
történeti siemle

A z eddig több mint 25 könyvet és 250 tanulmányt 
közzétevő Ilpo Tapani Piirainen professzort, a 
kiváló germanistát, akit egész élete során végig

kísért a centrum és periféria közötti ingázás és mind
két világ titkainak ismerete, 65. születésnapján kö
szöntjük.

A kora-újfelnémet nyelv és nyelvtan tudós kutatója, 
valamint a 14-18. századi német kancelláriai nyelv je
les szakértője 10 kötetet és 50 tanulmányt szentelt az 
egykor felső-magyarországi, ma szlovákiai német 
nyelvű kéziratokban lévő források 
kiadásának és nyelvészeti jellegű 
magyarázatának. E munka során 
új lendületet adott a szlovákiai kö
zépkori források kiadásának, 
amelynek elsősorban Richard 
Marsina. Vincent Sedlák, Lubo- 
mir Juck és Ondrej R. Halaga által 
közreadott köteteit ismerték és 
forgatták a kutatók.

Jelen írásunknak nem célja 
Piirainen professzor munkássá
gának számbavétele, megtettük 
ezt a Századokban közzétett írá
sunkban.1 Mégis kitérünk né
hány kiadott kötetére. 1972-ben 
jelentette meg Zsolna város 
jogkönyvét;2 az 1378-ban keletke
zett jogkönyvben írásba fektetett 
szokásjog, mint szerzőnk bizonyí
totta, Korponáról származott. E 
jog a Szász tükör és a magdeburgi 
jog alapján született, s mint isme
retes, teljes artikulusokat tartal
maz a Tükörből, a mű bevezetőjét 
a Weichbildchronik részlete képe
zi. és szabályokat vesz át a magde- 
burg-boroszlói és a magdeburg- 
görlitzi jogból. A jogkönyv részle
tes jogtörténeti és textológiai 
elemzése a jövő kutatóira vár.
Piirainen az iglaui (ma Jihlava)
Bergrecht Selmecbányái (schem- 
nitzi) változatát,2 valamint a kör- 
möcbányai (kremnitzi) Stadt und 
Bergrecht Buchot is kiadta.4 A 
selmeci jogkönyv jelentőségét az 
adja, hogy az iglaui jog hatása 
alatt született alkotás hatott az 
egykori alsó-magyarországi bá
nyavárosok jogára. Az iglaui jog, 
mint általában a jogkönyvekben 
szokásos, csak szubszidiárius, 
másodlagos hatást gyakorolt a 
selmeci jogra, azaz olyan esetek
ben vették át artikulusait, amelyekre vonatkozóan nem 
találtak helyi szabályt. Piirainen több mint tíz évet 
szánt rá. hogy a Zipser Willkümek, a Szepesség jogá
nak a kéziratait összegyűjtse és kiadja. Ezen 1370-ben
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keletkezett partikuláris jogkönyv 
16 példányát jelentette meg.5 Ez 
esetben már szerzőtárs, Maria 
Papsonova is csatlakozott a mun
kához. A 16 kézirat kiadása, akár
csak a selmeci jogkönyv 13 pél
dányának a megjelentetése a ko
ra-újfelnémet nyelvet és annak 
írásbeliségét nagy lelki erővel és 
elhivatottság-érzéssel kutató tu
dósi attitűd bizonyítéka.

Ebben az időben már tudós 
munkatársaivá vált tanítványait is 
bevonta forráskiadói tevékenysé
gébe. Jörg Meierrel adta ki 
Svedlér városkönyvét.6 Arne 
Ziglerrel pedig az 1628-ból szár
mazó szepesszombati jogköny
vet.7 1998-ban, ugyancsak Jörg 
Meierrel. az első fennmaradt kés
márki bírósági könyvet.8 Ez utób
bi remekül egészíti ki a Zipser 
Willkiir anyagát, mert a benne 
fennmaradt jogesetek a minden
napi élet eseményeiből vett adata
ikkal bizonyítják, hogy a Willkür, 
a középkori Magyar Királyság
ban készült első jogkönyv artiku- 
lusai nem csupán írott malasztot 
jelentettek, hanem a gyakorlatban 
egészen a 19. századig élt, hatá
lyos jog alapját képezték. 2000- 
ben ismét Jörg Meierrel közösen 
adta ki a kassai Sváb tűkön, 
amelynek tárgyalásával közvetlen 
témánkhoz érkeztünk. Jelentősé
ge miatt előbb magáról a Sváb tii- 
könől, majd a középkori Magyar 
Királyságban született városi jog
könyvekről ejtünk néhány szót.

