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A  13. században, az aranybullák évszázadát, a nagy 
gazdasági és társadalmi átrendeződés idejét élte Ma
gyarország. A mezőgazdaságban megjelent új tech

nikák. valamint az ország népességének a gyarapodása, le
hetővé tették az addigi önellátó gazdasági fonna túlhaladá- 
sát és ezzel egy jobb életminőség megvalósítását. Az or
szág mind nagyobb területeinek bekapcsolása a gazdaság 
vérkeringésébe és a föld intenzívebb megművelése együtt 
járt a korábbi bonyolult társadalmi szerkezet lassú átalaku
lásával. és a társadalomban a két nagy csoport, a nemesség 
és a jobbágyság megjelenésével, amelyek alapjogai és kö
telezettségei a nyugat-európai társaikhoz hasonlóan azono
sak voltak. A központi hatalom tekintélyének a megerősí
tését. az alábbiak szolgálták: az államháztartás átszervezé
se és az ország védelmének erősítése mellett szerepelt az 
idegen, a királyt szolgáló és neki adózó népcsoportok be
fogadása. amelytől sohasem idegenkedtek az Árpád-házi 
királyok, sőt az utódaik sem.1

Így érkeztek Magyarországra a városokat alapító latin, 
majd német hospesek. Mellettük jelentős számú, földmű
velő és állattenyésztő népcsoportok jöttek. Nyugatról a ké
sőbb szászoknak nevezett németek, akiket a királyok Er
délyben és a Felvidéken telepítettek le. továbbá keletről 
mások mellett a kunok és jászok, akik az Alföldön kaptak 
helyet, és hadi szolgálataik, valamint adóik fejében jelen
tős kiváltságokat nyertek más határőr feladatot teljesítő né
pekkel. pl. a székelyekkel együtt. Kiváltságaikkal mintegy 
..átlyuggatták" azt az egységes jogi szövedéket, amely az 
egész országra kiterjedően átfogta a Magyarországon élő 
népességet.

A nyugatról betelepülők a keletről jövő népekhez ha
sonlóan területeket kaptak, így a németek (szászok) a 
Szepességben (Zips, Spi§), és miután onnan 11. András ki
rály (1205-1237) a német lovagrendet kiűzte. Erdélyben a 
Királyföldön (Königsboden). A telepesek jelentős autonó
miát nyertek a királyoktól akár keletről, akár nyugatról jöt
tek. Az autonómia részint a városi szabadságjogok elnye
rését, részint etnikai autonómia megszerzését jelentette, 
amelyeket az egyes népcsoportok vagy királyi privilégi
umlevélben, vagy hosszú idő alatt lépésről lépésre szerez
tek meg.2

Az erdélyi szászoké mellett a másik területi etnikai au
tonómia, amelyet a magyar királyságba, azon belül a 
Szepességbe érkező németek kaptak, V. István király pri
vilégiumlevelében fogalmazta meg. Az ideérkezettek, me
zőgazdasággal és (egyéb) munkával foglalkozó egyszerű 
emberek (homines simplices) voltak. Az oklevél szerint is
pánt (grófot) vagy bírót szabadon választhattak maguknak. 
Ispánjuk vagy grófjuk együtt ítélt a mindenkori szepesi is
pánnal, ami egyúttal az állami felügyeletet és ellenőrzést 
jelentette. A szepesi ispán a bírságokból két részt, míg a 
szász ispán a comes provinciáé, egy részt kapott. A szepe
si ispán (burggraf) azért ítélkezett együtt a szász ispánnal, 
mert az előbbi a szász jogot nem, csak a magyar nemesi jo 
got ismerte. Az ítéleteket a bűnvádi ügyekben a szász tar
tomány jogai szerint kellett meghozniuk, ugyanis az okle
vél biztosította számukra, hogy aszerint éljenek.

