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Gusztáv tevékenységéig tekinti át a kötelmekre vonat
kozó állásfoglalásokat, munkája végén megfogalmazva 
saját álláspontját.

Akadémiai székfoglaló értekezése több szempontból 
is hiánypótlónak tekinthető. A mű az obligaliókra vonat
kozó magyar jogirodalmi vonatkozások összegzése, to
vábbá az európai továbbélés rövid summázata a glosszá- 
toroktól egészen az Alois von Brinz (1820-1887) nevé
hez kapcsolódó teóriáig.

Farkas Lajos pedagógiai munkássága és igen szerte- 
Jegyzetek------------------------------------------------------
'Farkas Lajos élelúljára és tudományos munkásságának értékelésé
re nézve Id. Kot.OSVÁRY Bálint: Farkas Lajos Emlékezete. A Ma
gyar Tudományos Akadémia elhunyt taejai fölött tartott emlékbc- 
szédck. (MTA. BP.. 1928).

:A kolozsvári egyetem alapításával kapcsolatban az újabb iroda
lomból Id. Hamza Gábor: Adalékok a kolozsvári egyetem történe
téhez. Magyar Felsőoktatás 2001/12.
'Ld. Emlékkönyv Farkas Lajos tanárságának 45. éve alkalmából. 
írták tanártársai. (Kolozsvár, 1914).

JKolosváry Bálint ekkor a Magyar Tudományos Akadémia levele
ző tagja volt. Az MTA levelező tagjává 1922. május 11 -én. rendes 
tagjává 1934. május I l-én. igazgató (igazgatósági) tagjává pedig 
1943. május 14-én választották meg. Itt említjük meg. hogy 
Kolosváry Bálint jogi tanulmányait 1892 és 1896 között a kolozs
vári egyetemen végezte és 1897-ben ugyancsak ezen az egyetemen 
szerzett a jogtudomány köréből doktori oklevelet. A kolozsvári 
egyetemen 1916-ban lett a magyar magánjog magántanára. 1906- 
ban az osztrák magánjog nyilvános rendkívüli. 1909-ben pedig az 
osztrák magánjog nyilvános rendes tanára lett. Az MTA-n tartott 
megemlékezés időpontjában a budapesti Pázmány Péter Tudo
mányegyetem nyilvános rendes tanára volt.

'Nagy Vincze: Októbertől októberig. (Bp.. 1991. 17. p. Nagy Vin
ce (1886-1965) Károlyi Mihály miniszterelnöksége alatt a belügy
miniszteri tárca birtokosa volt. Mint politikus és jogász -  jogi ta
nulmányait a kolozsvári és a budapesti egyetemen végezte -  egy
aránt kiemelkedő volt.

ágazó közéleti tevékenysége alapján nemcsak Kolozsvá
ron, hanem egész Erdélyben általános megbecsülésnek 
örvendett. A kolozsvári egyetemen, amelynek alapításá
tól kezdve megbecsült tanára volt, kivételes tekintélyű 
oktatónak és kutatónak számított. Jelentős mértékben já
rult hozzá az egyetem hazai és nemzetközi elismertségé
nek megalapozásához és növeléséhez. Tudományos 
munkássága," amely a római jog mellett kiterjedt a ma
gyar jogtörténet és magánjog, továbbá az osztrák és né
met magánjog művelésére is, ma is iránymutató.

6A Történeti Jogi Iskolára nézve Id. Gábor Hamza: Die Entwick- 
lang des Privalrechts auf römisrechtlicher Grundinge unter 
besonderer Beriicksichtigung dér Reclitsentwicklung in Deutsch- 
land. Österreiclt, dér Sclnveiz und Ungarn. (Bp., 2002. 78-85.
pp.).

7Ld. Előszó a 4. kiadáshoz. Római jog történelme. Alapintézmények 
az első alakulás szerint. (Kolozsvár, 1905).

8 A tulajdoni szerzésmódokra nézve Id. Földi ANDRÁs-H a.MZa Gá
bor: A római jog története és institúciói. Kilencedik átdolg. és 
bőv. kiadás. (Bp.. 2004. 317-344. pp.).

‘'Az 1495-ös Reichkammergerichtsordnung és a római jog recepci
ójára nézve Id. FÖLDI A.-Hamza G.: A római jog története és 
institúciói. Kilencedik átdolg. és bőv. kiadás. (Bp.. 2004. 115 sk.) 
és Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése. A modern ma
gánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alap
ján. (Bp.. 2002. 66. sk.)

"<4 római obligatio fogalmilag véve a közép- és újkori jogi elmélet
ben. Székfoglaló értekezés. In: Értekezések a társadalmi tudomá
nyok köréből. A II. osztály rendeletéből. Szerk.: Pauer Imre. XIV. 
kötet 6. szám. (Bp.. MTA 1913. 90. p.).

"Néhány munkája nem került kinyomtatásra. Kézirat formájában 
fennmaradt munkái, -  amelyek a Magyar Tudományos Akadémia 
tulajdonában vannak. -  közül kiemelkedik nagy részletességgel 
kidolgozott büntetőjogi és peres eljárásjogi előadási kurzusa, vala
mint nagyszabású tanulmánya a lelki elet jelenségeiről, melynek 
befejezésében halála gátolta meg.

FORRÁS
Kői G yu la :

Egyetemi jogirodalmi 
könyvkiadás 
1775 -1 8 0 0

Ismeretes, hogy a középkori és koraújkori, egyete
met járt magyar értelmiség közel hetven felsőokta
tási intézményben szerezte szakismereteit szerte 

Európában.1 Ezek közül csak egy, a mai Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem jogtudományi fakultása, ille
tőleg jogelődjei története szempontjából jelentőség
gel bíró adatok ismertetésére vállalkozik jelen közle
mény.

1683. júliusában Thököly Imre elfoglalja Nagyszom
batot, ahol az 1667-es alapítású Jogi Kar addig keletke
zett iratai, nyomtatványai nagyrészt megsemmisültek." 
Megsemmisült szintén a fakultás 1760 előtti anyaköny
ve, amelyben visszafordíthatatlan állagsérelmet egy hi
vatalából elbocsátott jogtanár okoz.'"

A hazai jog tanítása kezdetben a kancellárián folyt, 
ahol a ius vigenst az okiratszerkesztés (cautelia) és a bí
rói gyakorlat megismerése révén, a római és a kánon
jogban egyaránt járatos kancelláriát vezető jogi doktor 
útmutatásai alapján lehetett megismemi.iv Ezt mintegy 
felváltották az egyetem és a jogakadémiák.v

Egyetemünkön -  más korabeli universitasokkal 
szemben, ahol a római és a kánonjog volt a jogtanítás 
alapja -  a hazai jog nagy jelentőségre tett szert.'1 A ha-

6 6  k ö n y v é s z e t i lé g  is m e re t le n  n y o m ta tv á n y  a z  
E ö tvö s  L o rá n d  T u d o m á n y e g y e te m  Á l la m -  és 
J o g tu d o m á n y i K a r  K a r i  K ö n y v tá rá b a n

zai jog tanárai kötelesek voltak a jogintézményeket az 
1667-es alapítólevél szavával összehasonlítólag (com- 
binent) előadni.v"

A továbbiakban a jogi disszertációk, tézisek, vizsga
tételek, és az ún. vitatkozások kérdéskörét kell alapo
sabb vizsgálat alá vonnunk.
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1691-ben volt az első ismert jogtudományi vitatko
zás az egyetemen, kánonjogból. A vitatkozó (a jelölt) 
személye ismeretlen, az ellenzők (oppugnandas) eszter
gomi kanonokok voltak. A téma az Ügylevelek IV. 
könyvének taglalásában állott.viii

Az első ismert hazai jogból történő vitatkozás (1691. 
szeptember 2.) jelöltje Bencsik Mihály, a hazai jog ké
sőbbi professzora, az elnök Roller Ferenc kassai jogta
nár. A tételek nyomtatásban is megjelentek.'*

1761-ben a római jog oktatóit dicséri az az ered
mény, hogy a hallgatók kinyomtatott tételek nyilvános 
vita során történő megvédésére vállalkoztak. Egyikük 
Fleischhacker János, a későbbi neves jogászprofesszor. 
Hazai jog gyakorlatából (magyar polgári és büntető el
járásjogból) Nitray Gábor, a hazai jog tanára vezetésé
vel szintén két vitatkozás volt 1762-ben.1

A vitatkozások a kormányszékek2, sőt, az uralkodó3 
figyelmét is felkeltették. A figyelem középpontjában a 
Jogi Kar vitatkozásai álltak. Mária Terézia a vitatétele
ket az általa meghatározott szöveggel módosította.4

Az 1775. áprilisában napvilágot látott az első szigor
lati rendtartás. Eszerint három szigorlatot kellett letenni 
három szigorúbb (severiora) vizsgatárgyból. Ezek után 
a jelölt Eckhart szerint magaválasztotta, Pauler szerint 
ritkán az oktató által kijelölt, de többségében magavá
lasztotta tárgyból értekezést nyújtott be. Az átnézett, ki
javított, és jóváhagyott értekezést ki kellett nyomtatnia, 
és a doktori vitatkozás alkalmából szétosztania. Az ér
tékelés bírálatáért egy aranyat fizettek.5 Kezdetben az is 
felmerült, hogy a tankönyveket a hallgatók költségén 
kellene előállítani, de ezt elvetették.6 Később már nem 
volt kötelező az értekezés kiadása, és díjat sem szed
tek.7 Ellenben a legjelesebb dolgozatokat az Egyetemi 
Nyomdában kiadatni rendelték, a szerzők a királyi ta
nács által meghatározott könyvekkel jutalmaztattak.8 A 
nyelvkérdést sem lehetett megkerülni. A Ratio Ecliica- 
tionis szerint a vitatkozások nyelve a latin, vagy más or
szágos nyelv, hogy a hallgatók abban is gyakorlatot sze
rezzenek.9 Egyesek szerint később az 1790-1791. évi 
Országgyűlés hatására a jogvégzetteknél követelmény 
lett, hogy magyar nyelven is tudjanak.10 Egyébiránt 
1770 és 1778 között nyolc jelölt lett mindkét jog, és egy 

jelölt a kánonjog doktora.
1770: Zelenciy János és Nitray Gábor (később pro

fesszor).
1771: Faba Simon kanonok (kánonjog).
1775: Egy Bécsben végzett, de Nagyszombatban 

doktoráló, közelebbről ismeretlen nevű krajnai jelölt.
1776: Egy Bécsben végzett, de Nagyszombatban 

doktoráló, közelebbről ismeretlen nevű krajnai jelölt, 
továbbá Demjén Antal (professzor később, majd 1796- 
ban és 1805-ben rektor), és Markovics Mátyás (később 
professzor, 1790-ben és 1802-ben rektor, részben Bécs
ben tanult).

1777: Gyurkovics Ferenc (előbb a politikai tudomá
nyok tanára, később jogi doktor).

