
történeti szemle

Más megítélés alá esett a magánszemély által történt 
ajándékozás. Amennyiben az ajándékozó semmilyen 
feltételt nem szabott a megajándékozottnak a birtok 
öröklésével kapcsolatban, akkor az ilyen magánszemély 
által ajándékozott bírtok végrendelkezés tárgya lehetett 
ugyanolyan elvek szerint, mint a pénzen vásárolt birtok 
vagy az elbirtokolt jószág.

A végrendelkezők személyét illetően Nánásy kie
melte a nők helyzetét. Ha szűk körben is. de a nők is 
rendelkeztek végrendelkezési szabadsággal a tulajdo
nukat képező vagyontárgyak vonatkozásában. A nők 
tulajdonát képezte a hozomány, a hitbér. a jegyajándék 
és a házasság alatt szerzett közszerzemény. Mindezen 
vagyontárgyak ugyanakkor a házasságuk fennállása 
alatt a férj rendelkezésébe kerültek. Mégis, miután a 
tulajdonjog a nőket illette, e vagyontárgyakról szaba
don rendelkezhettek.

Mindez azt jelentette, hogy a magyar rendi magánjog 
csak igen szűk körben tette lehetővé a végrendelkezést. 
Ennek ismeretében azonban fel kell tenni a kérdést, 
miképpen vált lehetségessé, hogy a szigorú szokásjog 
ellenére oly sok végrendelet készült a társadalom min
den rétegében?

Az embereknek az a vágya, hogy haláluk esetére is 
elrendezzék javaikat, szinte szükségessé tette, hogy 
életük utolsó szakaszához érve végrendelkezzenek. 
Számba vegyék meglévő vagyonukat, s annak további 
sorsáról intézkedjenek. Ezért a rendi magánjog keretei 
között igen sok testamentom készült, amelyekben ősi 
vagyonról éppúgy olvashatunk, mint királyi adomány
birtokról. földesúr tulajdonát képező urbáriális telekről, 
lányoknak adott kiházasításról, vásárolt szőlőről vagy 
ingóságról. Mindez nem mond ellent annak, hogy a fent 
említett jószágok némelyikéről nem lehetett rendel
kezni. Az azonban különösen jó volt. ha a meglévő va-

A  magyar jogtudomány magyar nyelvűsége nehe
zebben szerezte meg jogait, mint a többi tudo
mányág, illetve a jogi praxis magyar nyelvűsége 

is köztudottan lassabban bontakozott ki más terü
leteknél. Ennek egyik magától értetődő oka volt a 
hivatalos nyelv latin mivolta. Miután a jogszabályok és 
ezzel együtt a jogtudomány nagyobbik hányadának 
nyelve is a latin volt. kevésbé ösztönözte a hétköznapi 
szükség a jogászokat a magyar jogi műnyelv kialakí
tására. Maga az abszolút berendezkedés sem pártolta a 
magyar (s ezen belül az igazgatási, alkotmányos) ter
minológia kimunkálását. Az előrelépés egyetlen állami 
jele volt. hogy az 1805:4. te. a dikasztériumok számára 
kötelezővé tette a magyar nyelvű választ a magyar be
adványokra, illetve szorgalmazta az alsóbb fokú perek 
magyar nyelvűségét. (Még oly kérdésben sem volt 
együttműködésre kész a bécsi kormányzat, mint az 
1792:7. te által elrendelt magyar nyelvi oktatás a 
közép- és felsőfokú tanintézetekben.1) A hivatalos 
gyanakvás lengte körül a magyar nyelvű jogi szak
munkák megjelentetését, az ekkor jellemzően divatos 
nagy jogi forrásgyűjtemények (mint a Corpus Juris

gyónt a szokásjognak megfelelően elrendezte az örök
hagyó. Ezért tettek említést az ősiről vagy éppen az 
adományról. De ott megjegyezték, hogy kinek kell örö
kölni a szokásjog szerint. Miközben a pénzen vásárolt 
birtok esetében már eltérhetett az örökhagyó a tör
vényes öröklés szabályaitól.10