Az 1271-es kiváltságlevél Lőcsét már a 24 szász város 
fő helyének (civitas provinciáé capitalis) nevezte. További

kedvezmény a szász hospesek számára, hogy a provinciá
jukon kívül senki sem idézhette őket bíróság elé. csak a 
megyei ispán és a szász ispán ítélkezhetett felettük. Mint 
egyszerű embereknek, a felsőbb bírói fórumokra való fel
lebbezés jogát nem adta meg nekik a király. Saját kérésük
re területükön bányászati jogot is kaptak. Mindezekért a 
jogokért ellentételezésképpen évente adó fejében 300 bu
dai finom ezüst márkát fizettek, és 50 katonát kellett kiál
lítaniuk a király seregébe. Emellett minden bizonnyal ha
tárvédelmi feladatokat is bízott rájuk az uralkodó.’

Hogy kik és mikor érkeztek német földről vagy máshon
nan a Szepességbe. arról annyit tudunk, hogy 
Thüringiából. Szászországból, Bajorországból és Sziléziá
ból jöttek a 12-13. században.4 Mi inkább azokkal értünk 
egyet, akik e tág határidőn belül a németség nagyobb ré
szének és főképp a Szepességbe érkezőknek a Magyaror
szágba jövetelét a tatárjárás utáni időre helyezik.5 Ha ko
rábban telepedtek volna le. bizonyára nem váratott volna 
magára 1271-ig a királyi privilégiumlevél elnyerése. A 
Szepességbe elsősorban Sziléziából érkeztek hospesek, 
mégpedig a Sziléziából Krakkóba vezető úton jöttek, majd 
onnan nem kelet felé haladtak tovább, hanem délre kanya
rodtak. Ezen az úton terjedt a délebbi területeken kelet fe
lé a szász-magdeburgi jog, és így jutott el a hospesek ré
vén a korabeli magyar királyságba, a mai Szlovákia terüle
tének északkeleti részére.6

Bár létezett a megye szervezete, a Szepességbe telepedett 
németek, az 1271. évi oklevél kifejezésével simplices 
homines relatíve lakatlan területre érkeztek, amelynek a 
megművelése a bevándorlók és a nekik területet adó király
nak egyaránt érdekében állt. A részükre adományozott he
lyeket legteljesebben I. Károly király 1317. évi megerősítő 
oklevele írja le, 42 helyet sorol fel.7

A felsorolt települések közül 24 lép majd 1344-ben szö
vetségre, és közöttük kereshetjük azt, ahol a Zipser 
Willkürt, a Szepesség jogkönyvét megalkották.8

A szász provincia életében döntő fordulatot hozott Lu
xemburgi Zsigmond király döntése 1412-ben, amellyel 13 
települést elzálogosított Ulászló (Vladislav) lengyel király
nak, a sógorának 37 ezer cseh garasért.

A 13 város csak 1772-ben került vissza újra a magyar 
királyságba, és 1778-ban hozták létre újra szövetségüket.9

Amint nem tudunk pontos választ adni arra a kérdésre, 
hogy mely településekről érkeztek a német hospesek a 
Szepességbe, csak a területet határozhatjuk meg, ugyanúgy 
nem ismeretes annak a személynek a neve, aki jogkönyvü
ket, a Zipser Willkürt készítette. Minden bizonnyal azon
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24 település értelmisége között kell keresnünk, akik az em
lített szövetséget kötötték. Sőt úgy véljük, a szerző a szász 
ispán vagy gróf bíróságának jegyzője lehetett, aki jól is
merte azt a jogot, amely alapján a bíróság az ítéleteit hoz
ta. Személyére enged következtetni az is, hogy nagyon jól 
elsajátította a bírósági eljárás jogot. Sajnos ezen időszak
ból nem maradtak fenn olyan dokumentumok, amelyekből 
a szerző nevére lehetne következtetni.

