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MIKÓ GÁBOR 

16. századi dekrétumpéldányok 

a keszthelyi Festetics-könyvtárban* 

Pesten, 1816-ban, Lectiones variantes decretorum comitialium címmel fontos 
kiadvány jelent meg Magyarország középkori és kora újkori országgyűléseinek 
emlékeiről.

1
 Szerzője, Kovachich József Miklós ekkor csupán 18 éves, a mű érdemi 

összeállítását apja, Kovachich Márton György végezte el, akinek forrásgyűjtői- és 
kiadói tapasztalata több évtizedes múltra tekintett vissza.

2
 Kovachich a munka je- 

lentős részét annak szentelte, hogy az országgyűlési dekrétumok hivatalos gyűj- 
teménye, a Corpus Juris Hungarici számtalan szöveghibáját a nyilvánosság elé 
tárja, mégpedig olyképpen, hogy a Corpus Juris verzióit eredeti példányok szöveg- 
változataival állította párhuzamba. Ekkor már hosszú évek óta bizonygatta, hogy 
a törvénytár szövegei nem megbízhatók, éppen ezért új kiadásra lenne szükség. 

A Lectiones variantesben közzétett hatalmas – legnagyobb részt addig ismeret- 
len, okleveles – forrásanyag összegyűjtését az 1810 és 1815 között lebonyolított 
‘expeditio diplomatico–literaria’ tette lehetővé. Ekkor ugyanis Kovachich, a nádor 
ajánlólevelével ellátva, öt utazás keretében végiglátogatta a királyi Magyarország 
és Erdély számos fontos köz-, magán- és egyházi levéltárát. Az ‘expeditio’ kezde- 
tekor 66 éves tudós hivatalos feladata az volt, hogy a nemesség bandériumállítási 
kötelezettségéről gyűjtsön anyagot az ezt a kérdést vizsgáló, Ürményi József or- 
szágbíró vezette deputatio számára. Kovachich gyűjtése azonban nem korlátozó- 
dott csupán erre a tárgykörre.

3
 

 
* Itt szeretnék köszönetet mondani Solymosi László professzor úrnak, doktori disszertációm 

témavezetőjének, nemkülönben Érszegi Géza professzor úrnak a dolgozat elkészítése során nyújtott 

önzetlen segítségükért. 
1 KOVACHICH, Josephus Nicolaus: Lectiones variantes decretorum comitialium inclyti regni 

Hungariae. Pestini, 1816. 
2 A két Kovachich tevékenységével kapcsolatos legfontosabb munkák Windisch Éva nevéhez 

fűződnek: V. WINDISCH ÉVA: Kovachich Márton György és a magyarországi levéltári anyag fel- 

tárása a XIX. század elején. = Levéltári közlemények (37.) 1966. 1. sz.. 63–109. (A továbbiakban: 

A levéltári anyag); UŐ.: Kovachich Márton György és a magyar tudományszervezés első kísérletei. = 

Századok (102.) 1968. 1. sz. 90–144; UŐ.: Kovachich Márton György, a forráskutató. = Társada- 

lom- és művelődéstörténeti tanulmányok. 24. Bp. 1998. (A továbbiakban: Kovachich, a forráskutató) 

A Kovachichok életútjára vonatkozó adatok, amennyiben nincs külön hivatkozás, ezekből a mun-

kákból származnak. 
3 Az ‘expeditio’ részletes ismertetését l. WINDISCH: A levéltári anyag, i. h. 1966. (2. jegyzet) 

77–101. és UŐ.: Kovachich, a forráskutató, i. h. 1998. (2. jegyzet) 151–180. 
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A Lectiones variantes második fejezetében található lista mindazon országgyű- 
lési dekrétumok felsorolását tartalmazza, amelyeknek a tudós eredeti, okleveles pél- 
dányaira bukkant. (A jegyzékben olyan dekrétumok is szerepelnek, amelyek a Cor- 
pus Jurisból hiányoztak.)

4
 Kovachich minden egyes tétel után feltünteti, hogy az 

adott törvény eredeti példányai az ország mely levéltárában vagy könyvtárában 
találhatók. 

Az ‘expeditio’ harmadik útján, 1812 őszén Kovachich megtekintette gróf Fes- 
tetics György keszthelyi kastélyának könyvtárát is. Vizsgálódásai során, mint az 
a Lectiones variantes listájából kiolvasható, négy eredeti oklevélre bukkant: az első 
Mátyás 1472-es dekrtétumát tartalmazta (ennek határozatai, miként Kovachich is 
megjegyezte, hiányoznak a Corpus Jurisból), a következő II. Ulászló 1504-es tör- 
vényét (a törvénytárban ez Ulászló V. dekrétuma), a harmadik I. Miksa 1575-ös 
dekrétumát (a törvénytárban Miksa VII. dekrétuma), a negyedik pedig Rudolf 1578- 
as törvényét.

5
 A következőkben azt próbáljuk megállapítani, hogy e négy oklevél 

bármelyike fellelhető-e még eredeti formájában, és így felhasználhatók-e az eset- 
leges kritikai kiadások összeállításakor. 

Mátyás 1472-es dekrétuma 

Ez a 16 cikkelyből álló törvény, mint már említettük, nem került be a Corpus 
Jurisba. Szövegét Kovachich először a Vestigia comitiorum című művéhez készí- 
tett egyik kiegészítő kötetben közölte, egy – korábban Benczur József pozsonyi 
szenátor tulajdonában lévő – eredeti példányról készült másolat alapján.

6
 A szö- 

veget másodjára az 1818-ban a fia neve alatt megjelentetett Sylloge decretorum co- 
mitialium regni Hungariae című munkájában nyomtatta ki.

7
 A törvényszöveg után 

a következő megjegyzés olvasható: „ex originali authentico Bibliothecae Keszt- 
helyiensis C. Georgii Festetich”. Hogy Kovachich az oklevelet az ‘expeditio’ so- 
rán, 1812-ben valóban tanulmányozta, arról két forrás is tudósít. Az egyik a már 
idézett, 1820-ban megjelent Notitiae. Ebben így fogalmaz: „Matthiae I. R. Decre- 
tum Budense A. 1472. […] Originale authenticum exemplar exstat in Bibliotheca 
Keszthelyiensi C. Georgii Festetich, quod ipse ibidem manibus versavi, et compor- 
tavi die 24. Oct. A. 1812.”