1778: Barits Adalbert (később professzor, 1786-ban 
rektor).11

—  A fentiekben írt szerzők között lévők életművét is úi, 
82

eddig nem ismert vonásokkal gazdagítja az a felfedezés, 
amelyet 2003. július 8-án (illetve utána) volt alkalmam 
tenni. Ekkor, még mint az ELTE ÁJK egyik tanszék
ének tanszéki könyvtárosa, egy, az 1801 előtti magyar 
vagy magyar vonatkozású jogi bibliográfia összeállítá
sához végeztem előkutatásokat. Időközben felmerült, 
hogy az ELTE AJK Kari Könyvtárában lehetnek ilyen 
nyomtatványok.12 Mint kiderült, a disszertációk között 
115 db, 1775 és 1800 között nyomtatott jogi értekezést 
és nyomtatott vizsgatételt (Positiones) őriznek, együtt 
korabeli kéziratos értekezésekkel. (Gyakran az írott ér
tekezés szerzőjeként lehetett azonosítani a nyomtatott 
vizsgatételben szereplő hallgatónevet).13 A nyomtatvá
nyok átvizsgálása során valamennyi címlapról fénymá
solatot készítettem, a nyomtatványokhoz címleírás is 
készült. A rendelkezésemre álló alapbibliográfiák és 
címleírások egybevetése meggyőzött arról, hogy az ál
talam feltárt anyagban nagy számban vannak ezekben 
nem szereplő nyomtatványok. Ezért az Országos Szé
chényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárához fordul
tam. Itt a nyomtatványok pontosabb meghatározását el
végezték. Nyilvánvalóvá vált a tény, hogy az eddig ke
vés figyelemre méltatott gyűjtemény által őrzött 115 db. 
1801 előtti hazai nyomtatvány közül 66 könyvészetileg 
ismeretlen.

Mivel mindenre kiterjedő fejtegetésre jelen könyvé
szeti-jogtörténeti tanulmányban e helyütt terjedelmi 
okokból nincs mód,14 ezért itt általában próbáljuk meg 
jellemezni a nyomtatványegyüttest, és csak a nevesebb 
személyekhez kötődő nyomtatványok címleírását adjuk.

Maga a nyomtatványtípus, a vizsgatézis, a kevés 
számban készült (általában 20-25 példány), vizsgatéte
leket tartalmazó, túlnyomóan nyolcadrét méretű nyom
tatványokat jelenti.

A jogi jellegű példányok általában a Positiones kez
dőszóval kezdődnek, ezért érdemes a jogi jellegű nyom
tatott vizsgatéziseket e szóval jelölni. Általánosságban 
megállapítható, hogy a nyomtatványegyüttes a haszná
lat kizárása miatt jó állapotban maradt fenn. Eredetük 
homályba vész, de valószínű, hogy kezdettől fogva az 
egyetem tulajdonában voltak. A régi magyar nyomtat
ványok esetében ritka, hogy ott őrződjenek meg háborí
tatlanul, ahol létrejöttek. Felmerül a kérdés, hogy vajon 
valamennyi, a Jogi Karon készült Positiones és disszer
táció előttünk áll-e? Elbeszélésekből azt hallottam, 
hogy állítólag az ötvenes években ezen nyomtatványok 
közül többet -  rendeltetés- és kultúraellenesen -  fűtésre 
használták volna fel.1’’ Ez nem zárható ki, ám a 115 db. 
nyomtatvány nagyjából minden évet lefedve, egy évben 
több nyomtatványt vonultat fel. (Az 1777. és 1778., il
letőleg 1782., valamint az 1792. év hiányzik, az 
1793—1797-es évek gyengén vannak képviseltetve. En
nek okait pontosan nem tudhatjuk). Ma már nehezen le
het ez ügyben bármit is mondani. Nyelvi megoszlást te
kintve a nyomtatványok kizárólag latin és német nyel
ven íródtak. (A 115 mű közül 84 latin és 31 német. 
Könyvészetileg ismeretlen 44 latin és 22 német). 1775 
és 1784 között 23 mű jelent meg, valamennyi latin nyel
ven. (1775: I, 1776: 2, 1779: 1, 1780: 1, 1781: 6, 1783:
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4, 1784: 8). 1784-es kiadású az első német nyelvű mun
ka, abban az évben az egyetlen. Igazából 1788-tól sza
porodnak meg a német nyelvű nyomtatványok. Amíg 
1785-ben, 1786-ban és 1787-ben csak latin nyelvű 
munkák jelentek meg (szám szerint 31, ezen megoszlás 
szerint: 1785:9, 1786: 7, 1787: 15), addig 1788-ban a 8 
megjelent műből 4 német nyelvű. 1789-ben a megjelent 
10 műből már csak egy latin nyelvű. (A német művek 
jellegzetes kezdőszava a Satze). 1790-ben 21 vizsgaté
zis látott napvilágot, ebből 17 német és 4 latin. 1791 -bői 
egyetlen nyomtatvány maradt fenn, német nyelven. 
1792-ből nincsen nyomtatvány. 1793-ból 3 munka ma
radt fenn, valamennyi latin nyelvű. 1794-ből 2 német 
mű áll rendelkezésre. Az 1795-ös év 1 latin, az 1796-os 
2 latin, az 1797-esév 1 latin nyelvű művel dicsekedhet. 
1798-ban 4 latin nyelvű munka hagyta el a sajtót. 1799 
6 latin nyelvű művet vonultat fel, az 1800. év csak 2-t.

A könyvészeti lég ismeretlen nyomtatványok adatai 
az alábbiak szerint alakulnak évenkénti bontásban:

1781: 6 könyvészetileg ismeretlen latin nyelvű mű 
1783: 4 könyvészetileg ismeretlen latin nyelvű mű 
1784: 4 könyvészetileg ismeretlen latin nyelvű mű 
1785: 2 könyvészetileg ismeretlen latin nyelvű mű 
1786: 7 könyvészetileg ismeretlen latin nyelvű mű 
1787: 9 könyvészetileg ismeretlen latin nyelvű mű 
1788: 5 könyvészetileg ismeretlen latin nyelvű mű 
1789: 6 könyvészetileg ismeretlen német nyelvű mű 
1790: 12 könyvészetileg ismeretlen német, 1 latin 
nyelvű mű
1793: I könyvészetileg ismeretlen latin nyelvű mű 
1794: I könyvészetileg ismeretlen latin nyelvű mű 
1795: 1 könyvészetileg ismeretlen latin nyelvű mű 
1796: 1 könyvészetileg ismeretlen latin nyelvű mű 
1797: I könyvészetileg ismeretlen latin nyelvű mű 
1799: 3 könyvészetileg ismeretlen latin nyelvű mű 
1800: 2 könyvészetileg ismeretlen latin nyelvű mű 
Tekintsük át a továbbiakban csak a könyvészetileg 

ismeretlen nyomtatványokat aszerint, hogy mely nyom
dában kerültek ki a sajtó alól.

1781: Budáé, typis Regiae Universitatis (A budai 
Egyetemi Nyomda). Valamennyi ez évben nyomtatott 
mű itt készült. A nyomda ma is fennáll.16

1783: Budáé, typis Regiae Universitatis (A budai 
Egyetemi Nyomda). Valamennyi ez évben nyomtatott 
mű itt készült.

1784: Budáé, typis Regiae Universitatis (A budai 
Egyetemi nyomda). Valamennyi ez évben nyomtatott 
mű itt készült.

1785: Pestini, ex officina Josephi Godefredi Lettner 
(A pesti Josef Gottfried Lettner nyomda). Valamennyi 
ez évben nyomtatott mű itt készült.17

1786: Pestini, ex officina Josephi Godefredi Lettner 
(A pesti Josef Gottfried Lettner nyomda). 5 latin nyelvű 
nyomtatvány.

Pestini, litteris Trattnerianis (A pesti Trattner-nyomda).
1 latin nyelvű nyomtatvány.

1787: Pestini, ex officina Josephi Godefredi Lettner 
(A pesti Josef Gottfried Lettner nyomda). 6 latin nyelvű 
nyomtatvány; (Pestini), litteris J. Michaelis Landerer(A

pesti Landerer János Mihály nyomda). 2 latin nyelvű 
mű: Pestini, litteris Trattnerianis (A pesti Trattner-ny
omda). 1 latin nyelvű mű.

1788: (Pest), gedruckt bei Matthias Trattner priv. 
Buchdruckern (A pesti Trattner Mátyás nyomda). 1 la
tin, 2 német nyelvű mű, ebből az egyik esetében a tipog
ráfiai jellemzők alapján következtettem ki a Trattner- 
officinához kapcsolódást; Pest, gedruckt mit Patzkois- 
chen Schriften (A pesti Patzko-nyomda). 1 német nyel
vű mű; Pestini, ex officina Josephi Gotefredi Lettner (A 
pesti Josef Gottfried Lettner nyomda). 1 latin nyelvű 
mű.

1789: Pest, gedruckt bey Franz Augustin Patzko 
(Patzko Ferenc Ágoston pesti nyomdája) 6 német nyel
vű mű.

1790: Pest, gedruckt bey Franz Augustin Patzko 
(Patzko Ferenc Ágoston pesti nyomdája) 12 német 
nyelvű mű.

Három nyomtatvány esetében az Országos Széché
nyi Könyvtár munkatársa, V. Ecsedy Judit határozta 
meg a tipográfiai jellemzők alapján a Patzkohoz való 
kötődést.18

[Pestini) (1790) [Trattner], a helyet és a nyomdát a ti
pográfiai jellemzők alapján határozta meg V. Ecsedy 
Judit. A mű a 3.-9. oldalakon latin, a 10-12. oldalakon 
német szövegű vizsgatéziseket tartalmazó bilingvis 
nyomtatvány.19

1793: Pestini, typis Mathiae Trattner (A pesti Trat
tner Mátyás nyomda) munkája az ezen évből fennma
radt egyetlen könyvészetileg ismeretlen, latin nyelvű 
mű.

1794: Pest, gedrukt[!| mit Trattnerischen Schriften 
(A pesti Trattner-nyomda) munkája az ezen évből fenn
maradt egyetlen könyvészetileg ismeretlen mű.

1795: Pestini, (1795) typis Mathiae Trattner (A pesti 
Trattner Mátyás nyomda) munkája az ezen évből fenn
maradt egyetlen könyvészetileg ismeretlen, latin nyelvű 
mű.

1796: Budáé (1796) typis Regiae Universitatis (A 
budai Egyetemi Nyomda) ismét felbukkan. Az 1784 
utáni anyagban e 115 darabból álló kollekciót tekintve 
ez egyedi jelenség. Egyetlen, könyvészetileg ismeret
len, latin nyelvű mű a jelzett évből.

1797: Pestini (1797), typis Francisci Augustini 
Patzko (A pesti Patzko Ferenc Ágoston nyomda) 1 
könyvészetileg ismeretlen művel van reprezentálva.

1799: Pestini (1799), typis Matthiae Trattner (A pes
ti Trattner Mátyás nyomda) 2 munka.

Pestini (1799), typis Francisci Josephi Patzko (A pes
ti Patzko Ferenc Ágoston nyomda). 1 mű.

1800: Pestini, typis Francisci Josephi Patzko (A pes
ti Patzko Ferenc Ágoston nyomda). 2 mű.

Ebből az egyiknél az évszám nem az impresszumból, 
hanem a címből derül ki.

A könyvészetileg ismeretlen nyomtatványok között 
vannak, amelyek egyetlen, vannak, amelyek több pél
dányban maradtak ránk. Ezt is röviden összefoglaljuk, 
utalva a példányok általunk adott, beazonosítást lehető
vé tévő jelzeteire. (A nyomtatványok 1-115-ig számo-..



zódtak, mivel itt csak a könyvészetiig ismeretleneket 
vesszük számba, ezért 66 nyomtatvány példányadatait 
dolgoztuk fel).

1 példányban maradt fenn: Diss. 7., Diss. 8., Diss.
14., Diss. 15., Diss. 16., Diss. 21., Diss. 34., Diss. 36., 
Diss. 41.. Diss. 46.. Diss. 57.. Diss. 58., Diss. 62., Diss.
64., Diss. 66.. Diss. 71., Diss. 72., Diss. 81., Diss. 83., 
Diss. 84.. Diss. 89., Diss. 91.. Diss. 92., Diss. 93.. Diss.
98., Diss. 100., Diss. 103., Diss. 108., Diss. 111.. Diss.
114., Diss. 115. (31 mű-31 példány).

