sine rubricis. 

3Ő. Quartum decretum eiusdem D. Wladislai regis Hungariae in campo Rákos editum. 

f. 169. 

35. Decretum V. et ultimum eiusdem D. Wladislai regis Hungariae Budae editum A. 

D. 1514. f. 178. 

36. Articuli in diaeta S. Georgii martyris per DD. praelatos et barones ac regnicolas A. 

1526 oblati, et per regiam maiestatem roborati et confirmati in campo Rakos. f. 195. 

37. Articuli in particulari regnicolarum conventu Posonii pro festo B. Elisabeth tractati 

et per SS. Romanorum ac Hungariae et Bohemiae etc. regiam maiestatem ad DD. 

praelatos ac barones ceterosque regnicolas conclusi. A. 1536. f. 200. 

38. Articuli in primo conventu Novizoliensi (1542) editi. f. 212. Sine numeris, 

quibusdam rubricis marginalibus. 

39. Responsio vero statuum ipsorum ordinum regni ad propositionem nostram in 

praesentibus comitiis facta, haec est sacratissime rex domine clementissime. f. 218. 

Incipit: Perspectum omnibus est. (Quod in Vestigiis comitiorum editum est. pag. 667.) 

40. Articuli in diaeta pro festo Omnium sanctorum de regio edicto Posonii celebrata 

per OO. et SS. regni Hungariae tractati et conclusi A. 1542. f. 219. 

Sine rubricis, cum numeris marginalibus. 

41. Articuli dominorum praelatorum, baronum et nobilium ceterorumque statuum et 

ordinum regni Hungariae in conventu Novisoliensi congregatorum, pro festo B. 

Elisabeth viduae confecti A. D. 1543. f. 230. 

Sine rubricis, cum numeris marginalibus. 

42. Confirmatio maiestatis regiae articulorum Novizoliensium A. 1543. fol. 235. 

Numeris marginalibus 9 distincta. 

43. Articuli Tyrnavienses pro festo purificationis BB. Mariae virginis editi A. D. 1545. 

f. 238. 

űum numeris, sine rubricis, in fine pag. 2Ő3 subjicitur: „űetera de supplicationibus 

more legis exequantur”. 

44. Articuli dominorum praelatorum, baronum, nobilium ceterorumque ordinum et 

statuum regni Hungariae pro festo conversionis beati Pauli apostoli A. 1546 in 

conventu Posoniensi ex edicto sacre regie maiestatis congragatorum. f. 244. 

Cum numeris et rubricis marginalibus. 
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45. Articuli in conventu Tyrnaviae conclusi et editi pro festo beatae Catharinae 

virginis et martyris A. D. 1547. f. 260. 

Cum numeris marginalibus, sine rubricis et responso. 

46. Articuli praelatorum, baronum, nobilium aliorumque ordinum et statuum regni 

Hungariae ad propositionem sacre regie maiestatis in conventu Posoniensi pro festo 

beati Lucae evangelistae A. D. 1548 celebrato eis factam, unanimi voto et 

deliberatione editi. Cum numeris et summariis marginalibus sine exordio diplomatis 

confirmatorii. 

47. Responsio dominorum praelatorum, baronum, nobilium aliorumque ordinum et 

statuum regni Hungariae ad propositionem S. Rom. Hungariae, Bohemiae etc. regie 

maiestatis in conventu Posoniensi pro festo epiphaniarum Domini anno 1550 celebrato 

factam, quorum articulorum tenor talis est. f. 275. 

Sine rubricis et exordio diplomatis confirmatorii, numeris distincti.  

48. Articuli in conventu Posoniensi pro festo cathedrae beati Petri apostoli celebrati et 

conclusi A. 1552. f. 292. 

Sine rubricis et exordio diplomatis confirmatorii, cum numeris et conclusione. 

49. Articuli in conventu Soproniensi pro Dominica quasi modo geniti A. D. 1553 

celebrantur per dominos praelatos, barones, nobiles ceterosque OO. et SS. regni 

Hungariae ex edicto S. R. maiestatis ibidem congragatos editi. fol. 302. 

Cum numeris et rubricis marginalibus, sine exordio diplomatis confirmatorii, cum 

conclusione eiusdem. 

50. Articuli Posonienses pro 1. die mensis Martii editi A. 1554. f. 310. 

Cum numeris sine rubricis et diplomatis confirmatorii exordio. 

51. Articuli in conventu Posoniensi pro festo nativitatis beati Iohannis Bapt. conclusi 

A. D. 1555. f. 316. 

Cum numeris sine rubricis et exordio diplomatis confirmatorii. 

52. Articuli in conventu Posoniensi pro festo circumcisionis Domini conclusi A. D. 

1556. f. 322. 

Sine exordio diplomatis confirmatorii ac rubricis, cum conclusione et numeris 

articulorum marginalibus. 

53. Articuli in conventu Posoniensi die 1. Iunii celebrato conclusi A. D. 1557. f. 332. 

Sine exordio etc., ut supra. 

54. Articuli in conventu Posoniensi pro festo epiphaniarum Domini editi et conclusi A. 

D. 1559. f. 338. 
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Sine exordio etc., ut supra. 

55. Articuli decretales in conventu Posoniensi pro festo B. Stephani regis A. 1563 

celebrato per SS. et OO. regni Hungariae Partiumque ei subiectarum conclusi. fol. 

348. 

Cum diplomate confirmatorio, numeris et quibusdam rubricis marginalibus. 

56. Articuli statuum et ordinum regni Hungariae in generali conventu pro festo 

purificationis Mariae Posonii celebrato conclusi A. D. 1566. f. 366. 

Cum diplomate confirmatorio et numeris, summariis quibusdam marginalibus. 

57. Articuli decretales dominorum praelatorum, baronum, nobilium aliorumque 

statuum et ordinum regni Hungariae et Partium ei subiectarum in eorum generali 

conventu per S. C. et R. maiestatem ad 1. diem Iunii proxime praeteriti A. D. 1567 hic 

Posonii indicto conclusi. f. 374. 

Cum diplomate confirmatorio et numeris, sine rubricis et conclusione. 

58. Articuli dominorum praelatorum, baronum ceterorumque statuum et ordinum regni 

Hungariae conclusi in generali eorum conventu ad diem 1. mensis Augusti A. 1569 

Posonii celebrato. f. 386. 

Cum diplomate confirmatorio et numeris, sine rubricis. 

59. Articuli dominorum praelatorum et baronum ceterorumque statuum et ordinum 

regni Hungariae in generali eorum conventu pro festo purificationis BB. virginis 

Mariae A. 1572 Posonii celebrato conclusi. f. 395. 

Cum diplomate confirmatorio, sine numeris et rubricis. 

60. Articuli dominorum praelatorum, baronum, nobilium aliorumque statuum et 

ordinum regni Hungariae et Partium ei subiectarum in eorum generali conventu pro 

festo nativitatis B. V. M. ad coronationem serenissimi regis Rudolphi Posonium 

indicto unanimiter decreti et conclusi A. D. 1572. f. 398. 

Cum diplomate confirmatorio, sine numeris et rubricis. 

61. Articuli dominorum praelatorum et baronum ceterorumque statuum et ordinum 

regni Hungariae in generali eorum conventu Posoniensi pro 8. die festi purificationis 

B. M. V. in A. 1574 Posonii celebrato conclusi. fol. 401. 

Cum diplomate confirmatorio, sine numeris et rubricis. 

62. Articuli dominorum praelatorum et baronum ceterorumque statuum et ordinum 

regni Hungariae in generali eorum conventu pro festo beatae Luciae virginis et 

martyris A. D. 1575. Posonii celebrato conclusi. f. 410. 

Cum diplomate confirmatorio, sine numeris et rubricis. 



 89 

63. Articuli dominorum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium ceterorumque 

universorum statuum et ordinum regni Hungariae et Partium ei subiectarum in generali 

eorum conventu ad diem 1. mensis Februarii A. D. 1578 Posonii celebrato conclusi. f. 

414. 

Cum diplomate confirmatorio et numeris, sine rubricis. 

64. Articuli dominorum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium ceterorumque 

universorum statuum et ordinum regni Hungariae et Partium ei subiectarum in generali 

eorum conventu ad festum S. Martini episcopi et conf., hoc est 11. mensis Novembris 

A. 1582. Posonii celebrato conclusi. f. 420. 

Cum diplomate confirmatorio, sine numeris et rubricis. 

6ő. Articuli in campo Rákos in diaeta festi Ű. Georgii martyris A. 1ő07 reformati. f. 

500. 

Cum rubricis aliquot et numeris articulorum, sine diplomate confirmatorio. 

66. Articuli in diaeta et conventione generali pro festo beati Michaelis archangeli in A. 

D. 1518. Bachiae celebrata formati. f. 504. 

Cum numeris et aliqout rubricis articulorum 45. 

67. Articuli in diaeta pro festo beati Georgii martyris A. 1523 Budae celebrata pro 

regni tutela et quieta formati. fol. 513. 

Cum numeris articulorum 59 et quibusdam rubricis. 

68. Articuli in conventu generali pro festo nativitatis SS. virginis Mariae A. 1524 editi, 

et in diaeta similiter generali pro Dominica Iubilate in campo Rákos celebrata 

reformati A. 1525. f. 519. 

Cum numeris et rubricis articulorum 46. 

Post hanc diaetam regnante Ludovico rege celebrata est altera diaeta in eodem anno 

1525 pro festo nativitatis Ioannis Bapt. in oppido Hatvan, in qua reiterati sunt iidem 

omnes articuli, qui immediate in campo Rákos fuerant reformati, parum admodum 

mutatis et additis, unde tum ex eo, quod articuli isti in Hatvan reiterati fere omnes in 

articulis proxime praecedentibus habentur, tum vero, quia illa diaeta contra voluntatem 

et consensum regie maiestatis fuerat celebrata, prout ex copia literarum eiusdem regie 

maiestatis ad omnes regni comitatus datarum liquet, et etiam, quia in proxime 

sequentibus articulis A. 1526 constitutiones eiusdem diaetae Hatvaniensis penitus sunt 

invalidatae, supervacaneum visum est, eosdem articulos Hatvanienses hic inserere. f. 

525. 
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69. Articuli cum iuramento tempore olim Ioannis de Zapolya vajvodae in hac civitate 

Pestiensi per praelatos et barones in congregatione generali editi A. D. 1526. f. 525. 

„Sunt iidem qui Ioannis de Hunyad” 

70. Forma iuramenti per serenissimum regem Ferdinandum tempore adeptionis 

regiminis Hungariae praestiti A. D. 1527. 

Deinde interserta multa charta alba et cessantibus foliorum numeris. 

71. Transactio Caroli imperatoris cum Ferdinando et Maria regina. 

72. Exemplar impignorationis XIII civitatum terrae Scepusiensis. 

73. Valvatio monetae et summae pignoratitiae. 

74. Nomina comitatuum, archi- et episcopatum florentis Hungariae. 

75. Indices in decreta alphabetici. 

 

A tartalomból kit nik, hogy a kódex mind a benne foglalt törvények száma, mind 

pedig azok évköre alapján túlzás nélkül sorolható a legjelent sebb 16. századi 

kéziratos dekrátumgy jtemények közé. Ezen túlmen en jelent s nem dekretális 

anyagot is magában foglalt. A tartalommutató ismeretében jól látható, hogy a 

törvényszövegek kronológiája többször is felborul, és ami a legfelt n bb, hogy a II. 

Lajos-kori országgy lések végzései legnagyobbrészt a kézirat végén voltak 

olvashatók. Hogy ennek az-e a magyarázata, hogy a kódex – sok másikhoz hasonlóan 

– nem egy id ben készült másolatok kolligátuma volt, sajnos nem tudjuk 

megválaszolni.  

 

 

3. Az úgynevezett „kisebb” Esterházy-kódex (nagyobb részt 1575 és 1580 között) 

 

Kovachich ezt a kéziratot – az el bb bemutatott – „nagyobb”-nak nevezett Esterházy-

kódexhez hasonlóan alighanem a kismartoni könyvtárban tanulmányozta.338
 Összesen 

173 lapból állt; els  76 lapját különböz  írnokok készítették, a többi részét végig 

Beythe István, protestáns superintendens, neves egyházi író másolta 1ő7ő és 1ő80 

között. A kódex tartalmazta a legkorábbi Árpád-kori törvényeinket is, méghozzá, 

miként Kovachich az Intelmek esetében meg is jegyezte, esetenként több különböz  

                                                 
338

 Kovachich: Notitiae 3ő2., a kódexr l viszonylag részletes leírással. 
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eltér  olvasat feltüntetésével – ezért is különösen sajnálatos, hogy jelenleg ismeretlen 

helyen lappang. Tartalmát azonban Kovachich kézirata nyomán közlöm: 

 

 

I. Origo gentis Hungaricae. 

Est Breviarii Gregorianczii initium, sed abruptum, unde patet hunc et alios codices, 

quae Gregoriancziana referunt, sequiores aetate esse codice Gregoriancziano, et forte 

plerosque ex eodem desumptos. 

2. In nomine D. N. Ihesu Christi incipit Decretum S. Stephani, ut dicitur regis 

Hungariae faeliciter, sine tamen titulo et sigillo. 

Prohemium ad S. Emericum ducem. f. 1. 

Textus multum interpolatus est, indubie occasione collationis cum alio codice, post 

descriptionem in fine Prohemii. 

Recapitulationes, sive locorum insignium elenchus. 

3. Incipiunt capitula Secundi libri de veneratione domus Dei. 

4. Incipit decretum S. Ladislai regis – Capitulationes Libri I. – f. 15. 

5. Capitula Secundi libri. 

6. Liber III. Recapitulationes Libri III. – f. 21. 

7. Decretum serenissimi domimi Mathiae regis etc. tempore suae coronationis editum, 

continens decreta Ludovici, Andreae et Sigismundi regum. – f. 29. 

10.
339

 Decretum I., quod maius dicitur, tempore serenissimi D. Wladislai regis in 

regno Hungariae editum sequitur. 1492. – f. 54. 

11. Additiones priores majoris decreti Wladislai regis. Folio 85. Est anni 1495. 

12. Decretum II., quod vocatur minus D. Wladislai regis Hungariae. – fol. 91. 

13. Decretum III. Wladislai regis generale. Fol. 99. Est anni 1500. 

14. Decretum IV. generale Wladislai regis. Fol. 105. Est anni 1504. 

15. Decretum V. generale Wladislai regis. Fol. 109. Est anni 1514. 

16. Articuli in Campo Rakos 1517 pro festo B. Georgii martyris editi.
340

 Fol. 117. 

17. Articuli Tolnenses in profesto B. Iacobi apostoli celebrati anno Domini 1518. Fol. 

118. 

18. Articuli diaetae Bacsiensis in anno D. 1518. f. 120.
341

 

                                                 
339

 8. és 9. tételek alatt Kovachich az átírt Lajos és Zsigmond-féle dekrétumokat külön is felvette. 
340

 A dátum hibás, valójában az 1ő07. évi artikulusokról van szó. 
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19. Articuli diaetae generalis Budensis anno 1521 pro festo B. Elisabeth. f. 125. 

20. Decretum Alberti regis editum A. D. 1439. f. 131. 

21. Decretum I. D. Mathiae regis Hungariae editum anno Domini 1471. f. 134v 

22. Incipit II. decretum D. Mathiae regis 1478. f. 137v 

23. Decretum III. D. Mathiae editum A. D. 1481. 

24. Decretum IV. et ultimum D. Mathiae regis Hungariae editum anno Dominicae 

Incarnationis 1486. f. 141.
342

 

25. Decretum Colomani regis. f. 158v.
343

 

26. Secundus liber Colomani regis decreti. fol. 164.
344

 

27. Articuli diaetae S. Georgii in Rákos anni 1ő26. fol. 16Ő. 

28. Articuli in conventu Novizoliensi pro festo B. Elisabeth anni D. 1543 confecti. fol. 

166v. 

29. Articuli Novizoliensi anni 1542.
345

 f. 169. 

30. Dum haec scriberentur erat annus D. 1558 etc. f. 170.
346

 

31. Tabula specialis totius decreti. 

 

 

4. A herceg Esterházy-levéltár törvénygyűjteménye (16. század vége) 

 

Ezt a jelent s kéziratot az Esterházy-repositorium rizte, ennek részeként került az 

Országos Levéltárba.347
 Kovachich nem ismerte, és más kutatók számára is lappangott 

mindaddig, amíg a Repositorium Űudapestre nem került. Amikor 1976-ban az 1301 és 

1Őő7 között hozott törvények kritikai kiadása megjelent, Űónis György és Űácskai 

Vera már idézték a kódexet, róla azonban semmiféle leírást nem adtak, csupán egyes 

olvasatait használták fel a dekrétumok szövegének rekonstruálásakor.348
 A kéziratról 

egy sor erejéig említést tett az Árpád-kori törvényhozás jeles kutatója, Jánosi Monika 

                                                                                                                                                         
341

 Kovachich megjegyzése szerint a 12Ő. lap verzóján a következ  bejegyzés volt olvasható: „Prima dies 
Septembris erat, cum finierat me veloci calamo Űeythe Domo Uywaria. 1ő80.” 
342

 Kovachich idevonatkozó megjegyzése szerint a 1ő8. lap végén, a margón a következ  volt olvasható: 
„Sopronii STŰ. Anno 1ő7ő 22. Novembris.” Mindehhez még a következ  magyarázatot f zte: „Videtur 
legendum esse Stephanum Űeythe, ut supra fol. 12Ő.” 
343

 Kovachich megjegyzése: „Praemittuntur singulis capitulis rubricae, deinde numeri eorum 8ő.” 
344

 Kovachich megjegyzése: „Subscribitur: Finis decreti űolomani regis 10. Septembris.” 
345

 Kovachich szerint a szöveg töredék. 
346

 Kovachich megjegyzése: „Est Pauli de Gregoriancz Mnemosynon.” – vö. Bartoniek: Fejezetek 130. 
347

 Jelzete: MNL OL, P 108 Repositorium 71., Nr. 13. 
348

 DRH 1301–1457. 67. 
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is, ám  ezzel, mivel a kézirat els  uralkodódinasztiánk korából nem rzött meg 

szövegeket, részletesen nem foglalkozott.349
 

Annak ellenére, hogy a kézirat terjedelmében elmarad a legnagyobb és 

legnevesebb dekrétum-kollekcióktól, mégis nagy jelent sége. Mai formájában a 16. 

század legvégén állíthatták össze. Ekkor kapta meg máig fennmaradt b rkötését, 

amely azonban kiemelked  m vészeti értékkel nem bír. A kötet összeállítója a 

törvényeket nem maga másolta le, hanem valójában különböz  személyek által 

különböz  id pontokban másolt kéziratokat gy jtött össze, és ezeket foglalta egy 

kódexbe, ily módon egy kolligátumot létrehozva. Ennek megfelel en az egyes 

másolatok keletkezési ideje a 16. századon belül sajnos pontosan nem határozható 

meg. A dekrétumok kronológiája id nként felborul, és az összeállító különböz  

méret  lapok egymáshoz igazításával (vagyis értelemszer en a nagyobbak 

körülvágásával) sem tör dött. Emellett nem csupán dekrétumokat gy jtött, hanem más 

forrásokat is – így található meg a kéziratban az a 1ő. századi rövid krónika, amely a 

jelenleg ismert legkorábbi említést tartalmazza Szent István Ottó nev  fiáról,350
 

továbbá Zsigmond királynak a tizenhárom szepesi várost elzálogosító oklevele, illetve 

különböz  16. századi magánlevelek. Fontos megemlíteni, hogy számos másolatot 

még a kötetbe való bekötésük el tt valamilyen nagyobb bíróságon használtak, ugyanis 

rengeteg marginális glosszával vannak ellátva, amelyek jellemz en vagy az egyes 

törvénycikkelyek tartalmát foglalják össze, vagy azok alkalmazásáról, esetleges 

el zményeir l tartalmaznak adatokat – ily módon a korabeli jogászi gondolkodásba is 

bepillantást engednek. 

Kiemelend , hogy ez a kódex adja az egyetlen bizonyítékot arra, hogy 

Pókatelki Zomor János, királyi jogügyigazgató, kés bb személynök, a Quadripartitum 

egyik szerkeszt je rendelkezett saját törvénygy jteménnyel.351
 A kézirat – eddig még 

nem publikált – tartalma az alábbi: 

 

p. 1–4 = Gratia per Sigismundum imperatorem infidelibus facta
352

 

p. 5–9 = Decretum III. Sigismundi regis super donatione possessionum infidelium 

p. 10–24 = Decretum minus Sigismundi regis 

                                                 
349

 Jánosi: Kódexek 2ő1. 
350

 Ű vebben lásd Mikó: Ottó herceg. 
351

 p. 66., 78., 113. 
352

 DRH 1301–1457. 175. – E szöveg el tt a kéziratban 29 oldalon számos különböz  feljegyzés, pl. 
levelek olvashatók. 
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p. 25–37 = Articuli in conventu generali pro festo nativitatis sacratissimae virginis 

Mariae anno Domini 1524 editi 

p. 38–55 = Articuli in congregatione generali in oppido Hatvan pro festo nativitatis 

beati Iohannis Baptistae celebrata confecti 

p. 55–58 = Decretum Sigismundi regis anni 1411. 

p. 58–63 = Consilium pro castris Krapina et Kostel, 1560. 

p. 63–67 = Decretum Maximiliani regis, 1566. 

p. 67–70 = Decretum Sigismundi regis super acceptandis pecuniis, 1432 

p. 70–77 = Decretum Sigismundi regis super modo exercituandi, 1435. 

p. 78–84 = Donatio Sigismundi regis pro Ioanne de Maroth, 1408. 

p. 85 = Genealogia Turcarum 

p. 85 = Forma iuramenti per Ferdinandum regem praestitae, 1527 

p. 86–104 = Decretum Sigismundi imperatoris, in quo continentur 18 articuli
353

 

p. 105–115 = Decretum Alberti regis 

p. 116 = „Mortuo Alberto rege natus est Ladislaus postumus...” [az 1ŐŐ0-es évek 

történéseinek nagyon rövid leírása.] 

p. 117 = Conclusio literarum Mariae reginae confirmalium decretorum Andreae et 

Ludovici regum. 

p. 118–123 = Decretum Ladislai regis, 1454. 

p. 124–126 = Articuli pronunciati de officio palatinatus
354

 

p. 127–128 = Articuli cum iuramento tempore olim Joannis vajvodae anno 1446. 

p. 129–1ŐŐ = [Mátyás 1Ő62., 1Ő71. és 1Ő78. évi dekrétumai] 

p. 145–147 = Decretum praelatorum, baronum ac nobilium regni Hungariae Budae 

editum, 1474. 

p. 148–151 = Paria literarum Sigismundi regis super impignoratione 13 civitatum et 

castri unius in terra Scepusiensi regi Poloniae 1412. 

p. 152–156 = Decretum Mathiae regis 1468. Posonii editum, quod apud magistrum 

Georgium de Olgya prothonotarium iudicis curiae sub sigillo habetur 

p. 157–179 = Decreta Wladislai regis, 1492–1495. 

p. 180–190 = Maximilianus rex Romanorum ad incliti regni Hungariae barones et 

praelatos, 1490. 

p. 191 = Confirmatio Mathiae regis post coronationem 1464. 

                                                 
353

 Az 1Ő3ő. évi „Decretum maius”-ról van szó. 
354

 Legújabban lásd C. Tóth: Nádori cikkelyek. 
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p. 192 = Inscriptiones speciales Dionisii archiepiscopi Strigoniensis et ceterorum 

praelatorum, baronum et nobilium 1464. 

p. 193–199 = Confirmatio pacti promissiones dispositionesque Mathiae regis 

Hungariae ab una et caesareae maiestatis ex altera partibus emanatae [1463] 

p. 200 = Inscriptiones, roborationes et pacta praelatorum atque baronum et nobilium 

regni Hungariae 

p. 211–216 = Instructio oratorum per regem Hungariae Ludovicum ex Hungaria ad 

conventum Viennensem missorum 

p. 217–226 = Articuli in Campo Rakos in diaeta festi beati Georgii martyris anno 

1507. reformati 

p. 227–252 = Decretum Wladislai regis 1514. 

p. 253–261 = Articuli in oppido Tolnensi in conventione particulari pro festo beati 

Iacobi apostoli anno 1518 celebrata formati 

p. 262–286 = Articuli in dieta et conventione generali pro festo beatae Elisabeth 

viduae anno 1521 Budae de mandato regio unanimiter editi et confecti et regiam 

maiestatem corroborati 

p. 287–306 = Tractatus et articuli in diaeta et conventione generali pro festo beati 

Michaelis archangeli formati. 1518. 

p. 307–308 = Articuli tempore electionis et coronatonis regis Ferdinandi editi. 1527. 

p. 309–313 = Articuli in congregatione Budae pro decimo quinto die epiphaniarum 

celebrata formati 1528.  

p. 314–316 = Decretum Ferdinandi regis de sigillis secretis. 1528. 

p. 317–327 = Articuli in particulari conventu Posonii tractati de transactione pacis. 

1536. 

p. 328–338 = [Az 1ő23. évi országgy lés végzései] 

p. 339–3Ő9 = [Az 1ő26. évi országgy lés végzései] 

p. 350–355 = Decretum Ferdinandi regis super bonis ecclesiasticis recuperandis. 1560. 

p. 356 = Genealogia Stephani regis Poloniae ac vaivodae Transylvani per Andream de 

Walko assessorem Transylvaniensem deducta.
355

 

p. 357–370 = Origo gentis Hungariae
356

 

p. 371–380 = „Sequitur de regibus” [címmel egy 1ő. századi rövid krónika.]357
 

                                                 
355

 Kiadását, elemzését lásd Mikó: Valkai. 
356

 Eredeti formájában minden bizonnyal Gregoriánczi Pál munkája. Vö. Jánosi: Gregoriánczi-kódex 59. 
357

 Kiadását, elemzését lásd Mikó: Ottó herceg. 
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p. 381–402 = Hungaria
358

 

p. 403–420 = Transsumpta ex Aenea Sylvio quaedam in laudem Hungarorum. 

p. 421–431 = Privilegium Siculorum et antiquae illorum consuetudines. 

p. 432 = Exemplum supplicationis Genadensium ad regem Poloniae Stephanum 

Bathory de Somlo. 

p. 433 = Exemplum literarum Joannis Zamoysky cancellarii et generalis capitanei ad 

Fridericum a Zierotin et Paulum de Zany. 

p. 434 = Paria literarum Emerici Forgach ad Georgium Thurzo datarum 1589. 

p. 435 = Literarum Valentini et Francisci Balassa ad suam serenitatem datarum 

exemplum, quibus accusare nituntur factum illorum. 

 

 

5. Kassa város levéltárának törvénygyűjteménye (1564) (Kovachich nyomán elterjedt 

elnevezése: Kassai kódex) 

 

A kéziratról els ként Kovachich tett említést az 1820-ban megjelent Notitiae 

praeliminares cím  munkájában.359
 Részletes leírást nem adott róla, csupán évszámuk 

szerint felsorolta a benne foglalt dekrétumokat. Sajnos a kódexet eredeti formájában 

nem állt módomban tanulmányozni, ám szerencsére fotókópiák formájában teljes 

terjedelmében elérhet  a Magyar Országos Levéltár Diplomatikai 

Fényképgy jteményében.360
 űíme, amelyet Kovachich is idéz, az elüls  borítótábla 

bels  oldalán olvasható: Liber Reipublicae Cassoviensis, Anno Domini 1564. 

A kötet összeállítója nem törekedett minden régi törvény egybegy jtésére – a 

legkorábbi dekrétum, amely a kódexben szerepel, az 1222-es Aranybulla Mátyás 

1Ő6Ő. évi átírásában, ám soruk ezt követ en sem teljes. Megemlítend  emellett, hogy 

az ismeretlen szerkeszt  csak törvényszövegek összegy jtését tartotta fontosnak, így 

például krónikák vagy különböz  jegyzékek, amelyeket már számos bemutatott kódex 

leírásakor említettem, ebb l hiányoznak. Döry Ferenc leírásából a kézirat küllemér l 

is van némi információm: e szerint quarto alakú kötet, puha pergamenkötésben.361
 

                                                 
358

 Gregoriánczi Pál munkája. Vö. Bartoniek: Fejezetek 129. 
359

 Kovachich: Notitiae 348. 
360

 DF 274352. – Jelenlegi lel helye: Archiv mesta Košíc (Kassa város levéltára), Supplementum H, Liber 
Rei Publicae Cassoviensis. 
361

 Döry Ferenc leírása a kódexr l. Ismeretét Űak M. János professzor úrnak köszönöm. 
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Mivel a kézirat tartalma részletesen sosem volt még ismertetve, az alábbi 

jegyzékkel ezt igyekszem pótolni. 

 

fol. 1. = bejegyzés: „Decretalis” 

fol. 2–21 = üres 

fol. 22r–49v = Decretum serenissimi principis domini Mathiae regis Hungariae etc. 

tempore suae coronationis aeditum, continens in se decreta Andree, Ludovici et 

Sigismundi regum. 

fol. 50r–55v = Decretum Sigismundi regis.
362

 

fol. 55v–57r = Decretum aliud Sigismundi regis anni 1411. 

fol. ő7v = üres 

fol. 58r–67r = Decretum minus Sigismundi regis 

fol. 67r–7Őv = üres 

fol. 75r–81v = Decretum Alberti regis 

fol. 82r–87r = Decretum primum Mathiae regis Hungariae in anno Domini 1471 

Budae aeditum. 

fol. 87v–88v = üres 

fol. 89r–92r = Decretum secundum domini Mathie regis Hungariae in anno Domini 

millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo Budae aeditum. 

fol. 92v–95v = Secundum (!) decretum domini Mathiae regis Hungariae in anno 1481 

Bude aeditum. 

fol. 96r–97v = De Palatino.
363

 

fol. 98r–133v = Decretum primum Wladislai regis Hungariae etc. in anno 1492. 

aeditum, quod maius dicitur, vocatur etiam generale decretum. 

fol. 134r–143v = Series autem articulorum de novo conceptorum ut praemittitur 

prescriptorum nostrorum statutorum et decretorum perfectionem in se exprimencium 

sequitur, et est talis.
364

 

fol. 144r–v = üres 

fol. 145r–164r = Sequitur decretum eiusdem serenissimi regis Wladislai, quod minus 

appellatum sive secundum. 1498. 

fol. 16Őv = üres 

                                                 
362

 Zsigmond 1Ő0ő. évi II. dekrétuma 
363

 Az ún. „nádori cikkelyek”. Ezekre legújabban lásd C. Tóth: Nádori cikkelyek. 
364

 Az 1Ő9ő. évi dekrétum. 
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fol. 165r–179v = Decretum anni 1500. 

fol. 180. = üres 

fol. 181r–187r = Decretum anni 1504. 

fol. 188. = üres 

fol. 189r–203r = Decretum anni 1514. 

fol. 203v = Forma Iuramenti per serenissimum regem Ferdinandum tempore adepti 

regiminis Hungariae prestiti anno 1527. 

 

E helyütt azonban azt is meg kell említenem, hogy a kassai levéltárban e köteten kívül 

még legalább egy másik 16. századi kéziratos törvénygy jtemény is található. Err l 

azonban az Országos Levéltár Diplomatikai Fényképgy jteményéb l van csupán 

tudomásom.365
 A kötet küls  borítóján lév  címke szerint II. Ulászló 1Ő98., 1ő00., 

1ő0Ő. és 1ő1Ő. évi, Ferdinánd 1ő3ő., 1őŐŐ., 1őŐ6., 1őőő., 1őő6., 1ő63., 1ő69. évi, 

Miksa 1ő7Ő. évi és Rudolf 1ő78. és 1ő88. évi dekrétumait tartalmazza. A DL–DF-

adatbázisban értelemszer en csak a Mohács el tti törvények fotói szerepelnek. 

 

 

6. Monoszlóy Miklós és Monoszlóy András törvénygyűjteménye (1570) (Kovachich 

nyomán elterjedt elnevezése: L cse város levéltárának I. kódexe) 

 

A kötetet a két Kovachich 1810-ben L cse város levéltárában látta. Leírásuk szerint a 

kézirat 1570-ben készült, egybe volt kötve a Tripartitum 1561-es kiadásának 

nyomtatott példányával, és 1ő–16. századi dekrétumszövegeket tartalmazott. Erre a 

gy jteményre az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában bukkantam rá, ahová 

1819-ben került a Tripartitummal együtt (a Hármaskönyvet jelenleg a Nyomtatványtár 

rzi).366
 A kötet kéziratos része egyetlen scriptor munkája. Az utolsó lap verzóján a 

következ  megjegyzés olvasható: Finitus per me P. Verebeliensem Anno 1570. Így 

Kovachich megjegyzése, hogy a kötet 1ő70-ben készült, minden bizonnyal 

                                                 
365

 DF 271713. (Kassa város levéltára, Supplementum H. Acta diaetalia regni.) 
366

 A kódex legb vebb leírását lásd OSzKK Fol. Lat. 139. (Repertórium) 16őő. tétel., vö. még Kovachich: 
Notitiae 36Ő. A kéziratos rész mai jelzete: OSzKK Fol. Lat. 2Ő87. Els  foliója rectójának alján, nagyon 

halványan még látható a ceruzával írt következ  feljegyzés: „L cse várostól”. A Tripartitumot – amely a 

Repertórium leírása alapján a kolligátum els  egysége volt – lásd RMK III. Ő86. tétel. A kódex kéziratos 
részét Jánosi Monika is ismerte, vö. Jánosi: űorpus Juris I. 91., ám – jelzetén kívül – semmilyen 

információt nem tett közzé róla. 
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helytálló.367
 Valószín tlen azonban, hogy L csén állították össze, mint ahogyan az is, 

hogy a 16. században a város levéltárában volt. A Tripartitum-kiadást minden 

bizonnyal azután választották el a kézirattól, hogy a kötet a múzeumi könyvtárba 

került.368
 A Hármaskönyv elé azonban néhány kéziratos lap is be volt kötve (például 

egy Tripartitum-index), amelyek ma is a Nyomtatványtárban rzött Tripartitum-

kiadáshoz tartoznak. A kötet ezen része Ő. foliójának rectóján két possessor-bejegyzés 

olvasható: az els  Monoszlóy Miklós esztergomi kanonoké 1ő70-b l, a második 

Joachim Krausé 1672-b l, akinek bejegyzéséb l az is kiderül, hogy a Tripartitum 

ekkor Nagyszombatban volt.
369

 (Verebélyi Péter tehát bizonyára Monoszlóy számára 

állította össze a kötetet.) Az ő. lapra pedig a kés bbi esztergomi és pozsonyi kanonok, 

majd veszprémi püspök Monoszlóy András írta be a tulajdonjegyét 1ő76-ban.
370

 

Kizárt tehát, hogy a kéziratot és a Hármaskönyvet L csén kötötték volna egybe, hiszen 

a Tripartitum oda leghamarabb a 17. század végén juthatott. Sokkal valószín bb, hogy 

a kézirat és a nyomtatvány már a 16. századtól fogva egységet alkotott, és mindkett  

Monoszlóy Miklós tulajdonában volt. 

A kötet kéziratos része 138 lapból áll. Kötése – a gerincet leszámítva – nincsen 

meg, önálló dobozban tárolják. A kötet egyetlen írnoka a törvények címeit, illetve az 

egyes cikkelyek rubrikáit legtöbb esetben vörös tintával emelte ki. A kézirat 

egységességét a vízjelekkel is alá lehet támasztani: mindvégig egyetlen forma 

figyelhet  meg, egy nagy P-bet , tetején pajzzsal. (Hasonló forma látható a l csei III. 

kódexben is.)371
 A kódexben foglalt dekrétumszövegek ismertek, kiadatlan nincs 

közöttük. Újdonság viszont egy rövid királylista, amely a kézirat 71. és 72. lapjain 

olvasható, Mátyás 1Ő86. évi törvényének részeként.372
 

A kötet tartalma a következ : 
                                                 

367
 OSzKK Fol. Lat. 2Ő87. fol. 138v., vö. Kovachich: Notitiae 364. 

368
 A Ő. lapon beragasztott cédula alapján tudjuk, hogy a kötet 1819-ben került a múzeumi könyvtár 

tulajdonába, ld. ennek szövegét: „Libera regiaque civitas Leutschoviensis Museo Nationali transponit 
mense Augusto anni 1819.” 
369

 OSzK Nyomtatványtár, RMK III. Ő86. fol. Őr. Monoszlóy bejegyzése: „Iure et legittime possidet hunc 
librum reverendus dominus Nicolaus a Monoszlo praepositus Sancti Thomae etc. ac Canonicus Ecclesiae 

Strigoniensis. Anno Domini MDLXX.” Joachim Kraus feljegyzése: „Joachim Kraus, Anno Domini 1672, 
Tyrnaviae.” A lapon még egy harmadik tulajdonos neve is felt nik, akinek bejegyzését utóbb áthúzták 
(valószín leg 1672 el tt birtokolta a kötetet): „pertinet hunc librum űhristophorus Szopori.” Monoszlóy 
Miklós tevékenységére lásd Kollányi: Esztergomi kanonokok 144–145. 
370

 Uo. fol. őr: „Sum Andreae Monozlaj et amicorum datus a reverendissimo domino Nicolao Monozlai 

canonico Str[i]g[oniensis] 20. Martii 1576. Domine labia mea aperies et os meum annuntiabit laudem 

tuam.”, vö. Ps. ő0,17. A Monoszlóy Andrásra vonatkozó irodalom: Peisch: Monoszlóy., vö. még 
Kollányi: Esztergomi kanonokok 181–183. Könyvtáráról (amelynek ismert kötetei között e Tripartitum 
eddig nem szerepelt) lásd Magyarországi magánkönyvtárak. I. 90–92. 
371

 Lásd annak leírását. 
372

 Kiadását, elemzését lásd Mikó: Ismeretlen lajstrom. 
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f. 1r–31r = Decretum primum, quod maius dicitur, tempore serenissimi domini 

Wladislai regis in regno Hungariae aeditum. Anno 1492 sequitur 

f. 31v–33r = Articuli nobilium regni Schlauoniae 

f. 33v = [üres] 

f. 34r–44v = Additiones ad generale decretum Wladislai regis 

f. 45r–69r = Decretum quintum et ultimum serenissimi principis quondam domini 

Mathiae regis aeditum sequitur in haec uerba
373

 

f. 69r–71r = Sequitur series aestimationum
374

 

f. 71v–72r = Nunc videamus nomina regum… [egy rövid királylista.]375
 

f. 72v–74r = Incipiunt decreta Matthiae regis et primo primum decretum eiusdem anni 

MCCCCLXII. 

f. 74r–77v = Decretum secundum Mathie regis anno Domini 1464. Articuli autem 

prenotati hanc habent continentiam
376

 

f. 77v–80r = Decretum tercium Matthiae regis anno Domini 1478. 

f. 80v–83v = Incipit decretum quartum
377

 serenissimi domini Matthiae regis anno 

Domini 1488 aeditum
378

 

f. 84r–91v = Articuli Novizoliensis conventus anno Domini millesimi quingentesimi 

quadragesimi secundi die dominico [!] post festum beati Valentini martyris celebrati 

f. 92r–96v = Articuli dominorum, praelatorum, baronum, nobilium aliorumque 

ordinum et statuum regni Hungariae in generalis comitiis Tyrnaviae pro festo 

purificationis beatissimae virginis Mariae anno Domini millesimo quingentesimo 

quatragesimo quarto celebratis 

f. 97r–107v = Articuli Posonienses pro festo epiphaniarum Domini anni eiusdem 

1559. 

f. 108. [üres] 

f. 109r–121v = Articuli conventus Posoniensis anni 1567. 

f. 122r–128v = Articuli Posoniensis conventus pro prima die Iunii anni 1557. 

                                                 
373

 DRH 1458–1490 260–310. A másolatból, amely a törvénykönyv nyomtatott kiadásán alapszik, több 
cikkely hiányzik. 
374

 Kovachich: Supplementum II. 258.; Kovachich: Astraea II. 79., vö. Mikó: Ismeretlen lajstrom 128–129. 
375

 Mikó: Ismeretlen lajstrom 134–136. 
376

 Uo. 140–1ő0. A dekrétum bevezet je, I. Lajos 13ő1. és Zsigmond 1Ő3ő. évi törvényei nincsenek 
idemásolva, a szöveg csak a Mátyás-féle határozatokat (DRH 1Őő8–1490 143–150.) tartalmazza. 
377

 Utólagosan, másik kézt l javítva. Eredeti olvasat: ultimum. 
378

 Valójában Mátyás 1Ő78. évi dekrétuma: DRH 1Őő8–1490 235–243. 
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f. 129r–138r = Articuli dominorum praelatorum et baronum ceterorumque statuum et 

ordinum regni Hungariae conclusi in generali eorum conventu ad primum diem mensis 

Augusti anni 1569 Posonii celebrati
379

 

f. 138v = Taxatio litterarum in foro spirituali Strigoniensis ecclesie ita, ut sequitur, per 

reverendissimum dominum Nicolaum Olahum archiepiscopum Strigoniensis contra 

veterem graviorem morem mitigata
380

 

 

 

7. A Magyar Udvari Kamara Számvevőségének törvénygyűjteménye (1572–1574) 

(Kovachichnál: Regestraturalis kódex) 

 

Ez a papírkézirat Jankovich Miklós gy jteményéb l került a Magyar Nemzeti 

Múzeum könyvtárába; jelenlegi jelzete: OSzKK Fol. Lat. ő17. űíme: Articulorum in 

diversis congregationibus per status et ordines regni tractatorum liber . Tartalma és 

másolójának monogramja alapján kétségtelenül azonos azzal a kézirattal, amelyet a 

Kovachichok „űodex manuscriptus Regestraturalis” címmel ismertettek. Azt, hogy a 

kötetet hol látták, leírásukból nem derül ki.381
 Szerencsére azonban ez egy kés bbi 

másolat alapján kideríthet . Szilágyi Sándor ugyanis az Erdélyi Országgy lési 

Emlékek els  kötetének kiadása során kinyomtatott egy, az 1őŐ2. évi 

székelyvásárhelyi országgy léssel kapcsolatos iratot.382
 Ennek a végén a következ  

megjegyzést tüntette fel: „Ezen nagyfontosságú okirat eredetije meg volt még a mult 

század végén a m. k. kamara számvev sége levéltárában, s a f kormányszék 1798-ban 

másoltatta le. Lendvay Márton kamarai levéltárnok értesitése szerint az egy őő 

számmal jegyzet codexbe volt beirva, mely az articulusok egész collectiója volt. Ma 

még lappang ezen codex, mert minden utánjárás daczára sem tudtam ráakadni.”383
 Ez 

a szöveg megtalálható a most elemzett kódexben, az ő8–ő9. lapokon. Ezen kívül még 

két erdélyi vonatkozású szöveget is találhatunk benne: az egyik az I. Ferdinánd és 

Szapolyai János között 1ő38-ban Váradon, a híres békével egyid ben megkötött 

                                                 
379

 A szövegb l számos cikkely hiányzik, lásd a bejegyzést a 136. lap verzóján. 
380

 Ezt követ en a lap alján: Tu Deus alme potens, moderator tocius aevi / quo nomine finitus, nunc liber 
iste iacet. – Finitus per me P. Verebeliensem anno 1570. 
381

 OSzKK Fol. Lat. 170. I. köt. fol. 76.; vö. Kovachich: Notitiae 352., 383. 
382

 EOE I. 77–79. 
383

 EOE I. 79. 
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fegyverszünet okmányának másolata,384
 a másik az Izabella királyné és Mayláth István 

hívei között 1őŐ1-ben megszületett gyulafehérvári béke szövege.385
 Utóbbi szintén 

szerepel az Erdélyi Országgy lési Emlékekben.386
 Az itt olvasható jegyzet szerint 

ebb l a szövegb l is létezett egy 1798-ban, a f kormányszék által készíttetett másolati 

példány, amelynek eredetije a kamarai számvev ség levéltárában volt.387
 Miután 

erdélyi vonatkozású iratok a fennmaradt törvénygy jteményekben – ezt az esetet 

leszámítva – nem szerepelnek, logikusnak t nik, hogy a vizsgált kézirat azonos azzal, 

amit Szilágyi Sándor is keresett – ám alighanem a kamarai levéltárban, nem tudva 

róla, hogy onnét feltehet en kiselejtezték, és Jankovich-hoz került. Alátámasztja e 

vélekedést az is, hogy Kovachichnál a legritkábban fordul el  az, hogy egy forrásnak 

nem adja meg a lel helyét. Viszont tudjuk, hogy a korban épp a kamara alkalmazottja 

volt,
388

 ez pedig megmagyarázza, miért tartotta magától értet d nek, melyik 

intézmény regisztratúráján található meg a kódex. Kovachichon kívül alighanem 

Fraknói Vilmos kezében is megfordult a kötet, hiszen a Magyar Országgy lési 

Emlékekben három alkalommal is hivatkozik rá.389
 

A kézirat összesen ŐŐ7 papírfoliót tartalmaz. A lapokon nyomtatott foliálás fut 

végig; a tollal írott, régi foliálás csak a fol. 21r-n kezd dik (itt az els  irat kezdete), és 

1-t l Ő20-ig tart. A papír vízjele végig kétfej  sas, mellén a szívpajzsban K bet ; 

mindkét el zéken viszont ott van a már jól ismert harántpólyás-csillagos pajzs. A 

kódex kötése kartonra kasírozott barna b r, néhány vakvonallal; egyszer  használati 

kötés. Megtartása rossz, a f zés kilazult, a kötéstáblák és a lapok féregrágottak, 

restaurálva nem volt. 

A 1–19. foliókra egy korábbi tulajdonos mutatót szándékozott készíteni, a 

munka azonban mindjárt a kezdeteknél elakadt. A 20. lap rektóján olvasható a cím (ez 

lehetett eredetileg a címlap): „Articolorum | in diversis congregationibus per status | et 

ordines regni Hungariae tractatorum liber”. Alatta a dátum: „22 julii 72”, vagyis 1ő72. 

július 22., a másolás kezdetének id pontja, valamint az „N. M.” szigla. Ez a scriptor 

                                                 
384

 A forrásnak csak a Szapolyai, illetve Johann Wese lundi érsek (Ferdinánd követe Váradon) által 
ratifikált példányai ismertek, lásd Gooss: Staatsverträge 6ő., 81., vö. Károlyi: Nagyváradi béke 22Ő. – A 

János király-féle példány jelenlegi lel helye: ÖStA, HHStA, UA, Allgemeine Akten, 1ő38 II., fol. 89–90. 