A Landrechtből és Lehn- 
rechtből álló Sváb tükör talán a 
legrészletesebb és legszínesebb 
középkori német jogkönyv, 
amely betekintést nyújt számos 

tudományterület kutatói számára a középkori életbe.
1275 körül keletkezett, egy ismeretlen szerző készítet
te az augsburgi ferences kolostorban. A tartományi jo 
got és a hűbérjoaot tartalmazó művet a 14. században
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mazó művet a 14. században császárjognak tartották, 
majd a 17. század kezdetétől Sváb tükörnek nevezik.

Alapjának a 
Szász tűkön tart
ják, amellyel a 
13. század har
madik negyedé
ben Augsburg- 
ban sokat foglal
koztak. így kelet
kezett az Augs- 
burgi Szász tü
kör és a Német 
tükör, amelyek 
anyagára épített 
a Sváb tükör 
szerzője. Ezeken 
túl számos más 
forrást is fel
használt a római 
és a kánonjogból, 
s merített a birodalmi törvényhozás 
egyes dokumentumaiból is. A Bib
lia és más egyházi források haszná
lata úgyszintén fellelhető benne.
Forrásait tekintve a mű kulcsot ad a 
korai recepcióhoz, azaz a római jog 
átvételének a megindulásához, 
amely majd 1495-től, a wormsi bi
rodalmi gyűlés után vett nagyobb 
lendületet.9

A Sváb tükör Augsburgból kiin
dulva elterjedt a Svábföldön és 
Svájcban, kelet felé pedig a Duna- 
medencében. Cseh- és Morvaorszá
got érintve haladt tovább egészen 
Erdélyig. A Kassán és Nagyszeben
ben (Hermannstadt) fellelt példá
nyok éppen kelet felé terjedésének 
szélső pontjait jelölik ki. A Sváb tü
kör Landrechtje közel négyszáz pél
dányban maradt fenn teljes egészé
ben, illetve töredékekben. Ha azt te
kintjük, hogy német nyelvterületről 
a történelem viharai után összesen 
mintegy 57 000 kötet maradt ránk a 
középkorból, akkor a négyszáz pél
dány jelentősnek mondható.10 A 
dél-német terület, Ausztria, Csehor
szág és Magyarország jelentős kö
zépkori városaiban bizonyára meg
található volt, és az artikulusaiban 
megjelenő szellemiség a városokat 
környező vidékeken is elterjedt. A 
mű ily módon popularizálódott, 
egyes szabályait az eredeti forrás is
merete nélkül alkalmazták, elsősor
ban a feudális világon kívül álló városokban. Mind
ezeket -  és a továbbiakat is -  egyaránt elmondhatjuk a

kassai változatról is. A Sváb tükör fennmaradt kézira
tainak számához még adjuk hozzá a cseh. francia, la

tin és alnémet 
fordításokat. A 
cseh fordításnak 
például több 
mint harminc 
példánya isme
retes.11

Mivel a kuta
tás feltárta, hogy 
a Sváb tükör 
részben a Szász 
tükör szabályain 
nyugszik, s mert 
az utóbbi fél év
századdal koráb
ban keletkezett 
és archaikusabb 

anyagot tartalmaz, 
az előbbi kutatása 

közel sem volt olyan intenzív, mint 
az utóbbié. A germanisták azért sem 
mutattak iránta nagyobb érdeklő
dést. mert erősnek tartották benne a 
római és kánonjogi befolyást. Még
is úgy véljük, a művel érdemes fog
lalkozni. mert annak a hatalmas te
rületnek a szokásjogát rögzítette, 
amelyen hosszú évszázadokon át

nem tárta fel, s az egyes kéziratok
nak az egyes formákon belüli össze
függései sincsenek tisztázva. Éppen 
ezért mi is csak annyit tudunk meg
állapítani. hogy a kassai Sváb tükör 
a Kurzform egyik darabja, de az. 
hogy közelebbről melyik változatra 
vezethető vissza, további elmélyült 
vizsgálatok után lesz majd eldönt
hető.

A jogkönyvek joggyűjtemények. 
Még abban az időben állították 
össze őket, amikor a jogtudomány 
fejlődésében messze állt attól, hogy 
az egyes jogintézményeket rend
szerbe foglalva adja közre. Ez ké
sőbb, a természetjog képviselőinek, 
majd őket követően a pandektisták- 