A mű keletkezési idejét 1370-re helyezte Demkó Kál
mán és Heiner Lück, Ilpo Tapani Piirainen a mű elkészíté
sének idejéről nem fejtette ki véleményét, nem foglalt ál
lást. A több kéziraton lévő keltezésből, amelyek nem egy 
esetben hiányosak, arra következtetnek, hogy a mű 1370- 
ben keletkezett.10 A szerzők megegyeznek abban, hogy az 
eredeti kézirat elveszett. Erősíti Demkó és Lück vélemé
nyét az a tény, hogy a Szepesség jogának első írásba fog
lalását még 1412, a 13 település elzálogosítása előtt kellett 
megtenni, ugyanis azután már nem állt fenn a szepesi is
pán, a Burggraf joghatósága a teljes szász provincia felett, 
amelyet a Willkür több alkalommal hangoztat. (ZW. 1.56. 
62. 85. sz.) Ennek figyelembevételével az első kézirat ke
letkezését csak 1412 elé helyezhetjük, és így hitelt adha
tunk a másolatokon szereplő 1370-es keletnek.11

A Szepesség jogkönyvének szerzője, a helyi jogban jártas 
ember tanulmányairól keveset, szinte semmit sem árul el. 
Munkájának középpontjában a tulajdonjog áll, amivel ösz- 
szefüggésben gyűjtötte össze a család- és öröklésjogi artiku- 
lusukat. Nem volt igénye arra, mint előképének, a Szász tü
kör szerzőjének, hogy élőbeszédben szóljon a világról alko
tott véleményéről, világlátásáról, és bemutassa előttünk a 
jogról alkotott képét. Még csak arról sem ad hírt: mi indítot
ta az artikulusok összegyűjtésére és lejegyzésére, vagy kik
nek szánta munkáját, és mi célból készítette el azt. Amint 
alább látni fogjuk, a közjog iránt sem sok érdeklődést muta
tott, ellentétben a Szász tükör szerzőjével. Mégis azt kell 
mondanunk, hogy ismerte a művet, mert saját gyűjteményé
nek szerkezete és a Tükör között hasonlóságokat fedezhe
tünk fel. Mint a Szász tükör tartományi jogról szóló három 
kötetében, nála is elől állnak a tulajdon-, család- és öröklés
jogi témával foglalkozó artikulusok, őket követik a kötelmi 
jognak mondott szakjog alá sorolható, a szerződésekkel kap
csolatos szabályok. Érthető, mivel szoros összefüggésben 
állnak a tulajdonnal. Az eljárásjogi artikulusok pedig elszór
va végig jelen vannak a műben, akárcsak a büntetőjogi sza
bályok. A Szász tükörből kimaradt ipari és kereskedelmi te
vékenységet szabályozó határozatok pedig a kötet végére 
kerültek.

Az egyes artikulusok nem minden esetben felelnek meg 
a mai szakjogi besorolásnak, előfordul, hogy egy szabály 
két helyre is beilleszthető lenne. A büntetőjog és eljárásjog 
területe például gyakran nehezen választható szét az egyes 
artikulusokon belül. Ám úgy véljük, mégis sokat mond a 
tartalomról a számszerűsítés, amely egyúttal mutatja a mű 
szerkezeti felépítését. Vagyon-, öröklés és családjogi sza
bályok az összes (93) artikulus 20,4%-át teszik ki, kötelmi 
jogról a 16%-a, az eljárásjogról 33,5%-a, a büntetőjogról 
17,2%-a, az ipar és kereskedelemről 8,6%-a szól, a közjog 
körébe az összes artikulus 4,3%-a tartozik.

. A közjogi részt a szerző az első artikulusban gyorsan el

intézi. Bennük -  ami teljesen érthető -  a Szász tükör hatá
sa nem mutatható ki, annál inkább a szakjogokat tárgyaló 
részekben. Demkó Kálmán idézett írásában közei harminc 
artikulusban látott hasonlóságot, illetve megfeleléseket a 
Szász tükör szabályaival, Heiner Lück pedig tizenhat roko
nítható artikulust említ.12 Az alábbiakban azt vizsgáljuk 
meg, az egyes jogterületeken milyen közvetlen vagy köz
vetett hatást gyakorolt Eike von Repgow műve a Zipser 
Willkürre.