Nánásy Benjámin a mindennapi élet során elé kerülő 
kérdések tisztázása miatt és az örökhagyók megsegí
tésére írta meg könyvét a végrendeleti öröklésről. Ta
nulságos, ahogy a szokásjogi rendszer útvesztőiben 
megtalálja azokat a pontokat, amelyekbe megka
paszkodva egy egységes, átlátható rendszert épített fel. 
Nemcsak a szokásjog és a törvények szabályait elemzi, 
de segítségül hívja a királyi kúria döntéseit, s ahol szük
ségesnek tartja, példákon keresztül igazolja tanítását. 
Mindent tud korának magánjogáról, és segítségével 
napjaink jogászai is megtalálhatják öröklési jogunk 
azon elemeit, amelyek az ősi szokásjogi rendszerből 
erednek.
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Hungarici vagy a Codex Diplomaticus) publikálása a 
hivatalos cenzúra izgatott reagálását váltották ki. Az 
egyetemi és jogakadémiai tudományosságot, az oktatott 
jogi tananyagot az udvar szigorúan ellenőrizte és irá-
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nyitotta, vagy legalábbis próbálta irányítani. Minden
nek az oka nyilván abban kereshető, hogy a kor legfon
tosabb problémái, a reformmozgalmak célpontjaiként 
megjelenő kormányzati és uralmi kérdések leginkább a 
társadalomtudományokban fogalmazódhattak meg. Az 
ország Rendjei csupán 1844-re tudták elérni azt, hogy 
„ő Felsége kegyelmes megegyezése hozzájárultával” az 
országgyűlés aktusainak, a királyi leiratoknak, előadá
soknak. intézvényeknek és válaszoknak, a kancellária, 
valamint a Helytartótanács iratainak és rendeletéinek, 
valamennyi ítélőszék tárgyalásának és ítéletének 
nyelve a magyar legyen.2

Ugyanakkor azonban a hétköznapok jogi konfliktusai, 
a nép ügyei, sőt még a nemesség jogi esetei is a magyar 
valóság részeként fogalmazódtak meg, választ is így és 
innen vártak. A magyar társadalomban az 1790-es évek
től kezdődően erős igény fogalmazódott meg a korszak 
külhoni és hazai eredményeinek magyar nyelven történő 
megismerése iránt. Ez persze önmagában a jogi termi
nológia és szaknyelv kialakulását még nem támasztotta 
volna alá, de az a tény már igen, hogy II. József erősza
kos nyelvrendelete rádöbbentette a magyar politikai 
elitet: a magyar államnyelv hiánya, a német bevezetése 
Magyarország alkotmányos különállását fenyegeti. Nem 
is szólva arról a hatalmas mozgósító erőről, amely a ma
gyar nyelvűség fegyverében rejlett. A nemzeti mozga
lom kibontakozása és megerősödése nagymértékben volt 
köszönhető a nyelvi mozgalmaknak. Ahogyan szerzőnk.
Nánásy Benjámin' is írta ajánlásában.......valameddig a'
Nemzet a' maga Nyelvével edjütt meg-nem hódol; sőt 
ezt állhatatosan fenn tartja, mind addig ezen Nemzet 
tulajdon maga külső Nemzeti mivoltára nézve tökélletes 
állandóságot ígérhet magának: Hogy ha elleniben az idő 
a’ Nemzet Nyelvén győzedelmet vett; a’ Nyelvnek meg
hódolása a' Nemzet gyökeres megváltoztatásának tsal- 
hatatlan Postája."4