2 példányban maradt fenn: Diss. 9., Diss. 12., Diss.
22., Diss. 27., Diss. 31., Diss. 33., Diss. 37., Diss. 42., 
Diss. 48., Diss. 49., Diss. 51.. Diss. 53., Diss. 68.. Diss.
73., Diss. 74., Diss. 82, Diss. 82/a, Diss. 85., Diss. 90., 
Diss. 94.. Diss. 102. (21 mű -42 példány).

3 példányban maradt fenn: Diss. 10., Diss. 13.. Diss.
28., Diss. 39., Diss. 40.. Diss. 44., Diss. 50., Diss. 60., 
Diss. 67., Diss. 87., Diss. 113. (11 mű-33 példány).

4 példányban maradt fenn: Diss. II., Diss. 17. (2 
mű-8 példány).

7 példányban maradt fenn: Diss. 20. (lmű-7 pél
dány).

Tehát a 66 könyvészetileg ismeretlen nyomtatvány 
közül 31 (47%) I példányban maradt az utókorra, 21 
nyomtatvány 2 példányban található meg (31.8%), 11 
munka 3 példányban (16,6%), 2 nyomtatvány 4 pél
dányban maradt reánk (3%), I nyomtatvány pedig je
lentős számúnak mondható, 7 példányos jelenléttel jel
lemezhető az anyagban ( 1,5%). A könyvészetileg isme
retlen nyomtatványok fennmaradt összpéldányszáma 
121.

Ezen régi nyomtatványok anyagáról szólva meg kell 
említeni, hogy valamennyi papírra készült.20 Ismertek 
voltak nem papírra, példának okáért selyemre készült 
nyomtatványok is.21 Olyan régi magyar jogi nyomtat
vány, amelyet selyemre nyomtattak, egy ismert.22 Egy 
selyemre nyomtatott spanyol nyelvű, mexico-i nyomda
helyű jogi nyomtatvány nemrég bukkant fel Magyaror
szágon.23 Az általunk vizsgált valamennyi nyomtatvány 
nyolcadrét méretű, egy kivételével, amely negyedrét 
(Diss. 22.).

A szerzőket tekintve (a Positiones-ok olykor a prae- 
ses nevével jelentek csak meg, ilyenkor a praesest lehet 
szerzőként felvenni) megállapítható, hogy a magyar 
szerzők mellett gyakoriak az osztrák, zömmel stájeror
szági, valamint krajnai szerzők. Előfordulnak horvátok, 
németek, és egy cseh eredetű szerző is. (A szerzők ma
guk adják meg nemzetiségüket a nyomtatvány címlap
ján). A szerzők beazonosítása (ha ez egyáltalán lehetsé
ges) hosszabb kutatást kíván. Hozzá kell tenni, hogy a 
peregrinációkutatás szempontjából sem lenne érdekte
len annak megvizsgálása, hogy vajon a magyar egyete
meken mely külföldiek folytattak stúdiumokat. Amit 
biztosan tudunk, hogy mintegy 40 magyar, és mintegy 
70 külhoni szerző van jelen az általunk vizsgált nyom
tatványokban. (Néhány szerző több művet is írt). A 
könyvészetileg ismeretlen nyomtatványoknál 20 ma
gyar szerzőjű, és 45 idegen szerzőjű nyomtatvány van 

_ ( e g y  szerző, Franz Xavér Peball két külön munkát írt). 
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A munkák zöme a Positiones vagy a Satze kezdőszó
val indul, néhányan térnek csak el ettől a gyakorlattól.

Előfordult 10 esetben a műfajilag megkülön- 
böztetendő Dissertationes (doktori értekezés, többnyire 
ezekben találhatóak Positiones címmel a vizsgatézisek). 
Megtalálható még a művek kezdőszavaként az Asser- 
tiones, Adsertiones szóalak, ugyanez igaz a Proposi- 
tiones, Theses, Questio, valamint a Frage, Versuch, 
Abhandlung szavakra. Ezek a kivételek alig haladják 
meg a harmincat.

A vizsgatézisek a kérdéseket témakörökre bontva 
tartalmazzák (például római jog. kánonjog, magyar ma
gánjog, de előfordult a rendészet, a kereskedelem, a Sty
lus curíalis, vagy ad extremum a langobard jog. A téma
címet az általában témánként külön, római számokkal 
számozott tételcímek követték. (Olykor a számozás el is 
maradt). A munkák általában 8-12 oldalt töltenek meg.

A Dissertatio ezzel szemben egy adott téma kifejtése. 
Itt lehetett magyar öröklési jogi téma, vagy jogforrás- 
tan, fejtegették a királyi adomány kérdéskörét, a 
fideiitssio témája, mint római jogi kezességi fonna.

Találhatunk olyan jogi munkákat is a feltárt anyag
ban, amelyek neves jogtudósokhoz fűződnek. Az aláb
biakban csak az ilyen jellegű, könyvészetileg ismeretlen 
nyomtatványok címleírását adjuk, utána röviden ismer
tetve az érintett jogtudós jelentősebb életrajzi adatait.

FLEISCHHAKER, loann(es) Nép.: Adsertiones ex 
itt re universo quas anctoritate et consensu inclytae facul- 
tatis iuridicae terminatis ex omni iurisprudentia rigoro- 
sis examinibus pro consequenda doctorali ittris laurea in 
celeberrima Universitate Bitdensi pitblicae eruditorutn 
disquisitioni subiicit —  in Régin Academia Tyrnaviensi 
iuris patrii, receptarmn consuetudininn luris item criini- 
nnlis P.P.O. Disputát ibur in Magnó Uni vers itat is Palatio 
anno MDCCLXXXI. Die / /  mensisH hóra/]. Budáé. 
1781 typis Regiae Universitatis 11 p.-8°/Diss. 7./

Fleischhaker János jogi doktor, jogakadémiai tanár 
volt. 1740. március 20-án, a Nyitra megyében fekvő 
Galgócon született. 1777-től a nagyszombati jogakadé
mián, 1784 és 1800 között a pozsonyi jogakadémián 
oktatott magánjogot. Később dékán lett, 1803. január 
17-én Örményben meghalt.24 Inkább jogtörténeti mun
kái tették nevezetessé.

BREZANÓCZI, Adamus: Adsertiones ex iure uni
verso quas auctoritate, et consensu inclytae facultatis 
iuridicae terminatis ex omni iurisprudentia rigorosis 
examinibus pro consequenda doctorali iuris laurea in 
regia ac celeberrima Universitate Bitdensi publicae 
eruditorum disquisitioni subiicit —  in Regia Academia 
Cassoviensi professor jurium extra-ordinarius. Dispu- 
tatibur in Magnó Universitatis Palatio anno MDC- 
CLXXXI Die II mense //. Budáé, 1781 typis Regiae 
Universitatis 8 p.-8° /Diss. 8./

Brezanóczy Ádám jogi doktor, egyetemi tanár volt. 
1751. november 4-én a Gömör megyei Jolsván szüle
tett. 1768 és 1773 között a jezsuitáknál tanult. 1785. no
vember 5-én jogi doktor, illetőleg korábban is ügyvédi 
praxist folytat. Pécsett gimnáziumban tanárkodik, majd 
1780-ban a kassai jogakadémia rendkívüli tanára (erről



lörléneli Síemle

a fentebb közölt nyomtatvány is tanúskodik). 1784. de
cember 17-től a pozsonyi jogakadémián a kánonjog 
rendkívüli tanára. Ugyanitt 1786. november I. és 1807. 
október 31. között természetjogot tanít rendes tanár
ként. Ezután a pesti egyetemen lesz kinevezett oktató, 
ugyanitt 1817-ben rektor. 1822-ben az uralkodó nemes
séget adományoz neki. 1827-ben nyugalomba vonult, 
és 1832. március 2-án Pesten meghalt.25 Georch Illés 
négy kötetes Honnyi törvény című munkáját magyarról 
latinra fordította. Legnevesebb munkája az Explanatio 
iuris naturae 1795-ből.

KELEMEN, Emericus: Assertiones ex iure universo 
quas auctoritate, el consensu inclytae facultatis iuridi- 
cae terminális ex omni iurisprudentia rigorosis exam- 
inibus pro consequenda doctorali iuris laurea in regia 
ac celeberrima Universitate Budensi publice erudito- 
rum disquisitioni subiicit -  -  in Regia Academia Jau- 
rensi iuris patrii, receptarumque in patria consue- 
tudinum professor regius publicus et ordinarius. Disptt- 
tatibur in Magnó Universitatis Palatio anno MDC- 
CLXXXI Die[] Mense[l Budáé, 1781 typis Regiae Uni
versitatis 8 p.-8°

/Diss. 97-2 példány
A nevezetes szentkatolnai Kelemen Imre professzor 

jogi és hittudományi doktor volt. 1746-ban Zala me
gyében. Kozmadombján született. 17 évesen lépett a 
jezsuita rendbe. 1771 és 1773 között retorikát tanított. 
1777-ben a győri jogakadémián a magánjog rendkívüli 
tanára, majd római jogot és a hazai jog elméletét taní
totta itt. 1793-tól a pesti egyetemre került, ahol három
szor volt dékán és kétszer rektor (1799 és 1809). Há
rom vármegye táblabírája volt. 1791-ben nyerte ne
mességét. 1819. március 26-án halt meg Pesten.26 A 
kor neves magánjogásza volt, Szegedy Jánoshoz és 
Huszty Istvánhoz hasonlóan rendkívüli jelentőségű a 
jogirodalmi munkássága. Mint e két elődjéét. az ő ne
vét is egy nevezetes könyve tette naggyá, az Institu- 
tiones juris lumgarici privati amely Pesten, három kö
tetben 1814-ben jelent meg. Magyar fordítását Czövek 
István készítette el.

HORVÁTH. Ignatius Stephanus: Assertiones ex uni- 
versa iurisprudentia quas autoritate atque consensu 
inclytae facultatis iuridicae ad consequendam lauream 
doctoralem pro more academico publice in Palatio 
Maiori discutiendas proponit nobilis hungarus —  Die 
30 Mense Aprili Anno MDCCLXXXIII. Budáé, (1783) 
typis Regiae Universitatis 8 p.-8° /Diss. 157

Horváth Ignác István a természetjog tanára volt 
Nagyszombatban, Győrött és Pozsonyban. Kőszegen 
táblabíró. királyi udvarnok, valamint császári és királyi 
udvari tanácsos. Egy időben könyvcenzorként műkö
dött. Születési idejét nem ismerjük. 1823. december 16- 
án halt meg Kőszegen.27 Négy latin nyelvű munkája kö
zül a legjelentősebb a méltatlanul elfeledett Bibliotheca 
jurisconsultorum Hungáriáé 4 kötetben (Pozsony-Bécs, 
1786-1790).