8
 A másik forrás egy – először Windisch Éva által rö- 

 
4 KOVACHICH, J. N.: Lectiones variantes, i. m. (1. jegyzet) 16–28. Megjegyzendő, hogy ugyanez 

a jegyzék, néhány további adattal kiegészítve megtalálható még KOVACHICH, J. N.: Notitiae prae- 

liminares ad syllogen decretorum comitialium. Pesthini, 1820. 307–337. A Lectiones variantes 

listájából hiányoznak azok a törvények, amelyeknek egyetlen eredeti példánya sem került elő, 

a Notitiae-ben ezek (egy részének) felsorolása is szerepel. 
5 KOVACHICH, J. N.: Lectiones variantes, i. m. (1. jegyzet) 21–23. 
6 KOVACHICH, Martinus Georgius: Supplementum ad Vestigia comitiorum apud Hungaros ab 

exordio regni in Pannonia, usque ad hodiernum diem celebratorum. Tom. II. Budae, 1800. 213–218. 
7 KOVACHICH, J. N.: Sylloge decretorum comitialium regni Hungariae. Tom. I. Pesthini, 1818. 211–219. 
8 KOVACHICH, J. N.: Notitiae praeliminares, i. m. (4. jegyzet) 233. 
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viden ismertetett
9
 – repertórium, amelybe Kovachich az első három kutatóútja során 

felfedezett szinte valamennyi fontos oklevelet, kéziratot tételszerűen feljegyezte.
10

 
Ezt a rendkívül nagy forrásértékű jegyzéket történészeink – jelentősége dacára – 
alig használták fel.

11
 Az 1472-es dekrétummal kapcsolatban a következő olvasható: 

 
1472 – Matthiae I. R. decretum in originali authentico chartaceo. Descripsi et 

contuli ad apicem. In Corpore Juris Hung. desideratur. Est scriptum in ordinario folio 
extenso 52 lineis.12 

A kérdés az, lehet-e összefüggést találni az egykor Benczur tulajdonát képező 
oklevél, illetve a keszthelyi példány között. 

Kovachich előtt ismeretes volt, hogy a dekrétum szövege másolatban megtalál- 
ható volt többek közt Hajnóczy József oklevélgyűjteményében is. Feltehető, hogy 
ezt a kópiát használta is, hisz a két tudós az 1790-es évek elején szoros kapcso- 
latban állt egymással.

13
 Mindenesetre tudomása volt róla, hogy Hajnóczy kézirata 

végén áll egy bejegyzés, mely szerint azt Benczur József pozsonyi szenátor máso- 
latáról írták le, amelynek szövege viszont arra az eredetire megy vissza, amit Ben- 
czur – állítása szerint – „Festetich alelnöknek adott”.

14
 Benczur, aki az 1760–70-es 

 
09 WINDISCH: A levéltári anyag, i. h. 1966. (2. jegyzet) 90–93. 
10 OSZK Kézirattár (a továbbiakban OSZKK) Fol. Lat. 139. 
11 A kézirat általam ismert egyetlen felhasználója PAPP Júlia: Kolozsvári Tamás garamszentbene- 

deki oltára feliratának 19. század eleji említéseiről. = Ars Hungarica (27.) 1999. 2. sz. 419–422. 
12 OSZKK Fol. Lat. 139. f. 106r (5494. tétel) 
13 Bővebben l. BÓNIS György: Hajnóczy József. Bp. 1954. 54–71. Bónis kiemeli, hogy az 1790-es 

évek elején Hajnóczy kölcsönadta Kovachichnak oklevélmásolati gyűjteményét. 1792 nyarától, 

amikor kamarai titkárrá nevezték ki, Hajnóczy Kovachich budai lakásában élt. (uo. 58–60.) 
14 KOVACHICH, M. G.: Supplementum, i. m. Tom. II. (6. jegyzet) 211–212. A közlés tanúsága 

szerint a másolat Hajnóczy diplomatikai gyűjteményének első kötetében, a 605. laptól kezdve volt 

megtalálható. Hajnóczy letartóztatása után minden iratát lefoglalták és Bécsbe vitték. A hagyaték 

1876-ban a Széchényi Könyvtár Kézirattárába került. [Vö. FRAKNÓI Vilmos: Martinovics és tár- 

sainak összeesküvése. (1. közlemény). = Századok (12.) 1878. 19–21.] A kötetek között nem akad- 

tunk olyannak a nyomára, amely megfelelne Kovachich leírásának. Bónis György idézett művében 

[l. (13. jegyzet) 66–67.] említ egy közel ezer oldalból álló, oklevélmásolatokat tartalmazó kollek- 

ciót: OSZKK Fol. Lat. 2268. Ez a kötet mai formájában összesen 234 folióból áll, és oklevelek 

másolatait tartalmazza. Címe: „Adversaria Diplomatica Hungariae a Iosepho Hainoczy olim con- 

gesta”. Nem egy kéz írása, az oklevelek egy részét Hajnóczy, Kovachichhoz hasonlóan nyilván 

másoltatta. A első lap rectóján megtalálható Széchényi Ferenc posszesszor-pecsétje. A lapokon 

nyomtatott foliószámozás fut, a foliókon ugyanakkor különböző régi, kézzel írott lapszámozások 

is láthatók, továbbá maguk a lapok is több esetben különböző nagyságúak. Mindez azt igazolja, 

hogy a kötetet egy jóval nagyobb oklevélgyűjteményből utólag (talán maga Hajnóczy) köttették 

egybe. Ha Bónis adata helyes, a kötet több mint fele eltűnt, ugyanis a Széchényi Könyvtár kézirat- 

tárában nem található. Valószínűbb azonban, hogy téves adatról van szó: a kézirat kötése 19. szá- 

zadi, és nem látszik rajta megbontás, vagy gerincbeszűkítés nyoma. A Kézirattár katalógusában 

a kötetre vonatkozó cédula, amely írása alapján 19. századinak tűnik, már azt tünteti fel, hogy a kéz- 

irat 234 lapból áll.  
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években a késmárki, majd a pozsonyi evangélikus líceum rektora volt és egyben 
a felvilágosult abszolutizmus első hazai képviselői közé tartozott, 1776-ban lett 
Pozsony város tanácsosa, és ezt a tisztséget egészen 1784-ben bekövetkezett halá- 
láig betöltötte.

15
 A Hajnóczy tulajdonába került másolatot Pénzes István készítette 

1783-ban, a közlés szerint az eredeti oklevél ekkor már Festeticsnél volt.
16

 Ez a csu- 
pán vezetéknevén említett Festetics viszonylag könnyen azonosítható Festetics Pál- 
lal, aki 1772-től kezdve 1782-ben bekövetkezett haláláig a Magyar Királyi Udvari 
Kamara alelnöke volt.