A tulajdonjogban, mint ismeretes, a nő férje mundiuma 
alatt áll, még a nő külön vagyona felett is -  ha egyáltalán 
volt neki -  rendelkezik, sőt a férjének sem adhat belőle, 
csak annyit, amennyit a házasságkötéskor adott át (Ldr. 1. 
31. 1-2.). Az asszonynak átengedhető ingatlan, de abban 
csak használati joga van, halála után az örökösök kapják 
úgy, hogy ő nem rendelkezik felette, nem örökölhet 
(Sachsenspiegel Landrecht, továbbiakban: Ldr. I. 21. I.
2.). Sőt az asszony nem adhat el semmit, míg azt a nagy
korú hajadonok megtehetik gyámjuk beleegyezése nélkül. 
E megkötésekkel szemben a Willkürben a feleségnek fér
jéhez hasonlóan jogában áll a családi vagyonból az őrá eső 
fél részből egyharmadot az egyháznak, szegény rokonai
nak vagy bárkinek adni (ZW. 2). Az artikulus a magyar 
jogra hivatkozik, amint mondja: „az asszonyoknak ebben 
az országban éppen olyan jogaik vannak, mint a férfiak
nak." A női külön jogokra gondolva mégsem hisszük, hogy 
a szabály ezen része a magyar nemesi jogból lett átemelve 
a Willkürbe.13

Az egy évet és hat hónapot túlélt gyermektelen házas
ságban az egyik fél halála után a másik az elhalt rokonai
val úgy osztozik, hogy a vagyon egyik felét megtartja, a 
másikat az elhalt fél rokonainak adja át (ZW. 4). Bár az ar
tikulus a nőnek a fele vagyont juttatja, megmarad az ági 
örökösödés is, ami a szász jog hatása (Ldr. I. 3. 3., I. 17.). 
Az ötödik artikulus ugyancsak erről szól a rokonok között 
bekövetkező további részletezéssel. Az utóbbi két szabály 
már az öröklésjogba vezet át, mégis azért említettük itt, 
hogy bizonyítsuk: bár a szász jog hatása a tulajdonjogban 
kimutatható, a szepesi jog tulajdon szemlélete már egészen 
más, mint a Szász tüköré. Ebből következően a két mű 
szemlélete között a számos hasonlóság mellett eltérések 
vannak az öröklésjog területén is.

A gyermekek öröklését a középkorban, a fiatalon na
gyobb százalékarányban bekövetkezett haláleset miatt szá
mos artikulus határozza meg. Mégis, a főszabályt a 
Willkür 6. artikulusa tartalmazza, amely szerint az édes 
testvérek mindegyike a két szülő után egy-egy részt, azaz 
két részt kap, a féltestvérek viszont csak az egyik szülő 
után kapnak egy részt, azaz a féltestvér csak a vér szerinti 
szülője vagyonából örököl, a másikéból nem. A szabály 
teljesen egybecseng a Szász tükörben foglaltakkal, amely 
szerint a féltestvér az öröklésben hátrább tolódik, az unoka 
helyét foglalja el (Ldr. I. 3. 3.).

Ide kapcsolódik, és a magdeburgi joggal meglévő élő 
kapcsolatot fejezi ki a Piirainen által 18. századinak kelte
zett, és 14. számúként besorolt lőcsei kéziratban a 17. arti- 
kulus után tett megjegyzés,14 amely szerint a magdeburgi 
jogra, a Lrd. I. 29. artikulusára és a magdeburgi esküdtszék 
p. 1. cap. 6. Distinet 4. számú határozatára, továbbá ugyan
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csak az Ldr. I. 3. szövegére és a hozzátartozó glosszára hi
vatkozva kimondják, hogy az örökséghez való jog harminc 
éven belül nem évülhet el, és hogy az édestestvér rokonsá
gi fokban közelebb áll a szülőkhöz a féltestvémél. Az arti- 
kulus és az utána következő bejegyzés egyrészt mutatja a 
Szepesség területén élő németek között végbement önálló 
jogfejlődést, másrészt felhívja a figyelmet arra a kapcsolat- 
tartásra, amely évszázadokon keresztül élt, valamint példá
ja annak, hogy a lőcseiek és a Szepesség lakói mennyire 
anyajognak tekintették a magdeburgit.

