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Jelen pillanatban az 1542-es kiadásból 63 db (a kolozsvárival és a debrecenivel),23 az 1543-as 

kiadásból 279 db (a kolozsvárival és a brassóival), az 1566-os kiadásból pedig 326 db (az akadé-

miaival és a kalocsaival) példány ismert a világon. Levéltári és könyvtári források még 9 további 

Kopernikusz-példányról tudósítanak a Kárpát-medencéből. A wittenbergi 1542-es az eperjesi kato- 

likus plébánia, illetve Michael Weiss tulajdonában volt, az 1543-as Johann Dernschwam és a nagy- 

szombati jezsuita kollégium könyvtárában, kettőről nem tudjuk, hogy a nürnbergi vagy a bázeli kiadás 

lehetett, Michael Weiss illetve az eperjesi katolikus plébánia példánya, s végül három esetben 

nem lehet eldönteni, hogy az 1543-as, vagy az 1566-os vagy esetleg az 1617-es kiadásról van szó: 

Michael Eckhardt, az esztergomi érseki könyvtár és a bártfai Szent Egyed Könyvtár példányai. 

Összegezve, a legjobb esetben 19, legrosszabb esetben 16 példányt ismerünk a 16. századi Ko-

pernikusz-kiadásokból a Kárpát-medencében. Ebből 10 példány ma is kézbe vehető, a wittenbergi 

kiadásból kettő (a kolozsvári, a debreceni), a nürnbergi kiadásból négy (az egyetemi, a debreceni, 

a brassói, a kolozsvári) a bázeli kiadásból szintén négy (az eperjesi, az egyetemi, a kalocsai és az 

akadémiai). 

FARKAS GÁBOR FARKAS 

A Szász Univerzitás statútumai. Egy újabban felbukkant kézirat. 2009 tavaszán az Országos 

Széchényi Könyvtár Corvina Alapítványának támogatásával a gyűjteménybe került egy kéziratos 

kötet, Matthias Fronius statútumai, az erdélyi szászok 1583-tól 1853-ig érvényben volt jogkönyve.1 

A kézirat bemutatása adalékokkal szolgálhat a mű 17. századi kiadástörténetéhez. 

Az erdélyi szászok betelepedésükkor magukkal hozták joggyakorlatukat, s a 15. század köze- 

péig ez a szokásjog ki is szolgálta a jórészt paraszti társadalom igényeit.2 Az ekkor megerősödő és 

a szász közösség vezetését fokozatosan átvevő iparos, kereskedő polgárság differenciálódó min- 

dennapi jogigényének azonban már nem felelt meg. Thomas Altenberger, szebeni polgármester 

1481-ben Nürnbergből hozta azt a jogi kódexet, amelynek a német városi és országos jogokat sza- 

bályozó passzusaival segíteni kívánt a joghézagok kitöltésében.3 A kódex alapját a Svábtükör ké-

pezte, ami a német területeken folytatott kereskedelmi tranzakciók jogi lebonyolítását jelentősen 

megkönnyítette, valamilyen okból mégsem vált elterjedtté az erdélyi szászok körében, valójában 

csak a szebeniek használták. A Szász Univerzitás létrejötte (1486) azonban egyre inkább megkö-

vetelte az egységes joggyakorlat kidolgozását. Johannes Honterus mintegy fél évszázaddal később 

kapott megbízást egy korszerű jogi kódex megalkotására.4 Honterus Compendiumát megintcsak 

importált munkának kell tekintenünk, a humanista tudós a római jog szigorú elméleti alkalmazá-

sával olyan mértékben kívánta megreformálni a joggyakorlatot, hogy a közösség számára alkal-

 
23 GINGERICH: i. m. 2002. (3. jegyzet) 380–381. (64 db példányból, mivel egy elpusztult, egyet 

pedig elloptak). 
1 OSzK, Kézirattár, Quart. Germ. 654. 
2 Az erdélyi szász jogfejlődés legutóbbi magyar nyelvű összefoglalása: P. SZABÓ Béla: A jog-

tudós Honterus – az európai „ius commune” közvetítője. In: Honterus-Emlékkönyv. Szerk. W. SALGÓ 

Ágnes. Bp. 2001. Országos Széchényi Könyvtár–Osiris, 28–54. (különösen: 47–54.) Úgy tűnik, a ku- 
tatás máig is döntően Friedrich Schuler von Libloy forráskiadványaira támaszkodik, amelyek sorra 
jelentek meg a 19. század közepén Szebenben. 

3 Kiadása (P. SZABÓ: i. m. 68. jegyzet): Az Altenberger-féle codex nagyszebeni kéziratának ki-
nyomatása. Kiadja LINDNER Gusztáv. Kolozsvár, 1885.; Der Schwabenspiegel bei den Siebenbürger 
Sachsen. Ed. Gustav LINDNER. Editio altera, curavit Karl August ECKHARDT. Aalen, 1973. 