17
 Mivel a kamarának ekkor Pozsonyban volt a székhelye, 

Festetics Pál és Benczur hivatala éveken át egy városban volt. Bár csak feltétele- 
zés, mégis valószínűnek tűnik, hogy a Festetics Pál tulajdonába jutott oklevél vagy 
rögtön Keszthelyre, vagy a család egy másik levéltárába került, ahonnét azt ké- 
sőbb, de mindenképp 1812 előtt átszállították a keszthelyi kastélyba.

18
 

Hogy maga Kovachich a két példány azonosságában biztos volt, az egy másik, 
szintén csak kéziratban ránk maradt, ám a repertóriumhoz hasonló forrásértékű jegy- 
zéke alapján igazolható. Ez a jegyzék egy háromkötetes kézirat részeként maradt 
fenn. A gyűjtemény címe: Subsidia pro historica communis legislationis in Hun- 
garia.

19
 Az ennek második kötetében található jegyzék képzi a Lectiones varian- 

                                                                                                                                  
Hajnóczy hagyatékának egy másik kéziratában azonban rábukkantunk az 1472-es törvény egy 

másolatára. Ezt egy 7 kötetes kollekció harmadik kötete tartalmazza, jelzete: OSZKK Fol. Lat. 

3635. Tom. III. f. 56r–57v. A dekrétumnak nincs címe, a szöveg után álló jegyzet szerint 1792. ápri- 

lis 4-én másolták le egy papírra írt eredeti példányról. Sajnos, Hajnóczy nem adja meg, hol jutott 

hozzá az eredeti példányhoz. Ez a verzió azonban nem lehet azonos Benczur oklevelével, annak 

szövege ugyanis sértetlen volt, míg ez a másolat több helyen kitört szöveghelyekre utal. Hajnóczy, 

szokása szerint, pontos leírást ad az oklevélről. Egyik jegyzetében ezt olvashatjuk: „Ad marginem 

recentiori manu scriptum est: Czeke arx in Zempliniensi comitatu deruenda.” Ez alapján a diploma 

kétségtelenül azonosítható azzal, amelyet ma az Országos Levéltárban, DL 38102 jelzet alatt őriz- 

nek. Az oklevelet a Levéltár részére Thallóczy Lajos vásárolta 1897 májusában, Bécsben. Pauler 

Gyulához írott levelében annak a gyanújának adott hangot, hogy a példány talán „a Kovachich elkal- 

lódott gyűjteményéből való”. Az iratokból nem derül ki, ki kínálta az oklevelet eladásra. Az Orszá- 

gos Levéltár Irattárában a vonatkozó akta jelzete: Y 1–161–747. 
15 KOSÁRY Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp. 1980. 296–297; SZINY- 

NYEI József: Magyar írók élete és munkái. I. Bp. 1893. 813–815. 
16 Kovachich a Supplementumban Pénzes kommentárját így idézi: „In Coll. Dipl. Jos. Hajnóczy 

T. I. p. 605. […] sequens notatio adscripta est: Per Steph. Pénzes ex copia Senatoris Posoniensis 

Josephi Benzur descripta 4. Jun. 1783, ex ipso originali descripta, quod Benzur Vice-Praesidi Fes- 

tetich se dedisse asseverabat”. (KOVACHICH, M. G.: Supplementum, i. m Tom. II. (6. jegyzet) 211– 

212.) A Hajnóczy-kollekció jellege alapján valószínűbbnek tűnik, hogy az 1783-as Pénzes-féle 

kópiáról készített, vagy készíttetett másolat szerepelt gyűjteményben. 
17 SZABÓ Dezső: A herceg Festetics-család története. Bp. 1928. 173. és 190. Vö. még CZOMA 

László: A Festetics-család keszthelyi ága. In: Auxilium Historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős 

Bertényi Iván tiszteletére. Szerk. KÖRMENDI Tamás, THOROCZKAY Gábor. Bp. 2009. 98–99. 
18 A Festeticsek levéltárait röviden ismerteti IVÁNYI Béla: A Festetics család keszthelyi levéltára. = 

Levéltári Közlemények (24.) 1946. 170–172. [A továbbiakban: A Festetics család levéltára] 
19 Jelzete: OSZKK Fol. Lat. 171. A kéziratról először WINDISCH: A levéltári anyag, i. h. 1966. 

(2. jegyzet) 100. tett említést. 
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tesben, illetve a Notitiaeben közzétett oklevéllisták voltaképpeni alapját.
20

 A kézirat 
alapján az is megállapítható, hogy Kovachich az egyes törvények eredeti példá- 
nyaira vonatkozó adatokat egész életében gyűjtötte, ennek megfelelően a listát egyre 
újabb kiegészítésekkel látta el. Így történt ez a Mátyás-dekrétum esetében is. Ere- 
deti bejegyzésként a következő áll: 

1472 – Ejusdem [Matthiae I. regis] decretum in comitiis regni Budae A. 1472 
celebratis conditum. Ineditum. Originale illius exstat in collectione C. Festetich apud 
viduam conservata, indicit copia, quam possideo, in qua subscriptum fuit: ex copia 
senatoris Posoniensis J. Benczur descripta 4. Jun. 1783. ex ipso originali, quod 
Benczur V. praesidi Festetich se dedisse asseverabat.21 

E sorok közé, nyilván a keszthelyi könyvtár 1812-es meglátogatását követően 
Kovachich az alábbi mondatot szúrta be: „et jam Keszthelyini apud Georg. Fes- 
tetich. Vid. Rep. N. 5494.” – ahol már a repertórium vonatkozó tételére is utal. 
Természetesen lehetséges, hogy a tudós a miénkhez hasonló logikai úton követ- 
keztetett a két példány azonos voltára, ám annak is fennáll a lehetősége, hogy az 
oklevélen valamilyen bejegyzés utalt Benczurra mint korábbi tulajdonosra. Erről 
pontosabbat nem állíthatunk, mert az oklevél, sajnos, úgy tűnik fel, elveszett; ne- 
künk sem sikerült rábukkannunk. 

Jóllehet nincs tudomásunk arról, hogy az oklevelet kötetbe kötötték volna, Kova- 
chich mégis a kastély könyvtárában, nem pedig a levéltárban bukkant rá. A könyv- 
tár kéziratai – közel 600 kötet – a második világháború után az Országos Széché- 
nyi Könyvtár Kézirattárába kerültek.

22
 A dekrétumot a kódexekben nem találtuk. 

 A hercegi levéltárat – amely korábbi leírások szerint is igen jelentős középkori 
okleveles anyagot őrzött – számottevő károsodás 1945-ig nem érte.

23
 Az orosz csa- 

patok bevonulása után a kastélyba betörő lakosság felforgatta a levéltárat is, bizo- 
nyos anyagok megsemmisültek, ám a legértékesebb középkori anyag szerencsére 
érintetlen maradt.