Bár a jogkönyvekben lefektetett jogelvek a szokásjog 
gyakorlatát írják le: mégsem érdek nélkül álló, ha a bennük 
szereplő artikulusokal szembesítjük a valósággal. A Zipser 
Willkür esetében ez kivitelezhető, ugyanis a legkorábbi, az 
1533 és 1553 közötti évek eseményeit és jogügyleteit tar
talmazó késmárki tanácsi bírósági jegyzőkönyvben az 
öröklésjogra vonatkozóan számos, a Willkürnek megfelelő 
esetet találunk testamentumokban vagy bírósági ítéletek
ben.1’’

A kötelmeknek, azaz szerződéseknek és a velük kapcso
latos eljárásoknak a területe a középkorban jóval kisebb 
volt mint ma. Kölcsön- és zálogügyletek azonban előfor
dultak, és ide tartoznak azok a pénzügyi, gazdasági és 
munka kapcsolatok, amelyekért fizetség, illetve bér járt. 
Alapelvként mondja ki a Szepesség joga, hogy ha valaki 
elismeri az adósságot, tizennégy napon belül fizetni köte
les. Ha vita van a felek között, az adós harmadmagával tar
tozik esküt tenni (ZW. 19. 20.). A Szász tükör hasonlókép
pen rendelkezik (Ldr. 1. 6. 3., II. 5.).

A zálogba helyezés alapelveit a Zipser Willkür 25. és 
26. artikulusa tartalmazza, amelyek szerint az ingó zálogot 
a hitelező 14 napig köteles megtartani, azután a harmadik 
napon, a zálogot felértékeltetheti és utána áruba bocsáthat
ja a következő piaci napon. Az ingatlan zálogot viszont 
egy évig és egy napig tartozik megőrizni. Mind a két eljá
rási mód alapelvei megtalálhatóak a Szász tükörben (Ldr.
1.70. 2., Ldr. II. 41. 2.).

A szepességi perjog a Szász tükörhöz és számos más 
hely joggyakorlatához hasonlóan tiltja a szembenálló fe
leknek egymás inzultálását a bíróságon. A szóbeli sértésért 
vagyonával bűnhődik az elkövető, a tettleges bántalmazás 
miatt pedig a testével, esetleg az életével fizet (ZW. 89., 
Ldr. I. 53.).

A szepességi perjog további számos rokon vonást tartal
maz a Szász tükörrel, közülük egyet emelünk ki. Bár a bíró
sági párbajt a városi jogkönyvek már tiltják, az mégis beke
rült a Szász tükör nyomán a Willkürbe. Az 54. artikulus sze
rint, ha jogvitáját két ember párbaj útján szeretné elintézni, 
azt pajzzsal és egy testmagasságú bottal tehetik, és egy kö
rön belül vívják a harcot. A kívülállóknak nem szabad segí- 
Jegyzetek------------------------------------------------------------

'Almási Tibor: A tizenharmadik század története. (Bp. 2000. 
,5-9. p.)
2Fügedi Erik: Befogadó: a középkori m agyar királyság. 
(Történelmi Szemle 1979/2. 355-376. pp.) Gündisch Konrad: 
Siebenbiirgen und die Siebenbürger Sachsen. Unter Mitarbeit 
von Mathias Beer. Studienbuchreihe dér Stiftung Ostdeutscher 
Kulturrat. 8. (München 1988. 20-59. pp.) Kristó Gyula: Nem 
magyar népek a középkori M agyarországon. (Bp. 2003. 
121-167; 167-179; 219-233; 235-245. pp.)

teniük a harcoló feleket. Amennyiben előfordul, hogy vala
ki az egyik félnek segítséget nyújt, akkor a másik kerül ki 
győztesen a harcból. A szepességi szászok nem nemes em
berek, így kard helyett éppen úgy mint a jobbágyok, bottal 
párbajoznak, jóllehet Magyarországon ezt már a jobbágyok, 
illetve a nem nemes szabadok számára korábban betiltották. 
A ZW. 54. és az Ldr. 1.63.4. 5. közötti hasonlóság a szöve
gek összevetése alapján kiderül.