S persze megtalálhatjuk a korszakban a jogász szak
ma saját, belső szükségét is. miként az összes többi 
szakterületnél. Amellett, hogy erős az igény a magyar 
nyelvű jogi praxisra és jogi tudományosságra, a jog, s 
különösen a gyakorlat megköveteli a pontos termi
nológiát. A nyelv fejlettsége és tisztasága, a fogalmak 
pontosított és egyértelmű meghatározása, a jogi szak- 
terminológia pontosítása alapvető érdeke volt a magyar 
jogásztársadalomnak -  akárcsak az ügyfeleknek, bírák
nak, hatóságoknak. A reformkori mozgalmak előreha
ladtával mind elismertebbé vált a rendi szervek, tör
vényhatóságok és rendi politikai szervek részéről, hogy 
a magyar jogi szaknyelv precíz kifejlesztése nem csu
pán nemzeti kérdés, nem csak identitásnövelő, moz
gósító eszköz, hanem az igényes joggyakorlat előfel
tétele. S mind többen tettek is ezért. Ezek egyike Ná
násy Benjámin, „törvénybeli hites szószóló", aki két kis 
könyvet is közzétett magyar nyelven az öröklési jogról. 
Egyet a testamentumokról,5 egyet pedig (a most hason
másban közzétettet) pedig a törvény szerint való 
örökösödésről.5 S ami hihetetlenül jelentőssé teszi írá
sait: magyar nyelven, jelentősen megelőzve számos 
kortársát, már a 18. század kilencvenes éveiben. A
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századforduló után széleskörűen elterjedt magyar 
nyelvű szakirodalom előhírnökeként rótta papírra az 
öröklési jog szabályait. Munkája azonban nem csak 
magyarnyelvűsége okán izgalmas, hanem azért, mert a 
törvénykezési praxisban járatos jogismerő rögzítette 
anyagi jogi és processuális tapasztalatait mindazok 
számára, akik „az Eredeti Deák Nyelven a' Tör
vényeket halgatni Hivataljok nem engedte, született 
nyelveken pedig mind eddig nem olvashatták”.

Az utolsó rendi országgyűlés meglehetősen lako
nikusan jelentette ki, hogy „az ősiség eltörlése ezennel 
elvileg kimondatván. [...] a legközelebbi ország- 
gyűlésig mindazon perek folyamata, melyek az ősiségi 
viszonyokból vették eredetüket, és még végítélet által 
befejezve nincsenek, felfüggesztetnek: úgyszintén 
ilynemű pereknek megindítása is. az 1836:14. törvény
cikkely eseteit kivéve, eltiltatik.” Mindaddig, amíg „a 
ministerium az ősiség teljes és tökéletes eltörlésének 
alapján a polgári törvénykönyvet ki fogja dolgozni, és 
ezen törvénykönyv javaslatát a legközelebbi ország- 
gyűlés elibe terjesztendi".7

Ki gondolná, hogy ez az egyszerű elintézési mód egy 
évezredes jogintézmény halálát jelentette egyben, 
amely a feudális-rendi társadalom vagyoni viszonyait 
alapvető módon szabályozta? A magyar jogágazatiság 
kialakulásának folyamatában szinte utolsóként, az 
alkotmányjog, a közigazgatási és pénzügyi jog, a bün
tetőjog és büntető perjog. a kereskedelmi jog önálló
sodását követően, 1848-ban sor került a magánjog né
hány alapelvének megfogalmazására is, amelyek közül 
a legnagyobb horderejű kétségkívül a rendi magánjog 
alapjait képező ősiség felszámolása volt. Az alkot
mányos forradalom eufóriájában ezt a döntést a pol
gárosodás felé tett nagy lépésként ünnepelték; a másik 
oldalon azonban a rendi öröklési (és vagyon-)jog ősi 
oszlopát döntötték ki, s állították teljesen új helyzet elé 
a magyar társadalmat.