24
 A levéltár anyagát végül 1951–52 folyamán az Országos Le- 

véltár Budapestre szállította és gyűjteményébe integrálta. A térképek és a missilis 
anyag a Széchényi Könyvtár tulajdona lett.

25
 

Nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy az oklevél az Országos Levéltárba sem 
került be, hiszen nincs benne a Diplomatikai Gyűjteményben. A törvény kritikai 
kiadását Döry Ferenc kéziratai alapján, egyidejűleg azok kiegészítésével és pon- 
tosításával Bónis György, Érszegi Géza és Teke Zsuzsa készítették el az 1980-as 

 
20 OSZKK Fol. Lat. 171. Tom II. f. 26r–41v 

21 Uo. Tom. II. f. 32r (42. tétel) 
22 VIZKELETY, András: Mittelalterliche lateinische Handschriften der Széchényi-Nationalbib- 

liothek. Bp. 2007. /Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungariae VI./ 10–11. 
23 SZABÓ Dezső: A herceg Festetics-család keszthelyi levéltára. = Levéltári Közlemények (3.) 

1925. 86–99; IVÁNYI: A Festetics család levéltára, i. h. (18. jegyzet) 170–208. 
24

 IVÁNYI: A Festetics család levéltára, i. h. (18. jegyzet) 206–207. 
25 BAKÁCS István: A Festetics család keszthelyi levéltára. Bp. 1955. /Levéltári leltárak 1./ 7. 
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évek végén. A szöveg megállapításához nem használtak fel olyan oklevelet, amely 
egykoron a Festetics-levéltár tulajdonát képezte volna.

26
 

Azt gondolhatnánk, hogy e rejtélyes oklevél szövegének rekonstruálását Ko- 
vachich kiadásai lehetővé teszik, ám a helyzet ennél komplikáltabb. Ha ugyanis 
a két említett kiadás szövegét összevetjük, feltűnik, hogy ezek között – egy-két 
betűt leszámítva – nincs semmilyen eltérés. Ezt szem előtt tartva kijelenthető len- 
ne, hogy az a másolat, amiből Kovachich a törvényszöveget először közölte, rend- 
kívül precízen készült. Az egykor Hajnóczy oklevélgyűjteményében található, az 
ominózus 1783-as másolaton alapuló kópiának, mint már jeleztük, nem bukkantunk 
a nyomára. A Széchényi Könyvtár Kézirattárában azonban leltünk egy kéziratot, 
amelyben megtalálható a Hajnóczy-féle példány egy további másolata. A szöveg 
után a következő megjegyzés olvasható: „Per Stephanum Pénzes ex copia senatoris 
Posoniensis Josephi Benczur descripta et collata 4. Junii 1783. Posonii. Copia Ben- 
czuriana vero ex originali descripta. Originale Benczur vice-praesidi comiti Fes- 
tetich se dedisse asseverabat. Ex collectione diplomatica I. Hajnóczy. p. 605.”

27
 

 Számunkra most az fontos, hogy rendelkezünk még egy olyan szöveggel, amely, 
akárcsak Kovachich Supplementumbeli kiadása, az egykor Benczur tulajdonában 
lévő eredetire vezethető vissza, így a nyomtatott verziót módunkban áll ellenőrizni. 
Amennyiben a Supplementum szövegét a Fol. Lat. 529. szövegén kívül a máig fenn- 
maradt eredeti oklevelek olvasataival is egybevetjük, a következőkre derül fény. 
Egyrészt meglehetősen sok a varia lectio a Kovachich-féle kiadás, illetve a Fol. 
Lat. 529. szövege között. Az oklevelek szövegei elméletileg hol az egyik, hol 
a másik verziót támasztanák alá. Ám van egy-két olyan szöveghely is, ahol még 
nagyobb különbségek mutatkoznak: így például a Fol. Lat. 529. szövegéből – egy 
nyilvánvaló másolási hiba folytán – hiányzik a 9. cikkely vége, illetve a 10. cik- 
kely elejének egy része, de ezek szerepelnek mind a Kovachich szövegében, mind 
az oklevelekben. A 7. cikkely esetében a helyzet pont fordított: a Kovachich-féle 
kiadásból hiányzik egy szakasz, amely viszont mind a Fol. Lat. 529-ben, mind 
pedig az oklevelekben megtalálható. 

Mindebből az következik, hogy egyrészt Kovachichnak az első szövegközlés- 
hez használt kópiája nem volt teljesen pontos, másrészt pedig, hogy a második ki- 
adása esetében – bár abban az akkor már Keszthelyen őrzött eredeti diplomát jelöli 
meg forrásként – nem történt más, mint az egyszer már közölt szöveg változatlan 
utánnyomása. A Benczur-féle példány szövegének helyreállításához tehát a nyom- 
tatott kiadásokon kívül mind a Fol. Lat. 529., mind pedig az eredeti oklevelek 
olvasatait használni kell. 

 
26 DÖRY, Franciscus–BÓNIS, Georgius–ÉRSZEGI, Geisa–TEKE, Susanna: Decreta Regni Hunga- 

riae 1458–1490. Bp. 1989. /Publicationes Archivi Nationalis Hungarici II. Fontes 19./ 203–209. 

(A továbbiakban: DRH 1458–1490) 
27 A kézirat jelzete: OSZKK Fol. Lat. 529. Az 1472-es törvény a 124–125. oldalakon található. 

A kötet zömmel törvényszövegek 18. századi másolatait tartalmazza, ezeket utólag kötötték egybe. 

Tartalma alapján nem lehet kizárni, hogy a kézirat egykor Kovachich tulajdonában volt. 
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Ulászló 1504-es dekrétuma 

Ennek a törvénynek a határozatai, a Mátyás-dekrétummal ellentétben, kezdet- 
től fogva a Corpus Juris részét képezték. A Jagelló-kor törvényeinek azonban – az 
1514-es dekrétumot kivéve

28
 – mindmáig nem készült kritikai kiadása. Legjobb 

szövegkiadásnak általában a Millenniumi Magyar Törvénytárban közzétett verzi-
ót tekintik, mivel az lábjegyzetekben hozza az eredeti oklevelek a Corpus Juris 
hagyományától eltérő olvasatait.

29
 Ezzel kapcsolatban azonban érdemes egy rövid 

kitérőt tenni. 
A millenniumi kiadás előszavában a főszerkesztő Márkus Dezső kiemeli, hogy 

a fordítók minden törvénynél feltüntetik, hogy mely eredeti példány, vagy példá- 
nyok szolgáltak a szövegösszevetés alapjául.