4 RMNy 54 
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mazhatatlan volt, mivel nem illeszkedett a több évszázados szokásjoghoz. A következő kísérlet 

Thomas Bomelius, szebeni tanácsosé.5 A munka igyekezett az elődök hibáit kiküszöbölni és eré-

nyeit beemelni az új korpuszba, azaz a szász szokásjogot és a római jogot egybefoglalni, de nem 

jelent meg nyomtatásban. 

A végleges kodifikáció Matthias Fronius (1522–1588) tollából származik. A brassói patríciusfi 

Wittenbergben és Odera-Frankfurtban folytatott felsőbb tanulmányokat, majd a jogtudomány lek-

tora lett Honterus brassói iskolájában, később városi jegyző. 1570-ben készült el a munkával, 

amelyet Báthori István 1583 februárjában megerősített, és még ugyanebben az évben megjelent 

latinul6, illetve németül is7. Fronius munkája – az Andreanummal, az „arany szabadságlevéllel” 

együtt – az „Universitas Saxonum” önállóságának és szabadságának szimbolikus dokumentumává 

vált, emellett pedig a szász közösség jogéletét egészen a 19. század közepéig kiszolgálta, termé-

szetesen a német verzió, míg a hivatalos szöveg mindvégig a latin maradt. A statútumok szövegét, 

a paratextusokat részben módosítva, Stephan Jüngling, szebeni nyomdász jó száz év múlva, 1684-

ben újra kiadta.8 

A Széchényi Könyvtár Kézirattárába került kötet Johannes Hermelius kezétől származik, a cím- 

lap szerint legalábbis ő a scriptor („Schriebs Johannes Hermelius.”),9 és az utolsó beírt lapon ta-

lálható impresszum szerint ő volt az, aki az alapszöveget, az 1583-i kiadást a 17. század végivel 

korrigálta, és így egy új szövegkorpuszt alkotott. 

A kézirat 1685-ben készült. Küllemére nézve kompakt nyomdakész kötetről beszélhetünk, a rend- 

kívül gondos, szép, kiírt, hibátlan íráskép mellett erről tanúskodik a címlap és a tollrajzos, késő 

reneszánsz díszes kezdőbetűk. (Emellett említést érdemel a kissé ügyetlenebb vaknyomásos késő 

reneszánsz bőrkötés.) 

Az alábbi táblázatban a kézirat, a 16. századi német, ill. a 17. századi kiadás tartalmi egységeit 

mutatjuk be. Vastagítva szedtük azokat az egységeket, amelyek a kéziratban és a 16. századi és/vagy 

17. századi kiadásban egyaránt fellelhetők. Vastagítva és nagybetűvel szedtük azokat az egysége-

ket, amelyeket a kézirat összeállítója egyik vagy másik kiadásból beemelt, mellette zárójelben hoz- 

zuk a forrás jelzetét. 

f. 1r: Címlap: Der Sachsen in / Siebenbürgen / Statuta /oder / Eygen Land-Recht. 
/ Durch Matthiam Fronium / übersehen und gemehret. / Licet nach zuschreiben. / In 
Herrmannstadt. / Schriebs Johannes Hermelius. / Anno / MDCLXXXV. 

f. 1v: BIBLIAI IDÉZET (RMK II 173, 1555) 

ff. 2–6: VORREDE – MATTHIAS FRONIUS (RMK II 173) 

ff. 7–8: BÁTHORI ISTVÁN MEGERŐSÍTŐ LEVELE. (RMK II 173, 1555) 

pp. 1–123: DER SACHSEN IN SIEBENBÜRGEN STATUTA […] in druck 
gebracht. Im Jahr Christi 1583. (RMK II 173, 1555) 

 
5 Thomas Bomelius életpályájának és munkásságának összefoglalása levéltári forrásokra támasz- 

kodva: NUSSBÄCHER, Gernot: Zur Biographie von Thomas Bornelius. = Zeitschrift für Siebenbür-
gische Landeskunde 2006. (2.) 137–141. 

6 RMNy 524 
7 RMNy 523 
8 RMK II 1555 
9 Az autográfia kérdésének eldöntéséhez kontroll-kézirat nem áll rendelkezésünkre, ennek hiá-

nyában hajlunk arra, hogy hitelesnek fogadjuk el a bejegyzést. 
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pp. [124–125]: ZÁRADÉK – BÁTHORI ISTVÁN KIHIRDETŐ LEVELE 
(RMK II 173, 1555) 

pp. [126–154]: REGISTER – ALFABETIKUS INDEX (RMK II 1555) 

p. [154]: Bibliai idézet 

pp. [155–156]: VALENTIN FRANCK ÜDVÖZLŐVERSE AZ 1684-I KIADÁS- 
HOZ (RMK II 1555) 

pp. [157–159]: MATTHIAS MILES ÜDVÖZLŐVERSE AZ 1684-I KIADÁS- 
HOZ (RMK II 1555) 

p. [160]: (impresszum) Herrmanstat / Aus unverdroßener Mühe nachgeschrieben, 
/ durch / Johannem Hermelium. / Anno christi MDCLXXXV. 