REVITZKY. Josephus-BARITS, Adalbertus: Maté
ria speciminis publici quod ex praelectionibus scien- 
tiarium politicarum secundi semestris----P.P.O. nec

non ex praelectionibus statisticae utriusque semestris -  
-  P.P.O. daturus est Kováts Emericus universae 
jurisprudentiae auditor emeritus Pestini in Sala Regiae 
Universitatis Mense Augusto Anno MDCCC. Pestini, 
(1800) typis Francisci Josephi Patzko 16 p.-8° /Diss. 
1147

Revisnyei Reviczky József egyetemi tanár 1750. de
cember 30-án született Derecskén, Bihar megyében. 
Nagyszombatban tanult. 1794. november 1. és 1805 kö
zött a pesti egyetemen politikatudományt tanított. 1790- 
ben névtelenül politikatudományi tankönyvet adott ki 
Budán. 1791-ben egy büntető törvénykönyv kimunká
lásán fáradozott. Az 1802. évi országgyűlés naplójának 
szerkesztője. 1815. július 31-én Izsákon. Pest megyé
ben halt meg.28

Barits Adalbert jogtudós, statisztikus, a pesti egye
tem tanára 1742-ben Újvidéken látta meg a napvilágot. 
Jogi és politikai tanulmányait Bécsben végezte, 1769- 
ben Varasdon, 1772-ben Zágrábban, 1776-ban Győr
ben jogot és politikatudományt oktatott. 1777-től a bu
dai egyetemen államtörténetet oktatott. 1784-ben a 
pesti egyetemen az európai statisztikát magyarázta a 
hallgatóságnak. Hétszemélyes táblai jegyző, majd 
1786-ban az egyetem rektora. 1804-ben nyugalomba 
vonult. Bécsbe költözött, ahol 1813. december 10-én 
meghalt.29 Latin és német nyelvű jogi és statisztikai 
munkákat írt. Nagy híve volt az angol-magyar alkot
mányhasonlításnak. összehasonlító államtörténetnek. E 
körből három műve is megjelent, ezek közül volt, ame
lyet latinul, németül és magyarul is publikált. Egy sta
tisztikai műve névtelenül jelent meg, egy másik kéz
iratban maradt. Az egyetemi oktatásról szóló titkos 
nyomdahelyű, névtelenül megjelent munkájában 
(Nonnihil de educatione juventutis scolasticae et stu- 
diorum reformatione in ditionibus Pannonicis Pam- 
pelonae, 1792)30 a közigazgatási jog oktatásának szük
ségességéről írt.31 (Ennek a tudománynak a magyar 
megalapítója Récsi Emil, azóta sem felülmúlt négykö
tetes munkájával).

Összefoglalásul el lehet mondani, hogy e ritka 
nyomtatványtípusból az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Kari Könyvtá
ra egy 115 darabból álló kollekciót őriz. amelyből 66 
könyvészetileg ismeretlen. Ennek a súlyát nem lehet 
eléggé érezni. Reméljük, hogy a könyvek olyan méltó 
körülmények közé kerülnek, hogy megőrződhetnek a 
jövő nemzedékek számára. E közlemény csupán gyors
mérleg kívánt lenni, az igazi kutatás csak ezután kez
dődhet. Munkánk valódi haszna nem csak abban áll, 
hogy e nyomtatványokat megőriztük a feledés homá
lyától, hanem abban is, hogy ezzel némi figyelem ve
tülhet e rejtett gyűjtemény további sorsára. A részlet
kutatások a könyvtörténet, nyomdászattörténet, a jog
történet, a szakjogtudományok, az egyetemtörténet, és 
a peregrinációkutatás számára is haszonnal bírhatnak. 
Az 1775 és 1800 közötti korszak művelődéstörténete 
mellett Ausztria könyvészete is hiányosabb lenne a fel
tárt adatok nélkül, tekintettel a nagyszámú osztrák 
származású szerzőre.



történeti szemle

AZ EÖTVÖS LORÁND 
TUDOMÁNYEGYETEM 
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 
KARI KÖNYVTÁRÁBAN LÉVŐ 
1801 ELŐTTI, KÖNYVÉSZETI LÉG 
ISMERETLEN NYOMTATVÁNYOK 
1781-1800

1. FLEISCHHAKER, Ioann. Nép.: Aclsertiones ex 
iure universo quas auctoritate et consensu inclytae fac
ultatis iurídicae terminális ex ontni iurisprudentia rig- 
orosis examinibus pro consequenda doctorali iuris lau- 
reá in regia celeberrima Universitate Budensi publicae
eruditorum disquisitioni subiicit---- In Regia Acade-
mia Tyrnaviensi iuris putrii, receptarum consue- 
tudinum Iuris item criminalis P.P.O. disputabitur in 
Magnó Universitatis Palatio anno MDCCLXXXI.Die/ / 
Mensisf ] Hora[]

Budáé, (1781) typis Regiae Universitatis
11 p.-8°
/Diss.7./
2. BREZANÓCZI, Adamus: Adsertiones ex iure uni

verso cpias auctoritate, et consensu inclytae facultatis 
iurídicae terminális ex omni iurisprudentia rigorosis 
examinibus pro consequenda doctorali iuris laurea in 
regia ac celeberrima Universitate Budensi publicae
eruditorum disquisitioni subiicit-----in Regia Acade-
mia Cassoviensi professor Jurium Extra-Ordinarius. 
Disputabitur in Magnó Universitatis Palatio anno 
MDCCLXXXI. Die / /  Mense / /

Budáé. (1781) typis Regiae Universitatis
8 p.-8°
/Diss.8./
3. KELEMEN, Emericus: Assertiones ex iure univer

so quas avctoritate, et consensu inclytae facultatis iuridi- 
cae terminális ex omni iurisprudentia rigorosis exam
inibus pro consequenda doctorali iuris laurea in regia ac 
celeberrima Universitate Budensi publice [!] eruditorum 
subiciit[l] -  in Regia Academia lauriensi Iuris Patrii, 
receptarumque in patria consuetudinum Professor 
Regius Publicus, et Ordinarius. Disputabitur in Magnó 
Universitatis Palatio anno MDCCLXXXI. Diel / Mense[]

Budáé, (1781) typis Regiae Universitatis
8 p.-8°
/Diss.9./—(2 példány)
4. SZEDMAKI, Carolus: Adsertiones ex universa 

iurisprudentia quas adnuente inclyta facultate iuridica 
Regiae Universitatis Budensis pro consequenda supre- 
ma iuris laurea in Magnó Regiae Universitatis Buden
sis Palatio publicae eruditorum disquisitioni subiecit
nobilis hungarus---- AA. LL. et Philosophiae Doctor.
Nec non Professor in Facultate Iuridica extraordinar- 
ius Hora[] Die[ /  Mensisf I 1781.

Budáé, (1781) typis Regiae Universitatis
6 p.-8°

—  /Diss. 10./—(3 példány)

5. POMPER. Stephanus: Adsertiones ex iure univer
so quas auctoritate et consensu inclytae facultatis 
iurídicae terminális ex omni iurisprudentia rigorosis 
examinibus pro consequenda doctorali iuris laurea in 
regia celeberrima Universitate Budensi publicae erudi
torum disquisitioni subiicit nobilis -  — de Felső 
Radessics, in Regia Academia Zagrabiensi Professor 
lurium Extraordinarius. Disputabitur in Magnó Uni
versitatis Palatio anno MDCCLXXXI. Die] jMensis 
Augusti Horaf j

Budáé, (1781) typis Regiae Universitatis
14 p.-8°
/Diss. 11./—(4 példány)
6. GALLIUFF, Ignatius: Positiones ex universo iure 

quas terminális ex omnigena iurisprudentia rigorosis 
examinibus auctoritate et consensu inclytae facultatis 
iurídicae pro consequenda doctorali iuris laurea in 
regia celeberrima Universitate Budensi publicae erudi
torum disquisitioni subiicit -  -  in Regia Academia 
Zagrabiensi Iuris Patrii, receptarum Consuetudinum, 
Iuris item Criminalis P.P.O. in Magnó Universitatis 
Palatio anno MDCCLXXXI DielI Mensis Augusti.

Budáé, (1781) typis Regiae Universitatis
7 p.-8°
/Diss. 12./—(2 példány)
7. BÁTTHAY, Ioannes: Assertiones ex universa 

iurisprudentia quas auctoritate atque consensu inclytae 
facultatis iurídicae ad consequendam lauream dactor
aiéin pro more academico publice in Palatio Maiori
discutiendas proponit-----Profesfor] lurium Extra-
Ordinarius in Regia Academia lauriensi. Et causarum 
advocatus. Anno MDCCLXXXIII. Die/1 Mense Septemb. 
Hora( I

Budáé, (1783) typis Regiae Universitatis
8 p.-8°
/Diss. 13./—(3 példány)
8. MANIGAY. Paulus Thad.fdaeus]: Adsertiones ex

universa jurisprudentia quas auctoritate, et consensu 
inclytae facultatis juridicae ad consequendam lauream 
dactoraiéin pro more academico publice in Palatio Ma
jori discutiendas proponit---- in Regia Academia Tir-
naviensi politiae, artium, & manufacturarum, commer- 
ciorum item, & rei aerariae P.P.[rofessoij Ofrdinar- 
ius] et causarum advocatus anno M. DCC. LXXXIII. 
Die[l Mense Nov. Horaf]

Budáé, (1783) typis Regiae Universitatis
8 p.-8°
/Diss. 14./
9. HORVÁTH, Ignatius Stephanus: Assertiones ex

universa iurisprudentia quas auctoritate atque consen
su inclytae facultatis iurídicae ad consequendam lau
ream doctoralem pro more academico publicé in Pala
tio Maiori discutiendas proponit nobilis hungarus----
Die 30. Mense Aprili Anno MDCCLXXXIII.

Budáé, (1783) typis Regiae Universitatis
8 p.-8°
/Diss. 15./
10. SPACH. Iosephus: Adsertiones ex iure universo 

quas auctoritate et consensu inclytae facultatis iuridi-



cae terminális ex omni iuris prudentia rigorosis exam- 
inibus pro consequendá cloctorali iuris Icutrea in regia 
celeberrima Universitate Budensi publicae eruditorum 
disquisitioni subiicit -  -  carinthus spitalensis dis- 
putabitur in Magnó Universitatis Palatio anno MDC- 
CLXXXIII. Die[| MensisH Hora[]

Budáé, (1783) typis Reaiae Universitatis
[6] p.-8°
/Diss.16./
11. VALLENTSCHITSCH, Michael: Positiones ex 

onuiigeno jure quas annuente inclyta facultate juridica 
in celeberrima, ac regia Universitate Budensi pro sum- 
mis in jure honoribus, privilegiisque doctoralibus legi
timé consequendis publice eruditorum disquisitioni
submittit:-----carniolus prembiensis, disputatibur in
Palatio Universitatis Majori. Die Mensis Maji. M. 
DCC. LXXXIV.

Budáé. (1784) typis Regiae Universitatis
12 p.-8°
/Diss. 17./—(4 példány)
12. KRASKOVITZ, Leonardus: Adsertiones ex jure 

universo quas auctoritate, et consensu inclytae facul- 
tatis juridicae pro consequendá in onuiigeno jure doc- 
torali dignitate in regia, ac celeberrima Universitate
Budensi publice defendendas suscepit-----carniolus
laassensis. Disputabitur in Magnó Universitatis Palatio 
Horaj] Die quinta mensis Septembris anno M.D. CC. 
LXXXIV.

Budáé, (1784) typis Reaiae Universitatis
15 p.-8°
/Diss.20./—(7 példány)
13. RAMOR, Nicolaus: Assertiones ex universo jure. 

auctoritate, et consensu inclytae facultatis juridicae pro 
consequendá in onuiigeno jure dactorait dignitate in 
regia, ac celeberrima Universitate Budensi publice 
defendendas suscepit -  -  carniolus labacensis. Dis
putabitur in Universitatis Palatio Hóra/ / Die 5ta Men
sis Septembris. Anno MDCCLXXXIV.

Budáé, (1784) typis Reaiae Universitatis
8 p.-8°
/Diss.21./
14. ZINNER, Ioannes: Adsertiones ex iure universo 

quas auctoritate, et consensu inclytae facultatis iuridi- 
cae terminális ex omni iurisprudentia rigorosis exa- 
minibus pro consequendá doctorali iuris laurea in 
regia, ac celeberrima Universitate Budensi publicae
eruditorum disquisitioni subjecit:---- presbyt. eccles.
In Academia Cassoviensi professor Hist. Uniuers. Et 
Satuum [I] Reg. Publ. Ordin. In Magnó Universitatis 
Palatio anno MDCCLXXXIV dies príma septembris.