A magyar öröklési jog legjellegzetesebb intézménye 
az ősi jog részeként alakult ki. messze a honfoglalást 
megelőző időkben. A nemzetségi társadalom ház-, 
vagyon-, munka-, tulajdon- és elosztási közössége 
alapozta meg ennek a jogi alaptételnek általános 
érvényét, amelyet uralkodóink jogalkotói akarata sem 
tudott megtörni. Magától értetődő volt az öröklés fősza
bályát a nemzetségi szokásokból levezetni; a családfő 
valamennyi leszármazója annak halála után igényt tar
tott a nagycsaládi vagyonra, s ha valamelyikük leszár
mazó nélkül halt el. a család többi ágai örökölték a 
vagyont.8 A patrimoniális, illetve a rendi korszak 
nemzetségei továbbvezették ezt a gyakorlatot, s a kirá
lyi jogalkotás kénytelen volt tudomásul venni az ősi jog 
hihetetlen erejét.

A királyi törvényalkotás már Szent István uralkodása 
alatt kísérletet tett a királyi öröklés bevezetésére, 
amikor elrendelte, hogy ha „magzat nélkül maradt el 
özvegyül, és házasságtalan az ő özvegységében való 
megmaradásra ígéri magát, akarjuk, hogy bírja minden 
javát, és valamit azzal cselekedni akar, cselekedje azt. 
És az ő holta után szálljanak vissza azon javak a férje
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rokonságára, ha vannak rokonai: ha pedig nincsenek, 
legyen örököse a király."9 Ez. a magszakadás esetén 
bekövetkező háramlási joga a királynak utóbb 
kiegészült egy másik rendelkezéssel, amely a hűtlenség 
bűncselekményét kötötte össze a királyi igénnyel, sajá
tos háramlási oknak tekintve a királlyal, az országgal 
szembeforduló nemes vagyonának fiskushoz kerülését. 
A királyi hatalom sohasem tett le arról, hogy főtulaj
donjogát érvényesítse, hol erőszakosan (mint a ..ha
szontalan adományok" visszavétele, vagy a törvényte
len [koncepciós] perek során a 17-18. században). A 
rendi erők pedig sikerrel védelmezték állásaikat, s aka
dályozták meg egészen a 19. század közepéig az ősi- 
ségétől eltérő öröklési jogi koncepció elterjedését. 
Ahogyan Eckhart Ferenc megfogalmazta: későbbi 
öröklési törvényeink a két öröklési jog. a nemzetségi és 
a királyi jog küzdelmének az eredményei.10

Emellett szólnunk kell egy másik törekvésről is: a 
birtokosok, a nemzetségfők kísérleteiről rendelkezési 
joguk biztosítására. Az első uralkodónk törvény- 
könyvéből származó rendelkezés szerint ..kinek-kinek 
szabad legyen azt a mi az övé. a maga feleségének, 
fiainak és leányainak, szintúgy rokonainak vagy az 
egyháznak osztania és adnia."11 Vagyis az ún. szerzett 
javakkal, amelyekhez ő maga jutott hozzá, nem örök
lési úton. s melyekhez sem az oldalágnak, sem a 
lemenőknek nem lehet igénye. Ezt a szabadságot 
igyekezett kiterjeszteni a serviensi (nemesi) rend. ami
kor az Aranybullában lemondatták II. Andrást a vissza- 
háramlási jogról. ..Ha valamely nemes ember fiúmagzat 
nélkül hal meg, birtokának negyed részét leánya kapja; 
a többivel azt mívelje, a mit neki tetszik".12 Jól tudjuk, 
ez a passzus soha nem vált valósággá, miként IV. Béla 
6. tc.-e vagy III. András 1290:32. tc.-e sem. Az ősi jog. 
a consuetudo legyőzte a királyi jogalkotást. S amikor I. 
(Anjou) Lajos ősiségi törvényét kibocsátotta, az semmi 
újat nem hozott, csupán megerősítette a nemzetségi jog 
öröklési rendjére vonatkozó gyakorlatot. Amikor 
„...legkedvesebb ősünknek és elődünknek, második 
András király úrnak előbb említett, s aranypecsétjével 
megerősített, minden gyanútól egészen mentes, szóról 
szóra ide beiktatott levelét az abban foglalt minden 
szabadsággal egyetemben elfogadván, helyeselvén és 
jóváhagyván" megerősítette, a rendek nyomására szük
ségét érezte, hogy kiemelje annak hatálya alól. s „kizár
ja a kiváltságból” a szabad öröklést. Vagyis „...hogy az 
örökösök hátrahagyása nélkül elhaló nemeseknek 
jogukban és szabadságukban áll az egyházak, avagy 
tetszésük szerint mások részére, élők közt vagy halál 
esetére adakozni, hagyományt tenni, birtokaikat eladni 
vagy elidegeníteni." Sőt. ellenkezőleg, „éppenséggel ne 
legyen joguk ezt megtenni, hanem birtokaik jog és tör
vény szerint, tisztán és feltétlenül, minden ellenmondás 
nélkül, legközelebbi atyafiaikra és nemzetségeikre 
háramoljanak.13 Ezzel végérvényesen szentesíttetett az 
ősi és a szerzett javak elkülönítése.