pp. [161–162]:Bibliai idézetek 

p. [162]: (impresszum) In Herrmann Stadt / Recht übersehen, auß den neugedruck- 
ten Statuten / corrigieret, und geschrieben, durch / Johannem Herrmeln. / Anno christi 
MDCLXXXV. 

pp. [163–166]: Beíratlan oldalak 

A táblázat adatait lebontva a következőket állapíthatjuk meg. Az összeállító, Johannes Herme-

lius új, 1685-re datált címlapot készített. Közölte az 1583-i kiadásból a szerző, Matthias Fronius 

előszavát, amely az 1684-i kiadásban nincs meg, noha rendkívül fontos szöveg, a szász törvények 

kodifikációjának történetéhez is szolgáló adalékokkal. A törvényeket az 1583-i kiadásból másolta 

be, majd egy egykorú kéz, nem lehetetlen, hogy maga Hermelius, az egyes könyvek, fejezetek és 

paragrafusok címét a 17. századi kiadásból átvezette a margókra. Ugyancsak a 16. századi kiadás-

ból másolta be Báthori István megerősítő és kihirdető levelét, ezek természetesen az 1684-i ki-

adásban is fellelhetők. Az 1583-i könyvben ezt már csak egy bibliai idézet, hibajegyzék és 

Fronius címere követi. Az összeállító az előző évi kiadáshoz képest annyiban aktualizálta a szöveget, 

hogy elhagyta Stephan Jünglingnek Szeben és a Szász Univerzitás vezetőihez címzett ajánlását, 

valamint a nyomtatványban ezt követő, szignálatlan, de 1683-ra datált ajánlást, amely feltehetően 

nem Jüngling tollából származott. Értékesnek találta azonban az 1684-i kiadás irodalmi szövegeit, 

Valentin Franck szebeni patrícius, későbbi királybíró, és Matthias Miles, szebeni tanácsúr verseit, 

így ezeket is beemelte a kéziratba. A versek irodalmi értéke akár másodlagos is lehetett, a legte-

kintélyesebb szebeni polgárok szövegeinek közlése csak növelhette a kötet súlyát.10 Mint minden 

törvénykönyvnek, az 1684-i kiadásnak is erénye a mutatótábla, amely a Fronius-féle eredetiben 

még nem volt meg. Hermelius ezt is bemásolta a főszöveg mögé. Összefoglalva: a két kiadásból 

egy teljesebb, használhatóbb, értékesebb könyvet alkotott. 

 
10 És nem utolsósorban hiúságukat is legyezgethette, mivel nem mellékesen két költőről van 

szó. 1677-ben jelentették meg közös kötetüket Hundert sinnreiche Grabschriften címmel. A kötet 
szépséghibája, hogy az irodalomtörténet szerint a versek alapja a német barokk költészet kiemel- 
kedő alakjának, Hoffmann von Hoffmannswaldaunak Grab-Schriften című kötete. Szebeni pálya- 
társaitól eltérően ő nem tört babérokra, könyve kalózkiadásban jelent meg 1662-ben, feltehetően 
ez jutott a valóban művelt Franck kezébe. 
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Az összeállítóról sajnos nem túl sok adattal rendelkezünk, ezek viszont értelmezik a kézirat meg- 

születését. Hermelius faktora volt annak a Stephan Jünglingnek, akinek nyomdájában az 1684-i 

kötet megjelent, később a nyomdász özvegyénél dolgozott tovább faktorként.11 Zabanius Izsák 

I. Apafi Mihály felett mondott gyászbeszéde az ő keze alól került ki Szebenben 1691-ben.12 Szabó 

Károly azonban más kiadványt nem tud a nevéhez kötni, valamilyen okból nem vált igazi, sikeres 

nyomdásszá. 

Mivel a kézirat egyetlen olyan információt sem tartalmaz, amely arról árulkodna, hogy mi volt 

a célja az összeállítónak, és nem ismerünk külső forrást sem róla, csak feltételes módban rekonst-

ruálhatjuk a történetet. 

Hermelius minden bizonnyal érzékelte, hogy a száz év után, 1684-ben újra megjelent kötet, 

mint praktikus jogi kézikönyv és a szász nemzet önállóságának emblematikus szövege nagy keres- 

letnek örvend. Talán elkapkodták a példányokat, és még mielőtt valaki más, esetleg megint Jüngling 

megjelentette volna, készített egy nyomdakész példányt, immár a saját nevét feltüntetve kiadó-

ként, egy valóban kompaktabb kötetet mindkét korábbinál. Minden bizonnyal házalt vagy házalni 

kívánt vele a tanácsuraknál, köztük Francknál és Milesnél, valamilyen okból azonban nem sike-

rült támogatást találnia saját kiadásához. 
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11 V. ECSEDYJudit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában, 1473–1800. Bp. 

1999. Balassi Kiadó, 115. 
12 RMK II 1703 