A lundi érsek által aláírt példány: ÖStA, HHStA, Allg. Urkundenreihe, 1ő38. II. 2Ő. 
385

 OSzKK Fol. Lat. 517. fol. 55r–57v. 
386

 EOE I. 68–72. 
387

 EOE I. 72. 
388

 V. Windisch: Magyarországi levéltári anyag 6Ő–65.; Uő: Kovachich: 38–41. 
389

 MOE II. 436., 1. jegyz., 551., 3. jegyz., 579–585. – Úgy t nik, sem Fraknóinak sem Szilágyinak nem 
volt arról tudomása, hogy a kódexet a két Kovachich is ismerte. 
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hasonló módon írta a dátumot a kódexben máshol is, például a 163. rektón: „1ő 

februarii 73”, vagyis 1ő73. február 1ő. M ködését szinte hétr l-hétre követhetjük. Az 

1563-as pozsonyi országgy lés végére (fol. 336v) ezt íra: „N. M. 12 martii 7Ő” (1ő7Ő. 

március 12.), az 1ő66-os végére pedig (fol. 3Őőv): „26 martii 7Ő” (1ő7Ő. március 26.). 

Az utóbbi az utolsó dátum t le a kötetben; a 3ő0. lap rektóján a mondat közepén váltja 

t egy másik kéz, aki soha nem datálta a munkáját. Mivel a kötetben olvasható utolsó 

törvények az 1ő93. évi pozsonyi országgy lésen születtek, eddig tartott a kódex 

b vítése. A szövegek zöme azonban – „N. M.” keze írásával – 1ő72. július 22. és 

1ő7Ő. március 26. között került a könyvbe. 

Az els  dokumentum II. Ulászló 1ő1Ő. évi törvénye (fol. 21r–38v), a második 

az 1528-as budai országgy lés végzéseinek sora (fol. 39r–Ő1r). Az 1ő1Ő. évi törvény 

azonban nem azonos az országgy lés végén megszületett dekrétummal, hanem egy azt 

megel z en készült fogalmazvány.390
 Az iratok – csekély kivétellel – id rendben 

követik egymást, így innét teljesen kimaradtak a II. Lajos-kori diéták és Ferdinánd 

1527-es budai országgy lése is. A sorozat továbbra is hézagos, csak az 1őő3. évi 

soproni országgy lést l teljes. Az egyes gy lések közé azonban más, kapcsolódó 

iratokat másoltak be. A 393. lap rektóján mindössze egyetlen felirat olvasható, 

középütt: „ARTIűV | LI ANNI MDLXXIIII”. Ez az 1ő7Ő-es pozsonyi országgy lés 

artikulusait vezeti be, olyan, mint egy címlap, de ide mégsem eredeti irat került be – 

miként a Festetich-kódex esetében –, hanem csupán másolási sajátságról van szó. 

Ez a kódex olyan használati kézirat volt, amely az aktuális törvényeket adta 

tulajdonosa kezébe, és ugyanakkor más, gyakorlati politikai-jogi tudnivalókat is 

tartalmazott. Így juthattak bele erdélyi végzések. A történeti visszatekintés igénye az 

összeállítóból teljesen hiányzott. Pusztán a jelenre koncentrált, és a gy jtés célja itt is 

annak a bizonyos jogbizonytalanságnak az elhárítása volt, amelyet a nyomtatott 

törvényszövegek hiánya okozott. 

 

A kézirat tartalma a  következ : 

f. 1–19 = [tartalommutató, amelyb l azonban csupán kis rész készült el] 

f. 20r = [cím:] Articulorum in diversis congregationibus per status et ordines regni 

tractatorum liber 

f. 20v = [üres] 

                                                 
390

 Mon. Rust. 247. 
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f. 21r–41r = Tractatus et articuli in presenti dieta festi beati Lucae evangeliste formati 

anno 1514.
391

 

f. 41v–45r = Articuli in dieta statuum et ordinum regni Hungariae, de edicto 

sacratissimae Romanorum et Hungarie regiae maiestatis Posonii pro festo beati Pauli 

apostoli anno 1537 celebrata confecti 

f. 45v–51v = Istructio oratorum ex conventu Posoniensi pro festo beatorum Viti et 

Modesti celebrato ad regiam maiestatem expeditorum
392

 

f. 52r–őŐv = [űím nélkül, „Nos Ferdinandus” kezdettel az 1ő38. febr. 2Ő-i, váradi 

fegyverszünet Ferdinánd által ratifikált példányának másolata.]393
 

f. 55r–57v = Articuli Transilvaniensi 1547.
394

 

f. 58r–59r = Novitates in praesenti congregatione generali Transilvanica conclusae 

1542. 

f. 59v–62v = Ad primum articulum in conventu factum post dominicam Iudica 

deliberatio facta anno 1542. 

f. 63r–74v = Ferdinandus divina favente clementia Romanorum, Hungariae, Bohemiae 

etc. rex. Instructio de his rebus, quas magnificus Franciscus de Bathyan comes 

comitatus Castriferrei et honorabilis doctor Marcus Beke a Leopoldorf per Austriae 

nostrae inferiores provincias cancellarius, consliliarii, oratores et commissarii nostri, 

fideles nobis sincere dilecti in generali conventu ad diem dominicam post festum beati 

Valentini proximam ad civitatem Novizolii per nos indicto, apud omnes status 

ordinesque regnicolarum nostrorum regni Hungariae nomine nostro agere et tractare 

debent
395

 

f. 75r–87v = Articuli in comitiis Űystriciae conclusi … septima die Martii, anno 1őŐ2. 

f. 88r–103r = Articuli in dieta pro festo Omnium sanctorum anni MDXLII regio edicto 

Posonii celebrati per status et ordines regni Hungariae tractati et conclusi 

f. 103v = [üres] 

f. 104r–111r = Articuli … in conventu Novizoliensi … pro festo beatae Elizabeth 

viduae anni 1őŐ3 … confecti 

f. 111v = [üres] 
                                                 

391
 Uo. 

392
 MOE II. 73–82. (Egy, a bécsi titkos levéltárban rzött másolat alapján.) 

393
 Vö. fentebb a kódex leírását. 

394
 A cím hibás, a szöveg valójában az Izabella királyné és Mayláth István hívei között 1őŐ1-ben 

megszületett gyulafehérvári béke szövege. Kiadását lásd fentebb, a kódex leírásánál. 
395

 A szöveg végén: Datum in oppido nostro Eger, die 23 mensis Januarii, anno Domini 1őŐ2. – A szöveg 
kiadását lásd MOE II. 326–339. (egy, a bécsi titkos levéltárban rzött fogalmazat alapján), ám a 

kéziratban lév  változat textusa b vebb. 
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f. 112r–122r = Instructio dominorum praelatorum, baronum … in conventu 

Novisoliensi pro festo beate Elizabeth congregatorum … domino Martino Kechethy 

episcopo Wesprimiensi ac consiliario regie maiestatis, ac magnifico domino Francisco 

Nyari de Beregh comiti comitatus Honthensis etc., et egregiis Georgio Rakovski 

vicecomiti de Thwrocz necnon Martino Bartholthy vicecomiti comitatus de Saros, 

oratoribus eorum ad conventum Pragensem data
396

 

f. 122v = [üres] 

f. 123r–128v = Responsio maiestatis regie ad supplicationem dominorum praelatorum, 

baronum … in conventu beatae Elyzabeth Novizolii congregatorum Pragae facta, 12. 

Januarii anno Domini 1544. 

f. 129r–130v = Compendium conclusionis dominorum statuum et ordinum regni 

Bohemiae provinciarumque ei annexarum 

f. 131r–1Ő7v = Articuli dominorum praelatorum, baronum … pro festo conversionis 

sancti Pauli anno 1őŐ6 in conventu Posoniensi … aediti 

f. 148r–163r = Articuli in conventu generali … pro festo beatae Virginis et Mariis 

anno Domini 1őŐő … conclusi397
 

f. 163v–188v = Responsio dominorum praelatorum, baronum …ad responsionem … 

regie maiestatis … in conventu Posoniensi, pro festo epiphaniarum Domini anno 1őő0 

celebrato factam, una cum articulis in eodem conventu conclusis data 

f. 189r–20őr = [„Nos Ferdinandus” kezdettel az 1őő2. évi pozsonyi országgy lés 

végzései.] 

f. 205v–223v = Articuli dominorum praelatorum, baronum … in conventu Posoniensi 

pro festo beati Lucae evangelistae anno 1őŐ8 celebrato … aediti 

f. 224r–239v = Articuli in conventu Soproniensi … anni 1őő3 … aediti 

f. 240r–2ő2r = Articuli in conventu Posoniensi … anni 1őőŐ … aediti 

f. 252v–262v = Articuli dominorum praelatorum, baronum … in conventu Posoniensi 

…anno Domini 1őőő … conclusi 

f. 263r–280r = Articuli dominorum praelatorum, baronum … in conventu Posoniensi 

… anno 1őő6 … conclusi 

f. 280v = [üres] 

f. 281r–293r = Articuli dominorum praelatorum, baronum … in conventu Posoniensi 

… anno 1őő7 … conclusi 

                                                 
396

 A szöveg ismeretlen és kiadatlan. Vö. MOE II. őő1., 2. jegyz. 
397

 A cím hibás, valójában az 1őŐ7. évi országgy lés végzéseit olvashatjuk itt. Vö. MOE IV. 131. 
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f. 293r–309v = Articuli dominorum praelatorum, baronum … in generali eorum 

conventu … anni 1őő9 Posonii  … decreti 

f. 310r–336v = Articuli decretales in conventu Posoniensi … anno Domini 1ő63 … 

conclusi 

f. 337r–345v = Articuli statuum et ordinum regni Hungariae in generali conventu … 

Posonii celebrato conclusi anno 1566. 

f. 346r–366r = Articuli decretales … in conventu … anno 1ő67 Posonii … conclusi398
 

f. 366v–383r = Articuli in dieta Posoniensi … conclusi, anno Domini MDLXIX.399
 

f. 383v–387v = Articuli … Posonii pro festo purificationis beatissimae virginis Mariae 

anni MDLXXII. … conclusi400
 

f. 388r–392v = Articuli in faelicis coronationis serenissimi regis Rudolphi 

congregatione anno Domini 1572 conclusi 

f. 393r–407r = Articuli anni MDLXXIIII.
401

 

f. 407v–Ő12r = [„Nos Maximilianus” kezdettel az 1ő7ő. évi pozsonyi országgy lés 

végzései.]402
 

f. 413r–423v = Articuli in civitate Posoniensi anno Domini millesimo quingentesimo 

septuagesimo octavo conclusi
403

 

f. Ő2Ő. = üres 

f. 425r–Ő28r = [„Nos Rudolphus” kezdettel az 1ő82. évi pozsonyi országgy lés 

végzései.]404
 

f. 428v–430v = Articuli in civitate Posoniensi anno Domini 1583 conclusi
405

 

f. 431r–443r = Rudolphi imperatoris decretum, anno 1588 Posonii editum
406

 

f. 443v–ŐŐ7v = [„Nos Rudolphus” kezdettel az 1ő93. évi pozsonyi országgy lés 

végzései.]407
 

 

 

                                                 
398

 A másolat végén: „Maximilianus etc”. és „Nicolaus Olahus Strigoniensis etc.” aláírások. 
399

 A másolat végén: „Maximilianus etc.” és „Johannes Listhius episcopus Wesprimiensis” aláírások. 
400

 A másolat végén: „Maximilianus etc.” és „Johannes Listhius episcopus Vesprimiensis” aláírások. 
401

 A másolat végén: „Maximilianus etc.” és „Johannes Listhius episcopus Jauriensis” aláírások. 
402

 A másolat végén: „Maximilianus” és „Jauriensis etc.” aláírások. 
403

 A másolat végén: „Rudolphus etc.” és „N. Istwanffy etc.” aláírások. 
404

 A másolat végén: „Rudolphus etc.”, „Ed: űolocensis ac episcopus Jauriensis etc.” és „Joannes Joo 
etc.”aláírások. 
405

 A másolat végén: „Rudolphus etc”, „Georgius archiepiscopus űolocensis et administrator Jauriensis” 
és „Joannes Joo etc.” aláírások. 
406

 A másolat végén: „Rudolphus etc.” és „Petrus episcopus Jauriensis” aláírások. 
407

 A másolat végén: „Rudolphus”, „Joannes Kutassi episcopus Jauriensis” és „Tiburtius Himelreich” 
aláírások. 
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8. A bártfai levéltár úgynevezett „nagyobb” törvénygyűjteménye (1578 után) 

 

Kovachich Márton György Űártfa város levéltárában látta.408
 A folió méret  kötet 

egyetlen törvényt – az 1ő19. évi bácsi országgy lés határozatait – leszámítva Mohács 

utáni dekrétumokat tartalmazott az 1ő78. évvel bezárólag. Éppolyan pusztán 

gyakorlati célból összeállított gy jtemény lehetett mint az el bb bemutatott 

„regestraturalis” kódex, hiszen, egy kivétellel csak Mohács utáni törvényeket 

tartalmaz. A kézirat valószín leg még a 19. században elkallódott, mert Iványi Űéla a 

levéltár rendezésekor a 20. század elején már nem találta.409
 Jelenlegi hollétér l 

nincsen tudomásom. A kötet Kovachichtól származó, alább közölt leírásából kiderül, 

hogy az 1őő7. évi pozsonyi és az 1ő72. évi szintén pozsonyi országgy lések 

határozataiból hiteles példányokat kötötték a  kódexbe:410
 

 

 

Codex MS seculi XVI. Bartphensis major, post annum 1578 exaratus. 

Est forma folii, et conservatur in archivo liberae regiae civitatis Bartphensis. Continet 

autem sequentia: 

1. Articuli Bachienses anni 1519. Initium iam adest. 

2. Articuli anni 1536, initium deest, incipiunt ab articulo 10. Diploma confirmatorium 

deest. 

3. Constitutiones Novizolienses anni 1542. 

4. Repraesentatio statuum penes articulos, sed hic refertur ad articulos Posonienses 

anni 1542. 

5. Articuli in diaeta pro festo Omnium sanctorum anni 1542, regio edicto Posonii 

celebrata, per status et ordines regni Hungariae tractati et conclusi 

„Et quia magnificus D. Stephanus de Űathor capitaneus regni restitutionibus bonorum 

huiusmodi in omnibus regni partibus commode vacare nequaquam poterit, eo, quod 

defensioni quoque regni, ex officio sibi etiam alioqui per regiam maiestatem iniuncto, 

contra Turcas invigilare debebit. Ideo regia maiestas de consilio statuum et ordinum 

regni dignetur, ex nunc eligere et adiungere illi collegam quempiam idoneum, qui 

coram statibus et ordinibus regni in hac praesenti diaeta ad ea omnia, quae in articulis 

                                                 
408

 Kovachich: Notitiae 354. 
409

 Iványi: Mossóczy ő7., 100. jegyz. 
410

 OSzKK Fol. Lat. 170. I. köt., 92v–94v. 
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constitutionis Novizoliensis continentur, iuxta modum et formam in eisdem articulis 

expressam probe et fideliter exequenda solenniter iuret. Recenti enim hac constitutione 

iidem status et ordines regni maturo consilio decernunt, constitutionem ipsam 

Novizoliensem executioni demandandam.”411
 

6. Articuli per dominos nobiles regni Hungariae in conventu generali ad festum B. 

Elisabeth anni 1543 de regio edicto Novizolii celebrato editi. 

7. Articuli dominorum praelatorum, nobilium, aliorumque ordinum et statuum regni 

Hungariae in praesenti conventu Tyrnaviensi pro festo BB. purificationis Mariae 

celebrato congregatorum ad benignam exhortationem sacratissimae regiae maiestatis 

statibus regni propositam editi A. 1545. 

8. Articuli induciarum anni 1545. 

9. Articuli dominorum praelatorum, baronum, nobilium, ceterorumque ordinum et 

statuum regni Hungariae pro festo conversionis beati Pauli apostoli A. 1546 in 

conventu Posoniensi ex edicto sacratissimae regiae maiestatis congregatorum editi 

Diploma confirmatorium et articuli 45. sequenter desunt. 

10. Articuli praelatorum, baronum, nobilium aliorumque ordinum et statuum regni 

Hungariae ad propositionem sacratissimae regiae maiestatis in conventu Posoniensi 

pro festo B. Lucae evangelistae A. 1548 celebrato eis factam, unanimi voto et 

deliberatione editi 

Cum diplomate confirmatorio. 

11. Responsio dominorum praelatorum, baronum et nobilium aliorumque ordinum et 

statuum regni Hungariae ad propositionem sacratissime Romanorum, Hungariae, 

Bohemiae etc. regiae maiestatis domini eorum clementissimi, in conventu pro festo 

epiphaniarum Domini anno 1550 celebrato factam, unacum articulis in eodem 

conventu conclusis data 

Cum diplomate confirmatorio. 

12. Articuli in conventu Posoniensi pro festo Cathedrae beati Petri apostoli A. 1552 

celebrato, communibus omnium ordinum et statuum totius regni Hungariae et Partium 

ei subiectarum votis conclusi 

Cum diplomate confirmatorio. 

                                                 
411

 A cikkely a Corpus Juris kiadásából kimaradt. A kamarai regisztratúra egykori kódexében (lásd az 
el bb 6. számmal ismertetett kötetet) az artikulus szintén megvan, ennek alapján közölte: MOE II. Ő36. A 
szövegben Űáthory István másolói hiba, valójában ecsedi Űáthory Andrásról van szó. 



 109 

13. Articuli in conventu Soproniensi pro Dominica quasi modo anni 1553 celebrato 

per dominos praelatos, barones, nobiles ceterosque ordines et status regni Hungariae 

edicto sacrae regiae maiestatis ibidem congregatos editi 

Cum diplomate confirmatorio. 

14. Articuli in conventu Posoniensi pro primo die mensis Martii A. 1554 ex edicto S. 

regiae maiestatis celebrato per dominos praelatos, barones, nobiles ceterosque ordines 

et status regni Hungariae editi 

Cum diplomate confirmatorio. 

15. Articuli dominorum praelatorum, baronum, nobilium aliorumque ordinum et 

statuum regni Hungariae in conventu Posoniensi pro festo circumcisionis Domini A. 

1556 congregatorum, communibus votis conclusi 

Cum diplomate confirmatorio. 

16. Articuli dominorum praelatorum, baronum, nobilium aliorumque ordinum et 

statuum regni Hungariae in conventu Posoniensi pro prima die Iunii 1557 celebrato 

congregatorum conclusi 

Cum diplomate confirmatorio sub authentico et cum subscriptione insertum est huic 

codici, prout plura alia singillatim conscripta. 

17. Articuli dominorum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium ceterorumque 

ordinum et statuum regni Hungariae in generali eorum conventu pro festo 

epiphaniarum Domini A. 1559 Posonii celebrato, unanimi omnium consensu decreti 

Cum diplomate confirmatorio. 

18. Articuli decretales in conventu Posoniensi pro festo Stephani regis A. D. 1563 

celebrato, per status et ordines regni Hungariae Partiumque ei subiectarum conclusi 

Cum diplomate confirmatorio. 

19. Articuli decretales dominorum praelatorum, baronum, nobilium aliorumque 

statuum et ordinum regni Hungariae et Partium ei subiectarum, in eorum generali 

conventu per S. C. et R. maiestatem ad 1. diem Iunii proxime praeteriti A. D. 1567 hic 

Posonii indicto conclusi 

Cum diplomate confirmatorio. 

20. Articuli dominorum praelatorum et baronum ceterorumque statuum et ordinum 

regni Hungariae conclusi in generali eorum conventu ad 1. diem mensis Augusti anni 

1569 Posonii celebrato 
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21. Articuli dominorum praelatorum et baronum ceterorumque statuum et ordinum 

regni Hungariae in generali eorum conventu pro festo purificationis beatissimae 

virginis Mariae A. 1572 Posonii celebrato conclusi 

Est exemplar impressum sub authentico expeditum. 

22. Articuli dominorum praelatorum et baronum ceterorumque statuum et ordinum 

regni Hungariae in generali eorum conventu pro 8. die festi purificationis beatissimae 

virginis Mariae in anno 1574 Posonii celebrato conclusi 

Cum diplomate confirmatorio. 

23. Articuli anni 1575. Fragmentum ab articulo 7. ad finem. 

24. Articuli dominorum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium ceterorumque 

universorum stauum et ordinum regni Hungariae et Partium ei subiectarum in generali 

eorum conventu ad 1. diem mensis Februarii A. D. 1578 Posonii celebrato conclusi 

Cum diplomate confirmatorio. 

 

 

III. Részösszegzés 

 

A fejezet terjedelme okán és a könnyebb áttekinthet ség érdekében az ismertetett 

kódexek legfontosabb jellemz it táblázatos formában is bemutatom. 

 

A kézirat neve Összeállításának 
ideje 

A benne foglalt 

törvények köre 

rzési helye 

Admonti kódex 12. század Szent István 
törvényei 

OSzKK Cod. Lat. 

433. 

Űudai János kézirata 1406 Szent István 
Intelmei, 

törvényei, Szent 
László törvényei, 
egyes Kálmán-

kori törvények és 
zsinati 

határozatok 

Eredeti példánya 
elveszett. 18. 

századi másolata: 

MNL OL I 7, Nr. 

55. p. 93–180. 

Thuróczy-kódex 1Ő67 körül Szent István 
Intelmei, a Szent 

István-, Szent 

László- és 
Kálmán kori 
törvények és 
zsinati 

határozatok teljes 

OSzKK Cod. Lat. 

407.  
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korpusza 

Nyárády János 
kézirata 

1513 1492–1504 OSzKK Cod. Lat. 

322. 

Ilosvay-kódex 1544. k., ill. 1567 

után 

Szent Istvántól 
1567-ig 

OSzKK Fol. Lat. 

4023. 

Gregoriánczi-kódex 1556/1557 Szent Istvántól 
1563-ig 

OSzKK Fol. Lat. 

4126. 

„nagyobb” Nádasdy-

kódex 

1558 Szent Istvántól 
1572-ig 

EK G 39. 

Festetics-féle 
törvénygy jtemény 

1583 Szent Istvántól 
1583-ig 

OSzKK Fol. Lat. 

4355. 

Kollár-féle I. kódex 1550-es évek 
eleje

412
 

Szent Istvántól 
1514-ig 

MNL OL I 7, Nr. 

32. 

A Űajor Állami 
Könyvtár kézirata 

1564 Szent Istvántól 
1514-ig 

Bayerische 

Staatsbibliothek, 

Clm 13192. 

L cse város 
levéltárának III. 
kódexe 

1550., ill. 

1574/1575 

Szent Istvántól 
1581-ig 

Štátny Archív v 
Levoči, XXI. Nr. 
81. 

Melchior Genersich 

törvénygy jteménye 

1554 1222-t l 1őő3-ig Štátny Archív v 
Levoči, XXI. Nr. 

82. 

A Debreceni 

Református 
Kollégium kódexe 

1ő78 körül Szent Istvántól 
1578-ig 

Debreceni 

Református 
Kollégium 
Könyvtára, R Ő66. 

„nagyobb” 
Esterházy-kódex 

1ő82 körül Szent Istvántól 
1582-ig 

Ismeretlen helyen 

lappang 

„kisebb” Esterházy-

kódex 

1ő7ő és 1ő80 között Szent Istvántól 
1558-ig 

Ismeretlen helyen 

lappang 

A herceg Esterházy-

levéltár 
törvénygy jteménye 

16. század vége 1403-tól 1ő66-ig MNL OL P 108, 

Repositorium 71., 

Nr. 13. 

Kassa város 
levéltárának 
törvénygy jteménye 

1564 1222-t l 1ő1Ő-ig Archiv mesta 

Košíc, 
Supplementum H, 

Liber Rei Publicae 

Cassoviensis. 

Monoszlóy Miklós 
és Monoszlóy 
András 
törvénygy jteménye 

1570 1462-t l 1ő69-ig OSzKK Fol. Lat. 

2487. 

A Magyar Udvari 

Kamara 

Számvev ségének 
kézirata 

1572–1574 1514-t l 1ő93-ig OSzKK Fol. Lat. 

517. 

A bártfai levéltár 
„nagyobb” 

1ő78 után 1519-t l 1ő78-ig Ismeretlen helyen 

lappang 

                                                 
412

 Vitatott, vö. a kézirat részletes leírását. 



 112 

törvénygy jteménye 

 

A táblázatból leolvasható mindaz, amit vázlatosan már az els  fejezetben 

megfogalmaztam. A három középkori kézirat jól láthatóan elkülönül a 16. század 

folyamán összeállítottaktól. A kora újkori példányokra koncentrálva elmondhatjuk, hogy 

a dekrétumok lehet leg teljeskör  összegy jtése legvalószín bben az 1őŐ0-es években 

már megkezd dött, ám f  id szaka egyértelm en 1őő0 és a Corpus Juris megjelenése 

közé esett. A nagyobb és kisebb gy jtemények csoportjait korábban már említettem: a 

nemzeti-állami reprezentáció igényével is fellép  kódexek közé sorolhatjuk az Ilosvay-, 

a Gregoriáczi-, a „nagyobb” Nádasdy-, a Festetics-, a Kollár-, a Müncheni valamint a 

„kisebb” és „nagyobb” Esterházy-kódexeket. Szintén jelent s anyagot tartalmaz, de az 

el z eknél kevésbé gondosan szerkesztett a Debreceni kódex és a l csei III. kódex. A 

herceg Esterházy-levéltár kézirata azért nem sorolható a legels  csoportba, mert 

kizárólag különböz  másolatok 16. század végi egybekötéséb l állt össze, rendszeres 

szerkezete nincsen. A kisebb gy jteményeket, mint már szó esett róla, els sorban jogi-

jogalkalmazási céllal állították össze; különösen jól megfigyelhet  ez a kamarai 

számvev ség, illetve a bártfai levéltár egykori kéziratának tartalmán, amelyek kizárólag 

16. századi dekrétumokat tartalmaznak. E szerteágazó, több helyütt folytatott 

gy jtésnek, másolásnak és szerkesztésnek szakadt vége Mossóczy munkájának 

megjelenésével. 
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3. fejezet 

 

A magyar törvények els  nyomtatott kiadása (1ő8Ő) és Mossóczy Zakariás 

 

 

I. Mossóczy pályája és m veltsége 

 

1584-ben jelent meg Nagyszombatban, Telegdi Miklós esztergomi érseki helynök 

nyomdájában a magyarországi törvények els  nyomtatott kiadása, a Corpus iuris 

Hungarici.
413

 Ezen a címen szokták emlegetni – és többnyire így említjük mi is – az 

impozáns kötetet, de valódi címe differenciáltabb volt: Decreta, constitutiones et articuli 

regum inclyti regni Hungariae, vagyis a királyok törvénykönyveit, rendeleteit és az 

országgy lések határozatait tartalmazta, és megadta az id határokat is, 103ő-t l 1ő83-ig, 

vagyis Szent István királytól az 1ő83. évi pozsonyi országgy lésig gy jtve össze a 

magyar törvényeket. Soruk tehát a legkorábbiaktól a legújabbakig tartott. 

 A m  összeállítói Mossóczy Zakariás nyitrai és Telegdi Miklós pécsi püspökök voltak, 

pontosabban a munka oroszlánrészét Mossóczy végezte, Telegdi csupán az indexet 

állította össze, és a nyomdai kivitelezést irányította – amint ezt Iványi Űéla 1926-ban 

kiadott m vében tisztázta.414
 Mindketten aktív résztvev i voltak a Magyar Királyság 

igazságszolgáltatásának, méghozzá a legmagasabb fokon: Mossóczyt 1ő73-ra rendelték 

ki a királyi helytartó mellé a pozsonyi törvénynapokra bírának,415
 1574-ben ugyanarra a 

posztra Telegdit helyezték, és ezzel egy id ben Mossóczyt az innét fellebbezett perek 

felülvizsgálatával bízták meg.416
 

 Mossóczy származásáról viszonylag sokat tudunk; az életrajzát részletesen feldolgozó 

Iványi Űéla meggy z en zárt ki felmen i közül több 16. századi Mossóczyt is.417
 A 

Turóc megyei Mosócon született 1őŐ2 májusának elején; apja Rohosnik Menyhért, 

anyja a nemes űserni Simon leánya, Dorottya volt (n vére a trencséni alesperesnek, 

                                                 
413

 RMNy 549; V. Ecsedy: Könyvnyomtatás 7ő. Az RMNy példány-kimutatásához lásd még: Sipos: 

Kolozsvári Akadémiai Könyvtár őŐ1. (20. sz.).  
414

 Iványi: Mossóczy. 
415

 Millenniumi CJH II. 628–629. Miksa 1572. II. dekrétuma, ő. cikkely, 1. §. a következ  évre (1ő73) 
Mossóczyt (választott tinini püspököt) és a gy ri prépostot (Máthéssy Istvánt) jelölik ki a pozsonyi 
bíróság tagjának. 
416

 Millenniumi CJH II. 640–6Ő1. Miksa 1ő7Ő. évi dekrétuma: Telegdy Miklós esztergomi prépostot és 
Máthéssy István gy ri prépostot jelölik ki a pozsonyi bíróság tagjának, ugyanekkor Mossóczyt a nádori 
helytartó mellett az ugyaninnen fellebbezett ügyek bírájának. 
417

 Iványi: Mossóczy Ő–22. 
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űserni Miklósnak). Iskolázásáról semmi tényszer t nem tudunk, talán Nagyszombatban 

tanult.
418

 Még nem volt húszéves, amikor nyitrai kanonoki stallumot kapott. 1562-t l 

Űornemissza (Abstemius) Pál nyitrai püspöki adminisztrátor vikáriusa volt, 1ő73-ban 

lett (címzetes) knini püspök. 1ő73-ban királyi tanácsos, és a fels  részekr l és a 

pozsonyi törvénynapokról fellebbezett ügyek felülvizsgálatára rendelték a királyi 

helytartó mellé. 1ő78. április 12-én váci püspökké nevezték ki.419
 Ez azonban csak cím 

volt, székhelyét ugyanis a török tartotta megszállva. 1ő82. február 31-én, mintegy két 

évvel Űornemissza Pál halála (1ő80) után áthelyezték a nyitrai püspökség élére.420
 

Nyitrai püspökként halt meg 1ő87-ben. 

 Korán felível , szerencsés pályafutását nem családi kapcsolatainak, hanem kétségkívül 

kiemelked  tehetségének köszönhette. Legfontosabb pártfogói közé tartozhatott 

Űornemissza Pál, így juthatott korán a nyitrai kanonoki stallumhoz, s lehetett 

Bornemissza vikáriusa is. Mindenesetre jó oka lehetett arra, hogy el dje halála után két 

csaknem egyforma sírkövet állíttatott fel a nyitrai Szent Emmerám-székesegyházban: az 

egyiket (el re) saját magának, a másikat pedig Űornemissza Pálnak. A két síremlék 

felépítése azonos: emblematikus ábrázolás, hosszú sírvers és címer, és mindkett t vörös 

márványból faragták. Saját síremlékére egy éggömb (sphaera armillaris) képét 

faragtatta, el djéére pedig egy kancsóét. Jelentésüket eddig még nem sikerült 

megfejteni.
421

  

Mossóczyt magas állásán kívül f leg m veltsége emelte a pozsonyi humanisták 

körébe, így kerülhetett szoros kapcsolatba Radéczy István királyi helytartóval és egri 

püspökkel, Verancsics Antallal, a kés bbi esztergomi érsekkel, Istvánffy Miklóssal, a 

történetíróval, Zsámboky Jánossal, az Európa-szerte megbecsült, híres humanistával és 

még másokkal.422
 Hozzájuk hasonlóan  is elkészíttette rézmetszet  arcképét Martino 

Rotával, a dalmát származású m vésszel, akit Verancsics hívott Magyarországra.423
 

Telegdi Miklóssal jogászi m ködése is összekötötte, a kiváló németalföldi humanistával 

és orvossal, a Pozsonyban letelepült Nicasius Ellebodiussal azonban csak a tudományos 
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 Lakatos: Mossóczy.; Sinkovics: Három országrész Ő15.; Pálffy: Tizenhatodik század 216., 236.; Pálffy: 

Magyar királyság 310.; Varga: Mossóczy. A szlovák kutatás eredményeit összegzi 1990-ig: SBS IV. 225. 

A legújabb szlovák irodalomtörténeti összefoglalás csak megemlíti a nevét: Šmatlák: Dejiny slovenskej 

literatúry 16Ő. A legújabb magyar irodalomtörténetb l viszont – Nicasius Ellebodiusszal, Radéczyval és a 
pozsonyi körrel együtt – kimaradt: Jankovits – Orlovszky: A magyar irodalom, mutatók. 
419

 Szarka: Váci egyházmegye őŐ–őő., 127., 139., 1Ő7. Lásd még: Szarka: Váci püspökség 8ő–86., 156., 

306–308., 350–351., 361–362., 367. 
420

 Szarka: Váci egyházmegye 1ő0/17. 
421

 Iványi: Mossóczy 17., Ő1.; Ludiková: Niekoľko 12Ő–125. 
422

 Klaniczay: Ellebodius.; Ritoókné: Hortus Musarum.; Almási: Respublica litteraria 5–8. 
423

 Galavics: Mossóczy.; Pelc: Život 212–213. (153. sz.) 
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érdekl dés. F leg utóbbival volt barátsága szoros. Nicasiusnak sok könyvet 

ajándékozott, amelyek azután a filológus hirtelen halála után (1ő77) visszakerültek 

hozzá.424
  

 Könyvtárának sok kötetét ismerjük. Jegyzéküket Iványi Űéla közölte, de az 1926 óta 

eltelt hosszú id ben több, ma is meglév  kötetet sikerült azonosítani könyvei közül. 

Sokfelé szóródtak szét. Egy 13. századi Űiblia-kézirata például Jankovich Miklós 

(1772–18Ő6) gy jteményével jutott az OSZK-ba,
425

 de bukkant fel könyve a gy ri 

Székesegyházi Könyvtárban,426
 a pozsonyi Egyetemi Könyvtárban,427

 s t, Nyitrán is 

maradt bel lük.428
 A legtöbb ma Turócszentmártonban, a Matica Slovenská 

könyvtárában van, ahova a pozsonyi ferencesek könyvtárából kerültek.429
 Itt címeres 

superexlibrisét is megtalálták.430
 A mintegy hetven kötet nem mindegyike azonosítható 

pontosan a hagyatéki leltár alapján: ilyen például Vesalius m ve.431
 

Az ország hatályos törvényeinek egységes, kinyomtatott – mindenki által 

hozzáférhet  – szövegének hiánya komoly jogbizonytalanságot eredményezett, amivel 

Mossóczy is, Telegdi is a gyakorlatban szembesülhetett. Igaz ugyan, hogy Werb czy 

Tripartituma ekkor már évtizedek óta használatban volt – ezt az 1ő17. évi els  kiadást 

gyors egymásutánban követ  újabb kiadások bizonyítják.432
 Ennek ellenére – mint az I. 

fejezetben ismertetett forrás igazolja – a régi törvényeket is kétségkívül használták a 

bíróságokon. 

Az egyes törvények kéziratos másolatai között természetesen számtalan eltérés 

volt – ez a máig fennmaradt változatok alapján is könnyen megállapítható. Ennek az 

állapotnak szándékozott Mossóczy véget vetni a pontos szövegek megállapításával és 

közrebocsátásával. Nem tudni, mikor kezdte ezt a munkát szisztematikusan végezni. Az 

el szóban arról beszélt, hogy némely esetben tíz kódexet is össze kellett hasonlítania, 

hogy megállapíthassa a helyes szövegváltozatot. Mindenesetre 1ő81-ben, amikor barátja 

– a szintén a pozsonyi humanista körhöz tartozó – Zsámboky János Frankfurtban 
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 Pajkossy: Ellebodius.; Boross: Pozsonyi humanista kör. 
425

 OSzKK Cod. Lat. 100., Bartoniek: Codices 93–94. (100. sz.) 
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 Vásárhelyi: Székesegyházi Könyvtár 3Ő0. 
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 Kotvan: Inkunábuly 67 (78. sz.); 187 (ő13. sz.); 297 (938. sz.); 305–306 (966. sz.). 
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 Kotvan: Inkunábuly 3Ő9 (1130. sz.). 
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 Kotvan: Inkunábuly 68 (83. sz.); 29ő (930. sz., I. pld.); Saktorová et al.: Tlače 16. storočia, passim. 
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 Jankovič: Exlibris 67–68. Az idézett Athanasius-m  jelzete helyesen: IŰ 39542. – Saktorová et al.: 

Tlače 16. storočia 6ő. (91. sz.) 
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 Saktorová et al.: Tlače 16. storočia 360. (1938. sz.) 
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 Ezekr l l. az 1. fejezet Tripartitumról szóló részét. 



 116 

megjelentette Antonio Bonfini Magyar történetének teljes fennmaradt verzióját,433
 a m  

függelékében közölt törvénysor még nem volt teljes. Ez a korábbi változat is 

Mossóczytól származott, de a tudós láthatóan még tovább dolgozott a szövegeken. 

Ugyancsak 1581-ben jelentette meg Zsámboky a Tripartitum függelékében a törvények 

jegyzékét (Index seu Enchiridion omnia decretorum), amely néhány ponton szintén 

eltért az 1ő8Ő-es kiadástól. 

 Milyen kéziratokat, okleveleket, illetve nyomtatványokat használhatott fel Mossóczy a 

Corpus Iuris kiadásához? Hagyatékában – az 1587-ben felvett leltár szerint – ott voltak 

a magyar törvények kéziratos másolatai és hasonló iratok.434
 A 1ő. tétel alatt felvett 

Articuli regni Vngariae scriptus liber  Iványi Űéla szerint azonos azzal a kéziratos 

törvénygy jteménnyel, amelyet ma Ilosvay-kódexként ismerünk, és amely a bécsi 

Hofbibliothekb l (ma ÖNŰ) került az OSzK-ba a velencei egyezménnyel.435
 A 26. tétel 

Articuli Ladislai et Ludovici regum Vngariae címe egyértelm en országgy lési 

határozatokat takar II. Ulászló és II. Lajos idejéb l. A 2őŐ. tétel Tripartitum Vngariae in 

tribus voluminibus kissé rejtélyes, mert Werb czy István Tripartituma csak egykötetes 

m  volt, bár 1587-ig több kiadást is megért.436
 A 2őő. tétel – Scripti decreti volumina 2 

– két kéziratos kötete világi dekrétumokra vonatkozhat. 

Összességében azonban megállapíthatjuk, hogy a tudós püspök hatalmas 

könyvtárának közel 9Ő0 tétele meglehet sen kevés kéziratos magyar jogi m vet 

tartalmazott. Annál inkább meglep  ez, mert könyvtára – tartalmát tekintve is – a 

korabeli viszonyok között hihetetlenül gazdag volt: a teljes ókori latin és görög irodalom 

mellett tartalmazta az egyházatyák m veit, a középkori, valamint a modern teológiai 

irodalmat, beleértve Luther (ő99, 710, 7ő0–7őŐ. tétel), Melanchthon (726, 73Ő, 7Ő7, 

756–761. tétel) és más reformátorok (űaspar Peucer [ő96. tétel], Joannes 

Oecolampadius [70Ő. tétel]) m veit, s t a magyar protestáns irodalmat is (Űornemissza 

Péter [137, 138, 697, 76ő, 767, 771. tétel], Méliusz Péter [766. tétel]). Jogi könyvei 

természetesen voltak, de nem kimagasló arányban.437
 Természettudományos munkák is 
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 RMK III. 706, a függeléket önálló kiadványként is számon tartják: RMK III. 70ő., vö. Bartoniek: 

Fejezetek 98. 
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 A leltárt Iványi Űéla adta ki: Iványi: Mossóczy 103–13ő. Újabb kiadása (kiegészít  jegyzetekkel): 
Iványi: Mossóczi könyvtára Őő1–484.  
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 Iványi: Mossóczi könyvtára Őő2. (1ő. tétel). Űécsi jelzete ÖNŰ űod. 8Ő96 volt. – Leírását lásd a 2. 
fejezetben. 
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 Lásd az 1. fejezet Hármaskönyvr l szóló részét. 
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 Például a 11ő. tétel, a „Pandectae in 8°”, a 3ő9. tétel, a „Pandectarum seu corpus iuris civilis in 
voluminibus 12 in 16°”, vagy a 288. tétel, az „Institutiones Justinianae in 16°” a római jog alapm veit 
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megtalálhatók voltak a polcokon, köztük Nicolaus űopernicus kés bb olyannyira 

elhíresült De revolutionibus orbium coelestiuma (őőŐ. tétel).438
 Eukleidés Geometriája 

(őő8. tétel), Regiomontanus matematikai vagy csillagászati m vei (őő9, ő6ő, ő73. 

tételek) nem olyan meglep ek, mint Japán leírása (916. tétel). Megvoltak könyvtárában 

természetesen a magyar történelem feldolgozásai is, mint például Űonfini m ve (323. 

tétel) vagy egy másik, a Cronica regum Vngariae (326. tétel), amely lehet a Thuróczy-

krónika vagy a Hess-féle Chronica Hungarorum is. Az egyik szekrény tetején 

tornyosuló, húsz darab Decretorum Vngaria  (850–8ő1. tétel) bizonyára a Decreta et 

constitutiones Telegdinél kinyomtatott példányainak maradékára vonatkozott. A Corpus 

Iuris keletkezése szempontjából is igen érdekes volna a Ő99. tételként szerepl  Liber 

scriptus imperfectus ismerete, amely talán azonos az ÖNŰ 8680. számú kódexével, 

Mossóczy állítólagos befejezetlen kéziratával.439
 

A törvények kiadásához, a szöveg megállapításához tehát messze nem volt 

elegend  a nyitrai püspöki palotában rzött könyvtár. Mossóczynak – ha szó szerint 

vesszük az el szót – más könyvtárakból, mások könyvtáraiból is kellett kéziratokat 

szereznie. Saját bibliotékája és m veltsége csak a hátteret biztosította a munkához. 

A Corpus Jurisnak ez a kiadása jó ideig használatban volt. Több mint negyven 

évvel kés bb, 1628-ban jelent meg újra, ekkor Űécsben, három kötetben.440
 Ez a munka 

magában foglalta az összes, akkor él  magyar jogforrást. Az els  kötet Werb czy 

Tripartitumát közölte, a második Mossóczy törvénygy jteményét, a harmadik pedig az 

1ő83 után kiadott törvényeket. A nagyszombati kiadásnak mindössze a sajtóhibáit 

javították ki, amint err l rögtön a címlapon tudósították az olvasót.441
 Nézzük most meg, 

mit is tartalmazott ez a hézagpótló, híres és a régi magyar törvényeket oly sokáig 

egyedül közzétev  Corpus Juris. 

 

 

II. A Corpus Juris Hungarici felépítése és tartalma 

 

A folio méret  kötet a római számokkal paginált epistola dedicatoria  után sorakoztatja 

fel a törvényeket, a lapszámozást újrakezdve arab számokkal. Az egyes dekrétumokat az 
                                                 

438
 A kötetet – ezt a könyvtárjegyzék egyik kiadása sem regisztrálja – az EK-ban rzik. (Jelzete: Ant. 

3802. – Borzsák: Sambucus 315.) 
439

 Vö. Kovachich: Notitiae 361. 
440

 RMK III. 1416 
441

 Err l a kiadásról, valamint a még újabbakról lásd Kovachich: Notitiae 11–66.; Párniczky – Bátyka: 

Corpus Juris. 
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azokat kiadó uralkodó rövid életrajza vezeti be, s t, azoknak a királyoknak a pár soros 

méltatása sem hiányzik, akik nem adtak ki dekrétumokat; egy-egy nagyobb csoportot a 

hi reges nulla decreta ediderunt-formula zár le. A sort Szent István törvénykönyvei 

nyitják, méghozzá azon a tradicionális módon, hogy az els  könyv az Intelmeket (pp. 1–

6.), a második a két törvénykönyvet egybevonva tartalmazza (pp. 6–1Ő.). I. András rövid 

ediktuma a második tétel (p. 1ő.), ezt követik Szent László király törvényei három 

könyvben (pp. 16–31.), majd Kálmán király két dekrétuma (pp. 31–ŐŐ.). Ezután hosszú 

ideig nincsenek törvények (nem hagyományozódtak), majd jön II. András király 

uralkodása és az Aranybulla (pp. Ő6–ő0.). Károly Róbert „törvénykönyvé”-t (pp. 52–

60.) és I. (Nagy) Lajos dekrétumát (pp. 60–68.) követi Mária királyné II. András és I. 

Lajos dekrétumait meger sít  oklevele (pp. 69–71.). Utóbbi el tt közli a királyok 

koronázási esküjének magyar nyelv  szövegét, amelyet ekkoriban I. (Nagy) Lajos 

korára kelteztek, és így még az  dekrétumához csatlakoztattak (pp. 68–69.).
442

 

Zsigmondtól kezdve a sor folyamatos: az  hat törvénye (pp. 72–117.) után áll Albert 

király dekrétuma (pp. 117–12ő.), majd a Hunyadi János kormányzóvá választását 

rögzít  végzés 1ŐŐ6-ból (pp. 126–128.). V. László 1ŐőŐ-es (pp. 129–13ő.) és Szilágyi 

Mihály kormányzó 1Őő8-as dekrétuma (pp. 136–138.) után Mátyás törvényei 

következnek, szám szerint hat (pp. 1Ő0–20Ő). Utódja, II. Ulászló hét dekrétumot adott ki 

(pp. 205–3Ő7.). II. Lajos idejének törvénykezésér l töredékesek az ismereteink, de azok 

voltak már Mossóczyié is, mert csak egyes artikulusok álltak rendelkezésére (pp. 3ő0–

378.).
443

 A 379. lapon kezd dik a Habsburg-törvénykezés határozatainak közzététele, és 

tart a 737. lapig. II. Ulászló és II. Lajos törvényei közé ékel dik V. László els  

dekrétuma, pótlólag. Mossóczy a szerkesztésnek – vagy inkább már a nyomtatásnak – 

ezen a pontján jutott hozzá egy barátja révén a pecsétes pergamenoklevélhez, amelyet 

már a 129. lapon közölnie kellett volna – amint erre  maga hívja fel a figyelmet (pp. 