A büntetőjog keretén belül a városok vagy falvak béké
jét segíti elő a Willkür 35. szabálya, amely a lakott terüle
ten belül nem engedélyezi hosszú kés vagy kard viselését, 
legfeljebb a bíró engedélyével. Az artikulus szintén rokon 
a Szász tükör vonatkozó szabályával.

Mivel a nők a középkor során tartományi béke alatt áll
tak (Ldr. II. 66. 1.), és ezáltal oltalomban részesültek, a 
jogkönyvek súlyos büntetést szabnak ki a lányokon, asszo
nyokon és özvegyeken erőszakot elkövetőkkel szemben. A 
Zipser Willkür ugyancsak szentel egy artikulust e témának, 
amely rokonítható a Szász tükör tartományi joga 11. köny
vének 64. szabályával.

Magyarországra a középkorban a németség jelentős 
része a 13. és a 14. században érkezett. Az egyik útvo
nal Boroszlón és Krakkón át vezetett a korabeli magyar 
királyság (ma: Szlovákia) északi részébe. A királyok 
számára a munkaerőt és adóalanyokat jelentettek, ezért 
kedvezményekben részesítették őket. A városok és bá
nyavárosok mellett a Szepesség területe volt az egyik 
hely, ahol letelepedtek, és kiváltságaik birtokában éle
tüket a saját jogszokásaik szerint élhették. Jogéletük 
normáinak írásba foglalása a Zipsen Willkür, a 
Szepesség joga. Kéziratainak 93. artikulusa bepillantást 
enged az egykor itt élt nép életviszonyai közé. A 
Willkür olyan partikuláris jogkönyv, amelyet a 18. szá
zadban még másoltak, szabályai hatályban voltak.

A tudományos kutatás számára eddig ismert volt, hogy 
a zsolnai és a bányavárosok jogkönyveihez hasonlóan a 
Zipser Willkürben a Szász tükör hatása fedezhető fel. 
Demkó Kálmán és Heiner Lück számos artikulusról mutat
ta ki az egyezéseket. Rendszeres áttekintésünk után 37 ar
tikulust találtunk, amelyekben részben vagy egészben ki
mutatható Eike von Repgow műve valamelyik szabályá
nak a hatása.16 Élesebb szemmel talán újabbakat is találhat 
benne a későbbi kutatás.

Összehasonlító jogi elemzésünk egyúttal felhívja a fi
gyelmet arra, hogy a középkorban egy-egy régió egyes te
rületének lakosságát, nemcsak az azonos vallás gyakorlása 
és az ennek talaján kisarjadó művészetek kötötték össze, és 
formálták szellemiségének és műveltségének karakterét, 
hanem a jogi normák is, amelyek a lakosság életkereteit 
határozták meg.

’Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. Stúdió 
et opera Georgii Fejér. V .l. (Budáé. 1829. 132-135. p.)

4Benka, Ján: Osidlenie severneho Slovensko. (KoSice. 1985. 93. 
p.) Horna, Richard: Stucny nastin dejin Spiüe. (Bratislava. 
1935. 8. p.) Heiner Lück: Zűr Rezeption des sachsis-magde- 
burgischen Rechts in Osteuropa. Das Beispiel Ungam. In: 
Grenzen Überschreiten. Beitriige zűr deutsch-ungarischen 
Kulturwissenschaft. Colloquium Halense BD 2. Verlag János 
Stekovics 2001. (21-22. pp.)
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5Ilpo Tapani Piirainen: Nachtrage zum zipser Recht. (Levoóa. 
Verlag Polypress. 2001. 12. p.) Kristó Gyula 2003. (144-148. 
PP)

6R olf Liebenwirth: D ie W irkungsgeschichte des Sachs- 
enspiegels. In: Die W olfenbüttler B ilderhandschrift des 
Sachsenspiegels. Aufsatze und Untersuchungen. Komment- 
arband zűr Faksimile-Ausgabe. Hrsg. von Rulh Schmidt- 
Wiegand. (Akademie Verlag. 1993. 78-82. pp.) Heiner Lück 
2001.(16-23. pp.)
7Anjou-kori oklevéliár. Documenia rés hungaricas tempore 
reguni Andegavensium illustrantia. IV. 1315-1317. Szerk.: 
Kristó Gyula. (Bp.-Szeged. 1996. 634. sz.)