nak a munkája nyomán formálódott ki. Éppen ezért 
nehéz valamiféle belső szerkezeti egységet felfedezni
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hatott. A kutatás mind ez ideig csak 
annyit tárt fel. hogy a Sváb tükörnek 
létezik egy rövid változata 
(Kurzform), egy hosszú formája 
(Langform), egy normál változata 
(Vulgataform), valamint egy szisz- 
tematikus formája.12 A közöttük
mealévő összefüggéseket és kap- 
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Jog
a jogkönyvek anyagának elrendezésében. A 
Sclnvabenspiegel mai német nyelvű fordításának ké
szítője. Hans Derschka mégis öt tartalmi egységét ál
lapította meg a műnek. Az általa kiadott szövegben az 
Előszótól az első rész 2. artikulusáig terjedő szakasz
ban a szerző a jogrend és az igazságosság alapelveiről 
szól. amelynek a lényege az. hogy Isten megköveteli 
az embertől: igazságosság és jog uralkodjék a Földön, 
ezért adta a parancsolatait. Ezen az alapon áll az egy
házi jog. amely felett a pápa rendelkezik, míg a világi 
felett a császár. A földi jog harmadik pillérét pedig a 
jó szokásjog képezi.

Az első rész 3-85. artikulusában foglalt szabályok 
az ember és a birtoka vagy tulajdona viszonyáról szól
nak. mindenekelőtt az öröklött birtokról, az öröklési 
jogról, továbbá a családi jogról, a szabadok és nem 
szabadok eredetéről, valamint a gyámságról. A harma
dik egység (I. 86.-I. 117.) a bíróságot és személyzetét 
tárgyalja. Mint ismeretes, a tartományi és a városi bí
róságokon nem tanult jogászok, hanem ismereteiket a 
gyakorlatban és a tapasztalat révén megszerzett embe
rek bíráskodtak. A Tükör részletesen tárgyalja a bíró, 
az ügyvéd, a törvényszolga, a tanúk és mások iránt tá
masztott követelményeket. Ugyanitt találhatók az 
egyes eljárásjogi szabályok, valamint a bizonyítás for
mái a tanúbizonyítástól a bírósági párbajig. A negye
dik egység már a második részben található (II.
118.—II. 145.), s a birodalom és a király viszonyát mu
tatja be. A királyt a nép képviseletében a fejedelmek 
szigorú szabályok szerint választják. A király a leg
főbb bíró, az egyházi és világi fejedelmek tőle kapják 
bírói hatalmukat.

A negyedik egység (II. 146.—III. 377.) az egyes jog
ágak területére vonatkozó joganyagot gyűjti össze -  
részletezően és nagy gazdagsággal. Az élet és a mun
ka világának különböző területei jelennek meg a tarto
mányi jogot leíró egységen belül. Találkozhatunk a 
büntetőjog és a falujog szabályaival, a pénzügyi jog 
területéről pedig a kamat és az uzsora eseteit szabályo
zó artikulusokkal. Itt jelennek meg a női különjo- 
gokra. az egyházi személyekre, a zsidókra, a gyenge- 
elméjűekre és a jognélküliekre vonatkozó szabályok. 
Találunk artikulusokat a hivatalos iratok készítésének 
módjára, a jogszabályokra, a vad- és háziállatokra, a 
károkozásra és a közlekedésre vonatkozóan is. A jog
könyvnek talán ezek a legszínesebb oldalai, hiszen a 
korabeli élet számos képét jelenítik meg szabályokban 
rögzítve. A képes kéziratok, a Szász tüköréhez hason
lóan, képi formában is megjelenítenek egy-egy sza
bályt. Nagy szükség volt rájuk, mivel az emberek 
nagy része ekkor még nem ismerte az írás és olvasás 
tudományát. A mű végén a hűbérjogot bemutató 
könyv áll. amely a kor társadalmát mutatja be a hűbér- 
úr és vazallusai között létrejött sokféle kapcsolat sza
bályba foglalásával.

A középkori Magyar Királyságban a városi jogot il
letően két jogterület alakult ki. A Bécs-Po- 
zsony-Buda-Kassa vonaltól északra a Szász tükör és a 
magdeburgi jog hatása tapintható ki. míg attól délre a

Sváb tüköré. Az előbbi területre, elsősorban a 
Szepességbe a Boroszló-Krakkó útvonalon érkezett a 
magdeburgi jog, a délnémet pedig a Duna mentén ter
jedt kelet felé. E jogterületek között azonban nem hú
zódott éles határ. A Selmecbányái jog az iglaui 
(Jihlava) jog hatása alatt született, és onnan terjedt to
vább az alsó-magyarországi (ma közép-szlovákiai) bá
nyavárosok: Selmecbánya. Körmöcbánya. Beszterce
bánya. Bakabánya. Újbánya. Libetbánya és Bélabánya 
között. A zsolnai szokásjog pedig, amely -  mint 
Piirainen professzor kimutatta -  Korponáról érkezett a 
városba.13

Az. hogy a két jogterület nem különült el élesen 
egymástól, arra a 16. században létrejött felső-ma
gyarországi városszövetség, a pentapolis tagjai (Kas
sa. Lőcse. Bártfa. Eperjes és Kisszeben) által használt 
jog hívja fel a figyelmet, amelyben a két jogterületen 
hatályos jog szabályai keverednek. Az általuk használt 
jogot vették át a hegyaljai mezővárosok, köztük a né
met lakosságú Gönc városa is, amely azt bizonyítja, 
hogy a városokban élt jog leszivárgott a mezővárosok 
lakói közé.14 Fejtegetéseink eredményeképpen megál
lapíthatjuk, hogy a különböző helyekről érkező hospe- 
sek a saját joguk szerint éltek új hazájukban, ám jogi 
transzfer jött létre, e jogok hatottak egymásra.