348–350).
444

 

 A sorozatban az az igazán imponáló, hogy közel teljesnek mondható; még ha ma jó 

pár törvénnyel többr l tudunk is, és ha bizonyos részekr l vitatkoznak is, a legfontosabb 

dekrétumok nagy része benne van Mossóczy munkájában. Vajon milyen szöveganyagon 
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 „Forma iuramenti tempore huius Ludovici regis facti et praestiti, in lingua ungarica Isten teged vgy 
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posthumi decretum primum, quod supra folio 129. locum habere debuisset.” (p. 3Ő8.) 
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alapult ez a hatalmas filológiai munka? Az a két kéziratos törvénykönyv, amelyet 1ő87-

ben inventáltak a nyitrai püspöki palotában, aligha volt ehhez a munkához elegend . 

Mossóczy maga mondja, hogy némelyik dekrétumhoz tíz kéziratot is meg kellett néznie. 

Megtalálhatók-e, kinyomozhatók-e vajon ezek a kéziratok vagy oklevelek? A 

törvényeknek készült – illetve készül ben van – a modern kritikai kiadásuk, ezek 

azonban az eredeti törvények forrásait keresik, és nem Mossóczy munkájának 

forrásait.445
 Az 1584-es Decreta-kiadás kritikai kiadása valószín leg sohasem fog 

elkészülni, a szöveg ugyanis – mint a törvények szövege – menthetetlenül elavult. 

Egyáltalán nem érdektelen azonban nyomozni azt, hogy a 16. század második felének 

jogtudó értelmisége mit tudott, hogyan gondolkodott saját országa múltjának 

jogforrásairól. Milyen források állhattak tehát Mossóczy rendelkezésére? 

A dolgozat els  fejezetében már röviden felhívtam a figyelmet a 16. századi 

kéziratos törvénygy jtemények, illetve a Corpus Juris tartalma közötti felt n  

egyezésre. Lássuk most részletesen, és a jobb áttekinthet ség kedvéért táblázatba 

foglalva mindezeket. A bal oldali hasábban következnek egymás után a Törvénytárban 

szerepl  dekrétumok, a jobb oldaliban pedig azt tüntettem fel, hogy az adott törvény 

megvan-e, és amennyiben igen, mely kéziratos 16. századi törvénykollekciókban az 

el z  fejezetben bemutatottak közül.446
 

(A kéziratok rövidítései: Ny = Nyárády-kódex; I = Ilosvay-kódex; G = Gregoriánczi-

kódex; N = „nagyobb” Nádasdy-kódex; F = Festetics-kódex; K = Kollár-féle I. kódex; 

M = a Űayerische Staatsbibliothek törvénygy jteménye; L = L csei III. kódex; ű = 

Kassai kódex; U = a budapesti Egyetemi Könyvtár „G Ő1” jelzet  törvénygy jteménye; 

R = az ún. regesztraturális kódex; E = a hg. Esterházy-levéltár törvénygy jteménye) 

 

Sancti Stephani decretorum liber primus I, G, N, F, K, M, L 

Sancti Stephani decretorum liber secundus I, G, N, F, K, M, L 

Andreae I. Edictum sive Constitutiones  Egyetlen kéziratban sem található 
meg. 

Sancti Ladislai decretorum liber primus I, G, N, F, K, M, L 

Sancti Ladislai decretorum liber secundus I, G, N, F, K, M, L 

Sancti Ladislai decretorum liber tertius I, G, N, F, K, M, L 

Colomani regis decretorum liber primus I, G, N, F, K, M, L 

Colomani regis decretorum liber secundus I, G, N, F, K, M, L 

                                                 
445

 DRH 1301–1457.; DRH 1458–1490. – A korai Árpád-kori törvények kiadása: Závodszky: Törvények. 
– E m r l lásd Érszegi Gézának a könyv reprintkiadásához írott el szavát. Az Árpád-kor többi 
törvényéhez még: Gombos: Catalogus fontium. – A szövegrekonstrukciók metodikai problémáihoz: 
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 E vizsgálatba csak a nagyobb gy jteményeket vontam be. 
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Andreae II. decretum a. MCCXXII. editum I, G, N, F, K, M, L, U 

Caroli regis decretum editum anno Domini 

MCCCXLII. 

NB. „Extat etiam nunc manuscriptum, sub 
sigillo”. 

Egyetlen kéziratban sem található 
meg. 

Ludovici regis decretum, anno MCCCLI. 

editum 

I, G, N, F, K, M, L, U 

Forma iuramenti tempore huius Ludovici regis 

facti et praestiti, in lingua Ungarica 

E változatban egyetlen kéziratban 
sem található meg. 

Confirmatio decretorum Andreae et Ludovici 

regum per Mariam reginam, sub pendenti 

sigillo duplici facta 

K, M 

Gratia per Sigismundum imperatorem … anno 
Domini MCCCCIII., post fugam ex arce 

Soklyos 

I, G, N, F, K, M, E 

Sigismundi imperatoris et regis decretum 

primum, super donationibus possessionum 

infidelium anni Domini MCCCCIIII. 

I, G, N, F, K, M, E 

Sigismundi imperatoris decretum secundum, 

anno Domini MCCCCV. editum et eius anni 

primum. (Decretum minus) 

I, G, N, F, K, M, C, E 

Sigismundi imperatoris decretum tertium, 

anno Domini MCCCCV. editum, et eius anni 

secundum 

I, G, N, F, K, M, C 

Sigismundi imperatoris decretum quartum, 

anno Domini MCCCCXI. editum 

I, G, N, F, K, M, C, E, U  

Sigismundi imperatoris decretum quintum, 

super modo exercituandi, editum anno Domini 

MCCCCXXXV., et eius anni primum 

I, G, N, F, K, M, E 

Sigismundi imperatoris decretum sextum, 

anno Domini MCCCCXXXV. editum 

I, G, N, F, K, M, L, U 

Alberti regis decretum editum anno Domini 

MCCCCXXXIX. 

I, G, N, F, K, M, C, E, U 

Decretum dominorum praelatorum et baronum 

statuumque et ordinum regni, in congregatione 

generali, in qua D. Iohannes de Hunyadi in 

gubernatorem electus est, per ipsos editum et 

iuramento firmatum. Anno Domini 

MCCCCXLVI. 

G, N, F, K, M, E, U 

Ladislai Posthumi regis decretum, editum 

anno Domini MCCCCLIIII. 

G, N, F, K, M, U, E 

Michaelis Szilagy de Horogszeg gubernatoris 

regni Ungariae decretum, editum anno Domini 

MCCCCLVIII.  

I, G, N, F, K, M, U 

Mathiae regis decretum primum anno Domini 

MCCCCLXII. editum 

I, G, N, F, K, M, E, U 

Confirmatio decretorum Ludovici, Andreae et 

Sigismundi imperatoris et regum Ungariae per 

Mathiam regem facta, anno Domini 

MCCCCLXIIII. 

I, G, N, F, K, M, C, U, E 
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Mathiae regis decretum secundum anno 

Domini MCCCCLXIIII. editum, seu 

Additiones Mathiae regis ad decreta Andreae, 

Ludovici et Sigismundi etc. regum 

I, G, N, F, K, M, C, U, E 

Mathiae regis decretum tertium, anno Domini 

MCCCCLXXI editum 

G, N, F, K, M, C, L, U, E 

Constitutiones statuum et ordinum regni 

Ungariae … anno Domini MűűűűLXXIIII. 
K, M, E 

Mathiae regis decretum quartum, anno 

Domini MCCCCLXXVIII. editum 

I, G, N, F, K, M, C, L, U, E 

Mathiae regis decretum quintum anno Domini 

MCCCCLXXXI. editum 

I, G, N, F, K, M, C, U 

Articuli pronunciati de officio palatinatus, 

cum comes Emericus de Zapolya per Mathiam 

regem ex consensu regnicolarum electus in 

palatinatum esset, anno Domini 

MCCCCLXXXV. 

I, G, N, F, K, M, C, U, E 

Mathiae regis decretum sextum, anno Domini 

MCCCCLXXXVI. editum 

I, G, N, F, K, M, U 

Confirmatio iurium, consuetudinum et 

libertatum regni, ac conditiones suscepti 

regiminis Vladislai regis, anno Domini 

MCCCCXC. 

I, F, K, M 

Vladislai regis decretum primum, anno 

Domini MCCCCXCII. editum 

Ny, I, G, N, F, K, M, C, U, L 

Articuli nobilium regni Sclavoniae, in decreto 

presenti, secundum deliberationem regiae 

maiestatis ac dominorum praelatorum et 

baronum regnique nobilium inserti, sequuntur 

hoc modo 

Ny, I, G, N, F, K, M, C, U, L 

Vladislai regis decretum secundum, anno 

Domini MCCCCXCV. editum. Vel 

Additiones ad decretum primum 

Ny, I, G, N, F, K, M, C, U, L 

Vladislai regis decretum tertium sive minus 

decretum, anno Domini MCCCCXCVIII. 

editum 

Ny, I, G, N, F, K, M, C, U, L 

Vladislai regis Ungariae decretum quartum, 

anno Domini MD. editum 

Ny, I, G, N, F, K, M, C, U, L 

Vladislai regis Ungariae decretum quintum, 

anno Domini MDIV. editum 

Ny, I, G, N, F, K, M, C, U 

Vladislai regis Ungariae decretum sextum, 

anno Domini MDVII. editum 

I, G, N, F, K, M, U, E, R 

Vladislai regis Ungariae decretum septimum, 

anno Domini MDXIIII. editum 

I, G, N, F, K, M, U, E 

Ladislai regis posthumi decretum primum. 

NB. Cum Ladislai regis posthumi decretum 

secundum (quod supra folio 129 exstat) et 

Mathiae ac Vladislai regum universa decreta 

essent edita, hoc eiusdem Ladislai posthumi 

primum, ab amico, in pargameno, sub sigillo 

Egyetlen kéziratban sem található 
meg. 
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ipsius Ladislai regis missum, ne quid operi 

defuisse lector querare, etiam praeter seriem 

hic collocatum est. 

Ex Ludovici secundi decretis Tolnensis 

conventus, anni MDXVIII. articuli potiores 

I, G, N, F, U, E 

Ex constitutionibus Bachiensis conventus anni 

MDXVIII. excerpti articuli 

G, N, F, U, E 

Ex conventus Bachiensis constitutionibus, 

anni MCXIX. articuli potiores excerpti 

F 

Ex Budensis conventus constitutionibus, anni 

MDXXII. articuli meliores excerpti 

G, N, F, U, E 

Ex constitutionibus in dieta Budae pro festo 

beati Georgii martyris celebrata, editis anno 

MDXXIII. articuli 

N, F, E 

Ex constitutionibus in campo Rakos anno 

MDXXV. editis, articuli potiores 

G, N, F, U 

Constitutiones conventus campi Rakos, anno 

Domini MDXXVI. editae 

G, N, F, U, E 

Iuramentum Ferdinandi regis, postea 

imperatoris, quod tempore suae coronationis, 

in Alba regali praestitit, fuit his verbis 

conceptum 

G, N, F, C, U 

Ferdinandi regis constitutiones in dieta 

Budensi, anno MDXXVII., statim post 

coronationem editae 

G, N, F, U, E 

Ferdinandi regis omnes articuli conventus 

Budae celebrati. Anno MDXXVIII. 

G, N, F, U, E, R 

Constitutiones statuum et ordinum in 

conventu Posonii … anno Domini 

MDXXXVI. celebrato editae 

F, E 

Articuli in diaeta statuum et ordinum  regni, 

de edicto sacre Romanorum, Ungariae et 

Űoemiae etc. regie maiestatis, Posonii … anni 
MDXXXVII. celebrata, constituti 

F, R 

Constitutiones in congregatione generali 

universitatis dominorum et nobilium regni 

Sclavoniae … anno MDXXXVIII. űrisii 
celebrata, editae 

F 

Constitutiones dietae Novizolii anno Domini 

MDXLII. … celebratae 

I, G, N, F, U, L, R 

űonstitutiones conventus Posoniensis … anno 
Domini MDXLII. celebrati 

G, N, F, U, R 

űonstitutiones Novizolii … anno MDXLIII. 
editae 

G, N, F, U, R, L 

Regiae maiestatis ad constitutiones 

Novizolienses anni MDXLIII. responsio 

R 

űonstitutiones conventus Tirnavienis … anno 
Domini MDXLV. celebrati 

G, N, F, U 

Responsum sacrae regiae maiestatis ad A kéziratokban nem találtam. 
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articulos constitutionum dietae, anno Domini 

MDXLV. Tirnaviae celebratae 

Ferdinandi imperatoris decretum, in generali 

regnicolarum conventu, Posonii … anno 
Domini MDXLVI. celebrato, editum 

G, N, F, U, R, L 

Constitutiones conventus Tirnaviensis … anno 
Domini MDXLVII. celebrati 

G, N, F, U, R, L 

Responsum regis ad praescriptas statuum et 

ordinum constitutiones 

A kéziratokban nem találtam. 

Ferdinandi imperatoris decretum, Posonii, 

anno Domini MDXLVIII. editum 

I, G, N, F, U, R, L 

Ferdinandi imperatoris decretum, anno 

Domini MDL, Posonii editum 

G, N, F, U, R, L 

Ferdinandi imperatoris decretum, anno 

Domini MDLII., Posonii editum 

I, G, N, F, U, R, L 

Ferdinandi imperatoris decretum, anno 

Domini MDLIII., Sopronii editum 

I, G, N, F, R, U, L 

Ferdinandi imperatoris decretum, anno 

Domini MDLIV., Posonii editum 

I, G, N, F, R, U 

Ferdinandi imperatoris decretum, anno 

Domini MDLV., Posonii editum 

I, G, N, F, U, R 

Ferdinandi imperatoris decretum, anno 

Domini MDLVI., Posonii editum 

I, G, N, F, U, R 

Ferdinandi imperatoris decretum, anno 

Domini MDLVII., Posonii editum 

I, G, N, F, U, R, L 

Ferdinandi imperatoris decretum, anno 

Domini MDLIX., Posonii editum 

I, G, N, F, U, R, E 

Ferdinandi imperatoris decretum, anno 

Domini MDLX. editum 

E 

Ferdinandi imperatoris decretum ultimum, 

anno Domini MDLXIII., Posonii editum 

I, G, F, U, R, L 

Maximiliani imperatoris et regis decretum, 

anno Domini MDLXVI., Posonii editum 

I, F, U, R, L, E 

Maximiliani imperatoris et regis decretum, 

anno Domini MDLXVII., Posonii editum 

I, F, U, R, L 

Maximiliani imperatoris et regis decretum, 

anno Domini MDLXIX., Posonii editum 

F, U, R 

Maximiliani imperatoris decretum primum, 

anni MDLXXII. 

F, U, R 

Maximiliani imperatoris decretum secundum, 

anni MDLXXII. 

N, F, U, R, L 

Maximiliani imperatoris decretum, anno 

Domini MDLXXIV. editum 

F, U, R, L 

Maximiliani imperatoris decretum, anno 

Domini MDLXXV., Posonii editum 

F, U, R, L 

Rudolphi imperatoris decretum primum, anno 

MDLXXVIII. editum 

F, U, R 

Rudolphi imperatoris decretum, anno 

MDLXXXII., Posonii editum 

F, R, L 
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Rudolphi imperatoris decretum, anno 

MDLXXXIII., Posonii editum 

F, R 

Observationes processus causarum militaris 

curiae regiae, in facto honoris, usu receptae
447

 

 

Iurisiurandi formulae variae  

[űím nélkül a magyar királyság érsekségeinek 
és püspökségeinek felsorolása] 

Egy ugyanilyen jegyzék (kibővítve a 
királyság megyéinek felsorolásával) 
található a Festetics-kódexben (F), 

továbbá megtalálható volt a mára 
elveszett, ún. nagyobb Esterházy-féle 
kódexben is. (Ez utóbbi kötetre l. a 
második  fejezetet!) 

Catalogus archiepiscoporum, qui ecclesiam 

Strigoniensem a fundatione usque ad annum 

Domini MDLXXIII. gubernarunt. 

 

Catalogus episcoporum ecclesiae Agriensis.  

Catalogus episcoporum ecclesiae Varadiensis  

Catalogus episcoporum ecclesiae 

Quinqueecclesiensis 

 

Catalogus episcoporum ecclesiae Nittriensis 

usque ad annum 1582. 

 

 

 

Áttekintve a táblázat adatait, a következ kre kell felhívni a figyelmet. A Corpus 

Jurisban mindösszesen három olyan törvényszöveg van, amely egyetlen kéziratos 

törvénygy jteményben sincs benne. Ezek közül az els nek, I. András úgynevezett 

Edictumának semmiféle forrásértéke nincsen, ugyanis mint azt Kulcsár Péter kimutatta, 

minden bizonnyal Bonfini Magyar történetének alapján készült.448
 A másik két forrás 

közül az V. László 1Őő3. évi dekrétumának élén álló rövid bevezet t a táblázatban is 

idéztem – ebb l kiderül, hogy ehhez Mossóczy már a Törvénytár nyomdai munkálatai 

közben, oklevél formájában jutott hozzá. A másik, a törvénygy jteményekben szintén 

nem szerepl  szöveg, Károly Róbert 13Ő2. évi dekrétuma, amely valójában egy, a 

körmöci pénzver kamara bérbeadásáról szóló szerz dés.449
 Eme szöveg élén az exstat 

etiam nunc manuscripto, sub sigillo kitétel szerepel, amely ismét arra utal, hogy 

Mossóczy ezt, a dekrétumok kánonjában nem szerepl  szöveget pecsétes eredeti 

példányból ismerte. (Mária királyn  138Ő. évi, Lajos 13ő1. évi törvényét a benne átírt 

Aranybullával meger sít  törvényének címében szintén utalás esik az eredeti 

példány(ok) pecsétes voltára [Confirmatio decretorum Andreae et Ludovici regum per 

Mariam reginam, sub pendenti sigillo duplici facta], azonban pontosan ugyanez a cím 
                                                 

447
 Lásd Sunkó: Curia militaris 4–5. 

448
 Kulcsár: Bonfini 172. 

449
 Vö. DRH 1301–1457 116. 
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áll a kéziratos hagyományban is, vagyis semmi okunk azt feltételezni, hogy az idézett 

cím szerepeltetésével Mossóczy egy eredeti törvénypéldány használatára utalt volna.)  

A táblázaton végigpillantva és az el z  bekezdésben megállapítottak 

ismeretében egészen nyilvánvaló, hogy a Törvénytár f , s t, mondhatni, csaknem 

egyedüli forrásai olyan kéziratos dekrétumgy jtemények voltak, amelyeket zömmel alig 

néhány évtizeddel azel tt állítottak össze, minthogy Mossóczy a munkájához 

hozzákezdett volna. Ennek igazolására a törvényanyagban mutatkozó csaknem teljes 

egyezés mellett további érvek is felhozhatók. 

Mint a fejezetben már szó esett róla, Mossóczy minden egyes király életér l egy 

rövid életrajzot is közölt, amelyek mindig az adott uralkodó által hozott dekrétumok 

élén állnak. (Amennyiben valamelyik uralkodótól nem maradtak fenn törvények, vagy 

legalábbis Mossóczy számára nem voltak ismertek, életrajz akkor is található a királyról 

a kronológiailag megfelel  helyen.) Ezen életrajzok természetesen történeti és nem 

pedig jogi források, ugyanakkor e kétféle kútf  együtt szerepeltetése nem a 

Törvénytárban bukkan fel el ször. A második fejezetben már többször láthattuk, hogy 

egyes nagyobb, reprezentatív törvénygy jtemények összeállítói szintén másoltak vagy 

másoltattak rövid krónikákat köteteik elejére. Található efféle rövid elbeszélés a 

Gregoriánczi-, a „nagyobb” Nádasdy-, a Festetics- és a Kollár-kódexekben, továbbá a 

herceg Esterházy, valamint a l csei levéltárban fennmaradt törvénygy jteményekben 

is.
450

 

Szintén a kéziratos törvénygy jtemények felhasználására utal az is, hogy olyan, 

bennük foglalt szövegek is helyet kaptak a Corpus Jurisban, amelyek valójában nem 

dekrétumok. Ide sorolhatók például II. Ulászló választási feltételei, I. Ferdinánd 

koronázási esküje vagy a királyság érsekségeinek és püspökségeinek felsorolása. 

 

 

III. Részösszegzés 

 

Miben áll Mossóczy f  érdeme? Joggal kérdezhetjük ezt, hiszen munkájának els dleges 

forráscsoportját azonosítani tudtuk, és kiderült, hogy a régi törvények összegy jtése nem 

az  nevéhez f z dik. Nos, részletesebb elemzés nélkül is annyi megállapítható, hogy 

gy jtése a lehet ségekhez képest teljes volt, vagyis b vebb mint bármelyik, 

                                                 
450

 E kéziratok leírását, ill. a krónikáik bemutatását lásd a 2. fejezetben. 
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tetsz legesen kiválasztott egyetlen törvénygy jtemény. A Corpus Juris tartalma tehát – 

miként a táblázatból is kiderül – egyetlen máig fennmaradt dekrétumgy jteményb l sem 

lenne önmagában összeállítható, csakis több kézirat együttes felhasználásával. Emellett 

a Törvénytárban nem leljük nyomát annak a kronológiai összevisszaságnak sem, amely 

a kéziratok többségét jellemzi.451
 Végezetül a kéziratos gy jtemények rövid krónikáival 

ellentétben a királyéletrajzokat az egyes uralkodók dekrétumai elé illesztve Mossóczy a 

korábbi kollekcióknál logikusabban, egységesebben felépített m vet hozott létre.  

Ez azonban csupán a felszín, a vizsgálatunk els  lépése. Idáig lehetett jutni az 

eddig megismert kéziratok és a Corpus Juris tartalmának összevetésével. Az a logikusan 

következ  kérdés: ha Mossóczy valóban több kéziratra támaszkodott munkája során, ezt 

csak azért tette-e, hogy a régi törvények minél teljesebb sorát állíthassa össze, vagy ezen 

túlmen en egy-egy törvényszöveg megállapításánál – amennyiben abból több variáns is 

rendelkezésére állt – filológiai szempontokat is mérlegelt? Ennek eldöntéséhez egyetlen 

szöveg alaposabb vizsgálata szükséges, amelyhez Zsigmond király 1Ő11. évi törvényét 

választottam ki. 

 

                                                 
451

 Lásd pl. a Gregoriánczi-, a Nádasdy-, a herceg Esterházy-, az ún. „kisebb” Esterházy-kódexeket vagy a 
Debreceni Kollégium törvénygy jteményét. 
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4. fejezet 

 

Miként történt a Corpus Juris szövegének megállapítása a gyakorlatban? 

Egy példa: Zsigmond király 1Ő11. évi rendelete a kamarahaszna és a tized 

behajtásáról 

 

 

Zsigmond királynak a Corpus Juris számozása szerinti „IV.” dekrétuma a kamarahaszna 

és a tized behajtását szabályozza. Kiadásának idejét, jóllehet a rendelet eredeti példánya 

– minden valószín ség szerint – elpusztult, általában 1Ő11-re teszi a szakirodalom. Ez 

alól csupán az 1976-ban napvilágot látott kritikai kiadás kivétel, ez ugyanis csupán egy 

terminus ante quemet jelöl meg 1Ő11. április ő-ben. Ugyanígy jár el a négykötetes hazai 

történeti kronológia középkori kötete, amelynek vonatkozó részét Engel Pál állította 

össze.452
 

A határozatokkal a 18. század óta számos történészi munka foglalkozott már, ám 

a legtöbb esetben csupán érint legesen és els sorban gazdaságtörténeti szempontból.453
  

Sokáig nem állt tehát rendelkezésünkre olyan tanulmány, amely akár a rendelet 

keletkezési körülményeit, akár a fennmaradt szövegvariánsokat, vagy akár a határozatok 

esetleges utóéletét átfogóan vizsgálta volna. Magam három évvel ezel tt egy nagyobb 

lélegzetvétel  tanulmányban megkíséreltem ezt pótolni.454
 

A forrás a számos, a Corpus Jurisban szerepl  középkori és kora újkori 

törvényszöveg közül különösen alkalmas arra, hogy egy konkrét példán keresztül 

megvizsgálhassuk, milyen módszerrel, ténylegesen hány kéziratot használva állapította 

meg Mossóczy egy-egy dekrétum szövegét. Ez az „1Ő11. évi dekrétum” ugyanis 

valójában egy királyi rendelet, amelyet, úgy t nik, nem a megyéknek való megküldés 

útján terjesztettek, mert egyes birtokosok részére kiállított példányok maradtak fenn. 

Rendelkezésünkre áll tehát egyfel l a Corpus Juris, másfel l az ennek f  forrásául 

szolgáló kéziratos kódexek szövege, amelyek végs  soron mind egyetlen birtokosnak 

                                                 
452

 DRH 1301–1457 232–234.; Benda: Kronológia I. 2ŐŐ.  
453

 Említésszer en foglalkozik a rendelettel pl. Katona : Historia V. 71–76. (a Corpus Juris szövegének 
utánnyomása); Knauz: Az 1397. évi országgy lés 238–239.; Thallóczy: Kamara haszna 68.; Ortvay: 

Pozsony III. 20–21., 90.; Holub: Zala megye 281., 285., 374., 376.; Hóman – Szekfű: Magyar történet II. 
370.; Juhász: Porta 500–502., Mályusz: Tizedkizsákmányolás 32Ő.; Bakács: Dicalis összeírások ő3.; 
Solymosi: Veszprém megye adólajstroma 231–232. (147. jegyz.); Engel: Kamarahaszna 3–4.; 

Gyöngyössy: Kamara haszna 143.; C. Tóth: Kamarahaszna 67ő. Ű vebben elemzi: Kovachich: Vestigia 

217–219.; Mályusz: Zsigmond király 1Ő2., 196., 2Ő2. 
454

 Mikó: Kamarahaszna. 
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kiállított okleveles példányra vezethet ek vissza. (Ez az oklevél elpusztult.) Emellett 

azonban más birtokosok részére kiadott példányok eredeti okleveles formájukban 

fennmaradtak. Mindezek segítségével a kéziratok és a Corpus Juris szövegének 

megbízhatósága könnyen ellen rizhet . Igaz lehet-e vajon a régi „vád”,455
 amely még a 

legújabb szakirodalomban is felbukkan,
456

 hogy Mossóczy a törvényszövegek 

megállapításánál, mégha több kézirata is volt, lényegében csupán a – bizonyíthatóan 

tulajdonában lév  – Ilosvay-kódexet plagizálta? 

 

 

I. Okleveles példányok 

 

A Zsigmond-kori törvények kritikai kiadása egyetlen ilyen oklevelet ismert, mégpedig 

azt, amelyet Zsigmond király Kassán adott ki 1Ő11. április ő-én, Perényi Péter és Dobi 

György részére.457
 A diploma a Zsigmondkori oklevéltárban is szerepel, ám hibásan 

április ő. el tti keltezéssel.458
 A regeszta végén álló utalóból derül ki, hogy a kritikai 

kiadás megjelenése óta egy még korábban kibocsátott példány is el került: ez 1Ő11. 

március 18-án kelt (szintén Kassán adta ki Zsigmond), és a szepesi káptalan részére 

szól. Az oklevél a jászói konvent egy évvel kés bbi átiratában maradt fent.459
 E regeszta 

végén is találunk utalókat: egyet a Perényi-féle oklevélhez, a másikat pedig egy október 

4-én kelt példányhoz, amely mint a Corpus Juris változata szerepel.460
 Ezt a három 

példányt ismerteti a legújabb vonatkozó irodalom is.461
 

Egy esetleges további példány létezése olvasható ki Kovachich Márton György 

több munkájából is, amelyek a 19. század elején jelentek meg. A Corpus Juris 

                                                 
455

 A Űatthyány Ignáctól ered  vádat bemutatja Illés: Ünnepi beszéd. – A szerz  Űatthyány állítását azzal 
igyekezett cáfolni, hogy bemutatta, hogy a űorpus Juris és az Ilosvay-kódex tartalma nem egyezik. Vö. 
még a 2. fejezetben az Ilosvay-kódexr l írtakkal. 
456

 Havas: Intelmek LXVIII. Korábban még Bartoniek: Fejezetek 127. 
457

 DL 70786. – Megjegyzend , hogy a kritikai kiadás Dob-i Péter fia György helyett Dab-i Péter fia 
György nevet szerepeltet (DRH 1301–1457 13Ő.), míg Tringli István az els ként említett alakot fogadja el 
(Tringli: Perényi oklevéltár 16Ő.). Magam ezzel értek egyet, Dob helység a középkorban Szabolcs 
megyében feküdt (vö. űsánki I. ő12. és Németh: Szabolcs megye 62.). Dobi Péter 1Ő02 és 1Ő06 között a 
megye ispáni tisztségét töltötte be (egyúttal Gömör megyében is ispán), vö. Engel: Archontológia I. 131., 
185.; C. Tóth: Szabolcs megye 37–39. Fia, György 1Ő10 és 1Ő39 közötti oklevelekben szerepel, lásd uo. 
II. 62. Dobi György minden bizonnyal Perényi Péter familiárisa volt, aki ekkoriban a legnagyobb birtokos 
volt az ország északkeleti részén (Perényi az 1Ő10-es években egyszerre töltötte be a zempléni, az ungi, a 
szatmári és az ugocsai ispánságot, lásd Engel: Archontológia I. 190., 218., 220., 2Ő2.), a család kezében 
pedig hét vár volt ezen a területen (vö. Engel: Királyi hatalom 213.). 
458

 ZsO III. 311. sz. 
459

 Uo. 2ő2. sz. (a conclusio teljes szöveg  közlésével). 
460

 Uo. 1015. sz. 
461

 Tringli: Perényi oklevéltár 16Ő. szintén a ZsO III. kötetének 2ő2. és 101ő. regesztájára utal. 



 129 

szövegének nagy kritikusa néhány évvel a halála el tt két m vében is kinyomtatta azt a 

jegyzéket, amelyben az egyes törvények (nagy részben általa felkutatott) okleveles 

példányainak lel helyeit sorolja fel. Az 1Ő11. évi rendelet esetében azt állította, hogy 

egyetlen eredeti példánya van, amelyet a magyar kamarai levéltárban riznek.462
 Az 

oklevelet magát azonban Kovachich – hiába volt évtizedeken keresztül a kamarai 

levéltár, majd az irattár alkalmazottja – sohasem tanulmányozhatta. Ez abból is 

egyértelm , hogy a diploma Corpus Juristól eltér  olvasatait nem közölhette az 1816-

ban megjelent Lectiones variantes cím  munkájában.463
  

Kovachich hagyatékában azonban találtam egy kötetet, amely eredetileg a tudós 

1815-ben kiadott Monumenta veteris legislatoriae cím  m vének kéziratos változata 

volt.
464

 A kéziratba azonban utóbb még további lapokat kötöttek, amelyek különböz  

törvények eredeti példányainak varia lectióit tartalmazták a Corpus Juris szövegeihez 

képest. Kovachich tehát a gy jtését a Lectiones variantes megjelenése után is folytatta, 

ám ezeket az új adatokat életében már nem publikálhatta. Kilenc collatiót a kamarai 

levéltárból kapott 1817-ben, egy évvel kés bb pedig Zsigmond 1Ő3ő. évi II. 

dekrétumáról, illetve Albert 1Ő39. évi törvényér l kapott hasonló összevetéseket: el bbit 

Pozsony város levéltárából, utóbbit pedig Fodróczy Lászlótól.465
 Fia, József Miklós, 

ezeket 1823-ban publikálta, ám ez, úgy t nik, mindmáig elkerülte a kutatás figyelmét.466
 

Számunkra ez azért fontos, mert az összeolvasott példányok között volt az 1Ő11. 

évi rendelet kamarai levéltárban rzött oklevele is. Az már a collatióból kiderül, hogy 

nem a rendelet eredeti példányáról van szó, hanem az eddig tárgyaltakhoz hasonlóan 

egy adószed khöz szóló parancslevélr l, amelynek Nagybáhonyi Miklós fia László volt 

a kedvezményezettje. Az oklevelet a keltezés segítségével mind a DL-ben, mind pedig a 

Zsigmondkori oklevéltárban megtaláltam. Utóbbi helyen Mályusz Elemér rövid 

                                                 
462

 A jegyzékeket lásd Kovachich: Lectiones variantes 16–28. és Kovachich: Notitiae 307–337. (az utóbbi 
jegyzék b vebb). 
463

 Kovachich a jegyzékében feltüntetett, a kamarai archívumban rzött törvénytartalmú oklevelek közül 
egyet sem használhatott eredetiben, hiszen a levéltárban alacsony beosztásban (el bb indikánsként, majd 
1793-tól regesztránsként) dolgozott. 1808-t l kezdve erre még kevesebb reménye lehetett, ekkor 
helyezték át ugyanis a regisztratúrához. Legvalószín bbnek az t nik, hogy az oklevelek létét Kovachich 
az archívum elenchusaiból ismerte. Az adatokat lásd V. Windisch: Magyarországi levéltári anyag 6Ő–65.; 

V. Windisch: Kovachich 38–41. 
464

 OSzKK Fol. Lat. 156. 
465

 Zsigmond 1Ő3ő. évi törvényének ezen példányával a kritikai kiadás nem számolt (vö. DRH 1301–1457 

278.). Ma a Diplomatikai Fényképgy jteményben található róla fotómásolat (DF 239607.); Fodróczy 
László az oklevelét az Archivum Regni-nek adományozta – mint ez az oklevél hátoldalon olvasható 
feljegyzésb l kiderül – így ma is ott rzik, lásd MNL OL N Őő Nr. 7. (DL 13381/2.), vö. DRH 1301–1457 

28ő. (itt mint a régi regnicoláris levéltár példányát tartják nyilván). A kamarai példányokat a továbbiakban 
még ismertetem. 
466

 Kovachich: Astraea I. 159–251.  
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regesztája olvasható, mely szerint az oklevél szövege egyezik a Corpus Jurisban 

Zsigmond IV. dekrétumaként számontartott szöveggel.467
 (Ez ugyan filológiai 

értelemben nem egészen pontos, de a dolog lényegét tekintve igaz.) Semmi nem 

indokolja tehát, hogy ezt a diplomát ne soroljuk az eddig ismertetett kett  mellé. 

Az oklevéllel kapcsolatban kérdés természetesen az, hogy lehet-e azonosítani az 

oklevélnyer  személyét. A diplomában szerepl  Nagybáhony helység minden bizonnyal 

a Pozsony megyei Űáhonnyal azonos, amely a középkorban mind Kis-, mind pedig 

Nagybáhony alakban el fordult.468
 (Ez a megkülönböztetés azonban az újkorban, úgy 

t nik, már anakronisztikus és értelmezhetetlen volt.469) Mindössze egyetlen adatot 

találtam az 1Ő10-es évekb l, amely talán a keresett családra vonatkozik: 1Ő19-ben, egy 

birtokba iktató oklevélben, a királyi emberek között találjuk Űáhonyi Lászlót.470
 Mivel 

semmilyen más adatról nem tudunk, amely akár Lászlóra, akár az oklevelünkben szintén 

említett apjára, Miklósra vonatkozna, egyel re – jobb híján – feltételezem, hogy az 

1419-ben említett birtokos azonos lehet azzal, aki nyolc évvel korábban a vizsgált 

diplomát kapta.471
 A források hallgatásából kiindulva bizonyosnak t nik, hogy nem volt 

jelent s birtokos. Semmiképp nem illik az ekkoriban a királyság északkeleti részében 

hét várat birtokló Perényiek, a Pozsony megyében négy várral bíró Szentgyörgyiek, 

vagy akár a szepesi káptalan – a többi oklevélnyer  – társaságába.472
 Legvalószín bbnek 

azt tarthatjuk, hogy Űáhonyi László a megyei nemesség tagja lehetett.473
 Nyilvánvaló, 

hogy a közügyekre rálátása volt, máskülönben aligha jutott volna a kiváltságlevél 

birtokába. Oklevele e szempontból vizsgálva talán még ki is emelkedik a többi közül: 

bizonyíték lehet arra, hogy hasonló privilégiumokhoz nem csupán az arisztokrácia tagjai 

juthattak hozzá. Az, hogy f ként ez utóbbiakról vannak emlékeink, könnyen 

                                                 
467

 DL 9820.; ZsO III. 1001. sz. 
468

 Házi: Pozsony 169–170. 
469

 Lásd pl. DF 22ő907. A hátlapon rövid feljegyzés olvasható az oklevél tartalmáról (újkori írással): 
„Super portione in Nagy Űahon vel Nagyabon in Poson”. Űár az oklevélben jól olvashatóan a Nagbahon 
név áll, a regisztrátor ezt nyilvánvalóan nehezen tudta értelmezni, így a diplomát tévesen a szintén 
Pozsony megyei Nagyabony helységgel hozta kapcsolatba. A Kis- és Nagybáhony alak egyébként már a 
16. században sem mutatható ki, lásd Neumann: Korlátköviek 1ő8–1ő9. Űorovszkynál szintén csak a 
Űáhony alak ismert, lásd Borovszky: Pozsony vármegye 31–32. 
470

 ZsO VII. 141. sz. – Az oklevélben (DF 22ő969.) „Ladislaus Paruus de Űahon” olvasható. 
471

 Az 1387 és 1Ő2ő közé es  évek okleveles anyagát a ZsO már megjelent kötetei segítségével néztem át, 
az ezen kívül es  további évtizedekét pedig mindenek el tt Házi már idézett történeti földrajzának 
Űáhonyra vonatkozó adatai alapján. Űár ez a munka meglehet sen régi, hibái ellenére jelent s okleveles 
anyagot dolgoz fel (Házi: Pozsony 169–170.). Fontos azonban arra is utalni, hogy az ZsO els  két 
kötetében közölt regesztákba nem vették fel a királyi emberek nevét (kivéve a királyi kúriából 
kiküldöttekét), így gy jtésem sajnos nem nevezhet  teljesnek, vö. Solymosi: Zsigmondkori oklevéltár 163. 
472

 A Perényi-, illetve Szentgyörgyi és Űazini birtokokra lásd Engel: Királyi hatalom 213–214. 
473

 Vö. ezzel azt, amit Engel a királyi emberek társadalmi helyzetér l ír: Engel: Királyi emberek 
(különösen: ő87–590.). 



 131 

magyarázható azzal, hogy egy el kel  család levéltára sokkal biztonságosabb hely volt 

egy oklevél számára, mint egy nemesi kúria. Éppen ezért a vizsgált diploma 

fennmaradása önmagában is rejtélyes. Legvalószín bb feltevésnek az t nik, hogy az 

oklevél viszonylag hamar egy nagyobb családi archívumba kerülhetett, majd vagy 

közvetlenül onnét, vagy további családok levéltárain keresztül jutott végül a kamara 

kezére. 

Nem lenne haszontalan, ha sikerülne megállapítani, pontosan melyik család 

gy jteményéb l került a diploma a 18. század végén a kamarai levéltár akkor kialakított 

Acta Publica nev  fondjába. A hátlapon – a kamarai levéltári jelzet mellett – csak 

egyetlen régi, áthúzott szignatúra látható. Ez azonban, írása alapján, aligha lehet 18. 

századinál korábbi. Nem sikerült megállapítanom, hogyan kerülhetett az oklevélre. 

Úgyszintén nem vezetett eredményre a kamarai regisztratúra régi inventáriumainak 

átvizsgálása sem. Az 1700 körül készült Űranik György Ignác által készített leltárban 

mindössze egyetlen olyan címet találtam, amely esetleg az oklevélre vonatkozhat, ám e 

feltevés ellen könnyebb érvelni, mint mellette. Éppígy semmi nyomát nem leltem a 

diplomának a kincstári irattárba, majd archívumba beszállított egyes családi levéltárak 

régi elenchusaiban sem.474
 Az oklevél múltjáról tehát további adatok híján nem tudok 

többet mondani. 

                                                 
474

 A regisztratúra legkorábbi leltára 162ő-b l való, zömmel hivatalos iratokat dolgoz fel. A következ , az 
ún. Elenchus Litomericzianus a 17. század közepén készült, és bár az el bbinél b vebb, összességében az 
irattár vélelmezhet  állományának (a körülbelül fél évszázaddal kés bbi, szintén nem teljes Űranik-féle 
leltár alapján következtetve) csupán töredékét írja le. A keresett oklevélnek e két jegyzékben semmi 
nyoma nincs, lásd MNL OL E 102, Inventaria. fasc. Ő. (a jegyzékeket említi Herzog: A kamarai levéltár 
[1. közl.] 2ő–26.). – A Branik-féle űorpus Regestraturae említett tétele az ún. nagyobb irattár „Y” jel  
capsájában, nr. 32. jelzet alatt található, lásd OSzKK Fol. Lat. 36Őő., 26. köt. A bejegyzés szövege: 
„Exemplum mandatorum a solutione lucri camerae”. Elméletileg vonatkozhatna az oklevélre, ám ennek 

több adat ellentmond: egyrészt, hogy a diploma hátlapján, mint már jeleztem, nincs nyoma a Űranik-féle 
jelzésnek (a numerusnak sem), másrészt a leírásokban neveket és évszámokat mindig akkurátusan megadó 
Űranik e tételben egyiket sem tünteti fel. A kamara levéltári hivatalának inventáriumai között, a fentebb 
megadott jelzeten található még az ún. cista consistorialis három, 18. század közepén készült jegyzéke is, 
amelyekr l Herzog is említést tesz, mint a legfontosabb iratok (törvények, királyi leiratok, stb.) rzési 
helyér l (uo. 20–21.); a jegyzékekben az 1Ő11. évi rendeletnek nem találtam nyomát. – Fontos az a 

szintén Herzog által feldolgozott eseménysor is, amely azzal kezd dött a 18. század közepén, hogy a 
magyar kamara elnöke, gróf Grassalkovich Antal utasítására, királyi jóváhagyással, Kákonyi Ferenc 
kamarai regesztráns jegyzéket készített a kamarán rzött, köztörténetileg fontos oklevelekr l, az 
Archivum Regni-nek való átadás végett, vö. Herzog: A kamarai levéltár (1. közl.) 10–11., uo. (2. közl.) 
178–181. A jegyzéknek több példánya is fennmaradt, én az Archivum Regni tulajdonába jutott iratot 
használtam. Összesen ő0 tételt sorol fel, ám ebben sem szerepel 1ő00 el tti oklevél, lásd MNL OL N Ő1, 
Fasc. B. nr. 3. – Az egyes családi archívumok elenchusai közül átnéztem a számos más család levéltárát is 
magában foglaló Nádasdy-levéltár lajstromát, amelyet közvetlenül a vagyon lefoglalása után készítettek (a 
lajstrom ma az OSzK Kézirattárában van, a Űranik-féle iratok között: Fol. Lat. 36Őő. 33. köt.), valamint a 

birtokosok és birtoknevek szerint 1730-ban összeállított mutatóját (Index Alphabeticus [...] per Joannem 
Zavodszky [...] in A. 1730 confectus et elaboratus), lásd MNL OL E 211 (Lymbus), Elenchi (17ő. csomó). 
Továbbá szintén a Lymbusban található mintegy 8 csomó terjedelm  gy jteményt, amelyek a kamarai 
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Ám nem ez volt az utolsó diploma, amelyben Zsigmond rendeletének szövege 

ránk maradt. Egy olyan iratról van szó, amelyet sem Kovachich, sem pedig a kritikai 

kiadás szerkeszt i nem ismertek, de a Zsigmondkori oklevéltár anyagának gy jtésekor 

el került. (Más kérdés, hogy a regesztát, rámutató utalók híján az el bbi esethez 

hasonlóan szintén sikerült a kötetben „elrejteni”.)475
 Az összes fennmaradt példány 

közül ennek volt a leghányatottabb sorsa: mai formáját kétszeres transsumptum rizte 

meg, ráadásul a papír mintegy egynegyed része leszakadt, és ezen kívül is számos egyéb 

helyen kitört. Szerencsére a conclusio szövege aránylag sértetlen, így tudjuk, hogy az 

oklevél kedvezményezettje az egri püspök volt, és a kibocsátására október 8-án került 

sor Pozsonyban.
476

 A biztos adatok ezzel ki is merülnek. Alig fél évvel kés bb Garai 

Miklós nádor Veszprémben tartott megyei közgy lést, amelyen egy gy ri kanonok 

felmutatta az oklevelet, amelyet a nádor átírt.477
 Két évvel kés bb Túri Mihály deák ezt 

a transsumptumot a sági konventtel még egyszer átíratta. Ez a példány maradt fenn 

napjainkig a jelenleg Űrnóban rzött egykori Seilern-levéltár részeként.  

Miként kerülhetett az oklevél alig néhány hónappal kiadása után a gy ri 

egyházmegyébe, logikus magyarázatként csak az kínálkozik, hogy gy ri káptalannak is 

szüksége volt egy példányra, jóllehet az eredeti kedvezményezett nevét természetesen az 

átiratban sem változtatták meg. Mást ugyanakkor nem tudok elképzelni, mint hogy az 

elméletileg minden dikátorhoz szóló rendelet miatt az adószedés során felmerül  

esetleges viták során hasznosítani remélték. 

Elérkeztünk a rendelet okleveles példányai áttekintésének végéhez. A kritikai 

kiadásban szerepl  egyetlen oklevéllel szemben tehát valójában négy pecsétes, okleveles 

példány áll a rendelkezésünkre, amelyeket a Corpus Juris ellen rzésére a továbbiakban 

fel tudunk használni. 

 

 

II. A Corpus Juris Hungarici szövegváltozata 

 

                                                                                                                                                         
levéltárban rzött legkülönböz bb családi levéltárak és levéltártöredékek régi elenchusait és 
inventáriumait foglalják magukban (uo. 170–177. csomók). 
475

 ZsO III. 103Ő. sz., vö. uo. 209Ő. sz; az oklevél jelzete: DF 2Ő9190. 
476

 1411-ben, az oklevél kiállításának (okt. 8.) idején az egri püspök Stiborici Stibor volt (vö. Engel: 

Archontológia I. 69.), de János néven is el fordul. – Sugár: Egri püspökök 1Ő1–142.; Dvořáková: A lovag 

és királya 32ő–327., 374. 
477

 ZsO III. 2094. sz. 
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Els  pillantásra is nyilvánvaló, hogy a rendelet Törvénytárban szerepl  szövege nem 

szokványos dekrétumszöveg. űímzettjei – akárcsak az el bb ismertetett okleveleké – 

nem az országlakosok, hanem a kamarahaszna, illet leg az érseki és püspöki tizedek 

behajtói, akiket „N” megyébe rendeltek ki, vagy a jöv ben fognak kirendelni. A 

diplomát Szent Ferenc ünnepén (okt. Ő.) adta ki a király Pozsonyban. 