30
 Márkus megállapítása kétségkívül 

igaz az Árpád-kori törvények (Szt. István, Szt. László, és Könyves Kálmán törvé- 
nyei, valamint az Aranybulla) esetében, ahol a fordítást jegyző Nagy Gyula min- 
den esetben felsorolja az eredeti okleveleket, illetve a kéziratos másolatokat, to- 
vábbá pontosan leírja, melyeket használta a szövegek összeolvasásakor. Hasonlóan 
precíz munkát azonban – nyilván a hatalmas anyag okán – nem végeztek a későbbi 
dekrétumok esetében. Bár a fordítók – Kovachich Lectiones variantese alapján – 
minden esetben feltüntetik, hol találhatók eredeti példányok, ezeket ők maguk nem 
használták, az eltérő olvasatok egy részét – a Lectiones variantes alapján – meg- 
jegyzés nélkül beemelték a szövegbe, másik részüket lábjegyzetekben tüntették fel. 
Ez abból is könnyen megállapítható, hogy amennyiben egy adott törvény esetében 
Kovachich nem tér ki a Corpus Juris hibás olvasataira, a millenniumi kiadás sem 
lábjegyzeteli a szöveget. A Lectiones variantes felhasználása azonban nem ered- 
ményez valódi kritikai kiadást, hiszen Kovachich – sok száz éven átívelő törvény- 
hozás gigantikus anyagával dolgozva – nem kritikai kiadásokat készített, hanem 
sok esetben csupán kiragadott példákkal demonstrálta a Corpus Juris szövegének 
megbízhatatlanságát. Az sem elhanyagolható szempont, hogy az összeolvasásokat 
általában csak egy, legfeljebb két oklevél alapján végezte el. A fentiekből az is 
következik, hogy a millenniumi kiadás egyes oklevelek lelőhelyeire vonatkozó meg- 
jegyzéseit sem lehet aképpen interpretálni, hogy ezek a 19–20. század fordulóján 
az adott helyen ténylegesen megtalálhatók voltak. A felsorolt adatokból legfel- 
jebb 18. század végi, 19. század eleji őrzőhelyek állapíthatók meg. 

Visszatérve az 1504-es törvényre, Kovachich ennek négy eredeti (vagy legalább- 
is annak gondolt) példányát ismerte. Egyet a Regnicoláris Levéltár őrzött, egy má- 
sikat a Magyar Kamara Archívuma, a harmadikra Szepes vármegye levéltárában 

 
28 A törvény kiadását l. FEKETE NAGY, Antonius–KENÉZ, Victor–SOLYMOSI, Ladislaus–ÉRSZEGI, 

Geisa: Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno MDXIV. Bp. 1979. /Publicationes Ar- 

chivi Nationalis Hungarici II. Fontes 12./ 247– 283. 
29 Magyar Törvénytár – Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás. I. (Az 1000–1526. 

évi törvényczikkek.) Szerk. MÁRKUS Dezső. Bp. 1899. 670–691. (A továbbiakban: CJH I. 1000–

1526). 
30 Uo. Bevezetés. XVII. 
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bukkant, a negyedikre – amelyikről azonban hiányzott a pecsét – a keszthelyi 
Festetics-könyvtárban.

31
 

A jelenleg ismert oklevelekről az Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárának 
(DL) segítségével nyerhetünk képet. Ennek állományában a következő példányok 
lelhetők fel: két eredeti – az egyiket a regnicoláris levéltár őrizte, ennek megvan 
a függőpecsétje is,

32
 a másikat a magyar kamarai levéltár, innét került később a reg- 

nicoláris levéltár állományába.
33

 Ez utóbbi példány sérült, és függőpecsétje sincs 
már meg. A Levéltárban fellelhető még egy Szepes vármegye levéltárában őrzött, 
az Országos Levéltár leírása szerint 1504 és 1529 között készült másolat (fotón);

34
 

egy, jelenleg Sopron város levéltárában őrzött, szintén 1504 és 1529 közé datált 
másolat (fotón);

35
 továbbá egy, szintén Mohács előtti másolati példány (szintén fo- 

tón), amely egy, jelenleg a Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött kódexben 
maradt fenn.

36
 Megtalálható a törvény még számos 16. században összeállított kéz- 

iratos törvénygyűjteményben is, ám ezeket most nem vizsgáljuk. Az előbbi adatok- 
ból most a legfontosabb, hogy a keszthelyi példány, úgy tűnik fel, mára eltűnt. (Kü- 
lön probléma, bár nem kapcsolódik szorosan a tárgyhoz, hogy a szepesi példány 
azonos-e azzal, amit Kovachich látott.

37
) 

 
31 „Ejusdem [Wladislai II. regis] Decretum V. Originale authenticum, in membrana, sub pen- 

denti sigillo expeditum, habetur in Archivo Regnicolari, aliud in Archivo Camerae Regiae Hung. 

Aulicae, tertium in Archivo Comitatus Scepusiensis, qvartum, aeqve in membrana, sed sigillo desti- 

tutum, in Bibliotheca Comitis Georgii Festetits Kesthelyini.” KOVACHICH, J. N.: Lectiones variantes, 

i. m. (1. jegyzet) 21. 
32 MOL DL 24781/1 
33 MOL DL 24781/2 
34 MOL DF 267841 
35 MOL DF 204104; ezt a példányt Kovachich is ismerte, minként az a leírásából kétséget ki- 

záróan megállapítható. KOVACHICH, J. N.: Notitiae praeliminares, i. m. (4. jegyzet) 391. 
36 MOL DF 252475; a kódex jelzete: OSZKK Cod. Lat. 322. Megtalálható benne Ulászló 1492-es, 

1495-ös, 1498-as, 1500-as és 1504-es dekrétuma, vö. BARTONIEK Emma: Codices Latini Medii 

Aevi. Budapestini, 1940. 279–280. 
37 MOL DF 267841. Kovachich a Repertóriumban az alábbiakat írja a szepesi oklevélről: 

„1504 – Wladislai II. R. H. decretum. Exemplar originale authenticum in membrana, in formam 

libelli, et folii minores complicatum. Constat sex foliis, quorum primum et ultimum in toto, penul- 

timi pagina posterior aeque in toto, anterior autem seu adversa 2/3 infertus vacue sunt, reliquum 

totum conscriptum. Sigillum caerae rubrae impressum simplex e zona sericea caerulei et flavi 

coloris, per medium complicationis libelli ducta pendens itidem integrum est. In prima pagina 

primi folii infimi marginis medio eadem manus inscripsit: Scriben. In ultima pagina adeoque in 

dorso paulo recentior manus adscripsit: Decretum Wlad. Regis Anni 1504. In primo folio scriptura 

est continua, in reliquis plerique articuli a capite scripti sunt. Exemplar bene conservatum est.” 