A helyzet az említett vonaltól délre sem alakult 
másképpen. A már említett. Lindner Gusztáv által ki
adott kódexet Thomas Altenberger szebeni polgár- 
mester, királybíró és kamarás 1481-ben vitte 
Szebenbe. A kötetnek a Sváb tükör mellett további ré
sze a magdeburgi Weichbilclrecht, amely elsősorban a 
magdeburgi igazgatási jogot tartalmazza, valamint az 
iglaui jogkönyv, amelynek hatásáról már szóltunk. A 
kódex használatára utal. hogy a zárlapján található, a 
helyi szokásoknak megfelelően leírt esküminta szöve
géből a protestáns hit felvétele (1596) után kitörölték 
a Szűz Máriára és az egyház szentjeire vonatkozó 
részeket.15

A kassai Sváb tükörre már a 19. században, a kassai 
levéltárban rábukkant Cári Gustav Homeyer. kiadásá
ra azonban, mint említettük, csak 2003-ban került sor 
Piirainen professzor és munkatársa. Jörg Meier fára
dozása nyomán. A mű Registerből, Landrechtből és 
Lehnrechtből áll. Az előbbi 286. az utóbbi 138 sza
bályt foglal magában. Bár a szabályok száma keve
sebb. mint általában a Kurzformban szereplőké, elren
dezésük mégis arra enged következtetni, hogy a 
Kurzform egyik variánsaként kezelhetjük a Kassai 
Sváb tükör című jogkönyvet. Az 1-től 4-ig terjedő sza
kaszokban ugyanis a másoló/szerző, Johannes 
Hárkcher. aki a művet 1430-ban készítette, a mű elvi
eszmei részét foglalta össze, és alapelveket rögzített. 
A következő egységek a 45. artikulusig terjedően a tu
lajdon- és öröklési jogot tartalmazzák, ezután követ
keznek a perjogi szabályok, amelyek a 80. artikulusig 
terjednek. A királyról és a birodalomról szóló, a köz
jogot magában foglaló egység a 107. artikulusig ter
jed. Ezután az ötödik, az előbbieknél jóval hosszabb 
részben a családjogra vonatkozó cikkelyekkel talál-
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kozhatunk. Szó esik továbbá az állatok tartásával és a 
vadállatokkal kapcsolatos szabályokról, a zsidókról, a 
197. szabály pedig a zsidók esküjét tartalmazza. Vég
eredményben a 
kötet anyagának 
tartalmi elrende
zésekor a szer- 
ző/másoló a Kurz- 
form példáját kö
vette, illetve an
nak egy változatát 
vette át. Úgy vél
jük. érdemes ezen 
a nyomvonalon 
tovább haladni, ha 
további összefüg
géseket kívánunk 
feltárni a mű ere
detével kapcsola
tosan.

A Sváb tükör 
tartományi jogá
nak megfelelően 
kötetünkben is 
szerepel az az artikulus, amely arról szól. hogy az el
hunyt házastárs ingóiból a túlélő házastársnak és a 
gyerekeknek fejenként egy-egy részt juttat.16 Az in
gókra vonatkozó szabályt később az ingatlanokra is al-

Jegyzetek

kalmazták. amint a Budai jogkönyvben fellelhető.17 
Ez a tulajdon- és öröklési jogban bekövetkezett fejlő
dés teljesen logikus. Minden bizonnyal ugyanaz va

lósult meg Kas
sán is. Erre a for
rások áttanulmá
nyozása adja majd 
meg a választ. 
Más a helyzet a 
magdeburgi jog 
esetében. Ott az 
örökhagyó hitve
se az örökség fe
lét kapta, a másik 
fél jutott a gyere
keknek, amint er
re a Zipser Wili
kőrben és a kés
márki Gerichts- 
buchbm  találunk 
példákat.18

Jelen tanulmá
nyunkban néhány 
szempontot mu

tattunk be a Kassai Sváb tükör tanulmányozásához, 
amelyeket figyelembe véve feltárhatjuk kapcsolatait 
más munkákkal, illetve gyakorlati példákat keresve ki
mutathatjuk hatását az egykori kassai szokásjogra.
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