Már Kovachich Márton György rámutatott arra, hogy a rendelet a Corpus 

Jurisban szerepl  formájában nem dekrétum, hanem csupán egy dekrétumszöveget 

rzött meg. Erre vonatkozó utalást egyrészt a preambulumban talált (cum nos pridem, 

una cum praelatis et baronibus nostris […] hujusmodi decretum […] duximus 

instituendum), másrészt a conclusióban (Praesentes quoque perlectas semper reddi 

edicimus praesentanti). Annak azonban nem bukkant nyomára, melyik országgy lésen 

hozhatták magát a rendeletet.478
 Szerencsére ma már, els sorban a Zsigmondkori 

oklevéltárnak köszönhet en, az 1Ő11. évi politikai eseményeir l Kovachichnál sokkal 

többet tudunk. Az okleveles anyag segítségével pedig megkísérelhetjük a feltételezett 

országgy lés vagy királyi tanácsülés id pontjának meghatározását az 1Ő11. esztend n 

belül.  

El ször is ismert Zsigmond királynak egy, 1Ő11. január 26-án, valamint  egy 

másik, február 6-án kelt oklevele, amelyekben hatalmaskodási ügyekben rendelkezik, 

méghozzá csupán egy olyan általános formulát követve, hogy az effajta 

hatalmaskodásokat nem t rheti.479
 Hasonló tárgyban kelt oklevelei ugyanez év március 

22-én és április ő-én viszont már az új hatalmaskodások esetében a f papokkal, bárókkal 

és nagyobb nemeseivel együtt hozott dekrétumára hivatkoznak.480
 Ha ezt a dátumot 

egybevetjük azzal, hogy a szepesi káptalan részére kiadott kamarahaszna-oklevél 

március 18-án kelt, akkor az t nik a legvalószín bbnek, hogy 1Ő11 márciusának elején, 

amikor Zsigmond Kassán tartózkodott,481
 királyi nagyobb tanácsi ülés lehetett, ahol 

mind a hatalmaskodások mind a kamarahaszna és a tized behajtásának ügyében 

intézkedtek. Könnyen lehet, hogy ezen a gy lésen rendelkeztek a lókivitel tilalmáról is, 

ugyanis egy 1Ő11. április 17-én kelt oklevél egy ezügyben kelt királyi rendeletre 

hivatkozik.
482

 

                                                 
478

 „űomitiorum tamen, in quibus simile decretum editum esset, nullum deprehendimus vestigium.” – 

Kovachich: Vestigia 217–218. 
479

 ZsO III. 85., 116. sz. 
480

 ZsO III. 263–264., 312. sz. – A legutolsó, április ő-i oklevél kifejezetten új dekrétumról beszél. 
481

 Engel – C. Tóth: Itineraria 92. 
482

 ZsO III. 362. sz. 



 134 

Miként került a Corpus Jurisba a rendelet? Az el z  fejezetben írtaknak 

megfelel en természetesen a kéziratos törvénygy jteményekre kell gyanakodni. És 

valóban: a rendelet szövegét tartalmazza kilenc kézirat is. Ezek az alábbiak: az Ilosvay-, 

a Gregoriánczi-, a „nagyobb” Nádasdy-, a Festetics-, a herceg Esterházy-, és a Kollár-

féle I. kódexek, továbbá a nagyszombati jezsuita kollégium és Kassa városok egykori 

törvénygy jteményei. Megvan továbbá a szöveg a Űajor Állami Könyvtárban rzött 

dekrétum-kollekcióban is.483
 E kódexek szövegei – sok kisebb eltérésük mellett – 

egyvalamiben egységesek: kétséget kizáróan egyetlen egykori oklevél szövegére 

vezethet k vissza, amelyet azonban a Corpus Juris szerkeszt i már nem használtak, 

miként ezt az alábbiakban látni is fogjuk: 

 

 
Oklevelek Kéziratos törvénygyűjtemények Corpus Juris Hungarici 

universis dicatoribus ... in 

quibuscunque comitatibus regni 

nostri constitutis 

universis dicatoribus ... in comitatu 

Posoniensi constitutis 

universis dicatoribus ... in 

comitatu N. constitutis 

presentes inspecturis presentes literas inspecturis praesentes literas 

inspecturis 

pro redemptione dicarum pro redemptione dicarum pro redemptione 

literarum 

principis quondam domini 

Ludovici 

principis condam domini Ludovici principis domini Ludovici 

Ubi vero aliquem iobagionem seu 

incolam se a solutione dicti lucri 

camere nostre fraudulose 

precavere satagentem ab anteriori 

parte curie sue … 

Ubi vero aliquem iobagionem seu 

incolam se a solutione dicti lucri 

camere nostre fraudulose 

precavere satagentem ab anteriori 

parte curie sue … 

Ubi vero aliquem 

jobagionem ab anteriori 

parte curiae suae … 

Et super hoc predicti dicatores 

contentari teneantur. De dica vero 

decimationum nullus denarius 

exigatur. 

Et super hoc predicti dicatores 

contentari teneantur. De dica vero 

decimationum nullus denarius 

exigatur. 

Et super hoc praedicti 

dicatores contentari 

teneantur. 

dum ad possessiones nec non [bona 

et jura possessionaria honorabilis 

capituli Sancti Martini de 

Scepus
484

 in dictis quibusvis 

comitatibus habitas … 

… dum ad possessiones nec non 
bona et jura possessionaria 

fidelium nostrorum magnifici Petri 

dicti Groff necnon alterius Petri, 

Ladislai et Cosmae filiorum 

ejusdem de Zenthgyuorgh in dicto 

vel in aliis quibuscunque 

comitatibus habitas … 

… dum ad possessiones 
nec non bona et jura 

possessionaria fidelium 

nostrorum NN. in dicto N. 

vel in aliis quibuscunque 

comitatibus habitas … 

Presentes etiam sigillo nostro 

secreto consignatas post lecturam 

reddi edicimus presentanti. 

Praesentes quoque perlectas 

semper reddi edicimus 

praesentanti. 

Praesentes quoque 

perlectas semper reddi 

edicimus praesentanti. 

                                                 
483

 A kéziratok leírását lásd a 2. fejezetben. 
484

 A többi okleveles példányban: „dilectorum magnifici viri Petri de Peren alias comitis Siculorum et 
Georgii filii Petri de Dob” – DRH 1301–1Őő7 23Ő.; „fidelis nostri Ladislai filii Nicolai de Nagbahon” – 

Mikó: Kamarahaszna 360.; „fidelis nostri devoti reverendi in űhristo patris domini Iohannis episcopi 
Agriensis” – Mikó: Kamarahaszna 366. 
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Datum feria quarta proxima ante 

dominicam Letare.
485

 

 

Datum Posonii, in festo beati 

Francisci confessoris. 

Datum Posonii, in festo 

beati Francisci 

confessoris. 

 

 

Azt a feltevést, hogy a Mossóczy csak a 16. századi kéziratok szövegváltozatát 

ismerte, két tény is alátámasztja. Az els , hogy a két szövegváltozat kelte megegyezik, a 

másik, hogy jóval több azonos olvasat van a Corpus Juris és a kódexek, mint a 

Törvénytár és a többi oklevél szövegei között. Látjuk ugyanakkor azt is, hogy a 

szövegen Mossóczy „alakított”: legfontosabb változtatása az volt, hogy – minden 

bizonnyal látván, hogy a kéziratokban szerepl  szöveg nem általános érvény  dekrétum 

– igyekezett azt „általánosítani”. Szerkeszt i munkája azonban ennyiben nem merült ki: 

bizonyos szövegrészeket egyszer en elhagyott, más pontokon pedig megváltoztatta a 

fogalmazást.486
 Mindebb l világosan látható, hogy Mossóczy e szövegeket él  jogként 

értelmezte. (Azt, hogy egy nagyon rossz szövegvariáns feküdt volna el tte, amelyb l a 

fent kiemelt részek eleve hiányoztak volna, úgy vélem, számításon kívül hagyhatjuk, 

hiszen a Corpus Jurisból hiányzó szövegrészletek az összes mára fennmaradt kódexben 

megtalálhatók.) A kéziratok szövegének Törvénytárban nem szerepl  szakaszai, mint 

láttuk, az eredeti oklevelekben is megvannak. Ez kétségtelenül bizonyítja, hogy a 

kéziratos hagyomány végs  soron minden bizonnyal egyetlen oklevélen, mégpedig a 

Szentgyörgyi és Űazini Grófoknak kiállított példányon alapul. Ez az oklevél eredeti 

formájában nem maradt fenn.487
 

                                                 
485

 A többi oklevélben: „űassouie, in dominica Ramispalmarum” – DRH 1301–1Őő7 23Ő.; „Posonii, 
secundo die festi Michaelis Archangeli” – Mikó: Kamarahaszna 361.; „Posonii, feria quinta proxima post 
festum beati Francisci confessoris” – Mikó: Kamarahaszna 366. 
486

 Talán a legszembet n bb változtatás, hogy a tizedszed k „díjszedését” tiltó passzust Mossóczy 
kihagyta a szövegb l. – Hasonló szöveginterpolációjára egy Árpád-kori törvény kapcsán hoz példát 
Thoroczkay: Kálmán király 89–93. 
487

 Az oklevél már a Grófoknak a kamarai levéltárban 1700-ban még egységben lév  egykori levéltárának 
anyagában sem volt benne. Erre nézve lásd a fentebb már bemutatott Űranik-féle „űorpus totius 
Regestraturae” c. jegyzéket. Ennek áttanulmányozása során úgy találtam, hogy e rendezés szerint a 
Grófok levéltárát az úgynevezett kisebb irattárban, az els  10, illetve a 12-es számot visel  függ  zsákban, 
tehát összesen 11 capsá-ban rizték. Az egyes zsákokban az oklevelek fasciculusokba voltak rendezve, 
illetve mindegyiknek volt egyedi numerusa is, ám egyéb rendnek nyomát sem látjuk. A lajstromozott 

diplomák nagy része a Grófok nevére szól, de számos olyan – nem egy esetben nagyon régi – oklevelet is 

találunk itt, amelyek valószín leg már a Szentgyörgyi- és Űazini-levéltár részeként kerültek a kamarai 
irattárba. – OSzKK Fol. Lat. 36Őő. 27. köt. Néhány példa: a jegyzékben 1. számú capsa pensilisben, fasc. 
6., nr. ő3. jelzés alatt űsütörtökhely birtok (Pozsony m.) eladományozásáról szóló, 1216-ban kelt oklevél 
átiratáról olvasunk, amely ma DL 77. jelzet alatt található (13ő3-ban kelt átirat, vö. Szentpétery – Borsa: I. 

30ő. sz.), a 9. számú capsa pensilisben fasc. 6., nr. 66. jelzet alatt rzött oklevélr l ez olvasható: Litterae 
testimoniales capituli Posoniensis super concordia n[agy] Magor (= Nagymagyar, Pozsony m., l. Házi: 
Pozsony 361–375.) pro familia Magor. Ezt ma DL 1678. jelzet alatt találjuk. Szintén nincs köze a 
Szentgyörgyieknek a űapsa 10., fasc. 1, nr. 7. jelzet  oklevélhez: Litt. Sigismundi regis super Szarva, Űár 
et Magyar pro Ladislai de Kiralfalua in. A. 1396., vö. ZsO I. ŐŐ30. (DL 8067.). A sort még hosszan 
lehetne folytatni. Vannak Mohács után kelt oklevelek is, amelyek azt bizonyítják, hogy a Grófok levéltára 
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Annak megválaszolásához, hogy Zsigmond e dekrétuma esetében Mossóczy és 

Telegdy mely kéziratokból állapították meg a szöveget, fel kell tárni az egyes kódexek 

közöti kapcsolatokat is. Ez annál is inkább ajánlott, mert – mint a fejezet bevezet jében 

már jeleztem – a Corpus Juris szövegeinek dönt  többségét l eltér en jelen esetben 

olyan különös problémával állunk szemben, hogy legalább kilenc kézirat szövege 

vezethet  vissza valamilyen módon egy olyan oklevélre, amelyet 1Ő11-ben minden 

bizonnyal csak egyetlen példányban állítottak ki.488
 Ezen, mint jeleztem, mára fenn nem 

maradt oklevélr l azt is feltételezhetjük, hogy a Szentgyörgyi és Űazini Grófok 

családjának kihalásáig, 1őŐ3-ig a család levéltárában volt. 

A továbbiakban két lehetséges elméletet vetek fel arra vonatkozólag, miként 

kerülhetett a diploma szövege a kéziratokba. Az els , hogy az oklevél vagy eredeti 

formájában vagy átiratban elkerült a családi archívumból, és a 16. század els  felében 

már olyan intézmény levéltárában rizték, ahol több kézirat scriptora is hozzáférhetett. 

Ezt a feltevést azonban semmilyen konkrét adattal nem lehet alátámasztani, ami azzal is 

összefügg, hogy a kilenc kódex közül valójában egyetlen esetében sem lehet 

bizonyossággal megállapítani, hogy hol állították össze. (E helyütt jegyzem meg 

azonban azt is, hogy a vizsgált kilenc kötet közül mindössze egyre, az Esterházy-

levéltárban fennmaradt példányra igaz, hogy különböz  kéziratokból kötötték egybe 

utólag. A többi nyolc törzsanyaga egységes képet mutat, általában két–három scriptor 

keze váltakozik bennük, és nyilvánvalóan viszonylag rövid id  alatt elkészültek.) A 

másik lehet ség, amely valószín bbnek t nik, hogy az egyes kéziratok között 

sztemmatikus kapcsolat állítható fel. Ennek megállapításához az egyes példányok 

szövegének összevetésén túl a kötetek összeállításának vélhet  idejét is figyelembe kell 

venni. Az utóbbi probléma megoldásához szerencsére számos korábbi kutatás 

eredményét lehet hasznosítani, mindezekr l részletesen szóltam a disszertáció második 

fejezetében. E helyütt a kilenc kéziratnak csak a legszükségesebb adatait közlöm. 

A kódexek közül három, mégpedig a Gregoriánczi-féle, a „nagyobb” Nádasdy és 

a Festetics-féle gy jtemények között szoros, közvetlen kapcsolat van – a kötetek jórészt 

az el bbi felsorolás sorrendjében egymás másolatai. Éppígy közvetlen összefüggés van 
                                                                                                                                                         

nem részenként, hanem egységesen juthatott az irattárba, lásd pl.: űapsa 1., fasc. 9., nr. 9Ő. (Litt. 
donationales Ferdinandi imp. et regis super castro Szomolany et Németdiós pro comitibus de Szt. György 
et Bazin A. 1530.), vagy Capsa 3., fasc. 3., nr. 27. (Fassio Pauli Harminus de Bahon super possessione 

Bahon pro comitibus S. Georgio et Bazin, in A. 1532 emanata.). Az okleveleket úgy lehet azonosítani, 
hogy hátlapjukon még ma is olvashatók a Űranik-féle jelzetek (sok esetben azonban csupán a numerus). 
488

 Tehát nem egy jó néhány példányban kiállított és feltehet en számos megyének megküldött szöveggel 
állunk szemben, hiszen ilyen esetben nem zárhatnánk ki, hogy az egyes kéziratok közti eltérések abból 
erednek, hogy szerkeszt ik különböz  oklevelekb l dolgoztak. 
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a Kollár-féle I. és a Űajor Állami Könyvtár kódexe között, az utóbbi ugyanis az el bbi 

másolata. A további négy, nevezetesen az Ilosvay-, a kassai, a nagyszombati jezsuita 

kollégium489
 illetve a herceg Esterházy-kódexek között az eddigi kutatások kapcsolatot 

nem állapítottak meg.490
 

A kéziratok összeállításának vélhet  idejét figyelembe véve,491
 közülük a 

legrégebbi, úgy tetszik, vagy a Kollár-féle I., vagy pedig az Ilosvay-kódex. A kérdés 

ezért az, hogy le tudjuk-e vezetni a többi kötetben ránk maradt szövegvariánsokat e 

kódexek változatából, illetve lehet-e bizonyítani, hogy e kéziratok scriptorai az eredeti 

oklevelet másolták.  

Ami az els  kérdést illeti, az egyes példányok textusának összevetése után 

bizonyosnak t nik, a kéziratos hagyományon belül mindenek el tt két nagyobb csoport 

különíthet  el. Az els be tartozik a Kollár-, a Gregoriánczi-, a Nádasdy-, a Festetics- és 

az Esterházy-kódex, továbbá a Kassa és Münceh városok levéltáraiban rzött kéziratok 

(ezt a csoportot a továbbiakban „A” redakciónak nevezem).492
 A másik csoportba (a 

továbbiakban „Ű” redakció)493
 csak két kötet sorolható: az Ilosvay-kódex, illetve a 

nagyszombati jezsuitáknak a már régóta a budapesti Egyetemi Könyvtárban, G Ő1 

jelzeten rzött kézirata.494
 Ebb l már világos, hogy – legalábbis e törvény esetében – 

nem a Kollár-féle, de nem is az Ilosvay-kódex volt a 16. századi kéziratos hagyomány 

egyedüli forrása. S t, a szövegek sztemmájából az is kit nik, hogy jóval több (nem 

feltétlenül tisztázat jelleg  kötetekbe foglalt) kópiával kell kalkulálnunk a korban, mint 

amennyivel napjainkban – a ránk maradt példányokból kiindulva – általában számolni 

merünk. A kéziratos tradíció két ágának különbségére néhány példa: 

 

                                                 
489

 Mivel a fejezetben nem írtam külön a nagyszombati jezsuita kollégium egykori kéziratáról, ezzel 
kapcsolatban néhány alapvet  információ: Jelenleg az EK kézirattárában rzik G Ő1 jelzet alatt. Els  
tétele már Zsigmond-kori szöveg. A kézirat legels  lapjának rektóján olvasható jegyzet szerint a kötet a 
18. században a nagyszombati jezsuita kollégium könyvtárában volt. Írása egységes képet mutat, így 
Kovachich datálása, miszerint 1ő78 után készülhetett (ebb l az évb l való az utolsó bemásolt 
dekrétumszöveg), helytállónak t nik. – Kovachich: Notitiae 355–356. – Érdemes felhívni a figyelmet arra 
is, hogy a kódexben régi foliószámozás fut, amely az els  lapon kezd dik, 197-es számmal. Ez arra utal, 
hogy a kötet eredeti formájában Zsigmond koránál régebbi törvényhozási emlékeket is tartalmazhatott. A 
hiányzó 196 lap már Kovachich korában sem volt meg. Nem értek azonban egyet sem a DRH 1458–1490 

7Ő. oldalán olvasható megjegyzéssel, sem pedig az Adatbázis leírásával (ebben DF 283388.), amelyek a 
kötetet – megítélésem szerint alaptalanul – Nádasdy-kódexnek nevezik. 
490

 Lásd a kötetek leírását a 2. fejezetben. 
491

 Lásd a 2. fejezetet. 
492

 Jele a fejezet végén található sztemmában: α. 
493

 Jele a fejezet végén található sztemmában: β 
494

 Ezt a továbbiakban U-sziglával jelölöm. 



 138 

Praeamb.: praesentes literas A] praesentes literas nostras B; per vosque A] per vos B; 

Art. I.: nil A] nihil B; quodcunque A] quidcunque B; Ludovici similiter regis Hungariae 

A] Ludovici regis B; Art. III.: et hoc domini A] ut hoc domini B; Art. IV.: Item 

sanximus A] Item statuimus B; illud, quod in eo remaneret A] quod in eo remaneret 

(Cod. Ilosvay.); quod in eo maneret (U).; seu exactores A] aut exactores B; Art. VI.: 

subsidio comitis A] praesidio comitis B; et in solidum A] et solidum B. 

 

A két kódex koránál fogva feltételezhetnénk, hogy a nagyszombati jezsuiták 

kéziratának scriptora a rendelet szövegét az Ilosvay-kódexb l másolta. Ennek azonban 

ellentmond az, hogy, bár a két kéziratban sok a közös hiba, néhány helyen az Ilosvay-

féle rosszabb olvasatokat hoz. (Ez utóbbi fordítva is el fordul, ám ez a nagyszombati 

kódex koránál fogva nem meglep .) Néhány példa: I: Cod. Ilosvay.; U: nagyszombati 

kézirat: 

 

Art. IV.: exigere U] exigi I; Art. VI.: magnifici Petri U] magistri Petri I; facere 

nullatenus praesumatis U] nullatenus praesumatis I; praesentes quoque perlectas semper 

reddi edicimus U] praesentes quoque semper reddi edicimus I; regnorum nostrorum 

anno U] regnorum nostrorum I. 

 

A fentiek okán nyilvánvaló, hogy mindkét kódex nagy valószín séggel egy 

közös forrásra vezethet  vissza, amelyet esetleg mindkett  scriptora használhatott. Ez a 

forrás azonban az eredeti oklevél egy hibás másolata lehetett. 

Az „A” redakció képvisel i közül – ha a feltételezhet  helyes szöveg 

megállapításához kontrollként a fennmaradt okleveles példányokat használjuk – 

aránylag sok hibát tartalmaz az Esterházy-, illetve a kassai kódex. Ezek esetében tehát 

szintén kizártnak tartjuk, hogy a Szentgyörgyiek hajdani diplomájáról készültek. Ezt az 

alábbi példákkal lehet alátámasztani (E: űod. Esterházy.; C: Cod. Cassovien.): 

 

Art. I.: soceri] sorori E; Art. II.: dicatores] dicator C; unam valvam] unam ianuam E; 

denariis novis] denariis nobis C; Art. VI.: subsidio comitis vel vicecomitis parochialis] 

subsidio vicecomitis parochialis E; vim] iure C; roburque] robur C; volumus omnino] 

volumus E; magnifici] magistri E; in quibuscunque possessionibus eorum] om. C; 

edicimus] predicimus E; regnorum nostrorum anno] anno om. C; Romanorum vero 

secundo] Romanorum vero vigesimo secundo E 
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A Gregoriánczi-, a Nádasdy-, illetve a Festetics-kódex esetében a szövegek 

összevetése alátámasztotta Jánosi Monika feltevését, mely szerint a kötetek egymásnak 

másolatai. Ehhez annyit hozzáf znék, hogy a Gregoriánczi- és a Nádasdy-kódex 

esetében ez alighanem maradéktalanul megállja a helyét, hiszen a kéziratokat készít  

scriptorok – köztük maga Gregoriánczi – is ugyanazok. A Festetics-kódex b  

negyedszázaddal a másik kett  után készült, talán a kancellárián.495
 Bizonyos, hogy nem 

minden esetben csak a Nádasdy-kódex másolata, hiszen több törvény címe a 

Gregoriánczi-félében olvashatókkal egyezik pontosan.496
 A Festetics-kódex scriptora 

azonban az 1Ő11. évi rendelet másolásakor, mint ezt mindjárt bemutatom, a Nádasdy-

kéziratot követte. A három szöveg között az eltérések minimálisak. Látható, hogy a 

Gregoriánczi-kódex bizonyos egyedi olvasatai mindkét másik kötet szövegében 

megtalálhatók. (A Nádasdy-kézirat szövegét azonban utóbb, nyilvánvalóan a nyomtatott 

Corpus Juris alapján több helyen „korrigálták.”)  

 

Art. II.: iidem dicatores] idem dicatores G, N, F; Art. IV.: praescripti] prescripte G, N, 

F; Art. V.: tacto] facto G, N, F; Art. VI.: parochialium] parochialis G, N, F; ultra 

modum G] ultra modo N, F; quatenus] quatinus G, N; quoad omnes suas clausulas 

continentias G] quoad omnes usque suas clausulas continentias N; quoad usque suas 

clausulas omnes continentias F  

 

A Nádasdy-kódex utólagos korrekciói már a Corpus Juris szövege alapján:  

Art. I.: primum scrips. executores (sic G, F), postea corr. exactores; primum scrips. pro 

redemptione dicarum (sic G, F), postea corr. pro redemptione literarum;
497

 Art. V.: 

primum scrips. facto (sic G, F), postea corr. tacto 

 

A Gregoriánczi-kódex scriptora – a kötet már említett keletkezési idejénél fogva 

– elméletileg használhatta a Kollár-féle kéziratot. Jánosi Monika is kapcsolatot 

                                                 
495

 Lásd a 2. fejezetet. 
496

 Pl. az 1Ő8ő. évi nádori cikkelyek (űod. Gregoriáncz. fol. 1ő6v.; űod. Festetics. fol. 126r.), vagy az 

1őő3. évi országgy lés törvényei esetében (űod. Gregoriáncz. fol. Őő7r.; űod. Festetics. fol. ŐŐ7r.). 
497

 Ez a javítás (értelmezés!) kétségtelenül a űorpus Juris-ból származik, hiszen a „pro redemptione 
literarum” alak egyetlen oklevélben vagy kéziratban sem fordul el  (a kritikai kiadás szerint az Esterházy-

kódex is ezt az alakot hozza, ám ez téves olvasat!). Nagy Lajos 13ő1. évi törvényében kimondta, hogy az 
adószed k „superfluos autem denarios, videlicet pro dicarum redemptionem ... recipere non valeant” 
(DRH 1301–1Őő7 131.). „Redemptio literarum”-alak itt sem szerepel egyetlen oklevélben sem. 
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feltételezett a két gy jtemény között.498
 A két kéziratban ránk maradt szöveg között 

nagyon kevés az eltérés. Mégis az a valószín , hogy inkább a két textus alapjául 

szolgáló variáns lehetett közös. Ezt támasztja alá az is, hogy a szöveget eltér  módon 

osztják fel cikkelyekre. A Gregoriánczi-kódex szövege – ismerve a ránk maradt 

oklevelek olvasatait – megbízhatóságban felér a Kollár-kódex szövegével. A néhány 

eltérés: 

 

Art. I.: exactores K] executores G; soceri G] sacri (!) K; Art. IV.: judicum nobilium K] 

judicis nobilium G; Art. V.: tacto K] facto G; Art. VI.: contra formam G] extra formam 

K 

 

Áttekintve most már az összes kézirat szövegváltozatát, könnyen belátható, hogy 

a két redakció közül az „A”-val jelölt csoport tagjai tartották fenn a megbízhatóbb 

szövegváltozatot. Amennyiben a Corpus Juris textusát a két redakcióéval egybevetjük, 

azt látjuk, hogy a Mossóczy által megállapított szöveg szinte mindig az „A”-redakciót 

követi, ugyanakkor van néhány olyan szöveghely, ahol olyan olvasattal találkozunk, 

amelyek csak a „Ű”-vel jelölt hagyományban mutathatók ki. A kódexek fentebb 

rekonstruált története alapján meglehet sen egyértelm nek t nne, hogy ezek az Ilosvay-

kódexb l kerültek a Törvénytárba. Ez azonban egyértelm en nem igazolódik, mint az 

alábbiakban látható (A: az „A” redakció kódexei; I: Cod. Ilosvay.; U: nagyszombati 

kézirat; CJH: Corpus Juris Hung.) 

 

Praeamb.: quoquam temporum A, I] quocunque temporis U, CJH; contra et adversum 

A, I] contra et adversus U, CJH; Art. II.: curia in eadem A, U] in eadem curia I, CJH 

 

Azt meghatározni, melyek lehettek az „A” redakció kéziratai közül azok, amelyek 

Mossóczy kezében voltak, bizonyosággal nem lehet, csupán feltevésekre 

hagyatkozhatunk. Könyvtárának jegyzékéb l e tárgyban nem jutunk használható 

adatokhoz.
499

 Ami némi támpontot adhat, az a kéziratok, illetve a Törvénytár kapitulum-

beosztása. A rendelet szövegét meg rz , már bemutatott eredeti oklevelek a textust nem 

osztották cikkelyekre. A kódexek scriptorai viszont – a herceg Esterházy-levéltárban 
                                                 

498
 Jánosi: Gregoriánczi-kódex 6Ő. 

499
 A jegyzéket lásd Iványi: Mossóczy 103–135. Az Ilosvay-kódexen kívül (1ő. tétel) két (leírásuk alapján 

közelebbr l nem azonosítható) dekrétumgy jtemény szerepel még, lásd 26. tétel, 2őő. tétel. E három kötet 
volt Mossóczy halálakor könyvtárában. 
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fennmaradt példányt leszámítva – ezt megtették, és az egyes kapitulumokat nem egy 

esetben számozással is ellátták. A felosztás mikéntjében azonban az egyes példányok 

másolói eltér en jártak el. Azonos beosztás csupán a Gregoriánczi-, Nádasdy- és 

Festetics-kódexek családja esetében figyelhet  meg. Pontosan ugyanezt a struktúrát 

vette át a Corpus Juris is. Mivel e három kézirat alapvet en jó szövegvariánst rzött 

meg, olvasataik legnagyobb része a Törvénytár szövegében is megtalálható. Mindebb l 

arra következtethetünk, hogy vagy e három példány valamelyike, vagy egy ezekkel 

szoros kapcsolatban lév  gy jtemény minden bizonnyal Mossóczy rendelkezésére állott.  

 

 

III. Részösszegzés 

 

Nézzük mindezek után, milyen következtetéseket vonhatunk le a Corpus Juris 

összeállításának módszerére, illetve Mossóczy munkájának színvonalára vonatkozóan. 

1. Ami a fejezet elején feltett, az Ilosvay-kódex plagizálásának kérdését illeti, 

egyértelm en kijelenthet , hogy e régi tévhittel véglegesen le kell számoljunk. Egyetlen 

olyan pont sincs ugyanis a szövegben, ahol az említett kézirat felhasználását igazolni 

lehetne, s t, mindazokon a helyeken, ahol az egyes kéziratok között jelent s eltérések 

vannak, sosem az Ilosvay-kódex olvasata került a Corpus Juris szövegébe. 

2. A Szentgyörgyi Grófok egykori oklevelének szövegét fenntartó kéziratokat 

két redakcióba lehet sorolni, Mossóczynak pedig mindkett b l legalább egy kódex a 

rendelkezésére állt. A „Ű”-redakciót részben fenntartó Ilosvay-kézirat ugyanis, mint 

láttuk, bizonyíthatóan a tulajdonában volt, míg az „A”-redakció ismeretét az igazolja, 

hogy a Törvénytár szövege szinte teljes egészében ezen alapszik. 

3. A rendelet szövegét a kéziratok mellett négy okleveles példány is fenntartotta. 

Ezek szövege – hiszen egykorú példányokról van szó – értelemszer en hitelesebb a 16. 

században készült kéziratoknál. Ezen okleveleket a kéziratok kontrolljaiként 

felhasználva kiderül, hogy az „A”-redakció kéziratai jóval pontosabban rizték meg 

egykori oklevél-mintájuk szövegét, mint a „Ű”-hagyomány kéziratai. 

4. A Corpus Juris szövegében az „A”-tradíció kontaminálódik a „Ű”-

hagyománnyal, ugyanakkor az esetek dönt  többségében az „A”-változatot találjuk. 

Ebb l az következik, hogy Mossóczy mindkét változatot tanulmányozta, és a Törvénytár 

el szavában írtaknak megfelel en valóban több kéziratból állapította meg az általa 
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helyesnek tartott szöveget. Továbbá az is világos, hogy a két variáns közti különbséget 

pontosan felismerve jól döntött az „A”-hagyomány el nyben részesítése mellett. 

ő. Végezetül pedig meg kell állapítsuk, hogy Mossóczy szövegrekonstrukciója –  

a négy oklevél szövegét alapul véve – csaknem tökéletesen sikerült, az eltérések 

(interpolációk) pedig a mienkét l eltér , kevésbé történeti szemléletre visszavezethet en 

álltak el . Jóllehet a most elemzett forrás csupán egyetlen törvény, mégis, úgy vélem, 

hogy ennek ismeretében a Corpus Jurist hagyományosan rendkívül megbízhatatlannak 

min sít , ám filológiai érveket fel nem vonultató nézeteket500
 a jöv ben kell  

óvatossággal kell kezelni. 

 

                                                 
500

 Pl. Jánosi: Kódexek 22ő. (általánosságban az Árpád-kori törvények kapcsán): „A közölt latin szöveg 
(ti. a űorpus Juris szövege) hibáktól hemzseg.” 
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Az alábbiakban közlöm Zsigmondnak a kéziratos törvénygy jteményekben fennmaradt, 

a kamarahaszna és a tized szedésének szabályairól a Szentgyörgyi és Űazini Grófok 

birtokain eljáró adószed khöz intézett parancslevelét. 

 

1Ő11. október. Ő., Pozsony  

Fennmaradási forma: másolat 

Kiadása: –– 

Regesztája: –– 

Példányai:   

(K) - Kollár-féle I. kódex (pag. 1Ő7–149.). Jelzete: MNL OL I 7 Nr. 32. 

(I) – Ilosvay-kódex (fol. 107v–108v). Jelzete: OSzKK Fol. Lat. 4023. 

(G) – Gregoriánczi-kódex (fol. 9Őr–95r). Jelzete: OSzKK Fol. Lat. 4126. 

(N) – (az ún. nagyobb) Nádasdy-kódex (fol. ő1r–52r). Jelzete: Budapesti Egyetemi 

Könyvtár, Kézirattár, G 39. 

(C) – Kassa város levéltárának törvénygy jteménye (Liber rei publicae űassoviensis) 

(fol. 55v–ő7r). Fotómásolata: DF 27Ő3ő2. 

(U) – A nagyszombati jezsuita kollégium egykori kódexe (fol. 207r–208r). Jelzete: EK, 

Kézirattár, G Ő1. 

(F) – A Festetics-féle törvénygy jtemény (fol. őőr–56r). Jelzete: OszKK Fol. Lat. 4355. 

(E) – Az Esterházy-féle törvénygy jtemény (pag. 8Ő–86.). Jelzete: MNL OL P 108, 

Repositorium 71, Nr. 13. 

(M) – A Űajor Állami Könyvtár kéziratos törvénygy jteménye a 16. századból (fol. 

110v–112v). Jelzete: Bayerische Staatsbibliothek, Handschriftensammlung, Clm 13192. 
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A felvázolt kéziratos hagyomány sztemmája 

 

 

 

 

 

archetypus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 α  β 

G 

   N             M 

F 

K (X
1
) 

C 

(X
2
) 

E 

I U 



 145 

*Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie etc.
a
 rex

b
 

fidelibus nostris universis dicatoribus et exactoribus tam lucri camere nostre regie, quam 

decimarum
c
 archiepiscopalium vel episcopalium in comitatu Posoniensi

d
 constitutis vel 

e–
quoquam temporum

–e
 in eventu constituendis, presentes literas

f
 inspecturis salutem et 

graciam. Cum nos pridem unacum prelatis et
g
 baronibus nostris ad instanciam et 

querimoniam nonnulorum regnicolarum nostrorum contra et adversum
h
 vos nostre 

maiestati porrectam super dicacione et exaccione dictorum lucri camere nostre, necnon 

decimarum huiusmodi decretum perpetuo duraturum
i
 per vosque

j
 firmiter observandum, 

duximus instituendum, 

[I.] quod dicatores seu exactores
a
 dicti lucri camere nostre tempore importacionis et 

solucionis pecuniarum per eos
b
 dicatarum ab unoquoque villico ipsas 

c–
importante seu 

solvente
–c

 nil
d
 plus, neque pintam

e
 vini vel

f
 valorem eius, neque aliud quodcunque

g
, 

preterquam duos denarios pro tempore currentes pro redempcione dicarum
h
, prout 

solitum extitit tempore illustrissimi principis quondam domini Lodovici similiter
i
 regis 

Hungarie
j
, patris et soceri

k
 nostri charissimi

k
, recipere possint atque valeant. 

[II.] Item decrevimus, ut 
a–

iidem dicatores
–a

 in huiusmodi dicacione ipsorum unam 

portam integram, per quam currus intrare et
b
 exire

c
 potest, si eciam 

d–
in eadem curia

–d
 

plures habitarent domestici, quam unus, in triginta denariis novis
e
 et unam valvam

f
 seu 

parvam portam, vulgo wereche
g
 dictam

h
 non magis, nisi in quindecim denariis seu pro 

media porta, ubi vero aliquem iobagionem 
i–

seu incolam se
–i

 a solucione dicti lucri 

camere nostre
j
 fraudulose precavere satagentem ab anteriori parte curie sue parvam 

portam seu hostium, a retro vero magnam portam habere conspexerint, huiusmodi 
k–

curiam similiter pro una porta
–k

 dicare teneantur. 

[III.] Item statuimus, ut prefati dicatores antedicti lucri camere nostre regalis tempore 

dicacionis huiusmodi villicos et operarios, necnon tales familiares, qui de curia 

dominorum suorum victibus et amictibus sustentantur
a
, et

b
 hoc domini ipsorum ad suam 

humanitatem dumtaxat, villici autem et officiales
c
 eorundem dominis absencibus

d
 dicere 

presumpserint, quod ita sit, dicare non debeant
e
. 

[IV.] Item sanximus
a
, ut elapso

b
 termino solucionis prescripti

c
 lucri camere nostre 

regalis, illud
d
, quod in eo remaneret

e
 insolutum, idem comes lucri camere nostre

f
 vel sui 

officiales seu
g
 exactores propria eorum auctoritate exigere

h
 et

i
 extorquere, aut pro eo 

pignus recipere nequaquam presumpmant, nisi auxilio comitis vel vicecomitis et 
j–

judicum nobilium
–j

 huiusmodi comitatus, in quo lucrum camere nostre exigitur 

prenotatum. 

[V.] Item disposuimus eciam, quod dicatores decimarum
a
 capecias

b
 seu acervos frugum 

secundum proprias eorum consideraciones et estimaciones dicare non presumpmant, sed 

domesticus ille, cuius fruges dicantur
c
, super hoc iuramento solito tacto

d
 Dominice

e
 

crucis signo prestito
f
 fateri teneatur

g
, quot

h
 et quantas illo anno capecias habuisset, et 

super hoc predicti dicatores contentari teneantur. 
i–

De dica vero decimacionum
j
 nullus 

denarius
k
 exigatur.

–i
 

[VI.] Volumus nichilominus, ut decimator decimas non solutas vigore seu subsidio
a
 
b–

comitis vel
–b

 vicecomitis parochialis
c
 exigere seu extorquere non possit, nisi per 

censuram ecclesiasticam
d
, canonica tamen admonicione precedente. In casu vero, ubi 

ipsi dicatores et exactores
e
, tam prescripti lucri camere nostre, quam eciam decimarum 

iam dictarum contra premissum nostrum decretum in aliquo ultra modum
f
 iam limitatum 

facere vel procedere attemptarent
g
, extunc idem comes parochialis ac

h
 
i–

iudices 

nobilium
–i

 cum nobilibus illius comitatus, in quo hoc agitur, admittere non debeant et 

consentire. Et ut premissum nostrum decretum vim
j
 perpetue

k
 firmitatis roburque

l
 

perempnale ac debitum effectum semper futuris temporibus optineat, volumus 
m–

omnino, et
–m

 eisdem vestris fidelitatibus firmissimo nostro regio sub edicto districte 
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precipimus et mandamus, quatenus
n
 premissum nostrum generale decretum dum ad 

possessiones, necnon
o
 bona et iura possessionaria fidelium nostrorum 

p–
magnifici

q
 Petri 

dicti Groff, necnon alterius Petri, Ladislai et Cosme filiorum eiusdem de Zenthgyorgh
r
 

in dicto
–p

 vel in aliis quibuscunque
s
 comitatibus habitas et

t
 existentes

v
 dictum lucrum 

camere nostre, necnon decimas prenotatas dicaturi accesseritis et profecti fueritis, 

firmiter et in
w
 solidum inconcusseque

x
 ac

y
 inviolabiliter

z
, 

a’–
quoad omnes suas clausulas

–

a’
, continencias et articulos observantes, populos et iobagiones ipsorum 

b’–
in 

quibuscunque possessionibus eorum
–b’

 commorantes tam racione 
c’–

dicti lucri camere
–c’

 

nostre, quam decimarum predictarum iuxta
d’

 modum superius in decreto limitatum et 

non ultra dicare debeatis. Aliud contra
e’

 formam premissi 
f’–

nostri generalis
–f’

 decreti 

gracieque
g’

 nostre sub obtentu
h’

 facere
i’
 nullatenus presumpmatis. Presentes quoque 

perlectas
j’
 semper reddi edicimus

k’
 presentanti

l’
. Datum Posonii, in festo beati Francisci 

confessoris, anno Domini millesimo quadringentesimo undecimo, regnorum nostrorum 

anno
m’

 Hungarie vigesimo quarto, Romanorum vero
n’

 secundo
o’

. 

 

* Tit.: Decretum Sigismundi regis 1411. G, N, F  (N: suprascr. quartum, cf. CJH: 

Decretum quartum Sigismundi regis); Decretum quartum Sigismundi regis K; Decretum 

aliud Sigismundi regis C; Decretum Sigismundi regis Anni 1411 E; Decretum 

Sigismundi imperatoris Anni MCCCCXI. I; Decretum tertium Sigismundi regis aeditum 

Anno Domini 1411 U  

Praeamb.: 
a
 om. E || 

b
 etc. add. E || 

c
 decimalium U || 

d 
CJH: N || 

e–e
 quocunque 

temporum C, E; quocunque temporis U, CJH || 
f
 nostras add. I, U et CJH || 

g
 ac I || 

h
 

adversus U et CJH, cett. codd. et litt.: adversum || 
i
 duratorum E || 

j
 vos I, U 

(I.): 
a
 executores G, N, F  (error communis) || 

b
 codd.:vos (mendose), litt. et CJH: eos 

(recte) || 
c–c 

importantium seu solventium F  || 
d
 nihil I, U || 

e
 quintam C || 

f
 neque U || 

g
 

quidcunque I, U || 
h
 codd. et litt.: dicarum, CJH: literarum, cf. N: literarum suprascr.|| 

i
 

om. I, U (error communis) || 
j
 om. I, U (error communis) || 

k
 socri G, N, F; sacri K; sorori 

E 

(II.): 
a–a

 U, CJH et litt.; idem dicatores G, N, F , K, E, I; idem dicator C || 
b
 primum 

scripsit K vel, sed postea delevit et suprascr. et || 
c
 primum scripsit C exigere, postea 

autem correxit || 
d–d

 sic I et CJH; curia in eadem K, G, N, F, C, E, U || 
e
 nobis C || 

f
 

ianuam E || 
g
 verecze I; wereze G, E || 

h
 dictum E || 

i–i
 se U; seu I; seu incolam F  || 

j
 om. 

E || 
k–k

 portam similiter pro una curia I, sed U et cett. codd. recte: curiam – porta 

(III.): 
a
 primum scripsit I susteantur, sed postea correxit || 

b
 ut I, U || 

c
 hofficiales I, U || 

d
 

hoc loco litt. add. fide mediante, CJH autem cum juramento || 
e
 debebunt E 

(IV.): 
a
 statuimus I, U || 

b
 add. tempore aut E || 

c
 prescripte G, N, F  (error communis), C 

|| 
d
 om. I, U (error communis) || 

e
 maneret U || 

f
 G, N, F et CJH add. regalis; literas 

camere nostre add. E || 
g
 aut I, U || 

h
 exigi I || 

i
 aut E || 

j–j
 sic K, E, C, G et litt.; judicis 

nobilium I, CJH; judlium N, F , U  

(V.): 
a
 suprascr. eadem manu E || 

b
 primum scripsit capeciabus, sed postea correxit E || 

c
 

primum scripsit dicuntur, postea autem correxit G || 
c
 sic recte litt., CJH et K, E, I, U, 

sed C, G, N, F falso: facto. || 
e
 Dominice vel Domini (?) E || 

f
 praestan (?) U || 

g
 teneantur 

C, E || 
h
 primum scripsit quod, postea autem correxit G || 

i–i
 om. CJH || 

j
 decimarum E || 

k
 

donarius G 

(VI.): 
a
 presidio I, U (error communis) || 

b–b
 om. E || 

c
 sic litt. et codd.; CJH: 

parochialium || 
d
 dubie scriptum E || 

e
 executores E || 

f
 sic recte litt., G (primum scripsit 

modo, sed correxit), C, I, U et CJH; cett. codd.: modo || 
g
 attemptaret E || 

h
 aut C || 

i–i
 

judlium G, N, F , E, U || 
j
 iure C || 

k
 perpetuo C || 

l
 robur C || 

m–m
 om. E || 

n
 quatinus G, N; 

quattenus F  || 
o
 add. ad I || 

p–p
 CJH: NN. in dicto N || 

q
 sic recte K, G, N, F, U; magistri 

E, I (falso); om. C || 
r
 Zenthgergh E; Zenthgyuorgh G, N; Zenthgyeorgy C; Zenthgieorgh 
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F; Zentthgyeorgh U || 
s
 om. U || 

t
 seu C, vel U || 

v
 existentia E || 

w
 om. I, U; insolitum E || 

x
 inconculseque I, primum scripsit inconcesseque, sed postea correxit G || 

y
 et E, C, I, U 

|| 
z
 irreviolabiliter E || 

a’–a’
 quoad usque omnes suas clausulas N, quoad usque suas 

clausulas omnes F  || 
b’–b’

 om. C || 
c’–c’

 lucri dicti camere E || 
d’

 primum scripsit C supra, 

sed postea correxit || 
e’

 extra K || 
f’–f’ 

generalis nostri E || 
g’

 sic codd.; litt. et CJH: gratiae 

|| 
h’

 obtentum I, F  || 
i’
 om. I || 

j’
 perlectis U; om. I || 

k’
 predicimus E || 

l’
 presentati G || 

m’
 

om. C, I || 
n’

 add. vigesimo E || 
o’

 add. finis G 
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5. fejezet 

 

A hiteles törvénypéldányok felhasználásának problémái a Corpus Juris 

szerkesztése során 

 

 

I. Űevezetés 

 

A disszertáció harmadik fejezetében igazoltam már, hogy – leszámítva két esetet – 

Mossóczy a Törvénytár szerkesztése során nem használt fel okleveles 

dekrétumpéldányokat. Kovachich Márton György és fia, József Miklós a 18–19. század 

fordulóján számos megyei, városi és f úri levéltárat átkutatva több tucat dekrétum 

okleveles példányát fedezték fel, illetve vetették össze a Corpus Juris adta szöveggel – 

hangsúlyozva ez utóbbi pontatlanságát.501
 Tevékenységüket méltatták a Törvénytár 

reprezentatív, úgynevezett „millenniumi” kiadásának szerkeszt i is, s t eredményeiket 

is igyekeztek hasznosítani.502
 Jogos-e a kritika? Egyrészt az el z  fejezetb l 

egyértelm en kiderült, hogy Mossóczy munkáját hiba lenne plagizációnak vagy 

egyszer  kompilációnak min síteni. Másrészt a Kovachichok is rájöttek arra, hogy az 

egyazon törvény két pecsétes hiteles példánya között is lehetnek különbségek.503
 De ami 

ennél is fontosabb, hogy azt az alapvet  kérdést viszont tudomásom szerint még senki 

                                                 
501

 A Kovachichok szövegösszevetéseire összefoglalóan lásd Kovachich: Lectiones variantes. és 
Kovachich: Astraea I. 159–2ő3., utóbbit vö. még az OSzKK Fol. Lat. 1ő6. jelzeten rzött kéziratával, 
amely a nyomtatott kötetben foglalt collatiók eredeti, hitelesített példányait tartalmazza. Forráskutatói 
tevékenységükre: V. Windisch: Magyarországi levéltári anyag., ill. V. Windisch: Kovachich, különösen 
151–203. 
502

 Millenniumi űJH I. XXXIV. és XXXVIII–XLV. (ez utóbbi nem más, mint a Kovachich  kutatási 
eredményeinek egy részét összegz  kódexjegyzék [Kovachich: Notitiae 337–368.]  kódexlistájának nem 
teljesen pontos magyar fordítása). – A két Kovachich kutatási eredményeinek felhasználása sajnos nem 
mondható teljesen sikeresnek. Űár a f szerkeszt  Márkus Dezs  a kiadáshoz írt bevezet jében 
hangsúlyozta, hogy az egyes dekrétumok szövegét eredeti példányok felhasználásával korrigálták 
(Millenniumi űJH I. XVII.), valójában ez – leszámítva az Árpád-kori törvényeket – nem történt meg. 
Jóllehet a kiadók számos törvényszöveg esetében valóban hivatkoznak – közelebbr l nem meghatározott 
– „eredeti” példányokra, amelyek szövegváltozatait lábjegyzetekben feltüntették, valójában nem tettek 
mást, mint Kovachich: Lectiones variantes. c. munkájából egyes, a űorpus Juris tradicionális szövege, 
illetve a Kovachich által lemásolt eredeti oklevél között mutatkozó eltéréseket átemeltek saját 
lábjegyzeteikbe. Az „eredeti” példány tehát valójában az említett Kovachich-m ben alapul vett oklevélre 
vonatkozik. Amennyiben Kovachich a űorpus Juris szövegét két eredeti oklevéllel vetette össze, a 
Törvénytár is két „eredeti” példányról ír (lásd pl. Miksa 1ő7ő. évi dekrétumát), amennyiben pedig 
Kovachichnak valamely dekrétumból nem állt rendelkezésére eredeti oklevél, a Törvénytár sem idéz 

eltéréseket (lásd pl. Zsigmond 1Ő11. évi törvényét). Az egyes „eredeti” példányok lel helyeire vonatkozó 
utalások szintén Kovachich idézett m véb l származnak, és nem a Millenniumi űopus Juris XIX. század 
végi készültekor aktuális rz helyeket adják meg. 
503

 Kovachich: Lectiones variantes 39., vö. még Mon. rust. 2Ő8. 
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sem tette fel, hogy Mossóczynak egyáltalán lehet sége lett volna-e arra, hogy minden 

egyes dekrétum szövegét pecsétes eredeti példány alapján közölje. Ezt megvizsgálni 

korántsem felesleges, hiszen egyúttal az emlegetett eredeti dekrétumpéldányok 

fennmaradásáról is fontos adatokhoz juthatunk. Els ként a Mohács el tti törvényekkel 

foglalkozom. 