Budáé, (1784) typis Regiae Universitatis
8 p.-4°
/Diss.22./—(2 példány)
15. PODOBNIK, Antonius: Positiones ex universo 

iure, quas annuente ind. facultate iuridica in celeber
rima ac regia Universitate Pestiensi pro summis in 
iure honoribus privilegiisque doctoralibus legitimé 
consequendis publicae eruditorum disquisitioni sub- 
mittit -  -  carniolus idriensis. Disputabitur in Aedibus

Universitatis mense Septembri Diej] Hora.j] MDC- 
CLXXXV.

Pestini, (1785) ex officina Josephi Godofredi Lettner 
ad fórum Piscatoruin in Domo Terpendina.

8 p.-8°
/Diss.27./—(2 példány)
16. CABALLINI, Vincentius: Positiones ex universo 

iure, quas annuente ind. facultate iuridica in celeberri
ma ac regia Universitate Pestiensi pro summis in iure 
honoribus privilegiisque doctoralibus legitimé conse
quendis publicae eruditorum disquisitioni submittit — - 
- ab Elirenburg iuris candidatus. Disputabitur in Aedi
bus Universitatis mense Septembris Die [] Horaj] 
MDCCLXXXV.

Pestini, (1785) ex officina Josephi Godofredi Lett
ner, ad Fórum Piscatorum in Domo Terpendina.

[8] p -8 0
/Diss.31./-(2 példány)
17. WREZL. Josephus Henric.[us]: Theses ex univer- 

sa iurisprudentia quas pro laurea doctorali consequen- 
da in regia Universitate Pestiensi ad defendendas sus
cepit -  -  Diej] Mensisjl MDCCLXXXV!.

Pestini, (1786) Litteris Trattnerianis
[81 p.-8°
/Diss.33./—(2 példány)
18. STERMOLLE. Michael: Positiones ex universo 

iure, quas annuente ind. facultate iuridica pro conse- 
quetula laurea doctorali in celeberrima Universitate
Pestinensi publice defendendas suscepit---- carniolus
sitticensisi. Disputabitur in Palatio Universitatis DiejI 
Mensis Augusti MDCCLXXXVI.

Pestini, (1786) ex officina Josephi Godofr. Lettner, 
ad Fórum Piscium in Domo Terpendiana.

[8| p--8°
/Diss.34./
19. CYPRIANI, Josephus Laurentius: Positiones ex

universa iurisprudentia, quas pro consequendá iuris 
laurea in celeberrima Universitate Pestinensi publice 
defendendas suscepit---- . Disputabitur in Palatio Uni
versitatis Diej] Indus mensis [] MDCCLXXXVI.

Pestini, (1786) ex officina Iosephi Godofredi Lettner, 
ad Fórum Piscium in Domo Terpediana.

[8] p-8°
/Diss.36./-(2 példány)
20. POLSCHACK, Josephus: Positiones ex universa 

iurisprudentia , quas pro consequendá doctorali laurea 
in celeberrima Universitate Pestinensi publice disquisi
tioni submisit -  -  . Disputabitur in Palatio Universi
tatis Die Vili. Mensis Augusti MDCCLXXXVI.

Pestini, (1786) ex officina Iosephi Godofr. Lettner, 
ad Fórum Piscium in Domo Terpendiana.

[8] p.-8°
/Diss.37./—(2 példány)
21. BITTERL, Ioannes Iosephus: Positiones ex uni

verso iure, quas annuente ind. facultate iuridica pro 
consequendá laurea doctorali in celeberrima Universi
tate Pestinensi publice defendendas suscepit---- . Dis
putabitur in Palatio Universitatis Diej] Mensis lulii 
MDCCLXXXVI.



Pestini, (1786) litteris Lettnerianis; ad Fór. Piscium 
in Domo Terpendina.

[8] p.-8°
/Diss.38./—(3 példány)
22. PANCERA, Ioannes Dominicus: Positiones ex

universa iurisprudentia, quas pro consequnda iuris lau- 
rea in celeberrima Universitate Pestinensi publice 
defendendas suscepit---- . Disputabitur in Palatio Uni
versitatis mense Mciio Die[ / MDCCLXXXVI.

Pestini, (1786) ex officina Iosephi Godofredi Lettner, 
ad Fórum Piscium in Domo Teipendiana.

[8] p -8°
/Diss.39./—(3 példány)
23. SCHNIDERSCHITZ, Antonius: Positiones ex 

universo iure, quas in celeberrima Universitate Pesti
nensi pro obtinenda dignitate doctorali publice propug- 
nandas suscepit -  —, carniolus labacensisi. Dis
putabit ur in Maiori Uni versi tat is Palatio anno MDC- 
CLCCCVI. Die[/  Aprít Hora[]

Pestini, (1786) ex officina Iosephi Godofredi Lettner, 
ad Fórum Piscium in Domo Terpendiana.

[8] p.-8°
/Diss.40./—(3 példány)
A nyomtatvány egy másik példánya az OSZK Régi 

Nyomtatványok Tára által ismert, ezt a Budapesti Evan
gélikus Könyvtár őrzi P 7237t jelzet alatt. A P.VII.-be 
nem került be, mivel akkoriban nem volt hozzáférhető 
és ellenőrizhető.

24. LUSNER, Iosephus: Theses ex universo iure, 
quas annuente ind. facultate iuridica pro consequen- 
da doctoratus laurea in celeberrima Universitate 
Pestinensi publice eruditorum disquisitioni submittit - 
—  carniolus locopolitanus. Disputabitur in Palatio 
Universitatis HorajjDie[jMense Januárii MDC- 
CLXXXVII.

Pestini, (1787) ex officina Iosephi Godefredi Lettner, 
ad Fórum Piscarium in Domo Terpendiana.

[8] p-8°
/Diss.41./
25. RACZ, Petrus: Positiones ex universa jurispru- 

dentia quas annuente indita facultate iuridica pro con- 
sequenda dignitate doctorali in regia, ac celeberrima 
Universitate Pestiensi publice defendendas suscepit

— — Disputabitur in Palatio Universitatis Die[] 
Oct.[] Anno MDCCLXXXVIl.

(Pestini 1787), litteris I. Michaelis Landerer.
[8] p-8°
/Diss. 42./
26. VISINI, Ioannes Nép. de: Positiones ex Universo 

iure, quas annuente ind. facultate iuridica pro conse- 
quetula doctoratus laurea in celeberrima Universitate
Pestinensi publice defendendas suscepit---- goritien-
sis. Disputabitur in Palatio Universitatis Hora[] Die[] 
mense Julii MDCCLXXXVIL

Pestini, (1787) ex officina Iosephi Godefredi Lettner, 
sub Nro. 139. ad Pileum Laminae.

[8] p -8°
/Diss.44./—(3 példány)

__. 27. MARKOVICS, Matthias (más): Positiones ex

universa iurisprudentia, quas pro consequeiula dov- 
torali dignitate in celeberrima Universitate Pestinensi 
publicae propugnandas suscepit---- ,

Maria-Theresiopolitanus. Disputabitur in Palatio 
Universitatis Die[] Mensis Junii MDCCLXXXVIl.

Pestini, (1787) ex officina Iosephi Godofr. Lettner, 
sub Nro. 139. ad Pileum Laminae.

f8] p-8°
/Diss.46./
Az 1787-ben nyomtatott munka szerzője, valamint 

az 1751. szeptember 4-én, Pesten született, hasonló ne
vű professzor azonossága legfeljebb akkor volna elkép
zelhető, ha a professzor itt praesesként lenne jelen. 
Azonban világos, hogy egy Markovics Mátyás nevű je
lölt 1787-ben Dissertatio Juridica de Iure principis sec- 
ularis condendae legis Amortizationis ejusque aquitate 
tempore Dignitatis doctoralis absentae per Matthiam 
Markovics confecta Anno 1787. címen dissertatio-t 
nyújtott be a pesti egyetemen, melynek kézirata jelenleg 
is megtalálható. A Positiones szerzőjével kapcsolatosan 
a címlapról kiderül, hogy nem pesti születésű. Tény az 
is, hogy a jogtudós teljes neve Markovics Mátyás Antal 
volt, melyet a kollekcióban Diss.3. számon jegyzékbe 
foglalt, 1776-ban keletkezett Dissertatio inauguralis 
iuridica de fontibus iuris hungarici című, Nagyszombat
ban kiadott doktori értekezése (P. 11.677.) is alátámaszt. 
Tehát a két személy azonossága kizárható. (Markovics 
Mátyás Antal életére: PAULER 1878 88.-97.) Egyéb
iránt Markovics Mátyás Antal családja a 17. század vé
gén Boszniából költözött Magyarországra. A 
Maria-Theresiopolitanusból (ném. Maria-Theresien- 
stadtból, azaz Szabadkáról) való Markovics Mátyás dél
vidéki kötődése is hasonló származást, netán rokoni 
szálakat sejtet.

28. LÉNÁRD, Martinus: Positiones ex universa
iurisprudentia quas supeatis l'.j ex omni jure rigorosis 
examinibus annuente inclita facultate juridica pro con- 
sequenda doctorali dignitate in celeberrima Universi
tate Pestiensi publice discutiendas proposuit----Maria
Theresiopolitanus. Anno MDCCLXXXVIl. Mense Oct. 
7 D ie.

(Pestini 1787), litteris I. Michaelis Landerer.
[8] P.-8°
/Diss.48./—(2 példány)
29. HLINICZKY, Josephus: Positiones ex universa 

iuris prudentia, quas annuente incl. facultate iuridica 
pro consequenda laurea doctorali in celeberrima Uni
versitate Pestinensi publicae disquisitioni submisit -  -  
nobilis ungarus ex comitatu posoniensi disputabitur in 
Palatio Universitatis Die[] Mensis Április MDC
CLXXXVIl

Pestini, (1787) litteris Lettnerianis in Domo Vincen- 
tiana ad Pileum Laminae.

[8] p.-8°
/Diss.49./-(2 példány)
30. SVABELY, Ioannes: Positiones ex Universa 

Iurisprudentia, quas auctoritate et consensu incl. facul. 
luridicae in celeberrima ac regia Universitate Pesti
nensi pro summis in iure honoribus privilegiisque doc-

8 8



történeti siemle

torcilibus legitimé consequendis publicae eruditorum 
disquisitioni submittit -  nobilis croata ex I. Com. 
Zagrabiensi. Disputabitur in PaUitio Universitatis Die 
[] Novembris Anno MDCCLXXXVII.

Pestini, (1787) ex officina Josephi Godofredi Lettner 
sub Nro. 139. propre Notres-Dames.

[8] p -8°
/Diss.50./—<3 példány)
31. DAICHER, Aldobrandus: Positiones ex universo 

inre, quas annuente inclita facidtate juridica pro conse- 
quenda doctorali laurea in celeberrima Universitate
Pestinensi publice defendendas suscepit---- fluminen-
sis. Disputabitur in Palatio Universitatis. Die[] Mensis 
Maji MDCCLXXXVII.

Pestini, (1787) litteris Trattnerianis.
[8] p-8°
/Diss.51./—(2 példány)
32. MACULA. Michael: Positiones ex universo 

iure, quas annuente incl. facultate iuridica pro con- 
sequenda doctoratus laurea in celeberrima Universi
tate Pestiensi publice defendendas suscepit — — 
carinthus clagenfurthensis. Disputabitur in Palatio 
Universitatis Hora[]Die[ /  Mense Oclobrij! / MDC
CLXXXVII.

Pestini, (1787) ex officina Iosephi Godefredi Lettner, 
sub Nro. 139. propre Notre-Damas.