8M ichal Such^-Ivan C halupecky-Jozef Sulacek: Dejiny 
Lcvoce 1-2. (Kosice. 1974-1975. I 35. p.) Heiner Lück 2001.
(26. p.)

9Ilpo Tapani Piirainen 2001. (13. p.)
l0Demkó Kálmán: A szepesi jo g  (Zipser Willkür) (Bp. 1891. 

9-15. p.) Ilpo Tapani Piirainen 2001. (9. 11—21. pp.) Heiner 
Lück 2001.(26-27. pp.)

"Ilpo  Tapani Piirainen und Mária Papsonová. Das Recht dér 
Spis/Zips. Texte und Untersuchungen zum früh- 
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8 1-2 BD. (1992. 39; 103; 205; 245; 293; 371; 409. p.) Ilpo 
Tapani Piirainen 2001. (53. p.) Ilpo Tapani Piirainen: Das 
Rechtsbuch dér XI Zipser Stadtc Rechtlichcs. medizinisches 
und sprachliches aus einer frühneuhochdeutschen Handschrift 
aus dér Slovakei. (Levoca. Verlag Polypress. 2003. 61. p.) 

l3Demkó Kálmán 1891. (20-35. p.j Heiner Lück 2001. (101. p.)

l3M agyar jogi lexikon hat kötetben V. Szerk.: Márkus Dezső. 
(Bp. 1904. 762-764. pp.) Szende Katalin: A  magyarországi 
városi végrendeletek helye az európai joggyakorlatban (A 
középkori Sopron, Pozsony és Eperjes példája). (Soproni 
Szemle 1999. 4. 343-357. pp.) Die Normen des Familien-, 
Erb-und Vermögensrechtes. In: Buda város jogkönyve I. 
Közreadja: Blazovich László -  Schmidt József. (Szeged, 2001. 
208-215. pp.)

,4Ilpo Tapani Piirainen 2001. (59-60. pp.)
''Ilpo  Tapani Piiraincn-Am e Zieglcr: Das alteste Gerichts-buch 

dér Stadt Kásmark/Kczmarok aus den Jahrcn 1533-1553. 
(Leutschau/Levoéa. Verlag Polypress. 1998.29-82; 18-40; 42; 
50-51; 56; 59-60; 62; 64; 67-68; 80-81. pp.) 

l6Eigentum-, Familien- und Erbrecht ZW. 2. Ldr. 1. 3 1. 1.2; ZW. 
4. Ldr. 1. 7; ZW. 6. Ldr. I. 23. I; ZW. 7. Ldr. I. 23. 2; ZW. 8. Ldr. 
1. 3. 3; ZW. 9. Ldr. I. 3. 3; ZW. II. Ldr. 1. 13; ZW. 13. Lilr. I. 
33; ZW. 17. Ldr. 3. 2; ZW. 64. Ldr. I. 23. 2„ I. 42. 2. I; ZW. 65. 
Ldr. I. 33; ZW. 66. Ldr. I. 30;
Obligationsrecht ZW. 19. Ldr. I. 6. 3.. II. 5. 2; ZW. 20. Ldr. 1. 
70. 2; ZW. 23. Ldr. III. 33. 3. 4; ZW. 24. Ldr. 1. 53. 3.. I. 70. 
2; ZW. 25. Ldr. I. 5; ZW. 26. Ldr. II. 4 1 .2 ; ZW. 28. Ldr. 111. 
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Verfahrensrecht ZW. 3. Ldr. 1.45-46.. II. 63; ZW. 38. Ldr. 1.45-46.. I. 
60.. II. 63; ZW. 39. Ldr. II. 63; ZW. 41. Ldr. II. 37. 3; ZW. 54. Ldr. 1. 
63. 3-4; ZW. 55. Lnr. 67. I; ZW. 89. Ldr. 1. 53;
Strafrecht ZW. 14. Ldr. II. 64; ZW. 29. Ldr. III. 6. I; ZW. 30. 
Ldr. II. 69; ZW. 31. Ldr. III. 78. 7; ZW. 33. Ldr. III. 35. 2: ZW. 
34. Ldr. II. 13. I; ZW. 35. Ldr. II. 66. I.. 72. 2; ZW. 49. Ldr. II. 
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Homoki-Nagy Mária;