 

 

II. Eredeti dekrétumpéldányok a középkorból 

 

1526-nak, mint egyértelm  cezúrának a szerepeltetését az indokolja, hogy joggal 

tehetjük fel: Mossóczy könnyebben hozzáfért a még kevesebb mint hat évtizede 

fennálló, Habsburg-monarchiának részévé vált Magyar Királyságban született törvények 

hiteles szövegéhez, mint az feltételezhet  évszázadokkal korábbi dekrétumok esetében. 

A neves jogtörténész, Illés József, aki több e dolgozatban is idézett munkájában 

foglalkozott a Törvénytárral, 1930-ban úgy vélte, hogy a 16. században „mind a régi, 

mind az akkor keletkezett törvények kézirati példányokban voltak meg országszerte a 

vármegyék és városok levéltáraiban”. szerinte a nevezetes, a királyság törvényeinek 

összegy jtését sürget , már említett Jagelló-kori országgy lési határozatok mögött az a 

szándék húzódott meg, hogy „ezek a példányok nem voltak rendszeresen összegy jtve, 

egyik vármegyében többet tudtak meg rizni, mint a másikban, az egyik városnak jobb 

másolata volt, mint a másiknak”.504
 Vajon igaza van a szerz nek? 

Els  olvasásra nem t nik hibásnak az érvelés. A magyarországi jog- és 

intézménytörténeti irodalomban egyaránt régóta elfogadottnak számít, hogy az 

országgy léseken alkotott törvények egyik kihirdetési módja az volt, hogy a 

megpecsételt dekrétumot megküldték minden megyének.505
 Ezt valóban tanúsítják egyes 

dekrétumpéldányok hátlapján vagy külzetén olvasható feljegyzések, amelyek nagyobb 

számban Nagy Lajos 13ő1. évi törvényének oklevelein bukkannak fel el ször.506
 

űsakhogy, egyrészt felmerül a kétely, hogy azokat a rendeleteket, amelyek nem 

országgy lések eredményeképpen születtek, vajon hasonló módon publikálták-e, 

                                                 
504

 Az idézeteket lásd Illés: Űevezetés 273–274. – E helyütt utalok arra, hogy a modern jogtörténeti 
összefoglalások a űorpus Juris összeállítását, el zményeit meglehet sen felületesen kezelik, lásd pl. 

Mezey: Jogtörténet 29–35.; Béli: Jogtörténet 2ő–31. 
505

 A teljesség igénye nélkül lásd pl. Holub: Zala megye 277–279.; Párniczky – Bátyka: Corpus Juris 13.; 

Eckhart: Jogtörténet 113.; DRH 1301–1457 53.; Teke: Dekrétum 210.; Tringli: Pest megye 182., vö. még 
uo. 140.; Tringli: Megyék ő0Ő.  
506

 DRH 1301–1457. 126–127. 



 150 

másrészt pedig – amint erre a középkori megyék m ködését tárgyaló vagy azt érint  

egyes újabb munkák némelyike már rámutatott – mai értelemben vett vármegyei 

levéltárról beszélni még a 16. században is anakronizmus.507
  

Hol rizték akkor a törvénypéldányokat? Kérdésünkre választ – korabeli 

levéltári jegyzékek hiányában – nem remélhetünk mástól, minthogy a napjainkig 

fennmaradt eredeti oklevelek provenienciáját próbáljuk feltérképezni. Ez azonban 

korántsem egyszer  feladat. Hiába van szó középkori dokumentumokról, az okleveles 

anyag kutatását nagyban megkönnyít  új DL-DF-adatbázistól508
 sok esetben nem 

remélhetünk segítséget. Mégis, noha általában nem lehetséges a 1ő. századi vagy még 

régebbi rz helyek megállapítása, adatainkból viszonylag világos – és logikusnak t n  

– kép rajzolódik ki.  

A bizonyosan vagy vélhet en vármegyéknek küldött dekrétum-oklevelek egy 

része olyan családok archívumában maradt fenn, amelyek tagja(i) az adott korban az 

illet  vármegyében vezet  pozíciót töltöttek be. Ez természetesen sok esetben nem azt 

jelenti, hogy ma is annak a famíliának az archívuma rzi az okleveleket, ahol azok a 

középkorban is lehettek, hiszen a századok folyamán számos ilyen levéltár olvadt be 

más családokéba. Mégis, a gondolatmenet helyességét igazolja, hogy a példányok 

többsége egészen a 19. századig az adott vármegye valamely jelent s családjának 

archívumában maradt fenn. Nagy Lajos 13ő1. évi dekrétumából a Szepes vármegyének 

küldött példány a Görgey-levéltárban, egy másik – vélhet en Abaújnak címzett – 

oklevél a Perényiek archívumában maradt ránk. Ugyanezen törvénynek egy – valamely 

délvidéki (Valkó?) megyének kiállított – példánya 1Ő2Ő-ben Desnicei Kapitány Űalázs 

tulajdonában volt, aki azt a csázmai káptalannal átíratta. Mária királyn  138ő. évi 

dekrétumából a Sopron vármegyének címzett oklevél a Kisfaludy család répcelaki 

levéltárából került a Nemzeti Múzeumba, akárcsak Zsigmond 1Ő21. szeptember 3-án 

kiadott, valamint I. Ulászló 1ŐŐŐ. évi dekrétumának egy-egy diplomája. Habsburg 

Albert király 1Ő39. évi törvényéb l a Nyitra vármegyének címzett példány a Forgách-

levéltár részeként, míg a Zemplén vármegyének juttatott oklevél a Kapy család 

levéltárában maradt fenn. V. László 1ŐőŐ. évi dekrétumából a Szabolcs vármegyének 

címzett példányt Kovachich Márton György fedezte fel Nagykállón, a Kállay család 

archívumában. II. Ulászló király 1ő1Ő. évi dekrétumából a Vas vármegyének juttatott 

                                                 
507

 Borsa: Megyei levéltári fondképz dés, különösen 37. és Ő1.; C. Tóth: Szabolcs megye 80–81. 

Összefoglalóan Kosáry: Űevezetés 114–115. 
508

 Adatbázis. 
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oklevél a Űékássy-levéltárban maradt fenn, ahol emellett Ulászló 1Ő98. évi törvényének 

is ránk maradt egy példánya. Az 1ő1Ő-es dekrétumból a Közép-Szolnok vármegyének 

címzett diploma a gyulafehérvári káptalan országos levéltárával került az Országos 

Levéltárba, de a 16. század végén még Nagyesküll i Valkai Miklós tulajdonában volt.509
 

Számos példány utóbb hiteleshelyi levéltárakból bukkant el , ezeket feltehet en 

meg rzés céljából helyezték el azokban. I. Ulászló 1ŐŐŐ. évi dekrétumának egy 

példánya a szentmártoni (ma pannonhalmi) bencés konventi levéltárban van,510
 egy 

1466-ban tartott országgy lés során kiadott, Zemplén vármegyének címzett parancslevél 

pedig a leleszi konvent levéltárában.511
 II. Ulászló 1Ő92-ben, 1495-ben (e kett  egy 

oklevélbe foglaltan), 1Ő98-ban, továbbá 1ő00-ban kibocsátott törvényei a 19. század 

elején megvoltak a kolozsmonostori konvent archívumában,512
 ámde ezeket hiába 

kerestem az Országos Levéltár DL–DF-adatbázisában. Űak M. János professzor úr 

szíves közléséb l arról is tudomásom van, hogy ezen oklevelek jelenleg ismeretlen 

helyen kallódnak, ám Döry Ferenc középkori törvényeink kritikai kiadását el készítve513
 

az 1Ő92. és 1Ő9ő. évi dekrétumot magában foglaló oklevelet még felhasználta. A 

fentebb említett egyik 1ő1Ő. évi oklevél 1ő7ő és 1790 között valamikor az erdélyi 

káptalan levéltárába jutott. A 18. század közepén az esztergomi káptalan is számos, 

eladdig birtokába került dekrétum-oklevelet adott át az Archivum Regni-nek.
514

  

A harmadik csoportba azok az oklevelek sorolhatók, amelyek „állami” 

archívumokból (pl. kamarai, regnicolaris levéltárak vagy a régi bécsi titkos levéltár) 

kerültek az Országos Levéltárba. Ez utóbbiak kapcsán azonban hiba lenne tüstént azt 

feltételezni, hogy valamely „központi” hatóságnál maradtak fenn, ugyanis – miként e 

levéltárak régi elenchusai igazolják – nagyrészt családi vagy hiteleshelyi rz helyekr l 

származnak. A három közül legrégebbi kamarai irattár, majd – a 18. század közepét l – 

levéltár 1700 el tt készült regesztraturális elenchusaiban középkori törvények alig 

találhatók,515
 és a kés bbi országgy lési iratoktól eltér en nem voltak a hatalmas 
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 1351: DRH 1301–1457 126–127., ZsO XI. 539. sz. – 1385: DRH 1301–1457 146. – 1421: uo. 242. – 

1439: uo. 285. – 1444: uo. 325. – 1454: Kovachich: Lectiones variantes 20. – 1498: DL 58196. – 1514: 

Mon. Rust. 2Ő7., MOL DL 22639/1. és Fejér – Rácz – Szász: Űáthory Zsigmond Ő1ő., Ő2ő. sz. 
510

 DRH 1301–1457 325. 
511

 DRH 1458–1490 157., 159. 
512

 Kovachich: Lectiones variantes 21., 113–175. 
513

 Minderr l b vebben lásd DRH 1301–1457 60–65. 
514

 Mai jelzeteik: DL 622., DL 7052/2., DL 12672/1., DL 15252/1., DL 15252/2., DL 15678/1., 

DL 15205., DL 13848.; az 1755-ben készült jegyzéket lásd MOL N Ő1, Fasc. Ű., Nr. 1., vö. uo. Nr. 10., 
amely elenchus tartalmazza még a pozsonyi, a nyitrai és a nagyváradi káptalanok átadott okleveleinek 
listáját is. 
515

 Az elenchusok bemutatását lásd Herzog: Kamarai levéltár. 1. közlemény 2ő–28. 



 152 

anyagból kiválogatva, nyilvánvalóan azért, mert már a 16. században sem volt itt 

semmiféle „egységes” középkori törvényanyag. A már emlegetett Űranik-leltár516
 az 

országgy lési iratokat Herzog József szerint az ’F’, ’Z’ és ’111’ jelzés  függ  

zsákokban tárolták, ahol azonban egyetlen Mohács el tti törvényr l sem találtam 

említést. Ugyanebben a leltárban „űapsa ’000’, fasc. Ő., Nr. ŐŐ.” jelzet alatt szerepel 

viszont Zsigmond 1Ő3ő. évi „második” dekrétuma, számos különböz  család iratai közt. 

Az oklevél utóbb a kamarai levéltár Acta Publica  fondjába, onnan az Archivum Regni 

’H’ jel  ladulájába, végül a Diplomatikai Levéltárba került.517
 Ugyancsak különböz  

családok anyagai közt „űapsa ’X’, Nr. 16.” jelzeten volt található egy „Articuli 

dominorum et prealatorum et baronum in generali conventu editi Pesthini A. 1Ő07” 

címmel leírt diploma, amelynek viszont mai jelzetét sajnos nem tudtam meghatározni. 

Az 1755-ben alapított Archivum Regni törvényjelleg  okleveleit 

magánszemélyek adományai révén,518
 illetve – az 1723. évi országgy lés 

törvénykönyve Őő. cikkelyének értelmében – különböz  hatóságoktól (köztük magától a 

magyar kamarai levéltártól is)519
 szerezte be. 

Külön érdemes szót ejteni a szintén a 18. század közepén, Mária Terézia által 

létrehozott bécsi házi (az ún. titkos) levéltárba került középkori dekrétumokról. Ezek az 

oklevelek a badeni egyezmény (1927) nyomán kerültek az Magyar Országos Levéltárba, 

de, hogy miként jutottak korábban Űécsbe, tudomásom szerint mindeddig nem 

vizsgálták. Herzog József érdemtelenül elfeledett tanulmányában azonban – ezzel 

kapcsolatosan is – fontos eredményre jutott: kimutatta, hogy 1756-ban – a bécsi Udvari 

Kamara titkos utasítására – Ribics Rudolf György magyar kamarai levéltári igazgató 

közjogilag fontos okleveleket emelt ki az akkor Pozsonyban rzött archívum egyes 

állagaiból. Így került a házi levéltárba például Mária királyn  138Ő. évi, illetve Mátyás 

1Ő86. évi dekrétuma, amelyek azonban eredetileg szintén egy családi archívumban, 

jelesül a Nádasdy-levéltárban voltak, és csak annak lefoglalásakor kerültek a kamara 

kezére.520
  

Az Illés által 1930-ban említett „városi levéltárak” nyilvánvalóan az egykori 

szabad királyi városok archívumaira értend k. Ezeknek már a középkorban kétségkívül 

voltak „levéltáraik”, még ha ezeket sem szabad napjaink modern intézményeinek 
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 OSzKK. Fol. Lat. 3645. 26–29. kötetek. 
517

 DL 25064. 
518

 Pl. DL 13381/2. (Fodróczy Lászlótól), DL 1ő828. (Rhédey Ádámtól). 
519

 MNL OL N 41, Fasc. B., Nr. 3. 
520

 Herzog: Kamarai levéltár. 2. közlemény 176. és 189–192. 
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mintájára elképzelni. Azt a feltevést azonban, hogy a törvényeket e városoknak is 

megküldték, több okból is kétkedéssel fogadhatjuk. Felt n  mindenekel tt, hogy nem 

ismeretes olyan városi levéltár, ahol középkori dekrétumaink sorozata akár csak 

megközelít leg teljes lenne, jóllehet ezt még magyarázhatnánk azzal, hogy ezeket – nem 

szólván örök érvényre – nem rizték meg.521
 Súlyosabban esik a latba mindaz, amit a 

szabad királyi városok országgy lési szerepér l a középkorban tudunk. Diétai 

részvételüket csak a 1ő. század közepét l kezdve lehet igazolni, ám akkor is csupán 

egyes rövidebb periódusokban. Országrendiségük csak a mohácsi csatát követ en, a 16. 

században szilárdult meg. Ugyanakkor nem egy esetben azzal szembesülünk, hogy 

bizonyos dekrétumok fennmaradtak ezekben a városi archívumokban is, ám nem 

pecsétes eredeti, hiteles formában, hanem csupán közel egykorú másolatokban.522
 

Ésszer  magyarázatként az kínálkozik, hogy ilyen kópiák készíttetése olcsóbb lehetett 

mint a pergamenre írt oklevelek kiállíttatása. Ezzel a feltevéssel egybevágnak Iványi 

Űéla azon, Eperjes számadáskönyveib l idézett adatai is, amelyek szerint a város 1Ő98-

ban, illetve 1500-ban is fizetett a dekrétum részükre való kiállításáért.523
 

Mind a – gyakorlatilag nem létez  – vármegyei, mind pedig a városi 

levéltárakról írtak alapján világosan látható, hogy még ha Mossóczy a 16. század 

második felében célként is t zte volna ki maga elé, hogy a Corpus Jurist kizárólag 

hitelesített, okleveles példányok szövege alapján állítja össze – a középkori törvények 

esetében legalábbis – leküzdhetetlen akadályokba ütközött volna. A dekrétum-oklevelek 

– már amelyeket egyáltalán meg riztek – a korban legnagyobbrészt különböz  családi 

levéltárakban voltak szétszórva. Így mindezek ismeretében az, hogy csak egy-egy 

alkalommal jelezte, hogy oklevélb l dolgozott, egyáltalában nem meglep . De vajon 

miként járt el az 1ő26 utáni Magyar Királyság törvényeinek esetében? 

 

 

III. Eredeti dekrétumpéldányok 1ő26 utánról 

                                                 
521

 Arra, hogy nem rizték meg minden törvényt „örökre” lásd pl. Eperjes városának birtokában volt II. 
Ulászló 1ő1Ő. évi dekrétumának pergamenre írt, tehát minden bizonnyal függ pecsétes, hiteles példánya. 
Kés bb, ismeretlen id pontban, de feltehet leg a 16. században ennek lapjaival kötötték egybe az 1ő23 és 
1őőŐ közötti számadáskönyveket. Iványi: Eperjes 1111. sz., fotómásolatban: DF 229Ő67. 
522

 A városok országrendiségére pl. Kubinyi: Országrendiség őő–57., 66–70., vö. még Kubinyi: 

Országgy léseink és a városok.; H. Németh: A szabad királyi városi rang 113–117.; Dominkovits: Adatok 

134–136. – Törvénymásolatokat lásd Zsigmond Decretum maiusa Kassa, II. Ulászló 1Ő98. és 1ő0Ő. évi 
törvényei Sopron, a II. Lajos-kori törvényhozás egyes emlékei pedig Űártfa, Kassa és Sopron városok 
levéltáraiban, egykorú másolatokban, lásd Kovachich: Notitiae 390–392. 
523

 Iványi: Mossóczy ő3–őő., vö. Iványi: Eperjes 806. sz. és DF 22916ő. 
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Döry Ferenc a dekrétumok modern kritikai kiadását el készítve 1ő26-ig gy jtötte össze 

a forrásokat.524
 Mohácsnak mint végpontnak a kijelölését – közismert korszakhatár 

jellegén túl – magam két dologgal magyarázom. Az egyik, hogy már Döry kora el tt, 

1874-t l kezd d en, a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából Fraknói Vilmos, 

majd Károlyi Árpád szerkesztésében sorra láttak napvilágot egy új sorozat, a Magyar 

Országgyűlési Emlékek kötetei, bennük az 1ő26-ot követ  dietákról tudosító kútf kkel, 

közöttük természetesen magukkal a törvénykönyvekkel is.525
 A másik, hogy Döry is 

élhetett azzal a logikus következtetéssel, hogy mivel e kor alig pár évtizedre esik a 

Corpus Juris megszületését l, így – a korábbi évszázadokkal ellentétben – kisebb lehet 

az esélye annak, hogy a Törvénytár hiányos vagy megbízhatatlan szöveget tartalmaz. Az 

Országgy lési Emlékek összeállítói ugyan nem kritikai kiadását adták a dekrétumoknak, 

viszont egyfel l, amennyiben el került, szövegét eredeti példányból közölték, másfel l 

a két Kovachichnál jóval több hazai és külföldi archívum irataihoz hozzáfértek.526
 

Vizsgáljuk most meg, hogy ha Mossóczy a középkori törvényeket nem is, a Habsburg 

Magyar királyság dekrétumait ismerhette-e hiteles példányokból. 

A harmadik fejezetben lév  táblázatból kiolvasható, hogy a Törvénytárban az 

1526-ot követ en kiadott országgy lési végzések esetében sem növekszik meg az 

okleveles hivatkozások száma, egyszer bben fogalmazva: egyetlen ilyet sem találtam. 

Az ebb l levonható következtetés, hogy ti. Mossóczy számára a Mohács utáni 

dekrétumok hiteles formában éppoly elérhetetlenek voltak, mint a középkori törvények, 

ugyanakkor bizonyára elhamarkodottnak t nik. Az országgy lési határozatok 

kihirdetése ugyanis – a vonatkozó irodalom szerint legalábbis – továbbra is a bevett 

szokást követve a törvényhatóságoknak való megküldés útján történt.527
 Márpedig, ha 

így volt, akkor joggal tételezhetjük fel, hogy ezek egy-két évtized alatt kisebb számban 

kallódtak el, mint a sokkal régebbi középkori oklevelek. De vajon valóban így volt-e? 

                                                 
524

 E helyütt is utalok arra, hogy bár az 1Ő90–1ő26 közötti id szak törvényeinek kritikai kiadása még várat 
magára, a Döry-féle szövegen alapuló kiadás már megjelent. Lásd DRMH IV. 
525

 A sorozatnak 12 kötete készült el; az els , benne az 1ő26–1ő36 közti országgy lések forrásanyagával 
1874-ben, az utolsó, az 1606. évi dietáról pedig 1917-ben jelent meg. Lásd MOE. 
526

 Ezt külön kiemelte a sorozat els  kötetének bevezet jében Fraknói Vilmos is. (MOE I. XV. 1. és 2. 
jegyz.) 
527

 Timon: Magyar alkotmány- és jogtörténet 661–662.; Iványi: Mossóczy 55.; Karpat: Zákonodarná moc 
243–246., 343.; Csizmadia: Jogtörténet 1ő8., vö. még uo. 131–132. – A dieták történetét a 17. századtól 
kezdve feldolgozó modern összefoglalásukban Jean Űérenger és Kecskeméti Károly úgy fogalmaznak, 
hogy „az országgy lés által elfogadott és a király által szentesített törvényeket rendszeresen 
nyilvánosságra hozták és kinyomtatták a XVII. századi Magyarországon.” – Bérenger – Kecskeméti: 
Országgy lés és parlamenti élet 10.  – A dieták végzéseit 1ő9ő-t l már nyomtatásban adták ki. A megyei 
törvényhatóságok a 18. században is megkapták a törvények egy példányát, lásd Szijártó: Diéta 100. 
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Pillantsunk végig a már tárgyalt középkori törvényeken – éppen ellenkez  

szemszögb l, mint ahogyan eddig tettük! Ha ugyanis azt vizsgáljuk meg, milyen 

arányban maradtak fenn a dekrétum-oklevelek mind a mai napig (a Zsigmond-kortól 

kezdve, amikor már a Corpus Juris is nagyobb számban tartalmaz dekrétumokat), azt 

tapasztaljuk, hogy ezek jelent s részét – régiségük dacára – hiteles alakban is ismerjük. 

Még inkább igaz ez a Törvénytárban helyet kapott szövegekre: 13Ő2-t l 1ő1Ő-ig – 

három kivételével – az összes dekrétumnak maradt fenn eredeti példánya.528
 A 

sorozatban az els  nagyobb törést a középkor legvégén, a II. Lajos-kori országgy lések 

esetében tapasztaljuk, amelyek végzéseit már Kovachich sem ismerte oklevelekb l.529
 

Egy századdal kés bb a korabeli dieták els  monográfusa, Szabó Dezs  szintén felhívta 

arra a figyelmet, hogy e dekrétumok közül egyet sem ismerünk eredeti alakjában.530
 

(Ugyanezt állapította meg utóbb Döry is.) 

I. Ferdinánd uralkodása alatt el ször 1ő27 novemberében került sor 

országgy lésre. A Corpus Juris egy nyolc cikkelyre osztott törvénykönyvet tartalmaz, 

amelynek eredeti példánya nem ismert.531
 Vajon miként változik a helyzet a következ  

években? A könnyebb áttekinthet ség érdekében az adatokat az alábbiakban táblázatos 

formában adom meg. (űsak azok a dieták szerepelnek, amelyeken születtek törvények, 

és a Törvénytárban is szerepelnek.)
532

 

 

 

Id pont Helyszín Törvénycikkek 
száma 

Hiteles 

eredeti 

példány 

1527. okt.–nov. Buda 8 nem ismert 

1528. jan. Buda 8 nem ismert 

1535. okt.–1536. 

jan. 

Nagyszombat–
Pozsony 

60 nem ismert 

1537. jan.–febr. Pozsony 29 nem ismert 

                                                 
528

 Az 1301–1490-ig terjed  id szak forrásanyagát a DRH 1301–1457 és a DRH 1Őő8–1Ő90 alapján 
állapítottam meg. E helyütt jegyzem meg azt is, hogy az els  kötet forrásbázisa – nem lévén még 
szisztematikusan átvizsgálva a MOL Filmtára, vö. Űónisnak a kiadáshoz írt bevezet  tanulmányával uo. 
48. – nem teljes, így indokolt a DL–DF-adatbázis kritikai kiadással való párhuzamos használata. A 
Jagelló-kori kútf ket Döry Ferenc gy jtésének vonatkozó része, illetve az említett adatbázis segítségével 
tekintettem át. E helyütt mondok köszönetet Űak M. János professzor úrnak, hogy Döry kéziratos 
kollekciójának felhasználását lehet vé tette számomra. 
529

 Kovachich: Notitiae 319–320.  
530

 Szabó: Országgy lések 22ő. Vö. Kubinyi: Országgy lési küzdelmek 132–133., 135–136., 144. 
531

 Kovachich: Notitiae 320.; MOE I. 154–1ő6. A források problémájáról a továbbiakban lesz szó. 
532

 A táblázat formáját és els  három kolumnájának tartalmát teljes egészében Pálffy: Magyar Királyság 

290–292. oldalakon található, hasonló táblázatából emeltem át. Az oklevelekre vonatkozó adatokat 
Kovachich: Notitiae 320–321., a MOE vonatkozó köteteib l, valamint a saját gy jtésemb l vettem. 
(Mindezekr l a továbbiakban még szó esik.) A *-gal jelölt szövegeket a MOE-ben „egykorú” másolatból 
közölték. 
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1542. febr.–márc. Űesztercebánya 51 nem ismert* 

1542. nov.  Pozsony 51 nem ismert 

1543. nov.  Űesztercebánya 36 nem ismert 

1545. febr.–márc. Nagyszombat 57 nem ismert (a 

királyi 
responsio 

ismert) 

1546. febr. Pozsony 60 nem ismert* 

1547. dec. Nagyszombat 39 nem ismert 

1548. okt.–nov. Pozsony 71 nem ismert* 

1550. jan.–febr. Pozsony 78 nem ismert* 

1552. febr.–márc. Pozsony 46 nem ismert 

1őő3. ápr.–máj. Sopron 30 fennmaradt 

1őőŐ. márc.–ápr. Pozsony 24 fennmaradt 

 

 

Elöljáróban arra kell utaljak, hogy a forrásanyag olyan alapos ellen rzésére, mint 

amit a középkori törvények esetében a DL–DF-adatbázisnak köszönhet en 

megtehettem, nem volt módom. Sajnos azonban annak az esélye, hogy valaki a jöv ben 

mindazon több tucat – jórészt a mai országhatárokon kívül es  – levél- és könyvtár 

országgy lési vonatkozású anyagát ellen rizze, ahol a két Kovachich, illetve Fraknói és 

munkatársai (bedolgozói) megfordultak, vagy állományukról tudomást szereztek, igen 

csekély.533
 Éppen azért nagyobbrészt az általuk feltárt forrásanyagra támaszkodom. 

Emellett átvizsgáltam a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv, illetve a Kriegsarchiv 

minden olyan állagát, amelyben országgy lési iratokat riznek,534
 továbbá Űudapesten, 

az Országos Levéltárban az Archivum Regni diétai vonatkozású anyagait (eredeti 

dekrétumok és törvénymásolatok), hiszen itt – mint a középkori dekrétumok esetében 

láttuk – már a 18. század közepe óta szisztematikusan gy jtötték a törvénypéldányokat 

                                                 
533

 Kovachich Márton György amellett, hogy hatalmas másolatgy jteményre tett szert 1810 és 181ő 
között lebonyolított öt kutatóút keretében személyesen is végiglátogatta az ország legfontosabb levél- és 
könyvtárait. V. Windisch: Magyarországi levéltári anyag 82–9Ő. Az Országgy lési Emlékek forrásbázisára 
lásd MOE I. XII–XXIX. 
534

 ÖStA, HHStA, UA, űomitialia, Fasc. 378–386. (országgy lési vonatkozású iratok 1ő26–1584, ez 

tartalmazza a legfontosabb és legtöbb témánkba vágó iratot); ÖStA, HHStA, UA, Allgemeine Akten, 
Fasc. 17–20. (ebben a négy fasciculusban nagyszámú irat vonatkozik a kenesei részleges gy lésre, 
amelyr l a űomitialia 378. fasciculusában csak néhány irat van [fol. 76–84.]), Fasc. 47–Ő8. (nagyszámú 
irat az 1őŐ2. évi besztercebányai országgy léssel kapcsolatban), Fasc. ő3–őŐ. (iratok az 1őŐ3. évi 
besztercebányai, illetve az 1őŐő. és 1őŐ6. évi diétákhoz), Fasc. 70–71. (adatok az 1őő3. évi soproni 
országgy lésre), Fasc. 7ő. (az 1őőő. évi országgy lésr l), Fasc. 87. (nagyszámú irat az 1ő63. évi 
diétához), Fasc. 98. (az 1ő72. évi februári pozsonyi országgy lésr l). – Megjegyzend  továbbá, hogy az 
Allgemeine Akten 1–11Ő. fasciculusaiban igen sok továbbiban vannak országgy lési vonatkozású iratok, 
amelyeket mind végignézni nem volt módom. Azt is meg kell azonban említeni, hogy az Allgemeine 

Akten más jelleg  diétai iratokat tartalmaz mint a űomitialia: leveleket, követutasításokat, kérvényeket, 
el terjesztéseket, azok véleményezését, fel- és leiratokat, esetenként cikkelyek kivonatait. (Ilyen jelleg  
iratokat természetesen a űomitialia-ban is találni.) Törvénykönyveket ebben a fondban ugyanakkor nem 
találtam.; ÖStA, Kriegsarchiv, Hofkriegsrätliches Kanzleiarchiv, XVII a–c. 
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(és nincs ez másként az Országos Levéltár megalapítása óta sem), illetve a magyar 

kamarai levéltár – egykori – Acta Diaetalia  nev  fondját.535
 

Az öt helyr l nyert adatok egymást néhány esetben kiegészítik, pontosítják. Ami 

ennél sokkal lényegesebb, hogy a vizsgált forráscsoportról lényegében ugyanazt az 

áttekint  képet adják. Úgy látszik, szó nincsen arról, hogy 1ő26-ot követ en megugrana 

a fennmaradt (eredeti) dekrétum-oklevelek száma. Éppen ellenkez leg, a következ  

közel három évtized országgy lési végzéseinek nem ismerjük hiteles példányát, és 

nemegyszer ez a helyzet még a kés bbi esztend kben is.536
 Fraknói – nem lévén feladata 

a középkori törvények kiadása – a jelenségre természetesen nem reflektált. Az 

Országgyűlési Emlékek els  kötetéhez írt bevezet jében röviden, egy lábjegyzetben 

hívta fel a figyelmet arra, hogy amennyiben egy törvénykönyvb l nem maradt ránk 

„egykorú” példány, a Mossóczy-féle Corpus Juris szövegét közli újra.537
 Így joggal 

merül fel a kérdés: hová t ntek a hiteles, eredeti oklevelek? 

Térjünk csak vissza az Illés által említett vármegyék és (szabad királyi) városok 

levéltáraira. Az utóbbiak anyagát átvizsgálván Kovachich egyetlen eredeti példányra 

sem bukkant az 1527-t l 1őő7-ig terjed  három évtizedben, annál több korabeli 

másolatra.  maga azt valószín sítette, hogy ezeket maguk a városok által a diétákra 

delegált követek készíthették. Ezt a feltevést maximálisan meger síti a l csei levéltár 

korabeli törvényanyagának vizsgálata. Itt ugyanis 1őő2-t l 1ő81-ig csaknem az összes 

dekrétum megvan egykorú másolatban, mindegyik példány eltér  kéz által lejegyezve. 

Ezeket minden bizonnyal a város országgy lési követei másolták le, amelyet az egyik 

példány címzése is verifikál.538
 Az tehát, hogy a kancelláriától (1ő26 után a Magyar 

Udvari Kancelláriától) mindig megkapták volna a dekrétumok egy-egy példányát a 

szabad királyi városok is, megfelel  számú oklevéllel – a középkorhoz hasonlóan – az 

                                                 
535

 MNL OL N Őő, Fasc. 2. (eredeti törvénypéldányok 1ő26–18Ő8; filmtári jelzet: MOL X 68, 3663. 
doboz); MNL OL N Őő, 1. csomó (törvénymásolatok 1222–1600); MOL N 120, Elenchus. (A mutatót 
1837-ben állította össze Űélik Mihály kamarai levéltári regisztrátor, de utóbb az egyes tételek jelzeteit 
aktualizálták. Ezeket az elenchusba is bevezették.) 
536

 Az Archivum Regni ’H’-ladulájában, az 1ő26 és 1ő83 között kiadott törvények közül – a film alapján – 

az alábbiakból van eredeti példány: 1őőŐ-b l, 1őő7-b l, 1ő7ő-b l, 1ő76-ból és 1ő82-b l. Az 1őő3. évi 
dekrétum egyetlen ismert hiteles példányára (Kovachich: Notitiae 321.) – amelyen egy vörös viaszba 
nyomott nagy pecsét nyomai még ma is láthatók – a törvénymásolatok között bukkantam rá. – Kovachich 

az 1őőő. és az 1őő6. évi, továbbá az 1őő9 és 1ő69 közötti országgy lési végzéseknek sem tudott hiteles 
példányáról. Ezek száma az 1ő70-es évekt l mutat némi növekedést, ami 1ő9ő-t l ugrásszer vé válik, 
tekintve, hogy a törvényeket ekkortól nyomtatásban publikálták. 
537

 MOE I. XXXI., 2. jegyz. Az 1ő27 és 1őő3 közötti i szakra nézve minden olyan esetben így járt el, 
amelyet a fenti táblázatban nem jelöltem csillaggal. 
538

 A kópiák sorozata csak 1őő2-vel kezd dik, mivel két évvel korábban leégett a városi levéltár, így az 
1őő0 el tti törvények (egy része) egységes másolati kötetben van meg. A törvénykópiákat utóbb 
egybekötötték, és az említett kötethez f zték hozzá. Ennek mai jelzete: Štátny archív v Levoči, XXI. Nr. 
81. Ezeket vö. még Iványi Űéla eperjesi adataival (Iványi: Mossóczy őŐ–55.). 
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1ő26 utáni els  évtizedekben sem igazolható. Ugyanígy a hiteles dekrétumpéldányok 

hiánya vehette rá e városokat a már említett kéziratos törvénykollekciók elkészíttetésére 

is.
539

 

A szakirodalom – mint már utaltam rá – a törvények vármegyéken keresztüli 

publikálását is els sorban a középkori gyakorlatból vezeti le. Emellett a vizsgált 

korszakból is vannak erre utaló adatok.540
 Emlékek azonban az 1ő26-ot követ  

évtizedekb l nincsenek: jelenlegi ismereteink szerint a legels , bizonyosan 

vármegyének küldött, hitelesített példány 1ő7ő-b l maradt fenn – abból a korból tehát, 

amikor újra egyre több eredeti dekrétum-oklevelet ismerünk.541
 A több évtizedes hiátus 

alapján távolról sem biztos tehát, hogy helyes az az álláspont, amely a II. Ulászló 

korában még biztosan fennálló törvénypublikálási forma mintegy „automatikus” 

továbbélésével számol 1ő26 után is. Nem szabad ugyanis elfeledkezni egyrészt a 

Mohácsot követ  évtizedek gyakran instabil és képlékeny politikai helyzetér l, másrészt 

arról sem, hogy a Habsburg Monarchiához csatlakozott Magyar Királyságban hosszabb 

id be tellett az új államszervezet kiépítése, s t magának az országgy lés szervezetének 

a megszilárdulása is.542
 Arra, hogy mennyire nem vehet  biztosra az, hogy a kancellária 

az országgy lések végeztével minden megyének eljuttatta a határozatok hitelesített 

példányait,543
 az eddigi érveken túl Kovachichnak egy – igaz, más összefüggésben 

idézett – adata is rávilágít: az 1őő6. évi országgy lés törvénykönyvének egykorú, 

valamikor a kamarai levéltárba került másolata a Comitatus Posoniensis suprascriptiót 

viselte, „quam apposuerit Notarius vel Ablegatus ejusdem űomitatus, nec enim videtur 

esse ex űancellaria Regia”.544
 Elnézve a hiteles dekrétum-oklevelek hiányát, 

ugyanakkor szem el tt tartva a ránk maradt számos korabeli másolatot, könnyen 

elképzelhet  – magam legalábbis efelé hajlok –, hogy az országgy lések végén 

kihirdetett határozatokat – a városokhoz hasonlóan – a vármegyei követek is a 
                                                 

539
 Az 1570-es évekt l a városi levéltárakban rzött dekrétum-oklevelek száma is megn . Kovachich pl. 

Sopronban eredeti példányban látta az 1ő72. esztend  mindkét országgy lésének törvényeit, akárcsak az 
1ő78. évb l. Az 1ő72. évi második, és az 1ő7ő. évi dekrétumokat Körmöcbányán is megtalálta, az 1ő72. 
évi els  országgy lés végzéseit Űártfán és L csén is (Kovachich: Notitiae 321.). Kassa város levéltárában 
az 1ő7ő. és az 1ő78. évi törvénykönyvek eredeti példányban ma is megtalálhatók. H. Németh: 

Várospolitika és gazdaságpolitika I. 192. 
540

 Karpat: Zákonodarná moc 2Őő.; Iványi: Mossóczy őő., 8ő. 
541

 MOL N 45, Fasc. 2., Nr. 63. A példány sérült, el zéklapján „Pro comitatu W[...]” címzés olvasható. 
(Noha korábban a kamarai levéltárban volt elhelyezve, Kovachich nem ismerte.) Ugyanennek a 
törvénynek a királyi nagypecséttel ellátott, „Pro űancellaria Hungarica” címzett példánya megvan a 
Festetics-féle törvénygy jteményben is. Ennek leírását lásd a 2. fejezetben. 
542

 Ezekre összefoglalóan lásd Pálffy: Magyar Királyság 86–93., 189–201., 293. 
543

 Benda – Péter: Országgy lések ő. szerint a törvények formába öntése a 16. században a királyi 
kancellária feladata volt. (Az idézett rész Űenda Kálmán írása.) 
544

 Kovachich: Notitiae 393. 
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helyszínen másolták vagy még inkább másoltatták le, ezek szervezett szétküldésére, 

hitelesítésére pedig – az adatok alapján a Mohácsot követ  els  évtizedekben legalábbis 

– aligha került sor.545
 

 

 

IV. Részösszegzés 

 

Mindezekb l témánk szempontjából két alapvet  következtetés adódik. Az egyik, hogy 

a Törvénytár összeállítójának, Mossóczy Zakariásnak bajosan lenne felróható az, hogy 

még a 16. századi dekrétumok szövegét is másolatokból vette át, hiszen a hiteles 

törvénypéldányok teljes gy jteményének összeállítása az  korában éppoly reménytelen 

vállalkozás lett volna, mint volt a középkori törvények esetében. A másik pedig – és ez 

is fontos –, hogy semmiféle alapunk nincs annak kijelentésére: egykori törvényeink 

eredeti textusának rekonstruálása tipikus „középkorász probléma”, azaz csak 1ő26-ot 

megel z en lenne feladat. Másként szólva: egy kritikai kiadás szemszögéb l, a kútf k 

száma alapján – legalábbis ami a hiteles dekrétumpéldányokat illeti –  hiba lenne 

elválasztani a (kés ) középkori királyság, illetve a Mohács utáni megfogyatkozott 

terület  Magyar Királyság els  évtizedeinek törvényalkotását. Hiába az Országgyűlési 

Emlékek lehet ség szerint teljes kör  és kétségkívül igen alapos forrásközlései, éppen a 

törvénykönyvekb l nem készítettek kritikai kiadásokat. Azokban az esetekben viszont, 

amikor hiteles dekrétumpéldányok egyáltalán nem maradtak fenn – és mint láttuk, ezek 

száma nem kevés –, a kéziratos törvénygy jtemények – a Corpus Juris mellett – 

els dleges forráscsoporttá lépnek el . 

 

                                                 
545

 Állításom mellett további érvként a dekrétumok formája is felhozható. 1őŐ8 el ttr l ugyanis a 
törvénykönyvek egy része praeambulum- és conclusioformulák nélkül maradt fenn (lásd pl. 1ő27. évi 
végzéseket), másik részüket a király – nem lévén jelen személyesen az országgy lésen – utóbb, 
ünnepélyes Responsio formájában er sítette meg. Vö. még Karpat: Zákonodarná moc 337–339. 
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6. fejezet 

 

Árpád-kori dekrétumok a Corpus Jurisban – a „szent királyok törvényei” 

 

 

Az Árpád-kori törvényalkotás vizsgálata mindig is kiemelt jelent ség  volt a hazai 

történetírásban. Ennek legf bb oka az, hogy – különösen a Szent István, Szent László és 

Könyves Kálmán nevéhez kötött dekrétumok és zsinati határozatok – els dleges 

forrásként hasznosíthatók az új keresztény magyar állam m ködésének 

rekonstruálásához. A Corpus Jurisban – mint láthattuk – els  uralkodódinasztiánk 

korából az alábbi törvények vagy törvénynek tartott szövegek foglaltatnak benne: Szent 

István Intelmei, törvényei, I. Andrásnak egy nyolc rövid cikkelyre osztott Edictuma, 

Szent László királynak három, Kálmán királynak pedig két törvénykönyve, végül II. 

András nevezetes Aranybullája. Ebben az utolsó fejezetben azt az  izgalmas kérdést 

fogom körüljárni, hogy miként, milyen forrásból vagy forrásokból kerültek be ezek a 

nagyon régi szövegek a Törvénytárba, vagy a kérdést másként feltéve, Mossóczy honnét 

ismerhetett fél évezreddel korábbi törvényhozási emlékeket. Az elemzés végére pedig 

remélhet leg sikerül e szövegek fennmaradásáról új képet felvázolnom. 

 

 

I. Historiográfiai áttekintés 

 

A témával kapcsolatban született hatalmas szakirodalom feltétlenül indokolja a 

historiográfiai áttekintést. Ezzel azonban nem célom, hogy legkorábbi törvényeink 

kutatásának teljes történetét bemutassam, s t, nem szándékszom ezt kronologikus 

rendben haladva mégcsak röviden összegezni sem. Arra, a fejezet szempontjából 

lényegesebb momentumra helyezem a hangsúlyt, hogy kiderítsem, melyek voltak azok a 

f  szempontok, amelyek a kérdéskör korábbi irodalmában rendszeresen felbukkantak, és 

amelyek alapján meg lehet rajzolni az eddigi kutatások néhány rendszeresen vissza-

visszatér  motívumát.546
 Fontos még e helyütt azt is megemlíteni, hogy a bemutatásra 

kerül  történészi munkák többsége a Szent István-i törvényhozást taglalja. Ennek oka 

azonban nem az én önkényes válogatási elveimmel kapcsolatos, hanem azzal, hogy az 

                                                 
546

 Rövid összefoglalást közölt mintegy másfél évtizede Kiss Gergely is (Kiss: Állam és egyház 67–70.), 

de mivel szinte kizárólag Jánosi Monika munkáira támaszkodott, lényegi segítséget nem jelent számunkra. 
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államalapító király nevéhez kötött rendelkezések szakirodalma sokkalta b vebb 

utódaiénál. Ez egyrészt magával az államalapítás témakörével függ össze, másrészt 

pedig a viszonylag komplikált szöveghagyománnyal. 