[8] p-8°
/Diss.53./—(2 példány)
33. BURGER, Johann: Satze aus allén Tlieilen dér

Rechtsgelelirsamkeit und dér politischen Wis- 
senschaften, welche zűr Erlangung dér Doktorswiirde 
öffentlich vertlieidigte---- .

Pest. den 20 November 1788.
Pest, 1788 [Trattner]
16 p.-8°
/Diss.57./
A tipográfiai jellemzők alapján a Trattner-nyomda 

nyomtatványaként a szerző határozta meg.
34. FRANCHENFELD, Anton: Satze aus dér 

samtlichen Reclitsgelehrheit, welche bey Gelegenheit 
dér Erlangung dér Doktorswiirde auf dér hőben Sclutle 
zu Pest zu vertheidigen untemimmt —  aus Laibach.

Pest, 1788 gedruckt mit Patzkoischen Schriften.
19. p.-8°
/Diss.58./—<2 példány)
35. HOLLER, Ignatz: Satze aus dér gesammten 

Rechtsgelehrsamkeit welche -  — aus Steyermark in 
Graz gebürtig, zár Erlangung dér Doktorswiirde auf 
dér hóhért Schule zu Pest im Monat Novemb. 1788. 
öffentlich vertheidigen wird.

(Pest 1788), gedruckt bei Matthias Trattner priv. 
Buchdruckern.

15 p.-8°
/Diss.60./-(3 példány)
36. KUGLMAYR, Antonius: Positiones ex universo

iure, quas annuente incl. facul. Iuridica pro consequen- 
da doctoratus laurea in celeberrima ac regia Universi
tate Pestiensi publice deffendendas/!] suscepit-----,
styrus Mahrburgensis. Disputabitur in Palatio Univer

sitatis Horaf] Die[] Mense Mártii Anno MDC- 
CLXXXVIII.

Pestini, (1788) ex officina Iosephi Godefr. Lettner 
sub Nro. 139. propre Notre-Damas.

[8] p-8°
/Diss.62./
A mű a 3-6.oldaIain latin, 7-8. oldalain német szö

vegű, bilingvis nyomtatvány.
37. CLEMENS, Ferdinandus: Positiones quas exant- 

latis ex scientia iuris et civitatis examinibus rigorosis 
annuente inclyta facult. Iuridica pro consequenda doc
torali dignitate in celeberrima Universit. Pestana pub
lice disquisitioni submittit -  -  Pisoniensisf!] dis
putabitur in Universitatis Palatio HoraljDie[JMensisf/ 
Anno MDCCLXXXIIX

Pestini, (1788) typis Matthiae Trattner.
15 p.-8°
/Diss.67./—(3 példány)
38. SIMONI, Franz Joseph v.[on): Satze aus dér

sammentlichen Rechtsgelehrsamkeit, und den politis
chen Wissenschaften, welche----aus Görz gebürtig zűr
Erlangung dér Doktorswiirde auf dér k. Hohen Schule 
zu Pest im Monate November 1789. öffentlich vertheidi
gen wird.

Pest, (1789), gedruckt bey Franz Aueustin Patzko.
13 p.-8°
/Diss.64./
39. LERCH. Gtiido: Satze aus dér sammentlichen 

Rechtsgelehrsamkeit, wie auch aus dér Polizei, Hand- 
lungs, und Finanzwissenscliaft zűr Erlangung dér Dok- 
torwürde auf dér k. Hohen Schule zu Pest öffentlich ver- 
tlieidiget von — — .

Pest, 11789] gedruckt bey Franz Augustin Patzko.
8 p.-8°
/Diss.66./
Az évszám a nyomtatványon lévő, egykorú, „2/1789. 

sz.” jelzetből következtethető ki.
40. MAYERHOLD, Kari Engelbert: Satze aus dér 

sammentlichen Rechtsgelehrsamkeit, und den politis
chen Wissenschaften, welche — — von Marburg aus 
Steyermark gebürtig zűr Erlangung dér Doktorswiirde 
auf dér k. Hohen Schule zu Pest im Monate Október 
1789. öffentlich vertheidigen wird.

Pest, (1789), gedruckt bey Franz Augustin Patzko.
14 p.-8°
/Diss.68./—(2 példány)
41. PEBALL, Franz Xav.: Versuch iiber die

frage: Ob dér Vater seiner ohnehin reichen Tochter 
ein heuratgut von seinem eigenen Vermőgen ver- 
bunden sen? nach dem römischen Rechte behan- 
dlet, und bey Gelegenheit dér feyerlichen Verthei- 
digung aus den sammentlichen Rechten, und poli
tischen Wissenschaften auf dér k. Hohen Schule zu 
Pest um Erlangung dér Doktorswiirde heraus- 
gegeben vo n -----.

Pest, [1789], gedruckt bey Franz Augustin Patzko.
[10], 52 p.-8°
/Diss.71./
Évszám a szerző által kikövetkeztetve.



történeti szemle

42. PEBALL, Franz Xav.: Scitze aus dér gesammten 
Rechtsgelehrsamkeit und politischen Wissenschaften, 
welche — -- aus Steyermark in Graz gebiirtig, zűr 
Erlangung dér Doktorswiirde auf dér k. Holtén Scluile 
zu Pest int Monat Juni 1789 öffentlieh vertlieidigen 
wird.

Pest, (1789) gedruckt bey Franz Augustin Patzko.
[8] P--8°
/Diss.72./
43. GUM, Franz Seraph.: Scitze aus dér sam- 

mentlichen Rechtsgelehrsamkeit, und elén politischen
Wissenschaften, welche-----aus Steyermark in Ober-
bttrg gebiirtig zűr Erlangung dér Doktorswiirde auf dér 
k. Holtén Schule zu Pest int Monate Október 1789. 
öffentlieh vertlteidigen wird.

Pest, (1789) gedruckt bey Franz Augustin Patzko.
13 p.-8°
/Diss.73./—(3 példány)
44. Z0PP0LATT1, Paul: Scitze aus elén seim- 

mentlichen Rechtswissenschaften, welche —  aus Kor- 
mons gebiirtig zűr Erlangung dér Doktorswiirde auf dér 
k. Holtén Schule zu Pest int Monathe[!] Hornung 
öffentlieh vertlteidigen wird.

Pest, 1790 aedruckt bei Franz Augustin Patzko.
[81 p.-8°
/Diss.81./
45. JURMANN, Leopold: Scitze aus dér sammtlichen 

Rechtsgelehrsamkeit, und eleit politischen Wis- 
senscliaften, welche zűr Erlangung dér Doktorswiirde 
auf dér k. Holtén Schule zu Pest öffentlieh vertlteidigen 
wird — —.

(Pest), 1790, gedruckt bey Franz Augustin Patzko.
8 p.-8°
/Diss.82./-(2 példány)
46. SEMEN, Anton: Scitze aus dér sammtliclien 

Rechtsgelehrsamkeit, wie attcli aus dér Polizei, Hancl- 
lungs, und Finanzwissenschcft zűr Erlangung dér Dok
torswiirde auf elér Holtén Schule zu Pest öffentlieh ver- 
theidiget von

(Pest), 1790 sedruckt, bey Franz Patzko.
8 p.-8°
/Diss. 82/a./—(2 példány)
47. HOMANN, Johann: Satze aus allén Theilen elér 

Rechtswissenschaft, wie auch aus elér Polizei- Hanel- 
lung und Finanzwissenschaft zűr Erlangung eler Dok
torswiirde öffentlieh vertheieliget von -  — .

Pest, 1790 gedruckt bei Franz Augustin Patzko.
8 p.-8°
/Diss.83./
48. THOMANN, Joseph: Satze aus dér

sammtlichen Rechtsgelehrsamkeit wie auch aus dér 
Polizey, Handlung, und Finanzwissenschaft, zűr 
Erlangung dér Doktorswiirde auf dér k. Hohen Schule
zu Pest öffentlieh vertheidiget v o n -----Steinbiichel
aus Krain.

(Pest), 1790 gedruckt bey Franz Augustin Patzko.
8 p.-8°

—  /Diss.84./
90

49. JAHNEL, Anton: Scitze aus eler sam- 
mentlichen Rechtsgelehrsamkeit, und eleit politis
chen Wissenschaften, welclte -- — aus Böhnten 
gebiirtig zűr Erlangung eler Doktorswiirde auf eler k. 
Holtén Schule zu Pest in Monat July öffentlieh ver
theidiget hat.

(Pest), 1790 gedruckt bey Franz Augustin Patzko.
8 p.-8°
/Diss.85./—(2 példány)
50. KODERITSCH, Aloysius: Assertiones ex univer- 

sa jurispruelentia citc/ue scientiis politicis auctoritate 
inelytae facultatis iuridicae pro consequenda doctorali
clignitate publicae disceptationi propositae a b ----Styr.
Pettov. Disputabitur in Universitatis Palatio Die[] 
Meitsis[] anno MDCCXC.

[Pestini] (1790) [Trattner]
12 p.-8°
/Diss.87./—(3 példány)
A hely és nyomda meghatározása V. Ecsedy Judit ál

tal, a tipográfiai jellemzők alapján történt.
A mű 3-9. oldalain latin, 10-12. oldalain német nyel

vű, bilingvis nyomtatvány.
51. CHRISTAN, Franz Rudolf: Satze aus eler 

sammtlichen Rechtsgelehrsamkeit, wie auch aus dér 
Polizey, Handlung, und Finanzwissenschaft, zűr 
Erlangung dér Doktorswiirde auf eler k. Hohen Schule
zu Pest öffentlieh vertheieliget vo n -----von Laybach
aus Krein.

(Pest), 1790 gedruckt bey Franz Augustin Patzko.
8 p.-8°
/Diss.89./
52. LUSNIG, Mathias: Satze aus eler sammtlichen

Rechtgelehrsamkeit, wie auch aus eler Polizei, Hanel- 
lungs, und Finanzwiessencheftl!] zűr Erlangung eler 
Doktorswiirde auf eler hohen Schule zu Pest öffentlieh 
vertheieliget von---- .

(Pest) 1790 [Patzko]
[8] p -8°
/Diss.90./—(2 példány)
A nyomda meghatározása a tipográfiai jellemzők 

alapján történt, V. Ecsedy Judit által.
53. FINK, Johann: Satze aus eler sammtlichen 

Rechtsgelehrsamkeit und eleit politischen Wis
senschaften, welche

----von St. Morein in Herzogsthume Krain gebiirtig
zűr erlangung eler Doktorswiirde auf eler k. Hohen 
Schule zu Pest öffentlieh vertheidiget hat.

Pest, 1790 gedruckt bei Franz Augustin Patzko.
[8] p-8°
/Diss.91./
54. MALLY, Anton: Satze aus dér sammtlichen 

Rechtsgelehrsamkeit, wie auch aus den politischen Wis- 
senschaft zűr Erlangung dér Doktorswiirde auf dér k. 
hohen Schule zu Pest öffentlieh vertheidiget von -  -  
.(Pest) 1790 [Patzko]

14 p.-8°
/Diss.92./
A nyomda meghatározása a tipográfiai jellemzők 

alapján történt, V. Ecsedy Judit által.



történeti szemle

55. DELLEFONT, Franz Xav.: Satze ciits elér
sömmtlichen Rechtsgelehrsamkeit, wie cincit aus elén 
politischen Wissenschaften zűr Erlangung eler Doktor- 
swiirde auf eler k. Hohen Schule zu Pest öffentlich ver- 
tlieidiget von----von Steyermark gebiirtig.

(Pest) 1790 [Patzko]
7 p.-8°
/Diss.93 J
A nyomda meghatározása a tipográfiai jellemzők 

alapján történt. V. Ecsedy Judit által.
56. REICH, Niklas: Satze aus eler sömmtlichen

Rechtsgelehrsamkeit, wie auch aus dér Polizey, Hand- 
lung, und Finanzwissenschaft, zűr Erlangung eler Dok- 
torswiirde auf dér k. Holtén Schule zu Pest öffentlich 
vertheieligen von---- .