A  m agyar m agánjog  
kodifikációja  

a 19 . században
„Az ősiség eltörlése ezennel elvileg kimondatván, ren
deltetik:

l.§ . A minisztérium az ősiség teljes és tökéletes 
eltörlésének alapján a polgári törvénykönyvet kifog ja  
dolgozni és ezen törvénykönyv javaslatát a legközeleb
bi országgyűlés elébe terjesztendi. ” (1848:XV. te.)

A  magyar törvényalkotás egyik legszebb és 
legrövidebb időszakában szükségesnek tartották 
törvényben rögzíteni egy polgári törvénykönyv 

megalkotásának halaszthatatlanságát. A kérdés csak 
az, miért éppen a forradalom napjaiban történt mindez, 
volt-e korábbi előzm énye ennek a kodifikációs 
törekvésnek és ha igen, mi lett annak a sorsa? A 
kérdésre csak akkor tudunk válaszolni, ha a magyar 
magánjog fejlődésének néhány sajátosságát ismerjük.

A magyar jog fejlődését, de különösen a magánjog 
alakulását a szokásjog mint alapvető jogforrás 
határozta meg. A magánjogi jogviszonyok sajátossága 
az volt, hogy az állami törvényalkotás nem akart az 
egymással egyenrangú felek m egállapodásába 
beleszólni, nem akarta azt törvényileg szabályozni. 
Ezért az évszázadok alatt kialakult szokásjogi normák 
viszonylag szabadon érvényesülhettek, s ez magyaráz

za azt is, hogy Werbőczy 1514-ben viszonylag jó 
összefoglalását tudta adni a 15. századra kialakult 
magánjogi rendszernek. Ugyanakkor mindezzel a 
későbbi századokra megmerevítette a magánjogi vi
szonyok fejlődését, mert művéhez, mint egyetlen 
összefoglaló munkához, mindenki törvényként 
ragaszkodott, azaz törvényként hivatkoztak reá. Fel 
sem merült annak az igénye, hogy új, jobb, a szokásjo
gi normákat háttérbe szorító, önálló törvénykönyvet 
alkossanak.

A m agánjog kodifikációjának folyam atát az 
Európában uralkodóvá vált természetjogi eszmék, 
majd a kibontakozó felvilágosodás ideológiája gyorsí
totta fel, mely eszmerendszer Magyarországban is 
hatott. Ennek köszönhető, hogy bár II. József abszo
lutista politikáját elvetették, az általa elindított 
reformok mégis elkezdtek hatni, hogy II. Lipót trónra 
lépését követően az 1790-ben összehívott ország- 
gyűlés a 67. tc-kel felállította azokat az országgyűlési 
bizottságokat, melyek alapvető feladata volt a teljes 
magyar jogrendszer és ezen belül a magánjog újra 
szabályozása. Hogy miképpen értékeljük az 1795-re 
elkészült magánjogi törvényjavaslatokat (Projectum 
legum civilium ) -  valljuk meg őszintén -  a 
jogtörténészek egyik nagy feladata közé tartozik. 
Többen kompilációnak minősítik, annak ellenére, 
hogy a tág értelem ben vett kodifikációs munka 
részeként tartják számon,1 mások meg merik kockáz
tatni azt a feltevést, hogy minden hiányossága ellenére 
ez a tervezet a szűk értelemben vett kodifikációs mun
ka első lépéseként értékelhető.2

Miután az elkészült tervezetek nem kerültek ország
gyűlés elé, sokáig szinte a feledés homályába került ez
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