A magyar örökösödési szabályokat tehát alapvetően 
az ősiség (a nemzetségi öröklés) és a szerzett javak 
fölötti rendelkezés joga határozta meg. A főszabály a

nemzetségi öröklés, hiszen ha valaki a szabad végren
delkezési jogával nem élt. hátramaradt javaira úgyszin
tén az ősi birtok öröklésének szabályai érvényesültek. 
A király háramlási joga pedig szűk keretek között moz
gott: a magszakadás és a hűtlenség eseteiben érvénye
síthette csak a fiskus.

A törvényes öröklés rendjét az ősiség szabta meg. Az 
ősiség nem más, mint a nemesi vagyon forgalmának kor
látozására irányuló anyagi jogintézmény, amely a hatal
mi elit gazdasági létalapját biztosító javakat tartotta 
kényszerrel egyben. Az ősiség egy sor intézményt ölelt 
föl. amelyek a vagyon forgalom korlátjait jelentették. 
Ilyenek voltak például: a házközösség (amely fizikai 
lehetetlenségét jelentette az elidegenítésnek): a megha
tározott jószágok elidegenítésének direkt tilalma, a fis
kus és az osztályos társak belegyezésének feltétele bár
miféle aktusban, a végrendeleti öröklés tilalma ezekben 
az esetekben és a kogens jellegű törvényes öröklés.14

Az ősi javakban történő öröklés elemi feltétele volt 
rögzíteni a nemzetség, a család fogalmát, s megjelölni 
az öröklés irányait. Eszerint tettek különbséget leszálló, 
felszálló és oldalági öröklés között. A leszálló öröklés 
az örökhagyó törvényes gyermekei, illetve annak le- 
származóira vonatkozott. Első ízben per capita, fejen
ként örököltek a gyermekek, ezt követően más törzsön
ként (per stripes). Főszabály szerint az atyai leszár- 
mazók az atyától, az anyai leszármazók az anyától örö
költek. Fiúk örökölhettek csak. ha az adományos fiágra 
korlátozta akárcsak a vásárolt birtokban, ha az első 
szerző fiágra korlátozta az öröklést. A könyveket, levél
tárt. pecsétgyűrűt és a fegyvereket mindig a fiúk örö
költék. A nők egyenlően örököltek a fiúkkal -  ha az 
adományos birtok mindkét nem részére szólt, a vásárolt 
birtokban, ha nem korlátozta az első szerző fiágra az 
öröklést, az anyai vagyonban. Törvénytelen gyermek 
nem örökölhetett, de a házasságon kívüli gyermeket 
utólagosan házassággal törvényesíteni lehetett.