L. OSZKK Fol. Lat. 139. f. 49v (2676. tétel). Bár az Országos Levéltár fotómásolata nem teljes 

(az 1. folióról, az 5. folió verzójáról, illetve a 6. lap rectójáról nincs fotó), a többi alapján kétséget 

kizáróan megállapítható, hogy azonos a Kovachich által leírt oklevéllel. Hogy eredeti vagy pedig 

másolati példányról van szó, a fotó alapján nem dönthető el egyértelműen. A függőpecsét nincs 

lefotózva, a lapokon csak a zsinórja látható. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a pecsét 

Kovachich kora óta elveszett, ugyanis a pecséteket sok esetben nem fotózták le. 
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Bár a Festetics-levéltár anyagában nem volt benne, és sem Szabó Dezső, sem 
Iványi Béla nem emlékeztek meg róla, mégis úgy véljük, hogy ezt az oklevelet 
sikerült azonosítanunk. A legnagyobb segítséget ehhez Kovachich már többször 
idézett Repertóriuma adja, amelynek adatai, ha nyomtatásban is megjelennek, meg- 
könnyítették volna az oklevél felkutatását: 

1504 – Wladislai II. R. decretum. In membrana forma libelli 4 foliorum scriptum 
et Cod. Ms. Decreta Regum Hung. continenti insertum, ac aequaliter circumcisum, 
nullum quidem authenticum indicium ostendit, indubie tamen authenticum fuit, sed 
ut compingi possit, decerpto jam antea sigillo pendente etiam zona per medium ducta, 
extracta est.38 

A leírásból világos, hogy az oklevelet egy kötetes kézirat tartalmazta, ez pedig 
megmagyarázza, miért hivatkozott Kovachich a Lectiones variantesben követke- 
zetesen Festetics György könyvtárára, nem pedig levéltárára. Mint említettük, a her- 
cegi könyvtár kódexei a II. világháború után a Széchényi Könyvtár Kézirattárába 
kerültek. E kéziratok közül mindössze egy tartalmazza Ulászló 1504-es törvényét, 
amelyet – Kovachich nyomán – Festetics-kódexnek nevez a jogtörténeti szakiro- 
dalom.

39
 Ez a kötet azonban – elsősorban Jánosi Monika kutatásainak köszönhe- 

tően
40

 – többször is a figyelem középpontjába került, szövegvariánsait mind törvé- 
nyek kiadásához, mind kisebb filológiai problémák tisztázására felhasználták.

41
 

Jánosi a kézirat teljes tartalmát is kiadta.
42

 Az Országos Levéltár pedig a kódex azon 
tételeit, amelyek az 1526 előtti törvényhozás emlékeit őrzik, Diplomatikai Fény- 
képgyűjteménye részeként is nyilvántartja.

43
 

Jánosi az 1504-es törvényhez nem fűzött külön megjegyzést, csupán annyit, 
hogy ez a dekrétum cím nélkül áll.

44
 Az Országos Levéltár leírása szerint pedig ez 

 
38 OSZKK Fol. Lat. 139. f. 106r 
39 Jelzete: OSZKK Fol. Lat. 4355. 
40 JÁNOSI Monika: A Szent István törvényeit tartalmazó kódexek. = Magyar Könyvszemle (94.) 

1978. 225–254. (A továbbiakban: Kódexek); UŐ.: Gregoriánczi Pál kéziratos törvénygyűjteménye 

a XVI. század közepéről. = Magyar Könyvszemle (104.) 1988. 54–64. 
41 Szövegkiadások, amelyek a kódexet idézik: DÖRY, Franciscus–BÓNIS, Georgius–BÁCSKAI, 

Vera: Decreta Regni Hungariae 1301–1457. Bp. 1976. /Publicationes Archivi Nationalis Hunga- 

rici II. Fontes 11./ (A továbbiakban: DRH 1301–1457); DRH 1458–1490, i. m. (26. jegyzet); HAVAS, 

Ladislaus: Sancti Stephani regis primi Hungariae Libellus de institutione morum. (Intelmek). = 

AΓAΘA (Series Latina II.) Debrecini, 2004.; Filológiai problémák tisztázásához felhasználta pl. 

JÁNOSI Monika: Az első ún. esztergomi zsinati határozatok keletkezésének problémái. = Acta 

Universitatis Szegediensis. Acta Historica (83.) 1986. 23–29.; THOROCZKAY Gábor: Megjegyzések 

a nyitrai és pozsonyi egyház korai történetéhez. Kálmán király I. törvénykönyve 22. cikkelyének 

szöveghagyományáról. In: UŐ.: Írások az Árpád–korról. Bp. 2009. 89–107. [Megjelent még: Szá- 

zadok (142.) 2008. 359–373.] 
42 JÁNOSI: Kódexek, i. h. 1978. (40. jegyzet) 236–250. 
43 MOL DF 283252 
44 JÁNOSI: Kódexek, i. h. 1978. (40. jegyzet) 243. 
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a törvény is ugyanolyan egyszerű másolat, mint a kézirat összes többi, Mohács 
előtti tétele. 

Az eredeti kódex vizsgálata azonban kétségessé teszi az utóbbi leírás helyes- 
ségét, ugyanis a kézirat 251. és az ezt követő három lapja a kötet többi részétől 
erősen eltér, hiszen ezek jól láthatóan egy régi pergamenoklevélből származnak. 
Ez az oklevél kétséget kizáróan azonosítható azzal, amelyet Kovachich a Reper- 
tóriumban leírt: négy folió méretű lapból áll, jól látható, hogy ezeket valóban kör- 
bevágták, mégpedig azért, hogy méretükben igazodjanak a papírlapok, illetve a kö- 
téstáblák nagyságához. 

Arra a kérdésre, hogy valóban eredeti példányról van-e szó, nem egyszerű vá- 
laszolni. Ehhez ugyanis meg kell határozni, hogy a törvényeket tartalmazó okle- 
veleket milyen jegyek teszik hitelessé. 

A történészek egyetértenek abban, hogy az országgyűlésen elfogadott határoza- 
tokat a királyi kancellária öntötte végleges formába.

45
 A törvényeket már a 15. szá- 

zadban úgy hirdették ki, hogy megküldték a megyéknek, illetve bizonyos esetek- 
ben a szabad királyi városoknak. (Hasonlóra a 14. század közepéről is van adatunk, 
hiszen Nagy Lajos 1351-es törvényének fennmaradtak több megyének küldött pél- 
dányai is.)