(Pest), 1790 gedruckt bey Franz Augustin Patzko.
8 p.-8°
/Diss.94./—(2 példány)
57. PERLAKY, Stephanus: Positiones ex universa 

jurisprudentia atque scientiis politico-cameredibus, 
quas pro legitimé consequenclo axiómaié cloctorali in 
celeberrima ac regia Universitate Pestinensi publice 
propugnandas suscepit -  -  ele eaelem anno 
M.DCC.XCIII. Mense Oct.fobris]

Pestini, 1793 typis Matthiae Trattner 
24 p.-8°
/Diss.98./
58. KOHLER. Joseph: Satze aus allén Reclitstlieilen

wie auch aus elén politisclten Wissenschaften welclte----
aus Kcimten gebiirtig zu Erlangung eler Doktorswiirde auf 
dér k. Hohen Schule zu Pest öffentlich vertheieligen wirel.

Pest, 1794 gedruktf!) mit Trattnerischen Schriften.
16 p.-8°
/Diss.99./—(2 példány)
59. WINKLER. Martinus: Positiones ex universa 

jurisprudentia quas in celeberrima Universitate 
Pestiensi pro summis in jure lionoribus privilegiisque 
eloctorcdibus legitimé consequenclis publicae erudito-
rum disquisitioni submittit---- . Disputabitur in Palatio
Universitatis Mense Octobri An. MDCCXCV.

Pestini, (1795), typis Mathiae Trattner.
12 p.-8°
/Diss.100./
60. MOLNÁR, Ioannes: Adsertiones ex universa 

iurisprudentia et scientiis politicis, quas auctoritate, 
atque consensu illustris iurisconsultorum ordinis in cele
berrima, ac regia scientiarum Universitate Pestana su- 
peratis rigorosus examinibus pro summis in iure hono- 
ribus, privilegiisque doctoralibus legitimé consequenclis 
publicae eruditorum disceptationi submittit -  Dis
putabitur in Palatio Universitatis Die[j Mensis Septem- 
bris MDCCXCVI.

Budáé, (1796) typis Regiae Universitatis.
/Diss. 102./—(2 példány)

Jegyzetek__________________________________
' MADAS Edit-MONOKl István: A könyvkultúra Magyarorszá

gon a kezdetektől 1800-ig. (Bp.. Balassi Könyvkiadó. 2003. 120. 
p.); A magyar jogászok peregrinaiio acadeinica terén betöltött 
szerepére összefoglalásként lásd: SZABÓ Béla: Magyarországiak

61. MIHÁLÓTZI, Georgius: Positiones ex universa
jurisprudentia, atque scientiis politicis, quas pro legitimé 
consequenclis in iure lionoribus privilegiisque in regia ac 
celeberrima Universitate Pestiensi publice propugnan
das suscepit---- anno MDCCXCVII. Mense Octobri.

Pestini, (1797). typis Francisci Ausjustini Patzko.
14 p.-8°
/Diss. 103./
62. PREDANÓCZY, Petrus: Positiones ex universa 

iurisprudentia atque scientiis politicis quas consensu 
inelytae facultatis iuridicae in regia, ac celeberrima 
Universitate Pestiensi pro summis in iure lionoribus, 
privilegiisque doctoralibus legitimé consequenclis pub
lice propugnandas suscepit -  -  inelytae Tabulae 
Regiae Judiciariae juratus nótárius. Anno 1799 mense 
Martio.

Pestini, (1799) typis Matthiae Trattner.
12 p.-8°
/Diss. 1087
63. HOFBAUER, Franciscus: Positionis ex jure pub-

lico universali et gentium. Quas terminato semestri 
secunelo in reg. scient. Universitate Pestiensi anno 
MDCCXCIX. Mense Augusto publice propugnandas 
suscepit---- juris in emuim primum auditor.

Pestini. (1799) typis Francisci Josephi Patzko.
16 p.-8°
/Diss. 1117
64. HOFFMANN, Ignatius: Positiones ex universa 

iurisprudentia atque scientiis politicis quas consensu 
inelytae facultatis juridicae in regia ac celeberrima 
Universitate Hungarica Pestiensi pro summis in jure 
lionoribus, privilegiisque doctoralibus legitimé conse- 
quenelis publicae eruditorum disquisitioni susternit -  - 
- Hungarus Alba-Regalensis. Disputabitur in Palatio 
Universitatis mense Februario 1799.

Pestini. (1799) typis Mathiae Trattner.
8 p.-8°
/Diss. 1 137—(3 példány)
65. REVITZKY. Josephus -BAR1TS. Adalbertus: 

Matéria speciminis publici ex praeleclionibus scientiar-
ium politicarum secundi semestris----P: P: 0. nec non
ex praeleclionibus statisticae utriusque semestris----

P: P: O. daturus est Kováts Emericus universa 
jurisprudentiae auditor emeri tus. Pestini in Sala Regiae 
Universitatis mense Augusto anno MDCCC.

Pestini, (1800) typis Francisci Josephi Patzko.
16 p.-8°
/Diss. 1147
66. SLACHTA, Franciscus: Propositiones ex univer- 

so jure ecclesiastico et Ungetrico quas in Reg. Scient. 
Universit. Ungar. Publice propugnandas suscepi t -  -  
de Zaeljel Stipenel Reg. juris in annum tertium auditor 
emeritus anno MDCCC. Mense Augusto.

Pestini, (1800) typis Francisci Josephi Patzko.

jogi stúdiumai külföldi egyetemeken 1520-1800. (Kandidátusi 
disszertáció (kézirat). 1993.), (A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában).

" KISS József-SZÖGI László-UJVÁRY Gábor: Az Eötvös Loránd



Tudományegyetem levéltára 1635-1975. (Bp.. ELTE. 1988.9. p.). 
PAULER Tivadar: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez. 
(Bp.. MTA. 1878. 2-3. p.)

iv ZLINSZKY János: A magyar jogtudó értelmiség a 18. századig. In: 
MEZEY Barna (cd.): Magyar jogtörténet. (Bp.. Osiris. 1997. 38. p.)

'  A jogakadémiákra nézve elsőrendű forrás: A magyar királyi jog
akadémiák és joglyccumok története. Hivatalos adatok alapján. 
(Klny. a Budapesti Közlönyből. Pest. Athenaeum. 1873.).

11 PAULER Tivadar: A budapesti Magyar Királyi Tudományegye
tem története. (Bp.. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda. 
1880. 24. p.).
PAULER. 1880. 23. p. Sok kérdést vet fel a hazai jog oktatásának 
az európai horizonton való elhelyezése. Az. bizonyos, hogy vi
szonylag korainak tekinthető, mivel Ausztria hazai jogának okta
tása 1753-tól kezdődik. Német földön az első német közjogi tan
szék ugyan Ingolstadtban már 1636-ban létrejött, de itt még a ro- 
manisla szellem és a partikularizmus jelenlétével kellett számol
ni. és igazában 1707-ben Wittenbergben Georg Bayer tartotta az 
első előadást a német hazai jogról. Franciaországban XIV. Lajos 
törvényben szabta meg. hogy minden francia egyetemen a hazai 
jogot franciául adják elő a professzorok (akiket nemzeti nyelvű 
előadásaik miatt a latin nyelven előadó jogászprofesszorok meg
vetéssel sújtottak.) Angliában William Blackstone volt az első. 
aki hazai jogot tanított, mégpedig 1758-tól Oxfordban. Az osztrák 
hazai jog tanítására: PAULER. 1878. 8. p.: Az első német közjo
gi tanszékre: CSEKEY István: Nagy Ernő és a magyar közjogírás 
új iránya. (Bp.. Franklin Társulat 1926. 164. p.); Georg Bayer 
működésére: PAULER. 1878. 9. p.: A francia, valamint az angol 
hazai jog tanítására: RUSZOLY József: Európa jogtörténete. 
(Bp.. Püski 1996. 140. és 182. p.

'"'PAULER. 1880. 24. p.
'* PAULER. 1878. 43-44. pp. A mű címe: Condusiones 

Palrio-Jiiridicae ex consuetudinario iure Inclyti Apostolid Regni 
Hungáriáé. (Tyrnaviae. 1691)

I ECKHART Ferenc: A Jog-és Államtudományi Kar története 
1667-1935. Bp.. Királyi Maayar Euyctemi Nyomda. 1936. 45. p.

- ECKHART i.m. 353. p.
■'PAULER. 1880. 79. p.
4 PAULER. IS80. 79-80. p.
5 ECKHART i.m. 103. p.
6 ECKHART i.m. 44. p.
7 ECKHART i.m. 353. p.
s ECKHART i.m. 150. p.
9 ECKHART i.m. 149. p.
10 Ez ügyben Mártonffy Károlyra hivatkozik: HORVÁTH Pál: 

Egyetemi jogi művelődésünk fejlődéstörténetéhez. Bp.. ELTE 
ÁJK. 1979. 16-17. Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Történetéből 4. A magyarnyelvűségnek a korban csupán 
egyetlen nyomát leltük a fennmaradt kéziratos disszertációk kö
zött. az is korábbi. NAGY Ferenc: Törvényes vélekedés arról: 
Tartozik-e valaki hazánk törvénye szerént az oltalmat fel vállalni? 
Mellyel az egész törvénybeli tudományból hozzá adott tételekkel 
együtt a kemény visgálásokon által esvén a legnevezelessebb T. 
Királyi Magyar Országi Pesti mindennémőteg T. Törvényes Telte- 
tősségnek leendő meg visgálására . s hellybe hagyására bé mutat. 
Pest. 1788 (Kéziratos disszertáció az ELTE ÁJK Kari Könyvtár 
gyűjteményében. Jelzet nélkül, az 1788. évi disszertációk iratcso
mójában).

II ECKHART i. m. 104. Ajelöltek utóéletére lásd az alábbi műben 
lévő rektori archontológiai táblázatot: PAPP József: Hagyomá
nyok és tárgyi emlékek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 
Bp., ELTE. 1982. 301-302. Fejezetek az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Történetéből 7.

12 A szíves figyelemfelhívást Dr. Takács Péter Dékánhelyettes Úr
nak. az ELTE ÁJK Állam-és Jogelméleti Tanszék egyetemi do
censének itt köszönöm meg.

13 Az. előbbiekben idézett Nagy Ferenc az egyetlen magyar nyelvű 
kéziratos értekezés szerzője. Van egy Nagy Ferenc névvel fémjel
zett 1786-os. Pesten, Lettnernél nyomtatott Positiones, ez ismert.

(lásd: Petiik V.403). az általam szerkesztett leírásban Diss.33. 
számon szerepel: van ugyanakkor a jelzett 1788-as évből is egy 
Nagy Ferenc Positiones, ezt Pesten Patzko nyomtatta, szintén is
mert: (lásd: Petrik V. 402), az általam szerkesztett leírásba a 
Diss.61. számon szerepel nem kizárt ez utóbbi szerző, és az érte
kezést író Nagy Ferenc azonossága.

14 A témához tartozó valamennyi kérdés feldolgozása résztanulmá
nyokat igényel.

15 Annak illusztrálására, hogy a régi nyomtatványok fűtőanyagként 
történő „hasznosítása" előforduló jelenség a Kárpát-medencében, 
csak az Erdélyben fekvő dévai Ferences Rendház közelében talál
ható vajdahunyadi rendház könyveinek cselét idézném fel. Itt 
egyesek a könyvek egy részét a Marosba dobták, más részét eltü
zelték. SZABÓ Henrietté: A dévai Ferences Rendház IS50 előtti 
könyvei. Bp.. OSZK-Osiris 2002. 14.