Az els  olyan problémakör, amely a történészeket a 18. század óta mondhatni 

töretlenül foglalkoztatja – és amely leginkább az istváni törvényekkel összefüggésben 

merült fel – a jogalkotás önállósága. Péterfy Károly volt az els , aki az 17Ő1-ben 

megjelent, ám máig forgatott, zsinati végzések szövegét kiadó munkájában felhívta a 

figyelmet István dekrétumának els  cikkelye, illetve egy 9. századi frank zsinat kánonja 

közti kétségtelen párhuzamra.547
 Részben az  nyomában haladva néhány évtizeddel 

kés bb Kollár Ádám, a bécsi udvari könyvtár igazgatója újabb analógiákat publikált 

több törvénycikk, illetve korábbi nyugat-európai szinódusok határozatai között.548
 

Eredményeiket a kés bbi kutatók is felhasználták.549
 Annak okát, hogy Péterfy és Kollár 

miért éppen az egyházi jelleg  intézkedések lehetséges forrásait találták meg, azzal 

magyarázhatjuk, hogy ekkorra már nagyszámú zsinat határozatai láttak nyomtatásban is 

napvilágot, els sorban jezsuita történészek szerkesztésében.550
  

A 19. században, mindenekel tt a Georg Heinrich Pertz által életre hívott 

Monumenta Germaniae Historica  kiadványsorozatnak köszönhet en számos világi 

jelleg  intézkedést tartalmazó törvény-, valamint kapituláré-kollekció vált szélesebb 

körben – és kritikai kiadásokban – ismertté. Nem kellett sokat várni arra, hogy ezek közt 

is keresni kezdjék korai törvényeink mintáit.551
 A legtöbb ilyen jelleg  

szövegpárhuzamot vitathatatlanul Závodszky Levente tárta fel 190Ő-ben önálló kötetben 

megjelent doktori disszertációjában.552
 (A szerz  az analógiákat nem csupán a Szent 

István-i, hanem a László- és Kálmán-féle törvények esetében is igyekezett 

megállapítani.) Az  munkája tükrözi leger sebben – ám gyakorlatilag utoljára – azt a 

                                                 
547

 Péterfy: Sacra concilia 6. 
548

 Kollár: De originibus 40–Ő8. Kollár e m vében több László-kori törvény lehetséges nyugati mintáira is 
felhívta a figyelmet, lásd uo. 71–78. Magára a munkára lásd Kosáry: M vel dés 292–293. 
549

 Ezeket felsorolja Závodszky: Törvények 18. 
550

 A teljesség igénye nélkül elegend  most csupán a legjelent sebb kiadványokra utalni, amelyek a 18. 
század közepén már a kutatók rendelkezésére álltak, pl. Binius: Concilia.; Labbeus – Cossartius: 

Sacrosancta concilia.; Harduinus: Conciliorum collectio. 
551

 Els ként Endlicher: Gesetze 55–56.; 69.; 81–82.; 101–102.; 104–105.; 169–170., aki azonban a 

magyar törvények sajátosságaira is mindig felhívta a figyelmet. Vele ellentétben Krajner Imre (Krajner: 

Staatsverfassung.) abból indult ki, hogy az istváni törvények „mind formájukat, mind tartalmukat 
tekintve” a nyugat-európai jogalkotás másolatai, lásd uo. 108–109., de az aligha helyes kiindulópontja 
ellenére számos analógiát fedezett fel, lásd uo. 108–1Ő8. Karácson Imre (Karácson: Magyarországi 
zsinatok.) István törvényei mellett a László- és a Kálmán nevéhez kötött zsinati rendelkezések forrásait is 
vizsgálta. Az államalapító határozatait tárgyaló részben utalt a kapitulárégy jtemények hatására, lásd uo. 
24–2ő. Az egyes szövegpárhuzamok összeállításában óvatosan járt el, az esetek többségében csak a 
tartalmi hasonlóságokra hívta fel a figyelmet nyugati törvényekkel. 
552

 Závodszky: Törvények 1ő–125. 



 162 

nézetet, hogy „István kész törvényeket és alkotmányt talált nyugaton”, amelyeket csak 

át kellett venni, és némiképp a hazai viszonyokhoz igazítani.553
 Závodszky koncepciója 

azonban már saját korában elavult volt, és ez, mint már szó esett róla, a kortárs hazai 

történészek kritikáiból ki is derül. Nagy Gyula mellett, aki a munka függelékében 

szerepl  szövegkiadást vette bírálat alá,554
 Domanovszky Sándor recenzeálta a m vet. 

Felrótta többek között a szerz nek, hogy pusztán állítólagos párhuzamok tucatjainak 

nyers felsorolását állította munkája középpontjába, és ezekkel kapcsolatban semmiféle, 

az eredményeket bemutató összegz  tanulmányt nem készített. Űírálta azt is, ahogyan 

Závodszky a forrás fogalmát kezelte. Kitért továbbá arra is, hogy Závodszky az egyes 

törvényekkel kapcsolatos régebbi vitákról – például a László-féle törvények korát 

illet en – említést sem tett, állást nem foglalt.555
 

A Závodszky disszertációjának megjelenése utáni évtizedekben több olyan 

tanulmány látott napvilágot, amely az államalapító törvényeinek nyugati 

törvényhozással való kapcsolatát újból vizsgálat alá vette. Els ként Felix Schiller hívta 

fel a figyelmet arra, hogy a német jog hatása az els  magyar törvénykönyvre valójában 

csak látszólag jelent s, bizonyítani kevés rendelkezés esetében lehet. Ugyan  

Závodszkyt (és Krajner Imrét) már a kritikai érzék teljes hiányával vádolta meg.556
 

Madzsar Imre az istváni I. törvénykönyv (az Admonti kódex számozása szerint) és a 

bajor törvény szerkezeti hasonlóságaira is felhívta a figyelmet a szövegegyezések 

mellett – amelyekb l viszont meglátása szerint kevés bizonyítható.557
 Waldapfel Eszter 

az Intelmekb l, illetve az (admonti változat) els  törvénykönyvének felépítéséb l 

kiindulva azoknak közvetlen forrását kereste, és egy lehetséges (bár nem közvetlen) 

mintát azonosítani vélt a bécsi Nationalbibliothek űod. Lat. 7ő1. jelzet  kéziratában. 

Eredményeit súlyos kritikával illette Madzsar Imre, amelynek ismeretében Waldapfel 

elképzelése már nem jöhet komolyan számításba.558
 Madzsar egyébként a törvénykönyv 

három, pszeudo-izidori eredet  cikkelyének mintáit is vizsgálta, és ezek közvetlen 

forrásaként egy tematikus elrendezés  kánonjogi kollekciót jelölt meg.559
 

                                                 
553

 Uo. 8. Megjegyzend , hogy a korban megjelent összefoglaló történeti munkák a korai törvények 
esetében már nem hangsúlyozták a mindenhol kimutatható nyugati hatást, erre legfeljebb az egyházi 
jelleg  intézkedésekkel kapcsolatban utaltak, lásd pl. Pauler: A magyar nemzet története I. 33–38., 138–
145., 178–191. 
554

 Domanovszky: Závodszky-recenzió ő63., 1. jegyz. – Részletesen lásd a disszertáció második 
fejezetében, az Admonti kódexr l szóló részben. 
555

 Domanovszky: Závodszky-recenzió. 
556

 Schiller: Gesetzbuch 386–Ő02., a konklúzióját lásd uo. Ő03–404. 
557

 Madzsar: Lex Bajuvariorum 53–56., 59–60., 63–70., 74–75. 
558

 Waldapfel: Szent István törvénykönyve. Vö. Madzsar: Szent István törvényei. 
559

 Madzsar: Symmachusi hamisítványok 232–233. 
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E tanulmányoknak a korábbi munkákhoz képest az volt a legf bb újdonságuk, 

hogy a magyar törvényeknek csupán egy-egy lehetséges forrását vizsgálva el ször 

juttattak teret a korszer  forráskritikának. Ennek megfelel en egyrészt az addig 

megszokottnál sokkal alaposabb elemzéseket nyújtottak, másrészt számos korábban 

publikált nyugati mintát elvetettek.560
 Részben e paradigmaváltás nyomán született meg 

1938-ban Űónis György nagyszabású, az istváni rendelkezéseket els sorban jogászi 

szemszögb l vizsgáló tanulmánya is, amelyben a szerz  arra a végeredményre jutott, 

hogy a legkorábbi magyar törvények – bár kétségtelenül hatottak rájuk nyugat-európai 

minták – önálló jogalkotás eredményei voltak.561
 Űár Űónis elmélete – lényegét tekintve 

– mindmáig elfogadott,562
 az utóbbi évtizedekben is történtek kísérletek a 11–12. 

századi törvények és zsinati határozatok forrásainak meghatározására, és nem egy 

esetben sikerült is a korábbi eredményeket pontosítani. Ez volt a helyzet a pszeudo-

izidori gy jtemény istváni törvényekre gyakorolt hatása esetében – itt épp jelen sorok 

írójának sikerült bebizonyítania, hogy a régóta közkelet  vélekedéssel szemben a 

nevezetes kánonjogi kollekciót nem használták fel a magyar törvényköny 

összeállításakor. (Erre alább b vebben is kitérek.) Új analógiák kerültek napvilágra a 

Kálmán-kori esztergomi zsinati határozatokhoz is, mindenekel tt Szuromi Szabolcsnak 

köszönhet en.563
 

                                                 
560

 Űár, mint láttuk, az 1930-as évekre István törvényhozásával összefüggésben a „mindenütt kimutatható 
nyugati hatás” tézise már régen meghaladottá vált, mégis ezt hangsúlyozta Hóman Űálint (Hóman – 

Szekfű: Magyar történet. I. 202.) 
561

 Bónis: Önállóság., vö. még Bónis: István király 9Ő–98. Űónis e könyvét komoly kritika alá vonta 
Váczy Péter (Váczy: Korai magyar történelem.) 
562

 Lásd a meghatározó összefoglaló munkákat, pl. Györffy: István király 269.; Kristó: Magyarország 
története 96. 
563

 Hosszú id n keresztül bizonyítottnak t nt a pszeudo-izidori dekretálégy jtemény XI. századi 
magyarországi ismertsége, részint három István-törvény szövege, részint pedig az államalapítás-kori 

egyházszervezés alapján. Erre vonatkozóan lásd e helyütt csak a legfontosabb munkákat: Pauler: A 

magyar nemzet története I. 30–31., 391.; Schiller: Gesetzbuch.; Gerics: Szent István ő2.; Gerics: Pseudo-

Isidorus.; Püspöki Nagy: Szent István 72–73.; Erdő: Egyházszervezés 179–180. – Pusztán a 
törvénycikkek alapján azonban a kollekció ismertsége nem bizonyítható, lásd Mikó: Pszeudo-izidori 

hamisítványok. Elméletemet elfogadta a kalocsai érsekség létrejöttét tárgyaló új monográfiájában Koszta 
László  (Koszta: Kalocsa 38.) valamint Thoroczkay Gábor (Thoroczkay: Viták kereszttüzében 1Ő7.) is. – 

Az egyházszervezés pszeudo-izidori alapjait a kalocsai érsekség kapcsán ugyan  már korábban is 
kétségbe vonta: Thoroczkay: Els  magyarországi érsekek 19–20., Thoroczkay: Kalocsai érsekség őŐ. Más 
érvek alapján szállt vitába a pszeudo-izidori elmélettel Kristó Gyula (Kristó: Püspökségek 121.), ugyanezt 
ismételte meg Vincent Múcska (Múcska: Püspökségek 23–24.) – További kutatások azt is kimutatták, 
hogy mind az egyházszervezés, mind pedig az esztergomi zsinatok (bizonyos cikkelyeinek) forrásai nem 
közvetlenül az említett dekretálégy jtemény, hanem annak kés bbi kollekciókba átvett szövegei lehettek 
(az utóbbi esetben legvalószín bb Wormsi Űurchard gy jteménye), lásd Erdő: Egyházjog 126.; Szuromi: 

Esztergomi zsinatok 195–196.; Somogyi: Hartvik-agenda. Újabban az istváni törvények egyházi jelleg  
rendelkezéseinek valószín  forrásaként Wormsi Űurchard gy jteményét jelölte meg Vincent Múcska 
(Múcska: űirkevné zákony.). A Kálmán-kori zsinati végzések lehetséges forrásait vizsgálta Karácson: 

Magyarországi zsinatok 89–11Ő. és Závodszky: Törvények 96–12ő. A közelmúlt kutatásai itt is számos új 
eredménnyel szolgáltak, lásd Szuromi: Esztergomi Zsinat.; Szuromi: Esztergomi zsinatok 192–198. 
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Szintén évszázados múltra tekint vissza korai törvényeink 

szöveghagyományának kutatása is. Az, hogy el ször az 1ő8Ő-es Corpus Juris 

Hungariciben szerepeltek e dekrétumok, évszázadokra kanonizálta ezt a Mossóczy-féle 

változatot. Az els , aki e szövegeket kéziratok alapján adta ki, és egyúttal a figyelmet is 

felhívta ezek, valamint a Törvénytár olvasatai közötti számos eltérésre, Űatthyány Ignác 

erdélyi püspök volt.564
 Kortársa, Kovachich Márton György nem sokkal halála el tt egy 

(fia neve alatt kiadott) munkájában harminchat olyan kéziratos kódex leírását ismertette, 

amelyek a Magyar Királyság középkori és kora újkori törvényeit tartalmazták.565
 Ezek 

között tíz olyan kötetr l is említés esett, amelyekben kora Árpád-kori joganyag (is) 

megtalálható volt. űsak sajnálhatjuk, hogy Kovachich érdekl dését éppen ezek a 

legrégebbi szövegek nem keltették fel. Ennek oka minden bizonnyal abban keresend , 

hogy számára – aki a Corpus Juris megbízhatatlanságának szószólója volt – az egyes 

dekrétumok eredeti példányai bírtak hiteles er vel, vagy, ha ezek nem álltak 

rendelkezésére, akkor az egykorú másolatok. Az Árpád-kori anyagot viszont csak olyan 

16. századi kéziratokból ismerte, amelyeket legjobb esetben is csak néhány évtizeddel 

azel tt állítottak össze, hogy Mossóczy m ve megjelent. Ennélfogva ezek szövegét nem 

tartotta elég megbízhatónak ahhoz, hogy rájuk támaszkodva a Corpus Juris vonatkozó 

szakaszát is kritika alá vegye.566
  

Miután Kovachich 1821-ben meghalt, eredményeir l a kutatás rövidesen 

elfeledkezett, vagy legalábbis azok jelent ségét nem ismerte fel. Igaz, ehhez nagyban 

hozzájárult az Admonti kódex felfedezése is, amelynek a szövegét el ször Endlicher 

használta fel az istváni törvények kiadásához, több-kevesebb pontossággal.567
 A 

Kovachich által feltárt 16. századi kéziratokat – amelyek jelent sége különösen nagy 

például az Intelmek, a Szent László-féle törvények, vagy az Albericus-kompiláció 
                                                 

564
 Batthyány: Leges ecclesiasticae II. A kéziratok alapján kiadott szövegek: István Intelmei és törvényei a 

bécsi császári könyvtár pergamenkódexe alapán, lásd Ő8–68. (vö. I. 8–9.) – ez a mára elveszett Űudai 
János-féle kódex, lásd 2. fejezet.; László törvényei a Thuróczy-kódex (vö. 2. fejezet) alapján, lásd 94–
118.; az I. esztergomi zsinat határozatai a Pray- és a Thuróczy-kódexek alapján, lásd 120–130.; a II. 

esztergomi zsinat a Pray-kódex alapján, lásd 196–197. 
565

 Kovachich: Notitiae 337–368. A jegyzék – számos leírás esetében b vebb – változatát ld. OSzKK Fol. 

Lat. 170. I. köt. fol. 36r–116v. A Notitiae kiadására lásd V. Windisch: Kovachich 181. – A 36 kéziratból 
számos példány korszer  leírását lásd a 2. fejezetben. 
566

 Kovachich: Lectiones variantes. (Kovachich József Miklós ekkor tizenhat éves volt, így természetesen 
ennek is apja, Márton György volt a valódi szerz je.) Munkájából világosan kit nik a forráskutató tudós 
munkamódszere: a űorpus Juris szövegét minden esetben eredeti okleveles példányok textusával állítja 
párhuzamba, egyetlen kivétel Mátyás 1Ő78-as törvénye, ahol egykorú másolatra támaszkodik, lásd uo. 
102–106. Az Aranybullánál (13ő1-es átiratok az összehasonlítás alapjai) korábbi törvényszövegeket a 
űorpus Jurisszal nem vetett össze. 
567

 Endlicher: Gesetze 33–ő1., aki az admonti változat mellett a 1ő. századi Thuróczy-kódex, illetve az 
egykori, szintén 1ő. századi Űudai János-féle kézirat olvasatait is közölte (az utóbbit Űatthyány fentebb 
idézett kiadása alapján). Így mindhárom verzió korábbi volt a Kovachich által felfedezett kéziratoknál. 
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esetében, amelyekb l korai szövegváltozat nem ismert – a kés bbiekben sem értékelték: 

sem a korai dekrétumok máig forgatott kiadását elkészít  Závodszky Levente, sem az 

Admonti kódex szövegét els ként publikáló Űartoniek Emma, sem pedig az Intelmeket 

1938-ban, az SRH-ban megjelentet  Űalogh József nem használta fel.568
 A fiatalon 

elhunyt Jánosi Monikáé az érdem, hogy részint Kovachich, részint saját kutatásai 

alapján a kora Árpád-kori törvényhozás emlékeit meg rz  kéziratos tradíciót csaknem 

teljes egészében ismertté tette, a lappangó példányokra pedig felhívta a figyelmet.569
 

Emellett doktori disszertációja függelékeként el készítette az istváni törvények modern 

kritikai kiadását is, ám ezt befejezni sajnos már nem állt módjában.570
 Jánosi 

kutatásainak jelent ségét igazolja, hogy az Intelmek néhány éve megjelent új editióját 

elkészít  Havas László lényegében az  nyomdokain haladva tárta fel annak kéziratos 

hagyományát.571
  

Komoly el zményekre tekint vissza annak kutatása is, hogy mely formá(k)ban és 

mikor hozhatták korai törvényeinket. Ez természetesen az egyes kéziratok 

megbízhatóságára is ráirányította a figyelmet. Az államalapító törvényeinek esetében az 

admonti variáns els bbsége – felfedezése után – sokáig megkérd jelezhetetlennek t nt, 

ám a 20. század els  felében ezt kritikák is érték.572
 Napjainkban ismét ennek a 

primátusát hangsúlyozzák, amit az is igazol, hogy a kétségtelenül nyugati 

törvénykollekciókból átemelt cikkelyek e kéziratban a feltételezett mintáikat 

pontosabban követik. Különösen jól vázolható ez annak a három cikkelynek (I. 

törvénykönyv, 3., Ő. és ő. cikkelyek) az esetében, amelyek a 9. század közepén 

összeállított pszeudo-izidori gy jtemény különböz  részeib l kerültek át a magyar 

törvénybe. A különbséget érzékeltetend  el ször azokat a szövegpárhuzamokat 

mutatom be, amelyeket egészen a közelmúltig az István-féle törvénycikkek forrásainak 

véltünk. 
                                                 

568
 Závodszky Levente az Admonti és Pray-kódexek mellett a Thuróczy- és Ilosvay-féle kéziratokat 

használta (Závodszky: Törvények 129–130.). Űartoniek Emma szintén a Thuróczy- és Ilosvay-kódexeket 
használta a legkorábbi változat kontrolljaként (Bartoniek: Admonti kódex Ő6–71.). Űalogh József 
hasonlóképp a Thuróczy- és Ilosvay-kódexekre támaszkodott (Balogh: Libellus.). Az utóbbira felhívta 
már a figyelmet Szovák Kornél is (Szovák: Egy kódex 1őŐ.). 
569

 Jánosi: Kódexek.; Jánosi: Gregoriánczi-kódex. 
570

 Jánosi: Corpus Juris I. 152–238. A kódexek itt található szövegszer  összevetésén alapszik az istváni 
törvények Kristó Gyula készítette fordítása is: Kristó: István törvénye.  
571

 Havas: Intelmek LIX–LXIII. 
572

 A legfontosabb és legalaposabb kritikát a lengyel Jakub Sawicki fogalmazta meg, lásd Sawicki: 

Textkritik. Eredményeit és szövegjavításait elfogadta Űónis György (Bónis: Önállóság Ő3ő–436.), de 

összességében az admonti változat els bbségét hangsúlyozta. Sawicki az istváni törvények – hazánkban, 
nyugodtan mondhatjuk, méltatlanul ismeretlenül maradt – kritikai kiadásában számos esetben a 
Závodszky-editiótól eltér  olvasatokat fogadott el. A kiadás a már idézett német nyelv  tanulmány 
kib vített, lengyel változatának függelékében szerepel (Sawicki: Studia.). 
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DECRETUM S. 

STEPHANI 

I., c. 3., 4.
573

 

CAPITULA 

ANGILRAMNI II., c. 

13., 14., 15.
574

  

CONSTITUTUM 

SILVESTRI 

c. 2., 3., 4., 5.
575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Quales debeant esse 

testes et accusatores 

clericorum.
576

 
 

Testes autem et accusato-

res clericorum
577 

sine 

aliqua sint infamia, 

uxores et filios habentes 

et omnino Christum 

predicantes. 

 

IV. Item de eodem
578

 
 

Testimonium laici 

adversus
579

 clericum
580 

XIII. 

Presbyter non adversus 

episcopum, non diaconus 

adversus presbyterium, 

non acolitus adversus 

subdiaconum, non 

exorcista adversus 

acolitum, non lector 

adversus exorcistam, non 

ostarius adversus 

lectorem det 

accusationem aliquam. Et 

non damnabitur praesul 

nisi in septuaginta duobus 

neque praesul summus a 

quoquam iudicabitur 

quoniam scriptum est: 

Non est discipulus super 

magistrum. Presbyter 

autem in cardine 

constitutus non nisi in 

quadraginta quattuor 

testibus damnabitur. 

Diaconus cardinarius 

constitutus urbis Romae 

nisi in viginti sex non 

condemnabitur. 

Subdiaconus, acolitus, 

exorcista, lector nisi, sicut 

scriptum est, in septem 

testibus non 

condemnabitur. Testes 

autem sine aliqua sint 

infamia uxores et filios 

habentes et omnino 

Christum praedicantes.  

 

XIV. 

Testimonium clerici 

II.
 

In qua etiam consensu 

subscriptione omnium 

constitutum est, ut nullus 

laicus crimen clerico 

audeat inferre et ut 

presbyter non adversus 

episcopum, non diaconus 

adversus presbyterum, 

non subdiaconus adversus 

diaconum, non acolitus 

adversus subdiaconum, 

non exorcista adversus 

acolitum, non lector 

adversus exorcistam, non 

ostarius adversus 

lectorem det 

accusationem aliquam, et 

non damnabitur praesul 

nisi in LXX duobus. 

Neque praesul summus a 

quoquam iudicabitur, 

quoniam scriptum est: 

Non est discipulus super 

magistrum. 

 

III.
 

Presbyter autem 

cardinalis testibus non 

damnabitur diaconus, 

cardinarius constructus 

urbis Romae nisi in 

XXXVI non 

condemnabitur, 

subdiaconus, acolitus, 

exorcista, lector, ostiarius 

nisi, sicut scriptum est in 

VII testibus; non 

condemnabitur. 

                                                 
573

 A szöveget az Admonti kódex szerint közlöm Bartoniek: Admonti kódex ő3. alapján. Jegyzetekben a 
Űudai János-féle kézirat (Batthyány: Leges ecclesiasticae II. 62. kiadása nyomán), illetve a Thuróczy-

kódex eltérései (utóbbi Bartoniek: Admonti kódex ő3. nyomán). 
574

 Schon: Capitula Angilramni 36–38.; Hinschius: Decretales Pseudo-Isidorianae 758. 
575

 http://www.pseudoisidor.mgh.de/html/126.htm (A Karl-Georg Schon által készített új kritikai 
kiadásból. Hozzáférés: 201Ő. október); Hinschius: Decretales Pseudo-Isidorianae 449. 
576

 Budai- és Thuróczy-kódexek: testes et accusatores] accusatores et testes. 
577

 A Budai- és a Thuróczy-kódexek elhagyják. 
578

 Budai-kódex: űapitulum quartum. – Thuróczy-kódex: a cikkelyt az el bbivel összevonja, így 
értelemszer en nincsen külön cím. 

http://www.pseudoisidor.mgh.de/html/126.htm
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nemo recipiat. Nemo 

enim
581

 clericum 

quemlibet
582

 in publico 

examinare presumat nisi 

in ecclesia
583

. 

adversus laicum nemo 

suscipiat.
 

 

XV. 

Nemo enim clericum 

quemlibet in publico 

examinare praesumat nisi 

in ecclesia  et reliqua. 

 

IV.
 

Testes autem et accusato-

res sine aliqua sint 

infamia uxores et filios 

habentes et omnino 

Christum praedicantes. 

 

V.
 

Testimonium clerici 

adversus laicum nemo 

recipiat, nemo enim 

clericum quemlibet in 

publico examinare 

praesumat nisi in 

ecclesia . Nemo enim 

clericus vel diaconus aut 

presbyter propter 

quamlibet causam intret 

in curiam, nec ante 

iudicem cinctum causam 

dicere praesumat, 

quoniam omnis curia a 

cruore dicitur et 

immolatione 

simulacrorum. Et si quis 

clericus accusans 

clericum in curiam 

introierit, anathema 

suscipiat. 

  

 
DECRETUM S. 

STEPHANI 

I. c. 5
584 

BENEDICTUS LEVITA 

III. c. 462.
585 

EPISTOLA EVARISTI 

II. 

c. 8.
586 

 

 

 

 

 

 

V. De labore sacerdotum 
 

Scitote fratres cuncti, 

quod
 

CCCCLXII. 

[…] Unde et vos, qui veri 
Dei estis discipuli abicite 

a cordibus ante omnia 

discordias et animorum 

dissensiones, ex quibus 

omne opus malum 

procedit, et beginitatem et 

simplicitatem tota mente 

servate. Verumtamen 

VIII.
 

[…] Unde et vos, qui veri 

dei estis discipuli, abicite 

a cordibus vestris ante 

omnia discordias et 

animorum dissensiones, 

ex quibus omne opus 

malum procedit, et 

beginitatem ac 

simplicitatem tota mente 

                                                                                                                                                         
579

 Budai-kódex: contra. 
580

 Budai-kódex: clericos; Thuróczy-kódex: clerum. 
581

 Budai-kódex: etiam. 
582

 Thuróczy-kódex: quemlibet clericum. 
583

 Thuróczy-kódex: nisi in ecclesia examinare presumat. 
584

 Bartoniek: Admonti kódex 53. 
585

 MGH LL II. 2. 132. 
586

 http://www.pseudoisidor.mgh.de/html/016.htm (A Karl-Georg Schon által készített új kritikai 
kiadásból. Hozzáférés: 201Ő. október); Hinschius: Decretales Pseudo-Isidorianae 91. 

http://www.pseudoisidor.mgh.de/html/016.htm
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supra omnes vos
587

 

laborat sacerdos. 

Unusquisque enim
588

 

vestrum
589 

suum fert 

laborem proprium,
590

 ille 

vero et suum et 

singulorum.
591

 Et ideo 

sicut ille
592

 pro omnibus 

vobis,
593

 ita et vos omnes 

pro eo suorum operum
594

 

laborare debetis in
595

 

tantum, ut si necessitas
596

 

fuerit, animas vestras pro 

eo ponatis. 

scitote cuncti quod supra 

omnes vos laboret 

episcopus, quia 

unusquisque vestrum 

suum proprium fert 

laborem, ille vero et suum 

et singulorum. Et ideo 

sicut ille pro vobis om-

nibus, ita et vos omnes 

pro eo summopere 

laborare debetis, in 

tantum ut si etiam necesse 

fuerit animas vestras pro 

eo ponatis; sicut et ipse 

animam suam pro vobis, 

si necesse fuerit, ponere 

debet, ipso dicente 

Salvatore: Bonus pastor 

animam suam dat pro 

ovibus suis. 

servate. Verumtamen 

scitote cuncti, quod supra 

omnes vos laboret episco-

pus, quia unusquisque 

vestrum suum proprium 

fert laborem, ille vero et 

suum et singulorum. Et 

ideo, sicut ille pro vobis 

omnibus, ita et vos omnes 

pro eo summopere 

laborare debetis in 

tantum, ut, si etiam 

necesse fuerit, animas 

vestras pro eo ponatis, 

sicut et ipse animam 

suam pro vobis, si 

necesse fuerit, ponere 

debet ipso dicente 

salvatore: Bonus pastor 

animam suam pro vobis 

dat pro ovibus suis. 

 

 

Jóllehet már e forrásokkal összevetve sem egyértelm , hogy a kés  középkori 

kódexek pontosabban követnék mintáikat, még egyértelm bb az Admonti kódex 

els bbsége akkor, ha azokkal a szövegekkel vetjük egybe, amelyekre néhány éve 

bukkantam rá egy közelmúltban publikált egyházjogi gy jteményben.597
 A kiadója által 

Collectio Danieliana  névre keresztelt gy jtemény szintén pszeudo-izidori eredet  

szöveg, ám f leg rövid kivonatokat tartalmaz (fiktív) pápai levelekb l és különböz  

zsinati határozatokból. Jelenleg – legalábbis véleményem szerint – ez a szöveg 

tekintend  a bemutatott három hazai törvénycikkely forrásának. Ezeket párhuzamba 

rendezve teljesen egyértelm , hogy az Admonti kódex rizte meg pontosabban a forrás 

szövegét. 

 

 

                                                 
587

 Budai-kódex: nos. 
588

 Budai-kódex: etiam. 
589

 Thuróczy-kódex: nostrum. 
590

 Budai-kódex: proprium laborem fert. 
591

 Budai-kódex: singulos. 
592

 Budai-kódex: ille ideo sicut. 
593

 Budai- és Thuróczy-kódex: nobis. 
594

 Budai-kódex helyesen: summopere; a Thuróczy-kódex szintén helyesen: summo opere. 
595

 Budai-kódex: id. 
596

 Thuróczy-kódex: necesse; Űudai-kódex: ut si necessitas] necessitas ut si. 
597

 Ű vebb elemzését és a Szent István-i törvényekkel való összehasonlítását lásd Mikó: Pszeudo-izidori 

hamisítványok. 
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DECRETUM S. STEPHANI 

I. c. 3., 4., 5.
598 

COLLECTIO DANIELIANA 
c. 9., 10., 12.

599 
III. Quales debeant esse testes et 

accusatores clericorum. 

 

Testes autem et accusatores clericorum 

sine aliqua sint infamia, uxores et filios 

habentes et omnino Christum predicantes. 

 

IV. Item de eodem.
 

 

Testimonium laici adversus clericum nemo 

recipiat. Nemo enim clericum quemlibet in 

publico examinare presumat nisi in 

ecclesia. 

 

V. De labore sacerdotum. 

 

Scitote fratres cuncti, quod supra omnes 

vos laborat sacerdos. Unusquisque enim 

vestrum suum fert laborem proprium, ille 

vero et suum et singulorum. Et ideo sicut 

ille pro omnibus vobis, ita et vos omnes 

pro eo suorum operum laborare debetis in 

tantum, ut si necessitas fuerit, animas 

vestras pro eo ponatis. 

IX. ITEM IBI. 

 

 

Testes autem et accusatores sine aliqua sint 

infamia uxores et filios habentes et omnino 

Christum praedicantes. 

 

X. ITEM IBI. 

 

Testimonium laici adversus clericum nemo 

recipiat. Nemo enim clericum quemlibet in 

publico examinare presumat nisi in 

ecclesia. 

 

XII. EVARISTI PAPAE. 

 

Scitote, fratres cuncti, quod supra omnes 

vos laborat sacerdos. Unusquisque enim 

vestrum suum fert laborem proprium, ille 

vero et suum et singulorum et ideo, sicut 

ille pro omnibus vobis, ita et vos omnes 

pro eo summopere laborare debetis in 

tantum, ut, si necessitas fuerit, animas 

vestras pro eo ponatis. 

 

 

Szintén az Admonti kódex alapján volt sokáig elfogadott (és részben mindmáig 

az), hogy annak els  könyve foglalja magában István nem sokkal koronázása után 

hozott „dekrétumát”, míg a többi cikkely kés bbi, „kiegészít  jelleg ” törvényhozás 

eredménye.600
 Jánosi Monika viszont több tanulmányában is meggy z  érveléssel 

hangsúlyozta, hogy alighanem az összes korai törvénykönyvünk utólagos szerkesztés 

eredménye, tehát az, hogy egy jóval kés bb készült kódexben egy „törvénykönyvet” 

találunk, nem bizonyítja, hogy valóban egy alkalommal hozott rendelkezésekr l van 

szó.601
 A László neve alatt fennmaradt három törvénykönyv kapcsán a történészeknek 

                                                 
598

 A szöveg az Admonti kódex alapján. A két kés  középkori kódex eltéréseit lásd az el z  két 
táblázatban. 
599

 Schon: Collectio Danieliana 29–30. 
600

 Erre már mint uralkodó nézetre utalt Felix Schiller (Schiller: Gesetzbuch 38Ő.). Ugyanígy vélekedett 
Sawicki (Sawicki: Textkritik Ő18.) és űsóka J. Lajos is (Csóka: Törvénykönyv 1őŐ.). Madzsar 
stíluskritikai vizsgálattal igyekezett igazolni, hogy István (Admonti kódex szerinti) els  és második 
törvénykönyvét ugyanaz a személy fogalmazta (Madzsar: Lex Bajuvariorum 71–74.). A szerz nek ez a 
vélekedése – bár tanulmánya alapos és tanulságos – a kés bbi kutatások fényében aligha tartható, vö. 
Horváth: Stílusproblémák 10Ő–106. Horváth álláspontjára alapoz az újabb irodalomban Györffy: István 
király 270–271. 
601

 A megjelenés sorrendjében ismertetve írásait el ször ezt a Szent István-i törvények kapcsán 
hangsúlyozta, lásd Jánosi: Gondolatok 45–Ő7. A László-féle törvényekkel kapcsolatosan ugyanezt lásd 
Jánosi: Zsinati határozatok 7–10. Összefoglalva lásd Jánosi: Törvényalkotás 86–96., 118–128. 
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talán az okozta a legnagyobb fejtörést, hogy megállapítsák ezek – vélhet  – keletkezési 

sorrendjét, illetve egymáshoz való viszonyát.602
 A Kálmán nevéhez kötött törvények és 

zsinati határozatok datálása szintén problematikusnak bizonyult, bár a f  nehézséget 

nem az egyes szövegemlékek kronológiai rendbe állítása okozta, hanem az, hogy ezeket 

a király két évtizedes uralkodásán belül minél pontosabban elhelyezzék.603
 

Vizsgálatunk szempontjából sokkal könnyebb dolgunk van a két további, a 

Corpus Jurisban szerepl  Árpád-kori törvénnyel. Fennmaradását tekintve ugyanis 

kivételt képez I. András Edictuma és II. András Aranybullája. Az el bbi azért, mert 

semmiféle kéziratát nem ismerjük, és – mint Kulcsár Péter kutatásai alapján tudjuk – 

Mossóczy kétségkívül Űonfini Decadesa alapján fogalmazta meg a szöveget.604
 Hogy 

lehet-e bármiféle hitelessége, ennek megfelel en meglehet sen valószín tlen, annak 

ellenére, hogy I. András más forrásokkal is igazolhatóan hozott törvényeket.
605

 Az 

Aranybulla pedig azért kivétel, mert a kéziratos gy jteményeken kívül számos okleveles 

átirata is az utókorra maradt. Ennek megfelel en pedig a kutatásnak nem kellett 

kezdett l fogva bonyolult szövegfiliációs problémákkal szembenéznie. Modern kritikai 

kiadását Érszegi Gézának köszönhetjük.606
 

Remélhet leg már ebb l a rövid áttekintésb l is kiderült, hogy korai törvényeink 

legjelesebb kutatóit – amennyiben a szöveghagyományozódást vizsgálták – 

mindenekel tt az érdekelte, hogyan lehet a kés bbi másolatokból rekonstruálni a 

                                                                                                                                                         
Véleményét elfogadta a XI. század hazai történetét feldolgozó összefoglalásában Kristó is – Kristó: 

Tizenegyedik század ő7. 
602

 Az ezzel kapcsolatos álláspontokat és vitákat bemutatja Jánosi: Törvényalkotás 10Ő–112. 
603

 Ezzel kapcsolatban ma is eltér ek az álláspontok. Legkorábbi törvényhozási emléknek általában az 
Albericus-féle kompilációt tartják. Az els  esztergomi zsinatot 1100-ra (Szerafin érseksége idejére) 
keltezte Szuromi (Szuromi: Esztergomi Zsinat 90.), ahol Závodszky: Törvények 9ő–96. lapjaira 

hivatkozik. E helyütt viszont arról nincs szó, hogy Závodszky szerint a zsinat 1100-ban lett volna, csupán 
arról, hogy azt minden bizonnyal Kálmán idejében tartották. A második zsinatot Kuno legátus 
magyarországi tartózkodásával hozta összefüggésbe, és 1112-re datálta, lásd uo. 121. Kés bb ugyan  az 
els  szinódus dátumául már az 110Ő/110ő. éveket is elfogadhatónak tartotta (Szuromi: Esztergomi 

zsinatok 192.). Györffy szerint a korábbi zsinatot L rinc érsek elnökletével „Kálmán uralkodásának 
második felében tartották”, lásd Magyarország története I/2. 96ő. Lothar Waldmüller az els  zsinatra csak 
egy terminus post quem-et jelölt meg 109ő-ben, ám a II. esztergomi concilium-ot 1106/1108 környékére 
helyezte. (Waldmüller: Synoden 136.). Jánosi: Esztergomi zsinat 27–28. L rinc érseksége idejére, 110Ő és 
1112/1113 közé keltezte az els  szinódust. Kosztolnyik Zoltán 110ő körülre datálta az els  zsinatot 
(Kosztolnyik: űanon Law 178.). Thoroczkay Jánosi véleményét fogadta el, és pontosította is egyben, „az 
1104/05 utáni egy-két év valamelyikét” javasolván az els  zsinat idejéül, míg a másodikat – Szuromi 

véleményét akceptálva (lásd fentebb) – Kuno pápai legátus Magyarországra érkeztével hozta 
összefüggésbe, és 1111/1112-re datálta (Thoroczkay: Megjegyzések 72.). Hasonlóan Koszta: L rinc 38–
39., vö. még Szuromi: Esztergomi zsinatok 197., 200. Ezzel ellentétben Szovák Kornél (Szovák: Pápai–
magyar kapcsolatok 29–30.) a második zsinatot – Waldmüllerhez hasonlóan – nem kapcsolta össze Kuno 
legátus hazai ténykedésével. 
604

 Kulcsár: Bonfini 172. 
605

 Jánosi: Törvényalkotás 100. 
606

 Érszegi: Aranybulla. Vö. még Zsoldos: II. András Aranybullája 2. 
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dekrétumok eredeti struktúráját, illetve helyes szövegét. Az az elképzelés viszont, hogy 

ezek a szövegek, legyenek akár csak évszázadokkal kés bbi másolatok, bármiféle 

rekonstrukció nélkül is árulkodhatnak e régi törvények fennmaradásáról, érdekes módon 

mindeddig fel sem merült. Ennek oka feltehet en abban keresend , hogy egy efféle 

vizsgálatnak ki kell lépnie a medievisztika területér l, és a problémát legalább annyira 

kora újkorinak, mint középkorinak kell tekintenie. Magam azonban ennek 

létjogosultságát könnyen indokolhatónak tartom, hiszen az Intelmeknek, a László-féle 

törvényeknek valamint Kálmán egyes törvényeinek ugyan van két 1ő. századi kézirata, 

ám a szövegeket fenntartó kódexek többsége már Mohács után készült. 

 

 

II. A dekrétumok fennmaradása 

 

Az els  három fejezetben már bemutattam a 1ő–16. századi kéziratos 

törvénygy jteményeket, mint a Corpus Juris legfontosabb forráscsoportját. Arról is szó 

esett már, hogy a 16. századi dekrétumokból csaknem mindegyik szerepel a kötetekben 

– különösképp érvényes ez az 1ő26 utáni korszakra –, a 1ő. századiak esetében azonban 

– mai ismereteink alapján bátran mondhatjuk – már meglehet sen hézagosak voltak a 

gy jt k ismeretei. Zsigmond korából jellemz en hat dekrétumszövegr l tudtak (ezek 

kaptak utóbb helyet a Corpus Jurisban is), miközben a modern kritikai kiadás tizenhetet 

regisztrál.607
 Jegyezzük meg ezt az adatot, más összefüggésben fontos lesz még. 

Ha ezután már csak azoknak a kódexeknek a struktúráját vesszük szemügyre, 

amelyek Árpád-kori törvényeket is tartalmaznak, azt vesszük észre, hogy ezek voltaképp 

csak látszólag különböznek jelent sen azoktól a kötetekt l, amelyekb l e dekrétumok 

hiányoznak.608
 Tudniillik a vizsgált csoporthoz tartozó kéziratok mindegyikében két 

részt lehet és kell is elkülöníteni. Az egyik, a tulajdonképpeni „törzsanyag” éppúgy 

Zsigmond-kori rendelkezésekkel kezd dik, mint azokban a gy jteményekben, 

amelyekben az Árpád-kori jogalkotás emlékei hiányoznak.609
 Ez a 1ő. század elejét l 

jellemz en a 16. század közepéig ível  törvénykorpusz tekinthet  úgy, mint a 16. 

                                                 
607

 DRH 1301–1457 154–282. – Szám szerint 23-at, ám az 1Ő07. I. 20-án, az 1Ő09. VII. 26-án, az 1Ő19. 
VIII. 21. el tt, az 1Ő21. IX. 3-án, az 1Ő30 V. 30. el tt valamint az 1Ő30 VI. 23-án kelt szövegek vagy 
korábbi törvények újbóli kiadásai, vagy nem dekrétumok. 
608

 Itt a látszólagos különböz séget kizárólag a dekrétumokon értem. Az Árpád-kori törvényeket is 
tartalmazó kötetek, mint láttuk, jellemz en nagyobb gy jtemények számos nem törvény-jelleg  anyaggal 
kib vítve. Ez azonban jelen elemzés szempontjából nem releváns. 
609

 Lásd a 2. fejezetben bemutatott köteteket. 
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századi kompilátorok gy jt munkájának eredménye. Az ebben szerepl  dekrétumok 

esetében tehetjük fel azt, hogy az egyes kódexek összeállítói hozzájuthattak eredeti 

okleveles, vagy egykorú másolati példányokhoz.610
 A „törzsanyag” el tt állnak az 

Árpád-kori törvények: az István, László és Kálmán neve alatt fennmaradt határozatok, 

valamint az 1222. évi Aranybulla. 

Mi indokolja azt, hogy külön egységként kezeljük az Árpád-kori joganyagot? 

Miel tt ezt megpróbálnám elmagyarázni, némiképp módosítva az el z  bekezdés végén 

mondottakat, ki kell emelnem egy fontos dolgot, nevezetesen azt, az Aranybullát törölni 

kell az Árpád-kori dekrétumok csoportjából. Űár ez a kódexekben általában különálló 

szövegként szerepel, a törvény Érszegi Géza készítette kritikai kiadásából kiderül, hogy 

ezt a 16. századi gy jt k csak Mátyás király 1Ő6Ő-es átiratából ismerték, és abból 

emelték ki.611
 Így valójában ez a dekrétum nem a kéziratok Árpád-kori részéhez, hanem 

azok 15–16. századi „törzsanyagához” sorolható. Ezzel az Árpád-kori törvények 

„csoportja” csak az István-, a László- és a Kálmán-féle dekrétumokra sz kül. 

Ezeknek modern apparátussal ellátott, korszer  editiója már két kiadásban is 

hozzáférhet , a teljes kéziratos tradíción alapuló kritikai kiadása viszont még nem jelent 

meg. Az államalapító király törvényeivel a kés  középkorban már biztosan együtt 

hagyományozódó Intelmeknek azonban Havas László már közzétette ilyen kiadását, míg 

maguknak a törvényeknek az esetében Jánosi Monika készített el  hasonlót.612
 E két 

munka alapján megállapítható, hogy az egyes 16. századi kéziratok között – sokszor 

igen jelent s – szövegszerű eltérések mutatkoznak. Az említett eltérések azonban nem 

jelennek meg a dekrétumok szerkezetében. Mindegyik kódexben két könyvre bontva 

szerepelnek az istváni törvények (els  könyvként az Admonitióval), mindenütt három 

könyvre osztva állnak a László-féle dekrétumok, és két könyvben vannak összefoglalva 

a Kálmán uralkodásához kötött határozatok. E ponton kell visszautaljak arra, amit a 16. 

századi törvénykollekciók összeállítóinak gy jt munkájáról egyszer már 

megállapítottam: saját koruk jogalkotási emlékeit csaknem hiánytalanul össze tudták 

gy jteni, a 1ő. században visszafelé haladva azonban egyre hiányosabbak lettek az 

ismereteik. A Zsigmond-kor törvényeinek már csupán töredékér l tudtak – jóllehet a 
                                                 

610
 A probléma ennél némiképp bonyolultabb. Az, hogy például – egy-két kéziratot leszámítva – 

mindegyik 16. századi kódexben ugyanazok a Zsigmond-kori szövegek szerepelnek (hat dekrétum, vagy 
ezeknek egy része), egyrészt igazolja, hogy a korban már csupán ezek voltak ismertek, másrészt az egyes 
gy jtemények közötti – sok esetben valószín  – sztemmatikai kapcsolatra is utalhat. – Lásd err l pl. a Ő. 
fejezetben, az 1Ő11. évi dekrétumról írtakat. 
611

 Érszegi: Aranybulla 9–10., 12. 
612

 Havas: Intelmek.; Jánosi: Corpus Juris. – A teljes Árpád-kori törvénykorpusz legmodernebb kiadása: 
DRMH I. 
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legfontosabbakról igen –, a 1Ő. századból pedig már semmiféle emlékük nem volt. Ezt 

figyelembe véve aligha gondolhatja bárki, hogy a 16. századi gy jt k éppen a 

legkorábbi törvényhozási emlékeket tudták volna összegy jteni, ráadásul egymástól 

függetlenül, különböz  szétszórt forrásokból. A dekrétumok szerkezetének már említett 

egysége – amelyre még részletesebben is kitérek majd – sokkal inkább azt sugallja, hogy 

a kora újkori kódexek scriptorai az egész 11–12. századi anyagot egységes formában 

emelték be gy jteményeikbe. 