A felszálló öröklésre akkor került sor, ha nem voltak 
lemenők. Itt is érvényesült a paterna patemis szabálya, 
vagyis az. hogy az atyai leszármazók ősi javai az atyára 
vagy a nagyszülőre, az anyai leszármazók az anyára 
vagy az anyai nagyszülőre szálltak. Ez nem vonatkozott 
az elhalálozott leszármazó adománybirtokára. A 
közelebbi rokonok mindig kizárták a távolabbiakat 
(szülők például a nagyszülőket). Az oldalági öröklés 
akkor következhetett be. ha sem lemenő, sem felmenő 
rokonok már nem éltek. „Az ősi jószág a vérközösség 
és a jogközösség alapján szállt át az osztályosokra."1-'’ 
Sem az ágak száma, sem az oldalági rokonsági fok nem 
volt meghatározva. Egyetlen követelmény volt: a vér- 
és birtokközösség kimutatása.

A törvényes öröklés rendje többé-kevésbé azonos sza
bályok szerint alakult a különféle jogállásúnkra nézve.16

Nánásy Benjámin könyve ezt a rendet követi végig, 
az öröklési jog 18. század végi állapotát ismertetve. Hat 
alapelvet rögzít a végrendelet nélkül elhunytak java
inak rendezésére: a három fő szabályt (lemenő, felmenő 
és oldalági öröklés rendjét), tovább kisegítő elvként a 
házastársi öröklés rendezését, illetve végső soron a.



Jog
király, a korona, a város vagy a földesúr fiskusának 
öröklését. Miután az első és legfőbb szokás szerint az 
ősiség a lemenő öröklést rendezte, a kor szemléletének 
megfelelően nagy gondot fordított arra. hogy tisztázza 
„kik a' Törvényes születésű és kik a- fattyú gyer
mekek”, valamint a ..megtörvényesített gyermekek".

A könyvből az öröklési viszonyokra vonatkozóan 
rendkívül bonyolult kép rajzolódik ki. Ugyanis, mint 
föntebb láttuk, a viszonylag egyszerűnek látszó, alapul 
fekvő szabályok alkalmazása mellett a kor személyi 
viszonyai erősen árnyalják a képet. A lányok öröklése 
(illetve kiházasítsa), majd az ő vagyonuk részét képező 
javak további öröklése keresztülszabja a fő elveket, s 
kivételként jelennek meg. Nehezen tudta feldolgozni a 
gyakorlat az ingó javakban történő egyenlő osz
tozkodását a fiúknak és a lányoknak, miközben a Ház 
berendezéseképpen ingónak tekinthető „Házi eszköz- 
mények” nélkül nem teljes a ház, s ezért logikusnak 
tűnik a lányok kizárása ebből a körből. Viszont éppen 
ezért felerősödött a férjhez menetel alkalmával történt 
vagyonmozgás. Nem mindegy ugyanis, hogy az 
örökhagyó mely vagyonából, ősi vagy szerzeményi 
javaiból házasította-e ki a lányát (amelyhez egyébként, 
ha ősi jószágot illetett, osztályt kellett tartani).

Fentebb láttuk: jelentős különbség van a vagyonok 
tekintetében aszerint, hogyan jutott a szerző a vagyon
hoz. s az adományos tett-e kikötéseket az adomány 
esetleges öröklésére vonatkozóan. Ennek árnyalásához 
szükségesnek látta a szerző végigtekinteni a javak 
lehetséges körén a királyi adományos jószágoktól a 
magános adományokon át a pénzen szerzett jószágokig.

Ugyan maga a kötet elsősorban a nemesi öröklésről 
szóló szabályokat taglalja, de Nánásy kitér a többi le
hetséges (s igen nagy számban előforduló) lehetőségre 
is. mint a „Jószágtalan Nemes Emberek, a Nemtelen, de 
szabad személyek, a szabad Királyi Városi polgárok, a 
Jászok és Kúnok. a Földes Uraságot esmérő paraszt 
személyek” öröklésére is, inkább csak jelezve az elté
réseket.

A nemesi jószágos öröklés egyik fő fogalma az 
atyafi. ,,A’ melly személy én velem edgyütt ugyan azon 
edgy törsökből származott, az énnékem Atyámfia, és 
minthogy sem az én Atyámfiámat, sem az én Atyámifia 
engemet nem nemzett, hanem mind a‘ kelten ugyan 
azon egy törsökből, még pedig óldalaslag vagy melles
jegyzetek—
1 Vörös K: Kulturális fejlődés Magyarországon 1790-1848. .-1 
magyar nép kulturális élete. In: Magyarország története 
I79Ö-I848. Szerk. Mérei Gy. (Akadémiai Kiadó, Budapest 1980.