46
 A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy amint a kancellária a végleges- 

nek szánt szöveggel elkészült, és azt az uralkodó is jóváhagyta, az írnokok több 
tucat példányban lemásolták. A legegyszerűbb alighanem az volna, hogy az ere- 
deti, a király által elfogadott példányt, diktálással „sokszorosították”. Egészen biz- 
tos, hogy az elkészült okleveleket a mintával összevetették, szükség esetén korri- 
gálták, majd lepecsételték.

47
 

Bizonyos adatok azonban arra késztetnek, hogy ezt a feltételezést ne fogadjuk 
el. Ulászló VII. dekrétumának, az 1514-es törvénynek jóval több eredeti példánya 
maradt fenn, mint az 1504-esnek. A kritikai kiadásban közölt sztemma alapján 
világos, hogy még a megyéknek küldött példányok szövege sem mindig egyezik, 
sőt, esetenként olyan élesen eltér, hogy a mintául szolgáló oklevél sem lehetett azo- 
nos.

48
 Ez arra utal, hogy már magán a kancellárián több példányt használtak a má- 

soláshoz. Iványi Béla említi, hogy Eperjes bizonyos dekrétumokat pénzért vásárolt 
meg a levéltár részére.

49
 Ilyen esetekben – nyilván nem csupán Eperjesre igaz 

a megállapítás – a kancellária további példányokat másoltathatott. A fenti adatok- 

 
45 TEKE Zsuzsanna: A dekrétum fogalma és társadalmi szerepe Mátyás korában. = Történelmi 

Szemle (29.) 1986. 2. sz. 207. [Megjelent még: DRH 1458–1490, i. m. (26. jegyzet) 43–69.]; 

IVÁNYI Béla: Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris keletkezése. Bp. 1926. 52–55. (A to- 

vábbiakban: IVÁNYI: A magyar Corpus Juris keletkezése) 
46 DRH 1301–1457, i. m. (41. jegyzet) 126–127. 
47 Utólagos kancelláriai javítások jól nyomon követhetők pl. Ulászló 1514-es dekrétumának 

eredetileg Közép-Szolnok vármegye részére kiállított oklevelén. Jelzete: MOL DL 22639/1 vö. 

FEKETE NAGY, Antonius–KENÉZ, Victor–SOLYMOSI, Ladislaus–ÉRSZEGI, Geisa: Monumenta rusti- 

corum rebellium, i. m. (28. jegyzet) 247. 
48 Uo. 248. 
49 IVÁNYI: A magyar Corpus Juris keletkezése, i. m. (45. jegyzet) 53–54. 
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ból az válik világossá, hogy az olyan, sok példányban előállított oklevelek esetében, 
mint amilyen egy országgyűlési törvény, a szöveg eredetiségéről tisztán filológiai 
értelemben nem beszélhetünk. Eredetiségen csupán annyit érthetünk, hogy az ok- 
levelet a kancellária állította ki, és hitelességét igazolandó, pecséttel látta el. 

A Festetics-kódexbe kötött oklevél külső ismérvei Kovachich véleményét iga- 
zolják, aki a példányt – annak ellenére, hogy függőpecsétje hiányzott – eredetinek 
tartotta. Mint említettük, az oklevelet pergamenre írták, ez pedig már a 16. századi, 
kvázi egykorú másolatok esetében is ritka: az 1504-es törvény Sopron város levél- 
tárában őrzött egykorú másolata, illetve az 1514-es dekrétumnak az Országos 
Levéltárban őrzött, szintén egykorú kópiája egyaránt – a pergamennél jóval ol- 
csóbb – papírra készült. A példány mind a négy lapján jól látható hosszanti hajtás- 
nyom pedig arra utal, hogy mielőtt a kötetbe került volna, kétségtelenül oklevél- 
formában őrizték. A függőpecsétet nyilván a kódexbe kötéskor távolították el és 
ugyanerre a sorsra juthatott az oklevél elő- és hátlapja is, amelyeken legfeljebb 
rövid jegyzetek lehettek. 

Az 1472-es törvényhez hasonlóan ebben az esetben is érdemes felhasználni Ko- 
vachichnak a Subsidiában ránk maradt kéziratos jegyzékét. A tudós a listát az 1504- 
es dekrétumnál is kiegészítette: az ‘expeditio’ során felfedezett keszthelyi, illetve 
lőcsei példányokat utólag vette fel, mindkét esetben utalva a Repertórium vonat- 
kozó tételére is.

50
 

Miksa 1575-ös és Rudolf 1578-as dekrétuma 

Az ’expeditio’ során Kovachich I. Miksa 1575-ös (a Corpus Juris számozása sze- 
rint hetedik) dekrétumának csupán a Festetics-könyvtárban bukkant eredeti példá- 
nyára, s e téren sem korábbi kutatásai, sem kiterjedt levelezése nem hozott további 
eredményt.

51
 Általa egykorúnak tekintett másolati példányokat viszont talált Bártfa, 

illetve Sopron városok levéltáraiban.
52

 Rudolf első dekrétumának eredeti példánya 
Kovachich korában Keszthelyen kívül megvolt még Körmöcbánya és Sopron levél- 
tárában, egykorúnak tekintett másolatban pedig Bártfán, illetve Ung vármegye levél- 
tárában.

53
 Kritikai kiadása még egyik törvénynek sem készült, ám mindkét dekrétum 

 
50 OSZKK Fol. Lat. 171. Tom. II. f. 33r (54. tétel): „1504 – Ejusdem [Wladislai regis] decre- 

tum V. in Corpore Juris Hungarici editum. […] Forte etiam illud authenticum est, quod in Cod. 

Ms. Festetichiano in membrana scriptum habetur.” 
51 KOVACHICH, J. N.: Lectiones variantes, i. m. (1. jegyzet) 23. 
52 KOVACHICH, J. N.: Notitiae praeliminares, i. m. (4. jegyzet) 394. Megjegyzendő, hogy bár az 

oklevelek datálásában Kovachich megállapításai általában megbízhatóak, arra is van példa, hogy 

tévedett: Károly Róbert 1342-es dekrétumának Körmöcbánya város levéltárában őrzött példányát 

például erdetiként azonosítja, ám az újabb kutatás adatai szerint csupán 16. századi másolat, vö. 

DRH 1301–1457, i. m. (41. jegyzet) 106–107. 
53 KOVACHICH, J. N.: Lectiones variantes, i. m. (1. jegyzet) 23; UŐ.: Notitiae praeliminares, i. m. 

(4. jegyzet) 394. A két törvénynek még nem készült el a kritikai kiadása, így a Kovachich által 

feltárt okleveleket tudomásunk szerint azóta sem vizsgálták meg. 
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benne van a Corpus Jurisban. A millenniumi kiadás pedig a Lectiones variantes alap- 
ján lábjegyzetekben közli a Kovachich által kiemelt eltérő olvasatokat.