E feltevés alátámasztásához a Űudai János-féle, illetve a jól ismert Thuróczy-

kódexet lehet felhasználni, amelyeket ebb l a szemszögb l még soha nem vizsgáltak 

meg. Mindkét kézirat a 1ő. században készült, az el bbi – amelynek eredeti példánya a 

18. század óta lappang – annak legelején, míg az utóbbi annak második felében. A 

Thuróczy-kódexbe el ször a 1Ő. századi krónikakompozíció egy variánsát másolták bele 

(amely egyébként a Képes Krónika családjába tartozik613), majd ezt követ en az István, 

László és Kálmán neve alatt ma ismert összes törvényt és zsinati határozatot.614
 A 

kódexben mindössze egyetlen másoló keze azonosítható, és a kötet tisztázati példánynak 

t nik. A Űudai János-féle kézirat tartalma ma is vita tárgya.615
 A benne szerepl  

törvényszövegeket csupán 18. századi másolatban (ún. Kollár-féle másolat) ismerjük: 

ugyanazokat tartalmazta, mint a Thuróczy-kódex, és – kisebb, egy-egy dekrétumon 

belüli eltéréseket leszámítva – ugyanabban a struktúrában is, csupán az Albericus-

gy jtemény, és a második esztergomi zsinat határozatai hiányoztak bel le. A fentiekb l 

nyilvánvaló, hogy e két 1ő. századi kézirat szerkeszt inek célja nem az ország 

törvényeinek összegy jtése volt. A kötetek ellenben bizonyítják azt, hogy a három 11–

12. századi uralkodóhoz kapcsolt rendelkezések egységes tradíciója az 1Ő00-as években 

ismert volt már. Pontosan ugyanez a hagyomány jelenik meg a nagy, 16. századi 

kollekciók elején is. Nem másról van szó tehát, minthogy a 16. századi gy jt k az 

általuk számos forrásból egybegy jtött szövegek elé odaillesztették azt a hagyományt, 

amely már jóval azel tt önálló és egységes formában létezett, hogy a Magyar Királyság 

törvényeinek szisztematikus összegy jtése az 1500-as évek els  felében megkezd dött 

volna. 

 

                                                 
613

 Domanovszky: Chronicon 232–233. 
614

 Bartoniek: Codices 367–368. – A kódexr l részletesen lásd a 2. fejezetet. 
615

 A vita a körül forog, hogy a kódex csak törvényeket tartalmazott, vagy pedig egy egyházi 
szertartáskönyvet is. Minderr l lásd a 2. fejezetet. 
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Az els dleges kérdés most már az, hogy a három nagy király nevéhez kötött 

rendelkezéseket a 1ő. században kompilálták-e el ször egy gy jteménnyé, vagy pedig 

már jóval korábban. Másként feltéve a kérdést: vajon a Thuróczy-kódex másolata-e a 

Űudai János-féle kéziratnak? Ennek lehet ségét el ször Endlicher pendítette meg, ám 

állítása alátámasztására csupán a két kötet hasonló tartalmát hozta fel.616
 Jánosi Monika 

– jóllehet a kérdést részletesen nem vizsgálta – óvatosabban fogalmazott. Az istváni 

törvények szövegszer  összevetése során arra jutott, hogy a két kódex egyazon tradíció 

képvisel je,617
 de a közöttük fennálló kapcsolatot csupán feltételezhet nek vélte.618

 A 

felvetés azért fontos, mert amennyiben a vélt kapcsolatot be lehetne bizonyítani, az 

legalábbis nyomós érv lenne a kora Árpád-kori törvényhagyomány egységének 1ő. 

századi eredetéhez. 

Űármiféle filológiai elemzés nélkül is megállapítható, hogy amennyiben a 

Thuróczy-kódex scriptora el tt valóban a Űudai-kézirat feküdt, akkor az Albericus-

gy jtemény és a második esztergomi zsinat szövegét valamilyen más forrásból kellett 

ismerje. Ez természetesen lehetséges. Nem szabad ugyanakkor elfelednünk, milyen 

nehezen jutottak hozzá a korban akár egy századdal korábbi dekrétumokhoz is. Azzal a 

– soha nem vizsgált – lehet séggel is számot kell vetnünk tehát, hogy a Thuróczy-kódex 

összeállítása során egyátalán nem használták az egykor élt esztergomi kanonok 

gy jteményét. 

Ehhez számomra a kiindulópontot Havas László már említett új Intelmek-kiadása 

adta. Havas els sorban természetesen nem a két kódex kapcsolatát vizsgálta, ám az 

Admonitiót az utókorra hagyományozó kéziratok szövegének összevetése után közölt 

sztemmájából kit nik, hogy – legalábbis az Intelmek esetében – a két változat között 

olyan jelent sek az olvasati eltérések, hogy közöttük nem hogy közvetlen, de még 

közvetett kapcsolat sem képzelhet  el.619
 Az államalapító király törvényeinek esetében 

azonban – amint erre fentebb már felhívtam a figyelmet – Jánosi a két kódex textusát 

közös hagyomány részének tekintette. Miel tt eredményeit alaposabban is 

megvizsgálnám, azt kell tisztázni, mely formá(k)ban maradt fenn napjainkra a Űudai-

kézirat szövege. 

A László- illetve a Kálmán-féle törvények esetében csak a 18. századi, már 

említett Kollár-féle másolat áll rendelkezésünkre, de István Intelmeit és törvényeit 
                                                 

616
 Endlicher: Gesetze 14. 

617
 Jánosi: Corpus Juris 152–238., vö. még Jánosi: Törvényalkotás 67. 

618
 Jánosi: Kódexek 231. 

619
 Havas: Intelmek LXII–LXVIII. 
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Űatthyány Ignác szintén e kódexre hivatkozva publikálta a Leges ecclesiasticae második 

kötetében (amely egyébként csak 1827-ben, tehát három évtizeddel halála után jelent 

meg).
620

 Amikor Endlicher els  királyunk törvényeit kiadta, a Űatthyány-kiadás alapját 

képz  kéziratot Kollár-kódexnek nevezte, olvasatait pedig a nyomtatott verzió alapján 

közölte, mivel – amint erre külön is utalt – az eredeti kódex a 19. század közepén már 

régen nem volt meg, és szerinte Űatthyány is Kollár másolatát használta fel a 

szövegközléshez.621
 Jánosi Monika – miként sztemmájából is kit nik – elfogadta ezt az 

álláspontot.622
 űsakhogy az, hogy mib l jutott Endlicher az említett következtetésére, 

meglehet sen kérdéses. Űatthyány kiadásában csak egy 1ő. századi bécsi kéziratra utal. 

Számomra a nyomtatott kiadás, illetve a Jánosi által azonosított Kollár-féle másolat 

összevetése után kizártnak t nik, hogy az el bbi alapja az utóbbi kópia lett volna. Az 

alábbiakban csupán néhány felt n  eltérést emelünk ki (B: Űatthyány-kiadás; K: Kollár 

másolata).  

 
Recapitulatio: XXVI. De fornicatoribus. K] De fornicatoribus cum ancillis alterius. B || 

XXXVII. De vindicta in tercium acquirere libertatem alienis servis. K] De vindicta nitencium 

accipere libertatem alienis servis. B 

Cap. I.: Quisquis fastu superbie elatus domum Dei ducit contemptibilem et possessiones Deo 

consecratas atque ad honorem Dei sub regia immunitatis defensione constitutas inhoneste 

tractaverit K] Quisquis fastu superbie elatus domum Dei ducit contemptibilem et possessiones 

deo consecratas atque ad honorem Dei sub regia – – – defensione – – – inhoneste tractaverit B || 

Assensum vero non prebeat improvide affirmatibus non debere esse res Dominicas, id est 

Domino dominantium traditas. Ita sunt sub defensione regis, sicuti proprie sue hereditatis. K] 

Assensum vero non prebeat improvide affirmatibus non debere esse res Dominicas – – – ita sub 

defensione – – – sicuti proprie sue hereditatis. B 

Cap. XIV.: Si autem miles alicuius vir ubertatis eandem culpam K] Si autem miles alicuius – – 

– eandem culpam B 

Cap. XVI.: Si autem libertatem promiserit et morte impediente non testificante fuerit K] Si 

autem libertatem promiserit et morte impediente – – – testificante fuerit B 

 

 

A recapitulatio szövegében mutatkozó különbségeket – amelyekhez hasonlót 

magukból a cikkelyekb l is idézhettünk volna – esetleg magyarázhatjuk azzal, hogy a 

kiadó helyenként javította, vagy kiegészítette (esetleg az egyes kapitulumok élén álló 

titulusokból) a címeket. A legfelt n bb (és az említett módon már nem 

megmagyarázható) eltérések azonban természetesen azokon a helyeken mutatkoznak, 

ahol Űatthyány a bécsi kódex lakúnáit jelzi, miközben a Kollár-féle másolat szövege 

                                                 
620

 Batthyány: Leges ecclesiasticae II. 54–68., vö. I. 8–9. A László és Kálmán nevéhez kapcsolt 
törvényszövegeket a Kollár-féle másolat 93–1Őő. lapjain találjuk. 
621

 Endlicher: Gesetze 32. 
622

 Jánosi: Kódexek 231. Ennek megfelel en doktori disszertációja (Jánosi: űorpus Juris.) függelékében 
is csak a Kollár-másolatot szerepeltette (’W’-sziglával jelölve). 
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teljes. Ennek több oka is lehet. Az egyik, hogy a Budai-kódex azután sérült meg, hogy 

Kollár másolata elkészült. Egy másik, hogy Űatthyány – miként Endlicher is gondolta – 

nem az eredeti kéziratot használta, hanem csupán egy másolatot (amelynek scriptora – 

talán, bár ennek valószín sége nagyon csekély – nem mindenhol tudta a régi kézirat 

írását elolvasni). Ez a feltételezett másolat azonban semmiképp sem lehet azonos a 

Jánosi Monika által megtalált Kollár-féle kópiával. Egy harmadik lehet ség – amelyet 

Havas László vetett fel az Intelmek kapcsán –, hogy a Budai-kódexben a 18. században 

már több helyütt lehettek lakúnák, de Kollár másolatában ezeket más kéziratból, vagy 

valamelyik nyomtatott kiadásból kiegészíthették.623
 (Erre utaló konkrét jelet azonban a 

kópiában nem találtunk.) 

A mondottakból nyilvánvaló, hogy a mára elt nt 1ő. századi kézirat István-kori 

szövegeinek két, egymástól bizonyos értelemben független emléke is ránk maradt, és azt 

így meglehet sen pontosan rekonstruálni lehet. Mindkét variáns figyelembe vétele után 

számomra nem t nik bizonyíthatónak, hogy a Thuróczy-kódex összeállítója el tt – 

legalábbis ami az istváni törvényeket illeti – a Budai-kézirat feküdt volna. Igazolják ezt 

mindenekel tt a két változat – nem is olyan jelentéktelen, és a másolást feltétlenül  

kizáró – strukturális eltérései. A legfelt n bb ezek közül a recapitulatióban (más néven 

indexben) mutatkozik, amelyre Jánosi a szövegösszevetése során nem fektetett lényeges 

hangsúlyt.  

A Thuróczy-kódexben az index az Admonti kódexére hasonlít annyiban, hogy 

csak azoknak a kapitulumoknak a címeit tartalmazza, amelyek a 12. századi kézirat els  

könyvében (Liber primus) szerepelnek (az utolsó cím tehát: De invasione domorum).
624

 

Ezzel ellentétben a Űudai-kódex a maga recapitulatiójában az összes (ötvenöt) 

cikkelyhez hoz címet.625
 A 16. századi törvénygy jteményekben mindkét változatra 

találunk példát: a többség a Űudai-kódexhez hasonló „címjegyzéket” tartalmaz, de a 

Debreceni kódex a Thuróczyval mutat egyértelm  rokonságot.626
 Az index után a Űudai-

kézirat – helyesen – különválasztja, és Prologus címmel szerepelteti azt a szövegrészt, 

                                                 
623

 Havas: Intelmek LXXII. 
624

 Az admonti változat recapitulatiójában csak az els  könyv (3ő cikkely) címei szerepelnek. A további – 

minden bizonnyal kés bbi törvényhozások eredményét reprezentáló – kapitulumokat utóbb csatolhatták 
az akkor már egységes Liber primushoz. A 15–16. századi kéziratok az Admonti kódex két könyvét 
egybeolvasztják. A Thuróczy-kódex (OSzKK űod. Lat. Ő07. fol. 79v, vö. a 2. fejezettel) ennek ellenére – 

legalábbis az indexben – egy régebbi formát látszik meg rizni. 
625

 Arra a külön problematikára, hogy az index felépítése – gyakorlatilag az összes kéziratban, az Admonti 
kódexet is beleértve – némiképp eltér a szöveg struktúrájától, ezúttal nem térek ki. 
626

 A kódex jelzete: Debreceni Református Kollégium Könyvtára, R Ő66. (Ű vebben lásd a 2. fejezetet.) 
Az idézett recapitulatiót lásd fol. 23r. 
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amely az admonti változatban Praefatio nevet viseli, majd ezt explicittel lezárva De 

statu ecclesiastico titulussal hozza az els  cikkelyt. Ezzel ellentétben a Thuróczy-kódex 

a recapitulatio után – helytelenül – De statu ecclesiatico címmel hozza a Praefatiót, 

majd a voltaképpeni els  kapitulumot – ismételten hibásan – De potestate episcoporum 

super res ecclesiasticas titulus alatt szerepelteti.
627

 

További – részben szövegszer  – eltéréseket is megfigyelhetünk a két kézirat 

között. Ezek közül most a törvénykönyv harmadik, negyedik és ötödik cikkelyét fogom 

megvizsgálni. E három kapitulum szó szerinti nyugat-európai forrását korábban már 

azonosítottam. Ez a forrás pszeudo-izidori eredet  szöveg, amelyet az Admonti kódex 

csaknem tökéletes pontossággal követ, így a kés bbi változatok kontrolljaként is 

felhasználható.628
 (A: Admonti kódex; K: a Budai-kódex Kollár-féle másolata; Leg. 

eccl.: A Budai-kódex Űatthyány-féle kiadása; T: Thuróczy-kódex.) 

 
Recapitulatio: 

Quales debeant esse accusatores et testes clericorum. (A, K, Leg. eccl. hozzáteszi: Cap. III.) 

Item de eodem. A, T (A hozzáteszi: Cap. IV.; K, Leg. eccl. a címet kihagyják) 
De labore sacerdotum. (A hozzáteszi: Cap. V.; K, Leg. eccl. hozzáteszi: Cap. IIII.) 

 

Cap. III. Quales debeant esse accusatores et testes [A: testes et accusatores] clericorum. 

Testes autem et accusatores [clericorum A] sine aliqua sint  

infamia uxores et filios habentes et omnino Xtum [Christum K, T] predicantes. 

 

Cap. IV. Item de eodem A; Capitulum quartum K, Leg. eccl.; T a cikkelyt az el z vel 
összevontan szerepelteti, így értelemszer en a címet nem hozza. 
Testimonium laici adversus [contra  K, Leg. eccl.] clericum [clericos Leg. eccl.; clerum T] 

nemo recipiat. Nemo enim [etiam Leg. eccl.] clericum quemlibet [quemlibet clericum T] 

in publico examinare presumat, nisi in ecclesia. [nisi in ecclesia examinare presumat T] 

 

Cap. V. De labore sacerdotum A, Leg. eccl.; De labore sacerdocii K; De labore sacerdotum 

(Cap. IV.) T 

 

 

A, T K, Leg. eccl. 

Scitote fratres cuncti, quod supra omnes 

vos laborat sacerdos. Unusquisque enim 

vestrum [nostrum T] suum fert laborem 

proprium, ille vero et suum et 

singulorum. Et ideo sicut ille pro 

omnibus vobis [nobis T], ita et vos 

omnes pro eo summopere [suorum 

operum A] laborare debetis in tantum, ut 

si necessitas [necesse T] fuerit, animas 

vestras pro eo ponatis. 

Scitote fratres cuncti, quod supra omnes 

nos laborat sacerdos. Unusquisque enim 

[etiam Leg.] vestrum suum proprium 

laborem fert ille vero suum et singulos. 

Et ille ideo sicut pro omnibus vobis 

[nobis Leg.], ita et vos omnes pro eo 

summopere laborare debetis id tantum, 

necessitas ut si fuerit, animas vestras pro 

eo ponatis. 

 

                                                 
627

 Ugyanígy járt el a Debreceni kódex scriptora is: fol. 23r–v. 
628

 Mikó: Pszeudo-izidori hamisítványok 163–16Ő. Lásd még fentebb a historiográfiai részben! 
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Láthatjuk, hogy az eredeti kapitulum-beosztást az indexben a Thuróczy-, a 

szövegben pedig a Űudai-kódex rizte meg. Az admonti változat szövegéhez hol az 

egyik, hol a másik kés  középkori kézirat textusa áll közelebb. Még ha fel is merülne, 

hogy a harmadik és negyedik cikkelyeket a Thuróczy-kézirat másolója vonta össze, azt 

egy pillanatig sem hihetjük, hogy a Űudai-kódex szövegét másolva több helyütt 

„helyreállította” volna az eredeti fogalmazást vagy szórendet.  

Utolsóként felhívnánk a figyelmet a Űudai-kódex egy nyilvánvaló másolási 

hibájára. A huszonnegyedik kapitulum címeként ezt olvassuk: De recipiendis 

hospitibus. Az alatta álló szöveg azonban nem ennek cikkelynek a szövege, hanem azé, 

amelyiknek ez után kellene következnie, és amelynek címe mind a többi kéziratban, 

mind pedig a Budai-kódex recapitulatiójában De his qui flagellant sua querentes (cum 

auxiliis alterius). A hibát vagy a 1ő. századi másoló követte el, vagy pedig már az el tte 

fekv  forrásban is így szerepelt. Nem a 18. századi másolatok tévedésér l van szó, 

hiszen a szövegromlást mind a Kollár-féle kópia, mind pedig a Űatthyány-kiadás 

tartalmazza.
629

 

 

  Az el bbi filológiai elemzéssel az volt a célom, hogy bemutassam: Endlicher régi 

– ám kategorikusan soha meg nem cáfolt – feltevése, miszerint a Thuróczy-kódex a 

Budai-kézirat másolata lehet, az istváni törvények alapján nem igazolható, s t, éppen az 

ellenkez jét lehet csak bebizonyítani. Havas László – amint erre már felhívtam a 

figyelmet – Intelmek-kiadásában a két kéziratot szintén két külön hagyomány részének 

tekintette. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a kés bbi kódex két olyan Kálmán-kori 

szövegemléket is tartalmaz, amely az egykor élt esztergomi kanonoknak valószín leg 

nem állt rendelkezésére, aligha gondolhatja bárki, hogy a Thuróczy-kódex forrása Űudai 

János gy jteménye volt.630
  

                                                 
629

 Lásd a Kollár-féle másolat 171. oldalát (a lapok fels  részén futó számozás szerint), és Batthyány: 

Leges ecclesiasticae II. 62., ahol a kiadó utal is az egyértelm  szövegromlásra. 
630

 A Budai-kódex – a 18. századi másolata alapján következtetve – a Kálmán-féle zsidótörvényeket cím, 
és kapitulum-felosztás nélkül tartalmazta. Ezzel ellentétben a Thuróczy-kódex egybeolvasztja ket az ún. 
„zsinati töredékkel” (fol. 102v–103v, vö. Závodszky: Törvények 209.) valamint a második esztergomi 
zsinat kánonjaival, és ezeket együtt „Sequitur űapitulum Űonum” cím alatt hozza (uo. 19ő.). Ugyanígy 
járt el a l csei kódex másolója is, aki e helyütt talán a Thuróczy-kéziratra támaszkodott (err l b vebben 
lásd a 2. fejezetet). Egyes 16. századi gy jtemények (pl. a Gregoriánczi-, a nagyobb Nádasdy-, a 

Festetics-, a Debreceni kódex, stb.) e három szövegegységet szintén együtt szerepeltetik Kálmán „II. 
törvénykönyveként” (ezt vette át a űorpus Juris is), kapitulumokra is felosztják, továbbá ezeket – 

esetenként – címekkel is ellátják. E gy jtemények forrásai – az említett szövegek esetében – mára elt nt 
középkori kódexek lehettek. 
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A két kézirat összevetése során az olvasónak szemet szúrhatott, hogy ebben 

strukturális eltéréseknek is nagy jelent séget tulajdonítottam, ami esetleg 

önellentmondásnak is t nhetett, hiszen korábban éppen a kódexekben foglalt 

törvényszövegek szerkezetének hasonlóságát hangsúlyoztam. Ennek az a magyarázata, 

hogy a részletes összehasonlítás során figyelembe vett „strukturális eltérések” egy-egy 

dekrétumon belül mutatkoznak. Ezek jelent sége az egyes kódexek esetleges 

rokonságának elemzése során valóban nagy, de a kötetek szerkezetében mutatkozó 

hasonlóságokat nem befolyásolják. Érthet bben fogalmazva: például az István-féle 

törvények felosztása a két 1ő. századi kéziratban teljesen megegyezik, és nagyban eltér 

az egyetlen ismert korábbi szerkesztést l. 

 

Az említettek kapcsán tennék még egy rövid kitér t. Régóta közismert, hogy 

István törvényei esetében a 1ő–16. századi kéziratokban szerepel hat olyan (egymást 

követ ) kapitulum, amelyek hiányoznak az admonti kódexb l.631
 Érdekes, hogy hasonló 

jelenséget – holott kimutatható – nem szokás emlegetni az esztergomi zsinatok esetében. 

Ennek oka valószín leg az, hogy a modern szakirodalomban helyet kapott egy komoly 

tévedés. Závodszky kiadásából kit nik, hogy a korábbi zsinat hetvenkét kánonjából – 

amelyek a 12. századi Pray-kódexben szerepelnek – a Thuróczy-kézirat az utolsó négyet 

nem tartalmazza.
632

 Jánosi Monika 197ő-ös doktori disszertációjának végén az egyes, 

11. századi törvényeket tartalmazó kódexeknek a kapcsolatait elemezte, mindenekel tt 

tartalmuk összevetése révén.  is felhívta a figyelmet a Thuróczy-kódexb l hiányzó 

zsinati cikkelyekre, hozzátéve, hogy ez a jelenség – az említetten kívül – csak a 

„nagyobb” Nádasdy- és a Festetics-kódexben mutatható ki.633
 (Utóbb ezt 1978-ban, a 

Szent István törvényeit meg rz  kódexeket bemutató tanulmányában is kiemelte.)634
 A 

zsinati kánonok a négy fenti kéziraton kívül az alábbi kollekciókban maradtak fenn: a 

Budai-, a Gregoriánczi-, a Debreceni és a L csei III. kódexekben.635
 Ezeket átvizsgálván 

egyetlen olyanra sem akadtam, amely a Pray-kódexben ránk maradt változat négy utolsó 

cikkelyét tartalmazná. Ez az eltérés pontosan ugyanolyan jelleg , mint amelyet az 

istváni törvények kapcsán említettem, csak e helyütt a kés bbi kéziratok tartalmaznak 

                                                 
631

 Jánosi: Gondolatok 38.; Jánosi: Törvényalkotás 68–69. 
632

 Závodszky: Törvények 20ő. 
633

 Jánosi: Corpus Juris 147. 
634

 Jánosi: Kódexek 2ő3. – A szerz  az esztergomi zsinatok problematikáját tárgyaló külön 
tanulmányában (Jánosi: Esztergomi zsinatok 26–27.) a jelenségre nem tért ki. 
635

 Lásd Űudai-kódex: a Kollár-féle másolat 93–103. lapjain; Gregoriánczi-kódex fol. 89r–93v; Debreceni 

kódex fol. 38r–39v; L csei III. kódex fol. 19v–20v. – A kéziratok jelzeteit lásd a 2 fejezetben. 
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egységesen négy (egymást követ ) cikkellyel kevesebbet, mint az egyetlen ismert 

korábbi variáns. Ez pedig ismételten olyan sajátosság, amely éppen hogy nem a 

szétszórt, utólag, a 1ő. században, egymástól független, különböz  forrásokból 

összekompilált szöveghagyományra utal, hanem az egész kora Árpád-kori dekretális 

anyag aránylag egységes tradíciójára. 

 

Mindezek után a következ ket kell hangsúlyozni: a Űudai- és a Thuróczy-kódexek 

összeállítói a 1ő. században – két szöveg kivételével – ugyanazokat a törvényeket 

másolták le. Az egyes dekrétumok felépítése és sorrendje – leszámítva az említett 

kivételt – a két kötetben megegyezett. Maguk a szövegek ugyanazokat a jellegzetes 

eltéréseket mutatják fel az ismert korábbi szerkesztésekhez (Admonti és Pray-kódexek) 

képest. 

Részletesebb elemzéssel azonban kimutatható, hogy bizonyos, a dekrétumok 

szerkezetében, valamint magukban a szövegekben felfedezhet  különbségek nem teszik 

lehet vé, hogy a két 1ő. századi kódex között sztemmatikai kapcsolatot tételezzünk fel, 

és közvetlen forrásuk sem lehetett közös. 

Ha e két kéziratot (valamint az egyes kés bbi kódexek textusa alapján feltételezett 

további 1ő. századi, vagy régebbi példányokat) a Corpus Juris összeállítását 

megel z en létrejött 16. századi törvénykollekciók fentebb már ismertetett 

forrásbázisával egybevetjük, nem gondolhatjuk, hogy a 1ő. századi másolók különböz , 

okleveles jelleg , szétszórtan fennmaradt forrásokból tudták összekompilálni a 

legkorábbi dekretális emlékeket. Ennek több okát is megnevezhetjük. Mindenekel tt 

semmiféle jele nincs annak, hogy ekkor – a kés bbiekhez hasonló – szisztematikusan 

felépített dekrétumgy jteményeket állítottak volna össze, vagy erre kísérlet történt 

volna. Másodszor, ha csakugyan szétszórt forrásokból dolgoztak a kötetek másolói, 

mivel magyarázzuk a közöttük látott rengeteg hasonlóságot? Végül, de nem 

utolsósorban, ha a korban Zsigmond uralkodását megel z en kiadott dekrétumok szinte 

mind ismeretlenek voltak, hogyan maradhattak volna fenn éppen a legkorábbi 

törvények? 

Mindezek az ellentmondások egyféleképpen oldhatók fel. Mégpedig úgy, ha 

elfogadjuk a korábban már sejtésként felvetett elképzelésemet arról, hogy e szövegek 

nem külön-külön, hanem – egy id  után – együtt hagyományozódtak. Hogy ez mikortól 

volt így, arra nézvést csak feltevéseink lehetnek, amelyeket alább még ismertetek. A 1ő–

16. századi kéziratok alapján kimutatható komoly szövegszerű eltérések is arra utalnak, 
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hogy a tradíció gyökerét nem az 1Ő00-as években kell keressük. A három régen élt szent 

király törvényeit rz  tekintélyes hagyománynak számos másolata lehetett. Ez 

megmagyarázza azt, hogyan maradhattak ismertek évszázadokkal kés bb, nemkülönben 

választ ad a kódexek tartalmának hasonlóságára, továbbá megkímél attól is, hogy a 1ő. 

században valamiféle spontán törvénygy jtést feltételezzük, amely azonban – felettébb 

különös módon – csupán a 11. századi jogalkotás emlékeire irányult volna. 

 

III. A törvények egységes hagyományának eredete 

 

Az maradt hátra, hogy megpróbáljuk kitalálni, mikor alakulhatott ki az a gyakorlat, hogy 

a három uralkodó nevéhez kapcsolt határozatokat együtt kezdték másolni. Ezzel 

kapcsolatban állást foglalni igen kockázatos, hiszen semmilyen szövegemlék nem áll 

rendelkezésünkre.  

A filológia talaját elhagyva terminus post quemként László szentté avatását 

lehetne megjelölni. Két dolog támaszthatja ezt alá. Az egyik, hogy e korai törvények 

számos másolatát és évszázadokon keresztüli fennmaradását jogi szempontokkal 

semmiképp nem magyarázhatjuk. Elegend , ha csupán a bennük leírt társadalmi 

kategóriák gyors differenciálódására és átalakulására utalunk.636
 Logikus magyarázatnak 

az t nik, hogy a szövegeknek a törvényhozó személye, majd egy id  múltán régiségük 

kölcsönzött tekintélyt.637
 A másik, hogy Jánosi Monika szerint a László-féle törvények 

(a 15–16. századi kódexekb l ismert), három könyvre osztott formájukat talán III. Űéla 

korában nyerték el.638
 Űiztosabb adatnak t nik III. András 1290. évi törvényének egy 

cikkelye, amely elrendeli, hogy „a termények tizedét a szent királyok törvényei szerint 

kell fizetni.”639
 Ismeretes, hogy a dézsmafizetésr l mind István, mind pedig László 

                                                 
636

 A törvények recepciójára vonatkozóan alig-alig történtek kutatások. Ennek egyik oka minden 
bizonnyal a XI–XII. századi okleveles anyag igen csekély mivolta. Kálmán zsidótörvényével (azon belül 
is a cartula sigillatával) kapcsolatban mindenképp megemlítend  Kumorovitz Űernát két tanulmánya: 
Kumorovitz: Írásbeliség 8–9. és Kumorovitz: Pecsétes cartula. Utóbbi tanulmányban lásd különösen 86–
87., ahol a szerz  bizonyítani tudta a törvény gyakorlati alkalmazását a XII. század els  felében. Kés bbi 
adatok nem álltak rendelkezésére, és végkövetkeztetése is úgy szólt, hogy „bizonyára nem sokáig” volt 
divatban a cartula sigillata használata (uo. 9Ő.). Vö. még Bertényi: Kálmán király „zsidótörvénye”. 
637

 Vö. Tringli: Szent királyok szabadsága. Különösen 8Ő1–845. 
638

 Jánosi: Zsinati határozatok 10.; Jánosi: Törvényalkotás 128. 
639

 „Item decimas frugum secundum statuta sanctorum regum solvere teneantur [...].”, lásd DRMH I. ŐŐ. 
és 112. Hasonló formula szerepel IV. László ún. „kun törvényének” els  variánsában is: „Primo quidem 
iuravimus [...], quodque constituciones et decreta sanctorum regum progenitorum nostrorum [...] 

inviolabiliter servaremus.”, lásd Marczali: Enchiridion 176. 
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király rendelkezett.640
 Ugyan a 13. század végi dekrétum már egészen más terminológiát 

használ, és más jelleg ek a cikkelyben foglalt határozatok is, mint a 11. századi 

szövegekben, de arra kétségtelen bizonyíték, hogy mindkett  ismert volt a korban, és 

együtt is tartották ket számon. 

Ez utóbbi példa azt természetesen nem igazolja, hogy a korban a Kálmán-féle 

dekrétumok is a „szent királyok” törvényeinek hagyományához köt dtek. űsakhogy a 

13. századból már lehet arra vonatkozó adatot találni, hogy Kálmán alakja ekkorra 

részben összefonódhatott a két 11. századi uralkodóéval. Legalábbis ezt vetíti elénk 

Rogerius Siralmas Énekének els  fejezete, amelyben a szerz  IV. Űéla király szent 

el djei között István, Imre és László mellett Kálmánt is felsorolja.
641

 

Mindezek persze pusztán óvatos találgatások. A vizsgált törvények régt l fogva 

egységes tradícióját alátámasztó filológiai érvek ezeknél sokkal er sebbek. Zárásképpen 

még egy ilyen jelleg  adatra szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig úgy, hogy az 

egész problematikát fordított perspektívából vesszük szemügyre. A három uralkodó 

neve alatt fennmaradt határozatokat rz  hagyomány izoláltan maradt fenn, ahhoz utóbb 

egyetlen más király rendelkezéseit sem másolták hozzá. Nem gondolhatjuk – magam 

legalábbis nem hiszem –, hogy Kálmán halála és az Aranybulla kiadása között eltelt 

több mint száz évben egyetlen uralkodó sem hozott törvényeket, ahogyan az is 

valószín tlen, hogy IV. Űéla három évtizedes országlás után, néhány évvel a halála el tt 

adta volna ki – egyetlen – dekrétumát. Ezek a feltételezett törvények alighanem kevés 

példányban készültek, el bb-utóbb hatályukat vesztették, majd annak rendje és módja 

szerint el is vesztek. űsupán néhány 13. századi uralkodótól maradt fenn szerencsés 

módon egészen napjainkig egy-egy dekrétum szövege. Ezek közé tartozik az Aranybulla 

1231-es megújítása, IV. Űéla 1267-es dekrétuma, IV. László és III. András törvényei. 

Azért hangsúlyozom, hogy szerencsés módon maradtak fenn, mert ezeket a 

dekrétumokat csak a 18. században, a levéltárak szisztematikus átkutatásakor fedezték 

fel.
642

 A 16. században azonban láthatólag mit sem tudtak róluk. Az Árpád-kori 

                                                 
640

 Závodszky: Törvények 1ő6., 16Ő–165. – A törvénycikkelyek IV. László-kori ismertségére hoz példát 
Solymosi: Űortizedfizetés 316. 
641

 „Űela rex [...] inter principes űhristianos zelator katholice fidei nosceretur, ad instar progenitorum 
suorum Stephani, Emerici, Ladislai et űolomani regum, qui sanctorum cathalogo sunt ascripti [...].” – 

Rogerius 552. 
642

 Az Aranybulla 1231-es megújításának szövegét Kovachich Márton György adta ki, lásd Kovachich: 

Vestigia 98–122., vö. Kovachich: Lectiones variantes 17., DRMH I. 102. – IV. Űéla 1267-es dekrétuma, 
amely – eredeti formájában – az esztergomi káptalan levéltárában maradt fenn, és amely akkor vált 
ismertté, amikor az oklevelet a kanonokok – több másik törvénypéldánnyal együtt – az újonnan alapított 
Archivum Regninek átadták, lásd a regnicoláris levéltár régi elenchusainak err l tanúskodó feljegyzéseit: 
MNL OL N 41 Fasc. Ű., az oklevél (mai jelzete: DL 622., vö. Szentpétery – Borsa  I. 1őŐ7. sz.) hátlapján 
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jogalkotás ekkor valójában csupán a három 11. századi király hagyatéka, a „szent 

királyok törvényei”, hiszen – mint láttuk – ekkor az Aranybullát is csupán Mátyás 

átiratából ismerték. E három 11. századi uralkodónk dekrétumai tehát a Corpus Jurison 

belül egy önálló, régi hagyomány emlékei, ezért is indokolt ket külön egységként 

vizsgálni. Hogy a tradíciónak, amely a „szent királyok törvényeit” fenntartotta, mekkora 

a jelent sége, azt különösen akkor értjük meg, ha felfigyelünk arra, hogy a 16. századi, a 

valamivel több mint öt évszázada fennálló Magyar Királyság törvényhozását 

reprezentáló – és a Corpus Juris alapját is képez  – kéziratos dekrétumgy jteményekb l 

háromszáz év jogalkotásának emlékei teljes egészében hiányoztak. 

 

                                                                                                                                                         
olvasható ceruzával írt jegyzetet, továbbá Kovachich: Vestigia 1ŐŐ., a szöveg – els  – kiadása után 
olvasható kommentárját, ill. DRMH I. 10ő. – IV. László két, 1279-ben kelt törvényét szintén a 18. 
században adták ki el ször, vö. Szentpétery – Borsa II. 2962., 3000. sz., DRMH I. 131–132. – III. András 
1290-es dekrétumát a gyulafehérvári káptalan egy évvel kés bbi átiratából Kovachich publikálta 181ő-

ben, egy, fia neve alatt megjelentetett munkájában, vö. Kovachich: Notitiae 212–213., Szentpétery – Borsa  

II. 3705. sz., DRMH I. 109. – III. András 1298-as törvényét egy, nem sokkal ezután kiadott királyi tanácsi 
határozattal, valamint az Aranybullával együtt I. Ulászló király írta át 1ŐŐ0-ben kelt dekrétumában. Err l 
a törvényr l sem volt azonban már tudomásuk a 16. századi kódexek összeállítóinak, így természetesen a 
űorpus Jurisból is kimaradt. Az egyetlen eredeti példányt a 18. században fedezték fel, III. András 
törvényét és a királyi tanácsi határozatot (egy dekrétumként) els ként Kovachich: Supplementum I. 89–
192. jelentette meg (vö. még DRMH I. 11Ő. is). A királyi tanácsi határozat újabb kiadását lásd DRH 
1301–1457 387–396., vö. még uo. 309., 311., valamint DRMH I. 71–75. és 13Ő–138. 
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Záró megjegyzések 

 

 

Mindaz, amit eddig a disszertácóban tárgyaltam, valamilyen módon a Corpus Jurisszal 

vagy a 16. századi hazai jogkodifikációval állt kapcsolatban. Zárásképpen nem 

szokványos összefoglalást akarok írni, hiszen a f  eredményeket minden fejezet végén 

kiemeltem, így ezek újbóli ismertetésének legfeljebb egy szemináriumi dolgozatban 

volna helye. Ezért inkább arra hozok egy példát, hogy a kora újkori kéziratos 

törvénygy jtemények egyes szövegei középkori országgy lések eddig ismert történetét 

is átírhatják. 

Amikor az 1ő1Ő. évi parasztháború véget ért, II. Ulászló király országgy lést 

hívott össze október 18-ra, Szent Lukács napjára, a Pest melletti Rákos-mez re. A diéta 

a Jagelló-kor többi ismert országgy léséhez képest hosszú ideig, harminchárom napig 

ülésezett. A congregatio végén egy 71 cikkelyb l álló törvényt fogadtak el, amelyet a 

király november 19-én szentesített. Eddig legalábbis ezt gondoltuk.
643

 

Az országgy lés tárgyalásairól több követjelentés is tudósított. Ezeknél azonban 

jóval fontosabb egy, a tárgyalások során készített törvénytervezet vagy fogalmazvány. 

Ennek tartalma jelent sen eltér a dekrétum végleges változatától. Ennek megfelel en a 

forrás kiadói a tervezet szövegét a hivatalos törvény textusával párhuzamba állítva 

nyomtatták le.644
 A fogalmazvány azonban datálatlan, így keletkezését logikus módon a 

diéta idejére tehették. A forrás egy, a disszertációban is bemutatott 

törvénygy jteményben marad fenn.645
 

Magam nemrégiben a nevezetes dekrétum egy újabb változatára találtam rá egy 

másik kora újkori törvénygy jteményben. Mivel a kéziratot nem Magyarország területén 

rzik, tartalmát csak fotómásolatból ismerem, így a disszertációban külön nem 

ismertettem. Az új törvényváltozatról jelent sége okán önálló tanulmányt írtam, 

amelynek most csak a dolgozat szempontjából fontos eredményeire térek ki röviden.646
 

A kéziratban foglalt változat szövegében sem az említett tervezettel, sem a 

hivatalos változattal nem egyezik meg, hanem a kett  között képez átmenetet. 

                                                 
643

 Kivéve Kubinyi Andrást, aki egy 1ő1ő júliusában kelt levélb l arra következtetett, hogy a 
törvénykönyvet antedatált oklevélbe foglaltan csak 1ő1ő júliusa után adhatták ki. – Kubinyi: Jagelló-kori 

magyar állam 292.; Kubinyi: Werb czy 7Ő. 
644

 Mon. Rust. 247–283. (202. sz.) 
645

 A kamarai számvev ség 1ő72 és 1ő7Ő között összeállított egykori kódexében. Lásd a második 
fejezetet. 
646

 Mikó: Az 1ő1Ő. évi törvénykönyv. 
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Számunkra legfontosabb, hogy a szöveg végén álló, a kiállítás dátumát és a méltóságsort 

is tartalmazó conclusio ugyanakkor a végleges variánssal megegyezik. Ennek 

megfelel en a szöveg kelte 1ő14. november 19-e, tehát az országgy lés zárónapja.  

Azzal eddig is tisztában volt a jogtörténeti kutatás, hogy az országgy lési 

dekrétum szövegét minden esetben a királyi kancellária öntötte végleges formába, 

méghozzá a diéta zárulta után. Magától értet dik – és bár középkori forrás nincsen rá, 

kora újkori példákkal könnyen igazolható –, hogy a preambulum és a conclusio szövegét 

csak akkor fogalmazták meg, és illesztették a szöveg élére, illetve végére, azt  mintegy 

„hivatalossá” téve, amikor a határozatokat végérvényesnek nyilvánították. Mivel az 

újonnan felfedezett variáns szövege az azonos conclusio mellett a végleges változatéval 

tökéletesen megegyez  preambulumot is tartalmaz, els ként ad a kezünkbe kétségtelen 

bizonyítékot arról, hogy a tárgyalások – legalábbis a királyi tanácsban – az országgy lés 

zárulta után még hosszasan zajlottak, és el ször egy, a kés bbi végleges verziótól 

nagyban eltér  szöveget fogadtak el. Erre legvalószín bben 1ő1Ő decemberében, esetleg 

1ő1ő januárjának elején került sor, tehát jóval a diéta feloszlása után. Jóllehet a 

kancellária e változatot hivatalos formába öntötte, egyel re pontosan meg nem 

határozható okból, az „utolsó pillanatban” mégsem került sor a kiadására. A végleges 

változatból minden olyan cikkelyt kihagytak, amelyek egy választott országos 

f kapitány jogkörét és feladatait írták körül, és amelyek ebben a korábbi verzióban még 

szerepeltek. Jóllehet ennek politikatörténeti okai további vizsgálatra szorulnak, 

maguknak a szövegeknek az összehasonlításából is kiderül, hogy a törvény végs  

alakjában legkorábban 1ő1ő februárjában készülhetett el. Űarta Gábor megfigyelése, 

mely szerint „33 napon (akkor még rendkívül nagy id  egy diéta számára) gy zködték 

egymást a törvényhozók, míg munkájuk eredményre vezetett”,647
 úgy módosítandó, 

hogy 33 nap tárgyalás sem vezetett eredményre, hiszen az országgy lés zárulta után 

még hónapokig zajlottak a határozatok körüli viták a királyi tanácsban. A 16. század 

végér l való kéziratban meg rz dött másolat tehát mind az adott diéta történetére, mind 

pedig általában a dekrétumok szerkesztésének folyamatára nézve kivételes forrás.  

 

                                                 
647

 Barta: Parasztháború 232. 
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Könyvtári és levéltári rövidítések jegyzéke 

 

 

 

 

EK = Egyetemi Könyvtár (Űudapest) 
 

MNL OL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (Űudapest) 
 DF = Diplomatikai Fényképgy jtemény 

 DL = Diplomatikai Levéltár 
 E 102 = Magyar Kamara regisztratúrája, Officium archivi regni Hungariae űameralis 

E 211 = Magyar Kamara Archívuma, Lymbus 

 I 7 = Űécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok, a Haus-, Hof- und Staatsarchiv 

kéziratai közül átadott magyar vonatkozású kéziratok 

 N Ő1 = Regnicolaris Levéltár, Archivum Regni, Lad. E. (Elenchi actorum) 
 N Őő = Regnicolaris Levéltár, Archivum Regni, Lad. H. (Privilegia, recte articuli) 
 N 120 = Regnicolaris Levéltár, Archivum Regni, Acta diaetalia 

 P 108 = űsaládi levéltárak, herceg Esterházy-levéltár 
 

MTAK = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (Űudapest) 
 

ÖStA, HHStA = Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Wien) 

 Allg. Urkundenreihe = Allgemeine Urkundenreihe 

 UA = Ungarische Akten 

 

OSzK = Országos Széchényi Könyvtár (Űudapest) 
 OSzKK = Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára 

 

ÖNŰ = Österreichische Nationalbibliothek (Wien) 
 

 

Forrás- és irodalomjegyzék 

 

 

Adatbázis = űollectio Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország levéltári 
forrásainak adatbázisa. Szerk. Rácz György. Internetes kiadás (DL-DF 5.1) 2009. 

 

Almási: Respublica litteraria = Almási Gábor: A respublica litteraria és a császári udvar a 16. 
század második felében. Aetas 20. (2005) 5–37. 

 

ÁÚO = Árpádkori új okmánytár – Codex Diplomaticus Arpadianus Continuatus. I–XII. 

Közzéteszi Wenzel Gusztáv. Pest, 1860–1874. 

 

Bakács: Dicalis összeírások = Bakács István: A dicalis összeírások. In: A történeti statisztika 
forrásai. Szerk. Kovacsics József. Űudapest, 19ő7. ő1–81. 

 

Balogh: Libellus = Libellus de institutione morum. Praefatus est, textum recensuit, 

annotationibus instruxit Iosephus Balogh. In: SRH II. 611–627. 
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Barta: Egy sikertelen humanista = Barta Gábor: Egy sikertelen humanista a 16. században 
(Tranquillo Andreis). In: Az értelmiség a 16–17. században. Szerk. Zombori István. Szeged, 
1988. 61–76. 

 

Barta: Parasztháború  = Barta Gábor – Fekete-Nagy Antal: Parasztháború 1ő1Ő-ben. 

Budapest, 1973. 

 

Bartoniek: Admonti kódex = Bartoniek Emma: Szent István törvényeinek XII. századi 
kézirata. Az Admonti kódex. Űudapest, 193ő. – Új kiadása Györffy György tanulmányával 
kib vítve 1988-ban jelent meg Űudapesten. A disszertációban erre az új kiadásra hivatkozom. 
 

Bartoniek: Chronicon Knauzianum = Chronicon Knauzianum et chronica minora eidem 

coniuncta. Praefata est, textum recensuit, annotationibus instruxit Emma Bartoniek. In: SRH 

II. 321–345. 

 

Bartoniek: Codices = Emma Bartoniek: Codices latini medii aevi. (A Magyar Nemzeti 

Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának címjegyzéke. XII. űodices manu scripti latini.) 
Budapestini, 1940. 

 

Bartoniek: Fejezetek = Bartoniek Emma: Fejezetek a XVI–XVII. századi magyarországi 
történetírás történetéb l. (Kézirat gyanánt.) Sajtó alá rendezte Ritoókné Szalay Ágnes. 

Budapest, 1975. 

 

Batthyány: Leges ecclesiasticae = Ignatius de Batthyán: Leges ecclesiasticae regni Hungariae. 

I–III. Albae-Carolinae–Claudiopoli, 1785–1827. 

 

Bertényi: Kálmán király „zsidótörvénye” = Bertényi Iván: Kálmán király „zsidótörvénye” és 
az ún. „írásreakció kora”. In: U : A címertan reneszánsza. Tanulmányok. Űudapest, 2010. 
397–Ő03. (A tanulmány els  megjelenése: Az Országos Rabbiképz  Intézet Évkönyve. Szerk. 
Schweitzer József. Űudapest, 199ő. 1Ő3–152.) 

 

Béli: Jogtörténet = Béli Gábor: Magyar jogtörténet. Tradicionális jog. (Dialógus űampus 
Tankönyvek) Űudapest–Pécs, 2009. 
 

Benda: Kronológia = Magyarország történeti kronológiája. A kezdetekt l 1970-ig. I–IV. 