 ̂ 1058. p.)
: 1844:2. te. a magyar nyelv és nemzetiségről
3 Nánásy Benjámin (Bcniamin): ügyvéd, a magyarországi egyházi 

és polgári törvényszékeken a peresek törvénybeli hites szószóló
ja (prókátora) Pesten, az 1790-es években. Vö.: Szinnyei József: 
Magyar írók élete és munkái. IX. kötet (Budapest. 1903. 805. has)

4 Méltóságos Királyi udvari Tanácsos Úr nékem jó méllóságos 
uram!

- Testameniom a magyar országi törvények szerént (Pest. Trattner 
Mátyás betűivel, 1798)

6 A magvar polgárnak törvény szerint való rendes örökössé (Pest, 
__  1799)'

lég jövünk le: Innen mind ketten edgyik a' másikra 
nézve óldalaslag vagy mellesleg való Atyafiak va
gyunk. Ez az óldalaslag való Atyámifia ha én velem 
edgyütt azon egy apától nemzetett, vagy anyától 
született, ekkor az illyen atyafi az én testvér atyámfia, 
ha pediglen nem egy Apától, vagy nem egy Anyától 
született én velem, akkor nem az én testvér Atyámfia."

Az anyagi jogi szabályozás ismertetését követően 
Nánásy áttér az eljárási szabályokra, illetve a 
törvénykezési körülményekre, az illetékes bíróságok 
ismertetésére. Végül a szokásjog és a törvényi jog leg
fontosabb rendelkezéseit, sőt, -  mint szerző indokolja: 
„Hogy pedig ez a- hátra lévő lap üresen ne maradjon" -  
még egy végzést is a könyv végére illesztett.

Nánásy Benjámin nem tudományos könyvet írt. 
Munkája egy gyakorló jogász kézikönyve, mely a leg
apróbb részletekig lemenően részletezi a jogi szabályo
zás szerinti, de főként gyakorlat által alkalmazott 
szokásokat. „Itten ebben az egész Könyvben tsupán 
tsak a' minden Testamentom nélkül, vagy a' Bíró által. 
Törvénytelennek esmértetetett Testamentommal meg 
hóit Embereknek Javaiban lehető, 's a’ Törvényt-hozó 
Test által meg-határozott ’s ki-szabott örökösödésről 
fogunk értekezni; és így Ezen kezünk alatt levő Könyv
nek rövideden ’s velősen előadott tárgya a' lészen, tud
niillik. egy Testálatlanul vagy törvénytelen Testamen
tommal meg hóit Magyar Polgárnak Jószágiban, ki’ a 
rendes, és törvény szerént való Örökös"?

Aki ezt a könyvet végigböngészi, hű képet kap a 18. 
század végi magyar öröklési jog nagyobbik metsze
téről. a törvényes öröklésről. S különös élményként 
széles tablón olvashatja a kibontakozófélben lévő ma
gyar jogi terminológia segítségével az öröklési jogi 
jogintézmények historikus modelljét azon az ízes, ma 
már archaikus magyar jogi műnyelven, amely bár ne
hézkesnek hat. de pontossága, részletező és aggályosán 
aprólékos leíró gondossága minden kérdést igyekszik 
megválaszolni, vagy már eleve megelőzni. Tanácsként 
fogalmazza meg olvasójának: „soha sem kell hirte- 
lenkedni. hanem igen okosnak és vigyázónak kell lenni, 
és minden leg-kisebb környül-állást fontosán meg kell 
visgálni. mert a’ dolog felette kényes". Kétely nélkül 
állítható, hogy kiváló praktikus jogász kiváló munkájá
val van dolgunk.

Meze/ Barna
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