16 V. ECSEDY Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisaj
tó korában 1473-1800. Bp.. Balassi kiadó. 1999. 367-373. A 
könyv jelzett részlete a Magyarországi nyomdák és nyomdászok 
1473-1800 címet viseli. Itt megszámolható, hogy a tárgyalt idő
szakban 465 nyomda működött Magyarország területén (ideértve 
Erdélyt és Szlavóniát, valamint 1779-től Fiúmét is). Az összefog
lalásból kiviláglik, hogy az Egyetemi Nyomda az egyetlen ezek 
közül, amelyik ma is fennáll.

17 Az Egyetemi nyomdától való elpártolás feltehető oka az lehetett, 
hogy II. József az 1777-ben Nagyszombatból Budára költözött 
egyetemet 1784-ben Pestre helyezte át. így több esélye volt egy 
pesti nyomdásznak az alkalmi nyomtatványok kinyomtatására.

IS Az. alábbi művekről van szó: DELLEFONT. Franz. Xav.: Scitze 
atts dér siimmtHchen Rechlsgelehrsamkeit. wie atteh aus den poli- 
tisclien Wissenschften zűr Ertangung dér Doktorswiirde aufder k. 
Holtén Sclutle zu Pest öffentliclt vertlteidiget von — -- von Steyer- 
mark... (Pest), 1790 (Patzko) 7 p.-8° /Diss.93./ LUSNIG. Mathi- 
as: Sötze aus dér sammllichen Rechlsgelehrsamkeit. wie auch aus 
dér Polizei. Handlttngs und Finanzwiessenschaft [!/ zűr Erian- 
gung tler Doktorswiirde aufder holtén Sclutle zu Pest öffentliclt
vertlteidiget v o n ---- . (Pest) 1790 [Patzko)[8] p.-8° /Diss.90./
MALLY, Anion: Scitze aus dér sammllichen Recltls- 
gelelirsamkeii. wie auch aus den polilischen Wissenscliaften
welclte-----aus Kamién gebiirtig zűr Erlattgung dér Doktor-
swiirde aufder k. holtén Sclutle zu Pest öffentliclt vertlteidiget von
-  -  (Pest) 1790 [Patzko) 14 p.-8° /Diss. 92./

19 KODERITSCH. Aloysius: Assertiones ex universa jurisprudentia 
atque scientiis politicis...publicae disceptalioni propositae ab —
- Slyr. Pettov. Dispulatibur in Universitatis Palatio die / /  men- 
sisfl anno MDCCXC. [Pestini] (1790) [Trattner) 12 p.-8° 
/Diss.87./

211 A téma egyik legjobb összefoglalása: BORSA Gedeon: A régi 
nyomtatványok anyaga. Bp.. Borda Antikvárium 1992. Borda An
tikvárium könyvészeti kiadványai I. A régi nyomtatványok mére
tével kapcsolatosan nagy segítségünkre volt: BORSA Gedeon: A 
régi nyomtatványok mérete. Bp.. Borda Antikvárium 1994. Borda 
Antikvárium könyvészeti kiadványai 2.

21 A téma hazai irodalmához: RÓZSA György: Thesenblütter mit 
Ungarischen Beziehungen. (Acta Históriáé Artium 33. évf. 3-4.sz. 
257-289.) BORSA Gedeon: Selyemre készült hazai nyomtatvá
nyok. Magyar Könyvszemle (108. évf. 3.sz. 264-269.) BORSA 
Gedeon: Ismét a selyemre készült hazai nyomtatványokról. (Ma
gyar Könyvszemle 109. évf. 4.sz. 440-441. pp.)

22 A Rózsa által ismertetett hazai nyomtatott tézislapok (köztük több 
selyemre nyomtatott) szinte kivétel nélkül filozófiai vagy logikai 
tárgyúak. A magyar, selyemre nyomtatott jogi tézislapról: HOR
VÁTH J. József: Még egy selyemre nyomtatott tézislap. (Magyar 
Könyvszemle 111.évf. 4.sz. 436-438.) Rövidített címmel a Selec- 
tae jurispositiones című, 24 pontból álló, feltehetően 1744 előtti, 
impresszumadatok nélküli, a közlemény szerzője által nagyszom
bati nyomdahelyűnek tekintett, Josephus Zlinszky által Joannes 
Josephus Rendek praeses előtt letett vizsga téziseit tartalmazó, 
halványsárga selyemre nyomtatott 550x700mm-es nyomtatvány. 
A vizsgázót a szerző Zsilinszky Józsefként azonosítja be. Tudjuk, 
hogy Rendek József János római jogász volt (vö.: PAULER, 1878



53-54.)- Nem zárom ki. hogy a vizsgázó helyes azonosítása a 
Zlinszky családnév lenne, még úgy is, hogy magam a rendelke
zésre álló lexikonokban Zlinszky Józsefre nézve adatot nem talál
tam. A család a 18. századtól jogászdinasztia, ma is élő jeles tag
ja Zlinszky János római jogász, jogtörténészprofesszor.

23 MAFRA el GOROZABEL, Joannes Josephus: Theses iitriusque 
iuris. Mcxico. 1769 Zuniga et Oniveros Philipp(us). A vizsgázta
tó Josephus Antonius Ximencs et Frias volt. Forrás: A Központi 
Antikvárium 79. aukciója. 58. tétel. Bp., Kner, 2001. 26.

:j SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái III. Bp.. Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete. 1980-1981 
557-558. pp.

25 SZINNYEI i.m.I. 1341-1342. pp. PAULER 1878. 98-102. pp.

26 SZINNYEI i.m. V. 1363-1364. pp.
27 SZINNYEI i.m. IV. 1204-1205. pp.
28 SZINNYEI i.m. XI. 906-907. pp.
2” SZINNYEI i.m. I. 582-583. pp.
30 A nyomtatvány valójában Pozsonyban. Webernél nyomtatták. Ma 

12 példánya ismeretes. A V. Ecsedy Judit-féle bibliográfiában a 
169. számot viseli. V. ECSEDY Judit: Titkos nyomdalwlyií régi 
magyar könyvek. Bp.. Borda Antikvárium 1996 157.

31 A 12 példányban ismert hamis pamplonai nyomdahelyű könyv
vel kapcsolatosan azt a kiegészítést kívánom tenni, hogy magán- 
gyűjteményemben lévő 13. példánya Fáy András névaláírását 
viseli. Példányunk Fáy András, valamint Ernst Lajos műgyűjtő 
példánya volt.

A  székely katonai rendszer és a jobbágyság törté
nete hosszú ideje foglalkoztat, és ezekről a fon
tos, de bonyolult kérdésekről több tanulmányt 

közöltem.
A sajátosságokat próbáltam tetten érni, hiszen ezek 

teszik az említett kérdéseket különösen érdekessé. A 
legfontosabbika -  amellett, hogy a feudalizmus itt csak 
későn, jószerint csak a 16. sz.-ban vált számottevő tár
sadalmi jelenséggé,1 és sohasem tudott olyan uralkodó 
formává válni, mint a vármegyékben -  véleményünk 
szerint, az volt, hogy a székelyföldi földtulajdon-viszo
nyokat a székely örökségnek nevezeti tulajdonforma ha
tározta meg, amely családi tulajdonként, apáról fiúra 
öröklődött, s már a 14. sz. végétől lovas katonai szolgá
lat kötelezettsége terhelte.2 Ennek következtében vi
szont mentesült mindenféle úrbéri-feudális jellegű füg
gőségtől. Még a ius regium, a királyi adományozási jog 
sem érintette. Ennek a sajátos székely földtulajdon-for
mának nem kis szerepe volt abban, hogy a jobbágyvi
szonyok a székely székekben a vármegyékhez viszo
nyítva csak több évszázaddal megkésve terjedtek el. A 
fordulat egyértelműen az 1562-es nagy székely felke
léshez köthető, mivel ezt követően a fejedelmek igye
keztek -  nem minden siker nélkül -  meghonosítani a ki
rályi adományozási jogot a székelység körében is, ami 
ellen a székelység mindig erősen tiltakozott.2 Ez is hoz
zájárult ahhoz, hogy a székely örökségnek nevezett 
földtulajdon-forma a helyi örökösödési szokásjogban 
sohasem veszítette el érvényességét, szabályozó szere
pét.4 Erről szól Szép Mihályné, született Szép Klára 
csíkszentsimoni jobbágyasszony 1848. július 16-án kelt 
levele. A levél5 fontosságára, dokumentumjellegére va
ló tekintettel alább egészében közöljük, hogy aztán 
elemzését is elvégezhessük.
„Szép Mihályné, Szép Klárának levele báró Vay Miklóshoz 

Főméltóságú királyi biztos úr!
Kegyelmes Uram!
Csíkszentsimoni székel katona néhai Szép Antalnak 

ötön maradtunk fiú-leányai, én egyedül közadózó Szép 
Mihályhoz költeni férjhez; özvegy édesanyánk megegye
zett abban, hogy atyánkról maradott kevés Székel örök
séget öt egyenlő részre osszuk. E szerint magam is bír
tam illető ötöd részemet múlt 1847-ig, ekkor Erdély ré
szére kiadott 5.555 szám alatti szabály értelmében eki- 
valens becs szerint részemet Gyalog Székel Katona Szép

Egyed Ákos:

A  „székely örökség" 
és a „fiú-leány" intézmény
Tamás és Kerekes János törekedtek kifizetni és elvenni, 
s evégett a csíkszéki tekintetes tisztség és az ezred bizto
sokat bocsátottak ki. Én édesanyám engedményéből 
bírhatván részjóságomat, de annak árát soha a bizto
soktól el nem vettem; mi októl viseltettek mégis [így] az 
említett Gyalog Katonák lakik] részjóségomat jelen 
1848-ba kezemből önkények szerint kifoglalák, úgy nyi
latkoztak mintha erre ezred hatalmazta volna fel. Én 
úgy tudom, hogy a tekintetes tisztség rendelete szerint is 
a bizottmány! munka sincs bévégezve és semmi szín 
alatt míg én a jószág árrá fel nem vettem részjószágom 
aránt, joga rendelkezni teljességgel nem volt.

Könyörgök azért, méltóságodnak, méltóztassék az ez
redhez részjószágom visszaadattatása aránt szükséges 
rendelési bocsátani és minden káraimat megtéríteni 
rendelni, mélységes tisztelettel lévén fő  méltóságodnak 
alázatos szolgája/ '

Szép Mihályné, Szép Kéára 
Csíkszentsimon, 1848 július 16-án."

Amint a levélből kiderül, a csíkszentsimoni Szép An
tal öröksége körül olyan részesedési nézeteltérések me
rültek fel, amelyek messze meghaladják egyediségüket, 
mély történeti vonatkozásaik miatt érdemelnek figyel
met. Nevezetesen azért, mert általuk a székely rendiség 
néhány alapvető jogtörténeti vonatkozására mutatha
tunk rá.

Először is lássuk, hogy milyen kulcsszavakkal, sajá
tos kifejezésekkel találkozhatunk Szép Mihálynénak 
báró Vay Miklós erdélyi királyi biztoshoz intézett leve
lében. íme: „fiú-leány,” „székelfy] örökség,” „gyalog 
székel[y] katona.” Vegyük sorra ezeket a szavakat.

„Fiú-leány”-nak a székely jog azokat a személyeket 
ismerte el, akik olyan szabad székely családban szület
tek, ahol nem volt fiú örökös. Ebben az esetben a „fiú- 
sított” lányok örökölték a családi földet. Az 1555-ben 
összeírt székely törvények 20. paragrafusa szerint 
ugyanis: „Valamely embernek fia, leánya vagyon, az 
örökség a fiút illeti,” de ha „valamely embernek két__
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