F szerk. Űenda Kálmán. Űudapest, 1983. 
 

Benda – Péter: Országgy lések = Benda Kálmán – Péter Katalin: Az országgy lések a kora 
újkori magyar történelemben. (El adások a Történettudományi Intézetben 6.) Űudapest, 1987. 
 

Bérenger – Kecskeméti: Országgy lés és parlamenti élet = Jean Bérenger – Kecskeméti 
Károly: Országgy lés és parlamenti élet Magyarországon 1608–1918. Budapest, 2008. 

 

Binius: Concilia = Severinus Binius: Concilia generalia et provincialia (etc.). I–IX. Coloniae 

Agrippinae, 1618. 

 

Bogdándi: Erdélyi központi bíráskodás = Bogdándi Zsolt: Az erdélyi központi bíráskodás 
kialakulása és f bb jellegzetességei. In: Máthé: Werb czy 117–139. 

 

Bónis: István király = Bónis György: István király. Űudapest, 19ő6. 
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Bónis: Jogtudó értelmiség = Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács el tti 
Magyarországon. Űudapest, 1971. 
 

Bónis: Önállóság = Bónis György: Szent István törvényének önállósága. Századok 72. (1938) 
433–487. 

 

Boreczky: Thuróczy-krónika = Boreczky Anna: Magyar királyok elfeledett képmás-sorozata a 

Thuróczy-krónika egy XV. századi kéziratos példányában. In: Az Egyetemi Könyvtár 
Évkönyvei XIV–XV. Budapest, 2011. 373–392. 

 

Boross: Pozsonyi humanista kör = Boross Klára: A pozsonyi humanista kör könyvei az 
Egyetemi Könyvtár antikva-gy jteményében. In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII. 
Budapest, 2007. 157–185. 

 

Borovszky: Pozsony vármegye = Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. 
Pozsony vármegye. Űudapest, é. n. 
 

Borsa: Megyei levéltári fondképz dés = Borsa Iván: Megyei levéltári fondképz dés a 1Ő. 
században. In: Európa vonzásában. Emlékkönyv Kosáry Domokos 80. születésnapjára. Szerk. 
Glatz Ferenc. Budapest, 1993. 37–43. 

 

Borsa: Hess nyomtatványainak papírja = Borsa Gedeon: Hess nyomtatványainak papírja és 
kötése. Magyar Könyvszemle 10ő. (1989) 1–19. 

 

Borzsák: Sambucus = Borzsák István: Sambucus könyvtárának űopernicusa Debrecenben. In: 

U : Dragma. Válogatott tanulmányok I. Űudapest, 199Ő. 31Ő–319. 

 

Briquet: Les filigranes = Charles-Moïse Briquet: Les filigranes. Dictionaire historique des 

marques des papier des leurs apparition vers 1282 jusqu’en 1600. I–IV. Genève, 1907.  

 

Buberl: Die illuminierten Handschriften = Paul Buberl: Die illuminierten Handschriften in 

Steiermark. 1. Teil: Die Stiftsbibliotheken zu Admont und Vorau. (Beschreibendes 

Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich Ő.) Leipzig, 1911. 
 

Bunyitay: Váradi püspökség = Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapításától a 
jelenkorig. I–IV. Nagyvárad–Debrecen, 1883–1935. 

 

C. Tóth: Kamarahaszna = C. Tóth Norbert: Vas megye 1Ő27. évi „adókerül i” és a 
kamarahaszna adminisztrációja. Vasi Szemle 64. (2010) 670–684. 

 

C. Tóth: Nádori cikkelyek = C. Tóth Norbert: A nádori cikkelyek keletkezése. In: Rendiség és 
parlamentarizmus Magyarországon a kezdetekt l 1918-ig. Szerk. Dobszay Tamás et al. 
Budapest, 2013. 36–45. 

 

C. Tóth: Országgy lések 1ő10-ben = C. Tóth Norbert: Az út Tatáig. Országgy lések 1ő10-

ben. In: A diplomácia válaszútján. ő00 éve volt Tatán országgy lés. Szerk. László János. 
(Annales Tataienses 4.) Tata, 2010. 9–28.  
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C. Tóth: Szabolcs megye = C. Tóth Norbert: Szabolcs megye m ködése a Zsigmond-korban. 

Nyíregyháza, 2008. 
 

C. Tóth: Tolnai országgy lés = C. Tóth Norbert: Az 1ő01. évi tolnai országgy lés. Adatok a 
királyi adminisztráció m ködéséhez. Századok 1Ő3. (2009) 1Őőő–1481. 

 

Chron. Hung. = Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum. Vol. I. Textus. Edd. Elisabeth 

Galántai – Julius Kristó. Űp. 198ő. Vol. II/1–2. űommentarii. Edd. Elemér Mályusz – Julius 

Kristó. Űudapest, 1988. 
 

Csánki = Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I–V. Az I–III. és az V. 
kötetet összeállította űsánki Dezs , a IV. kötetet összeállította Fekete Nagy Antal. (A 
Hunyadiak kora Magyarországon) Űudapest, 1890–1941. 

 

Csapodi: Catalogus = Csaba Csapodi: Catalogus collectionis codicum Latinorum et 

Graecorum. K 393 – K ő00. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának 
Katalógusai 16.) Űudapest, 198ő. 
 

Csapodi: Corvinian Library = Csaba Csapodi: The Corvinian Library. History and Stock. 

Budapest, 1973. 

 

Csizmadia: Jogtörténet = Magyar állam- és jogtörténet. Szerk. űsizmadia Andor. Űudapest, 
1997

8
 

 

Csizmadia: Previous Editions = Andor Csizmadia: Previous Editions of the Laws of Hungary. 

In: DRMH I. XVII–XXXIII. 

 

Csóka: Törvénykönyv = Csóka J. Lajos: Az els  magyar törvénykönyv keletkezéstörténete. 
In: Jogtörténeti Tanulmányok III. Szerk. űsizmadia Andor. Budapest, 1974. 153–175. 

 

Degré: Négyeskönyv = Degré Alajos: A Négyeskönyv perjogi anyaga. (Az Illés Szeminárium 
Kiadványai 3.) Űp. 193ő. 
 

Domanovszky: Űudai Krónika = Domanovszky Sándor: A Űudai Krónika. Századok 36. 
(1902) 615–630., 729–752., 810–831. 

 

Domanovszky: Chronicon = Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. Praefatus est, textum 

recensuit, annotationibus instruxit Alexander Domanovszky. In: SRH I. 217–505. 

 

Domanovszky: Chronicon Monacense = Chronicon Monacense. Praefatus est, textum 

recensuit, annotationibus instruxit Alexander Domanovszky. In: SRH II. 57–86. 

 

Domanovszky: Dubnici Krónika = Domanovszky Sándor: A Dubnici Krónika. Századok 33. 
(1899) 226–256., 342–355., 411–451. 

 

Domanovszky: Interpolationen = Sándor Domanovszky: Die Interpolationen der Wiener 

Ungarischen Bilderchronik. Ungarische Rundschau 1. (1912) 771–799. 

 

Domanovszky: Kézai = Domanovszky Sándor: Kézai Simon mester krónikája. 
Forrástanulmány. Űudapest, 1906. 
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Domanovszky: Pozsonyi Krónika = Domanovszky Sándor: A Pozsonyi Krónika és a kisebb 
latin nyelv  prózai szerkesztések. Századok 39. (190ő) 397–419., 518–547. 

 

Domanovszky: Závodszky-recenzió = Domanovszky Sándor: „A Szent István, Szent László és 
Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Írta: Závodszky Levente. 

Űudapest, 190Ő.” Recenzió. Századok 39. (190ő) ő60–563. 

 

Dominkovits: Adatok = Dominkovits Péter: Adatok Sopron város 16. századi 
országrendiségének kutatásához (1ő26–1538). Soproni Szemle 62. (2008) 134–136. 

 

DRMH = The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary – Decreta Regni mediaevalis 

Hungariae. I–V. Ed. János M. Űak et al. Idyllwild űA, 1989–2012.  

 

DRH 1301–1457 = Decreta regni Hungariae – Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1301–
1Őő7. Edd. Franciscus Döry – Georgius Űónis – Vera Űácskai. (Publicationes Archivi 

Nationalis Hungarici II. Fontes 11.) Budapest, 1976. 

 

DRH 1458–1490 = Decreta regni Hungariae – Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1458–
1Ő90. Edd. Franciscus Döry – Georgius Űónis – Geisa Érszegi – Susanna Teke. (Publicationes 

Archivi Nationalis Hungarici II. Fontes 19.) Budapest, 1989. 

 

Dvořáková: A lovag és királya = Daniela Dvořáková: A lovag és királya. Stiborici Stibor és 
Luxemburgi Zsigmond. Képek és történetek egy középkori magyar nemes életéb l. Ford. 

GARAJSZKI Margit et al. Pozsony, 2009. 

 

Eckhart: Jogtörténet = Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Szerk. Mezey 
Űarna. (Millenniumi Magyar Történelem. Historikusok) Űudapest, 2000. 
 

Egyháztörténelmi emlékek = Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából. I–
V. Szerk. Bunyitay Vince et al. Budapest, 1902–1912. 

 

Ember: Újkori magyar közigazgatás = Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története 
Mohácstól a török ki zéséig. (Magyar Országos Levéltár Kiadványai III. Hatóság-és 
Hivataltörténet 1.) Űudapest, 19Ő6. 

 

Endlicher: Gesetze = Stefan Endlicher: Die Gesetze des Heiligen Stefan. Ein Beitrag zur 

ungarischen Rechtsgeschichte. Wien, 1849. 

 

Endlicher: Monumenta = Stephanus Ladislaus Endlicher: Rerum Hungaricarum monumenta 

Arpadiana. Sangalli, 1849. 

 

Engel: Archontológia = Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457 I–II. 

(História Könyvtár – Kronológiák, adattárak ő.) Űudapest, 1996. 
 

Engel: Kamarahaszna = Engel Pál: Kamarahaszna-összeírások 1Ő27-b l. (Új Történelmi Tár 
2.) Budapest, 1989. 

 

Engel: Királyi emberek = Engel Pál: Királyi emberek Valkó megyében. In: U : Honor, vár, 
ispánság. Válogatott tanulmányok. Szerk. űsukovits Enik . Űudapest, 2003. ő78–599. 
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Engel: Királyi hatalom = Engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-

korban. (Értekezések a történeti tudományok köréb l 83.) Űudapest, 1977. 
 

Engel – C. Tóth: Itineraria = Királyok és királynék itineráriuma (1382–1438). Szerk. Engel 

Pál – ű. Tóth Norbert. (Segédletek a középkori magyar történelem tanulmányozásához 1.) 
Budapest, 2005. 

 

EOE = Erdélyi Országgy lési Emlékek – Monumenta comitialia regni Transylvaniae. I–XXI. 

Szerk. Szilágyi Sándor. Űudapest, 1876–1899. 

 

Erdő: Egyházjog = Erdő Péter: Az egyházjog forrásai. Történeti bevezetés. (Űibliotheca 
Instituti Postgradualis Iuris űanonici Universitatis űatholicae de Petro Pázmány nominatae. 
Egyház és jog 3.) Űudapest, 1998. 
 

Erdő: Egyházszervezés = Erdő Péter: A Szent István-i egyházszervezés és európai háttere. In: 
U : Egyházjog a középkori Magyarországon. Űudapest, 2001. 173–181. 

 

Érszegi: Andreanum = Érszegi Géza: The Andreanum, 1224. The first known legal 

framework of regional self-administration. Budapest, 2004. 

 

Érszegi: Aranybulla = Érszegi Géza: Az Aranybulla. Fejér Megyei Történeti Évkönyv 6. 
(1972) 5–26. 

 

Érszegi: Korai törvényeink = Érszegi Géza: Korai törvényeink hagyományozódása. In: 
Államalapítástól egyetemalapításig. Tudományos közlemény Szent István koronázásának 
1010., az Óbudai Egyetem újjáalapításának 600 évfordulója alkalmából. Szerk. Gáti József. 
Budapest, 2012. 243–255. 

 

Fallenbüchl: Tisztségvisel k = Fallenbüchl Zoltán: Állami (királyi és császári) 
tisztségvisel k a 17. századi Magyarországon. Adattár. Űudapest, 2002. 
 

Fejér – Rácz – Szász: Űáthory Zsigmond = Űáthory Zsigmond királyi könyvei. 1ő82–1602. 

Szerk. Fejér Tamás – Rácz Etelka – Szász Anikó. (Erdélyi Történelmi Adatok 7.) Kolozsvár, 
2005. 

 

Fraknói: Werb czy = Fraknói Vilmos: Werb czy István. 1Őő8–1őŐ1. (Magyar Történeti 
Életrajzok) Űudapest, 1899.  
 

G. M.: A keszthelyi törvénygy jtemény = G. M.: A keszthelyi törvénygy jtemény. Századok 
32. (1898) 363–370. 

 

Galavics: Mossóczy = Galavics Géza: Személyiség és reneszánsz portré. Ismeretlen 
magyarországi humanista-portré: Mossóczy Zakariás arcképe. In: űollectanea Tiburtiana. 
Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szerk. Galavics Géza – Herner János – Monok 

István. Szeged, 1990. Ő01–418. 

 

Garády: Türk Dániel = Garády: Türk Dániel naplója. Századok ő. (1871) 12–30. 
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Gerics: Domanovszky = Gerics József: Domanovszky Sándor az Árpád-kori krónikakutatás 
úttör je. In: Gerics: Egyház, állam és gondolkodás 8–22. 

 

Gerics: Egyház, állam és gondolkodás = Gerics József: Egyház, állam és gondolkodás 
Magyarországon a középkorban. (METEM-könyvek 9.) Űudapest, 199ő. 
 

Gerics: Pseudo-Isidorus = Gerics József: A Pseudo-Isidorus-gy jtemény szövegei és a 11. 
század els  felének magyarországi társadalmi ideológiája. (Válasz Kristó Gyulának). Magyar 
Könyvszemle 101. (198ő) 1ő9–170. 

 

Gerics: Szent István = Gerics József: Az állam- és törvényalkotó Szent István. In: Gerics: 
Egyház, állam és gondolkodás ő1–61. 

 

Gombos: Catalogus fontium = Albinus Franciscus Gombos: Catalogus fontium historiae 

Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium ab anno Christi DCCC ad 

usque ad annum MCCCI. I–IV. Budapestini, 1937–1943. 

 

Gooss: Staatsverträge = Roderich Gooss: Österreichische Staatsverträge. Fürstentum 
Siebenbürgen. (1ő26–1690). (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte 
Österreichs 9.) Wien, 1911. 
 

Gulyás: Álnév lexikon = Gulyás Pál: Magyar írói álnév lexikon. Budapest, 1978. 

 

Gyöngyössy: Kamara haszna = Gyöngyössy Márton: A kamara haszna a kés  középkorban. 
In: Pénztörténet – Gazdaságtörténet. Tanulmányok Űuza János 70. születésnapjára. Szerk. 
Űessenyei József – Draskóczy István. Űudapest–Miskolc 2009. 141–152. 

 

Györffy: István király = Györffy György: István király és m ve. Űudapest, 1977. 
 

Györffy: störténet = Györffy György: Krónikáink és a magyar störténet. Régi kérdések – új 
válaszok. Űudapest, 1993. 
 

H. Németh: Szabad királyi városi rang = H. Németh István: A szabad királyi városi rang a 
kora újkorban. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 1. (2006) 109–122. 

 

H. Németh: Várospolitika és gazdaságpolitika = H. Németh István: Várospolitika és 
gazdaságpolitika a 16–17. századi Magyarországon. (A fels -magyarországi városszövetség.) 
I–II. (Doktori Mestermunkák) Űudapest, 200Ő. 
 

Haebler – Schunke: Rollen und Plattenstempel = Konrad Haebler – Ilse Schunke: Rollen und 

Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts. I–II. Leipzig, 1928–1929. 

 

Hajnóci: L cse = Hajnóci R. József: L cse szabad királyi város levéltárának 
tartalomjegyzéke. L cse, 190Ő. 
 

Hamza: Werb czy = Tanulmányok Werb czy Istvánról – Studien über István Werb czy. 
Szerk. Hamza Gábor. (Magyar Fels oktatás Könyvek 21.) Űudapest, 2001.  
 

Harduinus: Conciliorum collectio = Joannes Harduinus: Conciliorum collectio (etc.). I–XI. 

Parisiis, 1715. 
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Havas: Intelmek = Sancti Stephani regis primi Hungariae Libellus de institutione morum. – 

Szent István: Erkölcstanító könyvecske avagy Intelmek. Ed. Ladislaus Havas. (AΓAΘA 
Series Latina II.) Debrecini, 2004. 

 

Házi: Pozsony = Házi Jenő: Pozsony vármegye középkori földrajza. (űsallóközi Kiskönyvtár) 
Pozsony, 2000. 

 

Heinzer: Klosterreform = Felix Heinzer: Klosterreform und mittelalterliche Buchkultur im 

deutschen Südwesten. (Mittellateinische Studien und Texte 39.) Leiden, 2008. 

 

Herzog: Kamarai levéltár = Herzog József: A magyar kamarai levéltár története. 1. 
közlemény. Levéltári Közlemények 6. (1928) 1–ő2.; 2. közlemény. Levéltári Közlemények 7. 
(1929) 155–192.; 3. közlemény. Levéltári Közlemények 9. (1931) 226–283. 

 

Hinschius: Decretales Pseudo-Isidorianae = Paul Hinschius: Decretales Pseudo-Isidorianae et 

Capitula Angilramni. Lipsiae, 1863. 

 

Hoffmann: M kincsek kiállítása = Hoffmann Edith: A Űécsb l hazakerült m kincsek 
kiállítása a Nemzeti Múzeumban. III. A kéziratok. Magyar M vészet 9. (1933) 289–303. 

 

Holub: Zala megye = Holub József: Zala megye története a középkorban. I. A megyei és 
egyházi közigazgatás története. Pécs, 1929. 
 

Hóman: Forráskutatás = Hóman Bálint: A forráskutatás és forráskritika története 
Magyarországon. In: U : Történetírás és forráskritika. I–II. Máriabesny  – Gödöll  2003. I. 
361–Ő08. (Reprint kiadás, szerk. Űárány Attila). 
 

Hóman – Szekfű: Magyar történet = Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet I–V. 

Budapest, 1935–1936
3
. 

 

Horváth: Chronisten = János Horváth: Die ungarischen Chronisten der Angiovinenzeit. Acta 

Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 21. (1971) 352–377. 

 

Horváth: Stílusproblémák = Horváth János: Árpád-kori latinnyelv  irodalmunk 
stílusproblémái. Űudapest, 19őŐ. 
 

Illés: Űeveztés = Illés József: Űevezetés a magyar jog történetébe. Források története. 
Budapest, 1930

2
. 

 

Illés: Quadripartitum = Illés József: A Quadripartitum közjogi interpolációi. Űudapest, 1931. 
 

Illés: Ünnepi beszéd = Illés József: Ünnepi beszéd a űorpus Iuris Hungarici els  kiadásának 
350-ik évfordulóján. Különlenyomat a Magyar Jogászegyleti Értekezések 193ő. január 9-iki 

számából. 
 

Iványi: Űártfa = Iványi Béla: Űártfa szabad királyi város levéltára 1319–1526. I. 1309-t l 
1501-ig. Budapest, 1910. 
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Iványi: Eperjes = Iványi Béla: Eperjes szabad királyi város levéltára. 12Őő–1526. (Acta 

litterarum ac scientiarum Reg. Universitatis Hung. Francisco-Iosephinae. Sectio iuridico-

politica. Tom. 2.). Szeged, 1931. 

 

Iványi: Mossóczi könyvtára = Iványi Béla: Mossóczi Zakariás könyvtára. In: A magyar 
könyvkultúra múltjából. Iványi Űéla cikkei és anyaggy jtése. Szerk. Herner János – Monok 

István. Szeged, 1983. Ő37–484.  

 

Iványi: Mossóczy = Iványi Béla: Mossóczy Zakariás és a magyar űorpus Juris keletkezése. 
Budapest, 1926. 

 

Jankovits – Orlovszky: Magyar irodalom = A magyar irodalom történetei. I. A kezdetekt l 
1800-ig. Szerk. Jankovits László – Orlovszky Géza. Űudapest, 2007. 
 

Jakó: Kolozsmonostori konvent = Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyz könyvei 
(1289–1556). I–II. Budapest, 1990. 

 

Jankovič: Exlibris = Ľubomír Jankovič: Exlibris a supralibros na Slovensku v 16–19. storočí. 
Martin, 2004. 

 

Jánosi: Űírósági döntvények = Jánosi Monika: Űírósági döntvények és szokásjogi 
feljegyzések „Nota”-k a Gregoriánczi-kódexben. In: Kelet és Nyugat között. Történeti 
tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szerk. Koszta László. Szeged, 199ő. 211–220. 

 

Jánosi: Corpus Juris = Jánosi Monika: A űorpus Juris els  törvényeinek kézirati 
hagyományához. I–II. Űölcsészdoktori értekezés. Szeged, 197ő. (kézirat) 
 

Jánosi: Esztergomi zsinat = Jánosi Monika: Az els  ún. esztergomi zsinati határozatok 
keletkezésének problémái. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta 
Historica 83. (1986) 23–30. 

 

Jánosi: Gondolatok = Jánosi Monika: Gondolatok az Admonti kódexb l hiányzó 
kapitulumokról. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica 
82. (1985) 37–49. 

 

Jánosi: Gregoriánczi-kódex = Jánosi Monika: Gregoriánczi Pál kéziratos törvénygy jteménye 
a XVI. század közepér l. Magyar Könyvszemle 10Ő. (1988) őŐ–64. 

 

Jánosi: Gregoriánczi Pál = Jánosi Monika: Egy elfeledett XVI. századi jogász-püspök, 
Gregoriánczi Pál. In: Társadalomtörténeti tanulmányok. Szerk. Fazekas űsaba. (Studia 

Miskolcinensia 2.) Miskolc, 1996. 70–74. 

 

Jánosi: Kódexek = Jánosi Monika: A Szent István törvényeit tartalmazó kódexek. Magyar 
Könyvszemle 9Ő. (1978) 22ő–254. 

 

Jánosi: Törvényalkotás = Jánosi Monika: Törvényalkotás Magyarországon a korai Árpád-

korban. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 9.) Szeged, 1996. 
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Jánosi: Zsinati határozatok = Jánosi Monika: A Szent László-kori zsinati határozatok 
keletkezéstörténete. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta 
Historica 96. (1992) 3–11. 

 

Juhász: Porta = Juhász Lajos: A porta története. 1ő26–16Ő8. Századok 70. (1936) Ő97–578. 

 

Kalauz = Kalauz az Országos Magyar Iparm vészeti Muzeum részér l rendezett 
könyvkiállításhoz. Űudapest, 1882. 
 

Kalotai: Verb ci = Kalotai Noémi: A kora újkori f úri itinerárium-készítés problematikájának 
bemutatása Verb ci István példáján keresztül. In: KoraújkorÁsz. Koraújkor-történettel 
foglalkozó doktoranduszok tanulmányai. Szerk. Kádár Zsófia – Kökényesi Zsolt – Mitropulos 

Anna. Budapest, 2014. 163–179. 

 

Karácson: Magyarországi zsinatok = Karácson Imre: A XI. és XII. századbeli magyarországi 
zsinatok és azoknak a külföldi zsinatokhoz való viszonya. Gy r, 1888. 
 

Károlyi: Nagyváradi béke = Károlyi Árpád: Adalék a nagyváradi béke s az 1ő36–1ő38. évek 
történetéhez. Budapest, 1879. 

 

Karpat: Zákonodarná moc = Jozef Karpat: Zákonodarná moc v Uhorsku v rokoch 1ő26–
160Ő. (Knižnica Právnickej fakulty Slovenskej univerzity v Űratislave, Nový rad 10.) 
Bratislava, 1944. 

 

Katona: Historia = Stephanus Katona: Historia critica regum Hungariae. I–XLII. Pest, 1779–
1817. 

 

Kertész: Admonti Kódex = Kertész Balázs: Az Admonti Kódexb l Szent István 
törvénykönyve. In: Űiblia Sacra Hungarica. A könyv, „mely örök életet ád”. Űudapest, 2008. 
114–115. 

 

Kertész: Esküszöveg magyar nyelven = Kertész Balázs: Esküszöveg magyar nyelven 1ŐŐ6-

ból. In: „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetekt l a 16. század elejéig. Szerk. 
Madas Edit. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28. 
Budapest, 2009. 246–247. 

 

Kertész: Kollár-kódex = Kertész Balázs: Egy II. Ulászló-korabeli törvénygy jtemény: a 
Kollár-féle els  kódex. Magyar Könyvszemle 126. (2010) 312–326. 

 

Kertész: Törvénygy jtemény = Kertész Balázs: Magyar vonatkozású kéziratos 
törvénygy jtemény a Űajor Állami Könyvtárban. A Kollár-féle els  kódex másolata. Magyar 
Könyvszemle 127. (2011) 30–46. 

 

Kiss: Állam és egyház = Kiss Gergely: Állam és egyház a 11-12. századi törvényalkotásban. 
In: A magyar államiság els  ezer éve. (A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának Jogtörténeti és Római Jogi Tanszéke és Űölcsészettudományi Karának Középkori és 
Koraújkori Történeti Tanszéke szervezésében azonos címen 2000. december 1ő-én 
megrendezett konferencia anyaga.) Szerk. Font Márta – Kajtár István. Pécs, 2000. 67–100. 
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Klaniczay: Ellebodius = Klaniczay Tibor: Nicasius Ellebodius és Poéticá-ja. In: U : A múlt 
nagy korszakai. Budapest, 1973. 174–191. 

 

Knauz: Az 1397. évi országgy lés = Knauz Nándor: Az 1397. évi országgy lés végezménye. 
Magyar Történelmi Tár 3. (1857) 189–242. 

 

Knauz: Zágrábi krónika = Knauz Nándor: Két krónika. II. A zágrábi krónika. Századok 9. 
(1875) 684–699. 

 

Kollányi: Esztergomi kanonokok = Kollányi Ferencz: Esztergomi kanonokok 1000–1900. 

Esztergom, 1900. 

 

Kollár: De originibus = Adamus Franciscus Kollár: De originibus et usu perpetuo potestatis 

legislatoriae circa sacra apostolicorum regum Ungariae. Vindobonae, 1764. 

 

Koppány: Nádasdy Tamás = Koppány Tibor: Nádasdy Tamás és az építészet. In: Magyar 
reneszánsz udvari kultúra. Szerk. R. Várkonyi Ágnes – Székely Júlia. Űudapest, 1987. 217–
227. 

 

Kosáry: Űevezetés = Kosáry Domokos: Űevezetés Magyarország történetének forrásaiba és 
irodalmába. I. Általános rész. 3. Megyei levéltárak és forrásközlések. Űudapest, 2008. 
 

Kosáry: M vel dés = Kosáry Domokos: M vel dés a XVIII. századi Magyarországon. 
Budapest, 1980. 

 

Koszta: Kalocsa = Koszta László: A kalocsai érseki tartomány kialakulása. (Thesaurus 
Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi 2.) Pécs, 2013. 
 

Koszta: L rinc = Koszta László: L rinc. In: Esztergomi érsekek 1001–2003. Szerk. Beke 

Margit. Budapest, 2003. 

 

Kosztolnyik: Canon Law = Z. J. Kosztolnyik: Latin Canon law and Hungarian laws in the early 

decades of the twelfth century. In: Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar 

középkorról. Szerk. Neumann Tibor. (Analecta Mediaevalia II.) Űudapest, 200Ő. 173–185. 

 

Kotvan: Inkunábuly = Imrich Kotvan: Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979. 
 

Kovachich: Astraea = Martinus Georgius Kovachich–Josephus Nicolaus Kovachich: Astraea, 

complectens subsidia literaria ad historiam legislationis et jurisprudentiam Hungaricam. I–II. 

Budae, 1823. 

 

Kovachich: Lectiones variantes = Iosephus Nicolaus Kovachich: Lectiones variantes 

decretorum comitialium i[nclyti] Regni Hungariae. Pestini, 1816. 

 

Kovachich: Notitiae = Josephus Nicolaus Kovachich: Notitiae praeliminares ad Syllogen 

decretorum comitialium. Pesthini, 1820. 

 

Kovachich: Supplementum = Martinus Georgius Kovachich: Supplementum ad Vestigia 

comitiorum apud Hungaros ab exordio regni eorum in Pannonia, usque ad hodiernum diem 

celebratorum. I–III. Budae, 1798–1801. 
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Kovachich: Vestigia = Martinus Georgius Kovachich: Vestigia comitiorum apud Hungaros ab 

exordio regni eorum in Pannonia, usque ad hodiernum diem celebratorum. Budae, 1790. 

 

Kovács: Egri egyházmegye = Kovács Béla: Az egri egyházmegye története 1ő96-ig. Eger, 

1987. 

 

Körmendy: Studentes = Körmendy Kinga: Studentes extra regnum. Esztergomi kanonok 

egyetemjárása és könyvhasználata 1183–1őŐ3. (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi 
Posztgraduális Intézete III. Studia 9.) Űudapest, 2007. 
 

Krajner: Staatsverfassung = Emerich von Krajner: Die ursprüngliche Staatsverfassung 
Ungarns seit der Gründung des Königthums bis zum Jahre 1382. Wien, 1872. 
 

Kristó: Anjou krónikáink = Kristó Gyula: Anjou-kori krónikáink. Századok 101. (1967) Őő7–
504. 

 

Kristó: István törvénye = István törvénye. Ford. Kristó Gyula. In: Az államalapítás korának 
írott forrásai. Szerk. Kristó Gyula. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 1ő.) Szeged, 1999. 
46–77. 

 

Kristó: Magyarország története = Kristó Gyula: Magyarország története 89ő–1301. (Osiris 

Tankönyvek) Űudapest, 1998. 
 

Kristó: Püspökségek = Kristó Gyula: Szent István püspökségei. In: U : Írások Szent Istvánról 
és koráról. Szeged, 2000. 121–135. 

 

Kristó: Tizenegyedik század = Kristó Gyula: A tizenegyedik század története. (Magyar 
Századok 2.) Űudapest, 1999. 
 

Kristó: Történetírás = Kristó Gyula: Magyar historiográfia I. Történetírás a középkori 
Magyarországon. Űudapest, 2002. 
 

Krusch: Die Lex Bajuvariorum = Bruno Krusch: Die Lex Bajuvariorum. Textgeschichte, 

Handschriftenkritik und Entstehung. Mit zwei Anhängen: Lex Alamannorum und Lex 
Ribuaria. Berlin, 1924. 

 

Kubinyi: Jagelló-kori magyar állam = Kubinyi András: A Jagelló-kori magyar állam. 
Történelmi Szemle Ő8. (2006) 287–308. 

 

Kubinyi: Országgy léseink és a városok = Kubinyi András: Középkori országgy léseink és a 
városok. (Válasz Gerics József professzor tanulmányaira.) Századok 1Ő1. (2007) Ő71–492. 

 

Kubinyi: Országgy lések tárgyalási rendje = Kubinyi András: A magyar országgy lések 
tárgyalási rendje 1ŐŐő–1ő26. Jogtörténeti Szemle (2006) 3–11. 

 

Kubinyi: Országgy lési küzdelmek = Kubinyi András: Országgy lési küzdelmek 
Magyarországon 1ő23–1525-ben. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. 
Szerk. Neumann Tibor – Rácz György. (Társadalom- és M vel déstörténeti Tanulmányok 
40.) Budapest–Piliscsaba, 2009. 125–148. 
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Kubinyi: Országrendiség = Kubinyi András: Rendelkeztek-e országrendiséggel a magyar 
királyi szabad városok a középkorban. In: Egy emberölt  K szeg szabad királyi város 
levéltárában. Tanulmányok Űariska István 60. születésnapjára. Szerk. Mayer László – Tilcsik 

György. Szombathely, 2003. őő–70. 

 

Kubinyi: Werb czy = Kubinyi András: Werb czy Mohács (1ő26) el tti politikai pályafutása. 
In: Tanulmányok Werb czy Istvánról – Studien über István Werb czy. Szerk. Hamza Gábor. 
(Magyar fels oktatás könyvek 21.) Űudapest, 2001. 6ő–98. 

 

Kulcsár: Antonio Bonfini = Kulcsár Péter: Antonio Űonfini és m ve. In: U : Humanista 
történetírás Magyarországon. Űudapest, 2008. 9Ő–107. 

 

Kulcsár: Bonfini = Kulcsár Péter: Űonfini magyar történetének forrásai és keletkezése. 
(Humanizmus és reformáció 1.) Űudapest, 1973. 
 

Kulcsár: Krónikáink = Krónikáink magyarul. I–III. Vál., ford. Kulcsár Péter. (Történelmi 
források III.) Űudapest, 2006–2008. 

 

Kumorovitz: Írásbeliség = Kumorovitz L. Bernát: A középkori magyar „magánjogi” 
írásbeliség els  korszaka. Századok 97 (1963) 1–31. 

 

Kumorovitz: Pecsétes cartula = Kumorovitz L. Bernát: Szent László vásár-törvénye és Kálmán 
király pecsétes cartulája. In: Athleta patriae. Tanulmányok Szent László történetéhez. Szerk. 
Mezey László. (Hungaria Sacra 1.) Űudapest, 1980. 8ő–109. 

 

Labbeus – Cossartius: Sacrosancta concilia = Philippus Labbeus – Gabriel Cossartius: 

Sacrosancta concilia (etc.). I–XVIII. Lutetiae Parisiorum, 1672. 

 

Ladányi: Ilosvay kódex = Ladányi Erzsébet: Az Ilosvay kódex keletkezésének körülményei. 
In: Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. Szerk. Űertényi Iván. Űudapest, 
1980. 169–170. 

 

Lakatos: Mossóczy = Lakatos Bálint: Mossóczy Zakariás. In: MaM L VII. Ő6ő–466. 

 

Lakatos: Német és francia követek tárgyalásai = Lakatos Bálint: Haag, Mrakes, Cuspinianus 

és Helianus. A német és francia követek tárgyalásai a magyar elittel az 1ő10-es tatai 

országgy lés idején. Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 17. (2011) 223–
238. 

 

Lakatos: Tatai országgy lés = Lakatos Bálint: A tatai országgy lés és diplomáciai háttere 
(1508–1ő10). In: A diplomácia válaszútján. ő00 éve volt Tatán országgy lés. Szerk. László 
János. Tata, 2010. (Annales Tataienses 4.) 29–65. 

 

Lettere di principi = Lettere di principi. Literae principum ad Papam (1518–1578). 

Fejedelmek levelei a pápának (1ő18–1ő78). Ed. József Űessenyei. Roma–Budapest, 2002. 

 

Lipphardt: Hymnologische Quellen = Walther Lipphardt: Hymnologische Quellen der 

Steiermark und ihre Erforschung. Aufgaben und Wege der Hymnologie als theologischer 

Wissenschaft. (Grazer Universitätsreden 13.) Graz, 197Ő. 
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Ludiková: Niekoľko = Zuzana Ludiková:
  Niekoľko príkladov náhrobných pamiatok 

humanistov zo západného Slovenska (Tumba Ladislava Kubínskeho). In: Galéria. Ročenka 
slovenskej národnej galérie v Űratislave, 2002. Bratislava, [2003.] 123–136. 

 

Lukinović: Pavao Gregorijanec = Andrija Lukinović: Pavao Gregorijanec. In: Zagrebački 
biskupi i nadpiskupi. Zagreb, 1995. 247–248. 

 

Madas: Bibliotheca Corviniana = Edit Madas: La Űibliotheca űorviniana et les űorvina « 
Authentiques ». In: Matthias űorvin, les Űibliothèques Princières et la Genèse de l’Ètat 
Moderne. Szerk. Jean-François Maillard et al. Űudapest, 2009. 35–78. 

 

Madzsar: Lex Bajuvariourum = Madzsar Imre: Szent István törvényei és a Lex Űajuvariorum. 
Történeti Szemle 10. (1921) Ő8–75. 

 

Madzsar: Symmachusi hamisítványok = Madzsar Imre: Szent István törvényei és az 
úgynevezett symmachusi hamisítványok. In: Emlékkönyv Szent István király halálának 
kilencszázadik évfordulóján. I–III. Szerk. Serédi Jusztinián. Űudapest, 1938. II. 203–233. 

 

Madzsar: Szent István törvényei = Madzsar Imre: Szent István törvényei és a űod. Vindob. 
7ő1. Századok 72. (1938) 1–9. 

 

Magyarországi magánkönyvtárak I. = Magyarországi magánkönyvtárak. I. 1ő33–1657. Szerk. 

Varga András. Űudapest–Szeged, 1986. 

 

Mályusz: Thuróczy-krónika = Mályusz Elemér: A Thuróczy-krónika és forrásai. Űudapest, 
1967. 

 

Mályusz: Tizedkizsákmányolás = Mályusz Elemér: Az egyházi tizedkizsákmányolás. In: 
Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 1Ő. században. Szerk. Székely 
György. Űudapest, 19ő3. 320–333. 

 

Mályusz: Zsigmond király = Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. 
Budapest, 1984. 

 

MaM L = Magyar m vel déstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. I–XIII. F szerk. 
K szeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna. Űudapest, 2003–2012. 

 

Marczali: Enchiridion = Marczali Henrik: A magyar történet kútf inek kézikönyve – 

Enchiridion fontium historiae Hungarorum. Budapest, 1901. 

 

Marosi: Kép és hasonmás = Marosi Ernő: Kép és hasonmás. M vészet és valóság a 1Ő–15. 

századi Magyarországon. Űudapest, 199ő. 
 

Máthé: Werb czy = A magyar jog fejl désének fél évezrede. Werb czy és a Hármaskönyv 
500 esztend  múltán. Szerk. Máthé Gábor. Űudapest, 201Ő. 
 

Maurer: Admonti kódex = Maurer Zsuzsa: Admonti kódex Szent István törvényeivel. In: 
Kódexek a középkori Magyarországon. Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. 
Budapest, 1985. 81. 
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Maurer: Thuróczy-kódex = Maurer Zsuzsa: A Thuróczy-kódex els  királyaink törvényeivel. 
In: Kódexek a középkori Magyarországon. Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. 
Budapest, 1985. 95. 

 

Merkel: Lex Baiuwariorum = Lex Baiuwariorum. Ed. Iohannes Merkel. In: Monumenta 

Germaniae Historica. Leges in folio III. Ed. Georgius Heinricius Pertz. Hannoverae, 1863. 

183–496. 

 

Mezey: Jogtörténet = Magyar jogtörténet. Szerk. Mezey Űarna. (Osiris Tankönyvek). 
Budapest, 2003

2
. 

 

Mezey: Werb czy = Barna Mezey: Der Verfasser eines ungarischen Rechtsbuches aus dem 

16. Jahrhundert: István Werb czy. In: Tanulmányok Werb czy Istvánról – Studien über 
István Werb czy. Szerk. Hamza Gábor. (Magyar fels oktatás könyvek 21.) Űudapest, 2001. 
99–133. 

 

MGH LL II. = Monumenta Germaniae Historica. Leges in folio II. Ed. Georgius Heinricius 

Pertz. Hannoverae, 1837. 

 

Mikó – Molnár: Váradi székesegyház = Mikó Árpád – Molnár Antal: A váradi középkori 
székesegyház kincstárának inventáriuma (1őő7). M vészettörténeti Értesít  ő2. (2003) 303–
318. 

 

Mikó: Az 1ő1Ő. évi törvénykönyv = Mikó Gábor: Az 1ő1Ő. évi Lukács-napi országgy lés 
törvénykönyve. (Sajtó alatt) 
 

Mikó: Corpus Juris = Mikó Gábor: A űorpus Juris Hungarici és 16. századi törvényhozásunk 
okleveles emlékei. In: Micae mediaevales. Tanulmányok a középkori Magyarországról és 
Európáról. Szerk. Kádár Zsófia et al. Űudapest, 63–81. 

 

Mikó: Festetics-könyvtár = Mikó Gábor: 16. századi dekrétumpéldányok a keszthelyi 
Festetics-könyvtárban. Magyar Könyvszemle 126. (2010) 3ő0–365. 

 

Mikó: Ismeretlen országgy lési emlék  = Mikó Gábor: Ismeretlen országgy lési emlék a 
Jagelló-korból. Adatok az 1ő07 és 1ő1Ő közötti országgy lések történetéhez, valamint 
Werb czy Hármaskönyvének elkészültéhez. Történelmi Szemle ő6. (201Ő) 1–26. 

 

Mikó: Ismeretlen lajstrom = Mikó Gábor: A középkori magyar királyok ismeretlen lajstroma 
Monoszlóy András könyvtárából. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica 13ő. (2013) 
125–137. 

 

Mikó: Kamarahaszna = Mikó Gábor: Zsigmond király 1Ő11. évi rendelete a kamarahaszna és 
a tized behajtásáról. Századok 1Ő2. (2012) 319–367. 

 

Mikó: L cse = Mikó Gábor: Szent István törvényeinek XVI. századi kézirata L cse város 
levéltárában. Fons 18. (2011) 111–145. 

 

Mikó: Ottó herceg = Mikó Gábor: Élt-e valaha Szent István fia, Ottó herceg? Történelmi 
Szemle 55. (2013) 1–22. 
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Mikó: Pszeudo-izidori hamisítványok = Mikó Gábor: Szent István törvényei és a pszeudo-

izidori hamisítványok. Magyar Könyvszemle 123. (2007) 1ő3–168. 

 

Mikó: Thuróczy-kódex = Mikó Gábor: Mátyás király „krónikás könyve” egy 16. századi 
törvénygy jtemény margóján. Megjegyzések a Thuróczy-kódex történetéhez. In: Tiszteletkör. 
Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó 
Gábor – Péterfi Űence – Vadas András. Űudapest, 2012. ő73–586. 

 

Mikó: Valkai = Mikó Árpád: Valkai András (1őŐ0–1ő86) Űáthory-genealógiája. Űáthory 
István király mint az Árpádok leszármazottja. Irodalomtörténeti Közlemények 117. (2013) 
583–599. 

 

Millenniumi űJH = Magyar törvénytár – Corpus Juris Hungarici. (1000–1868). Millenniumi 

emlékkiadás. I–VI. Szerk. Márkus Dezs . Űudapest, 1896–1901. 

 

MOE = Magyar Országgy lési Emlékek történeti bevezetésekkel. I–XII. Szerk. Fraknói 
Vilmos – Károlyi Árpád. (Monumenta Hungariae Historica Ser. III.) Űudapest, 187Ő–1917. 

 

Mon. Rust. = Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno MDXIV. Maiorem partem 

collegit Antonius Fekete-Nagy, ediderunt Victor Kenéz et Ladislaus Solymosi atque in 
volumen redegit Geysa Érszegi. (Publicationes Archivi Nationalis Hungarici II. Fontes 12.) 
Budapest, 1979. 

 

Mordek: Bibliotheca capitularium = Hubert Mordek: Bibliotheca capitularium regum 

Francorum manuscripta. Überlieferung und Traditionszusammenhang der fränkischen 
Herrschererlasse. (Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmittel 1ő.) München, 199ő. 
 

Möser-Mersky: Bibliothekskataloge = Gerlinde Möser-Mersky: Mittelalterliche 

Űibliothekskataloge Österreichs. III. Steiermark. Graz, 1961. 
 

Múcska: űirkevné zákony = Vincent Múcska: űirkevné zákony Štefana I. Svatého. (Szent 
István egyházi törvényei.) In: A Komáromi Selye János Egyetem Tanárképz  Karán M köd  
Történelem Tanszék Évkönyve. Szerk. Simon Attila. Komárno, 2007. 11–17. 

 

Múcska: Püspökségek = Vincent Múcska: Az els  magyarországi püspökségekr l. Fons 12. 
(2005) 3–28. 

 

Nagy: Magyarország családai = Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és 
nemzékrendi táblákkal. I–XII. Pest, 1857–186ő. (Pótlék-kötet: Pest, 1868.) 
 

Németh: Szabolcs megye = Németh Péter: A középkori Szabolcs megye települései. 
Nyíregyháza, 1997. 
 

Neumann: II. Ulászló koronázása = Neumann Tibor: II. Ulászló koronázása és els  rendeletei. 
(Egy ismeretlen országgy lésr l és koronázási dekrétumról). Századok 1Ő2. (2008) 31ő–337. 
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Hungariae celebrata. Posonii, 1741. 

 

Piccard: Wasserzeichen, Waage = Gerhard Piccard: Wasserzeichen. Waage. (Die 

Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptarchiv Stuttgart, Findbuch V.) Stuttgart, 1978.  
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El zmények, kánonjogi háttér. In: Szent István és kora. Szerk. Glatz Ferenc – Kardos József. 
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Edd. I. Fógel et al. Lipsiae–Budapest, 1936–1976. 
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Rozsondai: Könyvkötés = Rozsondai Marianne: A könyvkötés m vészetének rövid története. 
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Ágnes. (Magyarország története tíz kötetben, 3/1–2.) Budapest 1987

2
, 393–473. 
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kánongy jtemények a XII. századi Magyarországon. Iustum Aequum Salutare 2. (2006) 191–
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Európa az Apponyi-gy jtemény tükrében. Emlékülés és kiállítás Apponyi Sándor 
születésének 1ő0. évfordulója alkalmából. Szerk. W. Salgó Ágnes. Űudapest, 199ő. 
 



 208 

Wattenbach: Reise nach Österreich = Wilhelm Wattenbach: Reise nach Österreich in den 
Jahren 1847, 1848, 1849. Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 10. 
(1851) 426–694. 

 

Waldapfel: Szent István törvénykönyve = Waldapfel Eszter: Szent István els  törvénykönyve 
és a nyugati törvényhozás. In: A Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet 
Évkönyve. V. Szerk. Angyal Dávid. Űudapest, 193ő. 8Ő–102. 

 

Waldmüller: Synoden = Lothar Waldmüller: Die Synoden in Dalmatien, Kroatien und 

Ungarn. Von der Völkerwanderung bis zum Ende der Arpaden (1311). Paderborn–München–
Wien–Zürich, 1987. 
 

Wichner: Handschriften-Katalog = P. Jakob Wichner: Handschriften-Katalog. Admont, 1887. 

(kézirat) 
 

Závodszky: Törvények = Závodszky Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli 
törvények és zsinati határozatok forrásai. (Függelék: a törvények szövege). Űudapest, 190Ő. – 

Reprint kiadása Érszegi Géza szakszer  bevezet jével Pápán jelent meg 2002-ben. A 

disszertációban mindig erre az új kiadásra hivatkozom. 
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