54
 

A két törvényszöveg a törvénytáron kívül megtalálható a Magyar Országgyűlési 
Emlékek hatodik kötetében, amelyet Fraknói Vilmos szerkesztett.

55
 Fraknói, mint 

ez a sorozat első kötetéhez írt előszavából kiderül, a szükséges források összegyűj- 
téséhez akadálytalanul használhatta mindazokat az állami levéltárakat – például 
a bécsi császári és királyi titkos levéltárat, az udvari kamarai levéltárat, az egykori 
magyar kamara, illetve kancellária levéltárait – amelyeknek anyagára Kovachich 
legfeljebb egy-egy másolat, vagy elenchus alapján következtethetett.

56
 A hatalmas 

forrásbázis dacára – az említett levéltárakon kívül még több tucat megyei, illetve 
városi levéltár anyagát említi

57
 – az 1575-ös törvény szövegét nem eredeti, hanem 

csupán egykorú másolati példány alapján közölte (amely akkoron az udvari kama- 
rai levéltárban őriztetett), az 1578-as dekrétum egykorú példányára pedig a Magyar 
Tudományos Akadémia kézirattárában bukkant. Fraknói előszavában többször is 
hivatkozik Kovachich munkáira, ám kutatási eredményeit mégsem használta fel 
szisztematikusan, így például a Festetics-könyvtár anyagát sem vizsgálta át. 

Kovachich a két oklevél pontos lelőhelyét sem kinyomtatott műveiben, sem pe- 
dig kéziratos gyűjteményeiben nem adta meg, ám erre vonatkozóan az utóbbiak 
ismét adnak néhány támpontot. A Repertóriumból kiderül, hogy mindkét oklevél 
könyv alakban volt összefűzve, egyenként hat folióból állt, és mindkettőn volt pe- 
csét. Kovachich azt is megjegyzi, hogy az 1575-ös törvény első oldalán a „Pro 
Cancellaria Hungarica” cím volt olvasható – ez utóbbi adat az oklevél azonosítása 
során nyer nagy jelentőséget.

58
 Ezeket az adatokat az ‘expeditio’ után a Subsi- 

diába is felvette.
59

 
Az 1820-ban nyomtatásban megjelent, már többször idézett Notitiae tízedik fe- 

jezetében Kovachich 36 olyan kódexet ismertet, amelyek országgyűlési törvények 

 
54 Magyar Törvénytár – Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás. II. (Az 1526–1608. 

évi törvényczikkek.) Szerk. MÁRKUS Dezső. Bp. 1899. 654–665. (az 1575-ös törvény); 668–689. 

(az 1578-as törvény). 
55 Magyar országgyűlési emlékek történeti bevezetésekkel. 1573–1581. Szerk. FRAKNÓI Vilmos. 

Bp. 1879. /Monumenta Hungariae Historica III/6./ 177–185. (az 1575-ös törvény); 318–331. (az 

1578-as törvény). 
56 Magyar országgyűlési emlékek történeti bevezetésekkel. 1526–1536. Szerk. FRAKNÓI Vilmos. 

Bp. 1874. /Monumenta Hungariae Historica III/1./ XIV–XVIII.  
57 Uo. XVIII–XXII. 
58 „1575 – Maximiliani II. Decretum in originali authentico chartaceo forma libelli in folio 

scriptum pagg. 6 in anteriori folio scriptum habet: Pro Cancellaria Hungarica. Zona constat filis 

rubro, viridi et albo.” (5496. tétel) „1578 – Rudolphi II. Decretum in originali authentico chartaceo 

forma folii et libelli scriptum. 6. foliis sigillo minori zona eorumdem colorum. Neutrum circumcisum, 

a nobis utrumque cum Corp. J. H. collatum.” (5497. tétel) OSZKK Fol. Lat. 139. f. 106r 
59 „1575 – Ejusdem [Maximiliani regis] decretum VII. anni 1575 […] Originale in charta scrip- 

tum pro Cancellaria Hungarica sub authentico expeditum exstat in Bibliotheca Festetichiana. (94. té- 

tel) 1578 – Rudolphi Imp. et R. decretum I. Originale exstat in Biblitoheca Festetichiana.” (95. tétel) 

OSZKK Fol. Lat. 171. Tom. II. f. 36r 
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szövegeit őrizték. A lista hatodik tétele a Festetics-kódex. A leírás szerint eredeti 
példányban tartalmazza az 1575-ös, és az 1578-as törvénycikkeket.

60
 Nyilvánvaló- 

nak tűnik, hogy a Kovachich által 1812-ben Keszthelyen látott és leírt két eredeti 
oklevél – bár, mint utaltunk rá, ilyen adat a Repertóriumban nem szerepel – azonos 
a kódexben lévőkkel. Annál is inkább, mert – miként az 1504-es törvény bizonyít- 
ja –, a kötet ebben az évben biztosan a kastély könyvtárában volt. 

Hogy feltevésünk helyes, a következőképp igazolható. A Miksa-féle törvény 
a kódex 569. lapjától az 574-ig tart. Lapjai kisebbek, mint a kézirat törzsanyagának 
lapjai; hat foliónyi terjedelme megfelel Kovachich leírásának. Ennél fontosabb, hogy 
az 569. lap – amely nem más, mint az oklevél előlapja – Jánosi Monika közlésétől 
eltérően nem üres,

61
 hanem rectóján a következő cím olvasható: „MDLXXV. Pro 

Cancellaria Hungarica”. E két sor, amely, mint láttuk, a Repertóriumban is szere- 
pel, kétséget kizáróan igazolja, hogy Kovachich Keszthelyen ezt a példányt írta le. 
A törvény szövege az 573. lap rectóján végződik, alatta a császári aláírás olvasható. 
A királyi nagypecsét szintén a szöveg alatt van, mellette pedig az „Episcopus Jau- 
riensis” szavak láthatók, vagyis az oklevelet Listius János (nem pedig Radéczy 
István!)

62
 extradálta, aki 1572 és 1577 között a kancellári tisztséget is betöltötte.

63
 

Az 574. lap az oklevél hátlapja volt. Az 1578-as dekrétum Kovachich leírása sze- 
rint szintén hat olyan lapból állott, amelyen írás volt. Ezek a kódexben ma is meg- 
vannak. Az 581. lap verzóján, ahol a törvény végződik, a császári aláírás, illetve 
a pecsét alatt Istvánffy Miklós aláírása látható. Az oklevélnek azonban lehetett elő- 
illetve hátlapja is, amelyeket, úgy tűnik, a restaurálás során eltávolíthattak.

64
 

Az azonosításnak van még néhány tisztázandó pontja. Az egyik, hogy a kézirat, 
bár 1812-ben Keszthelyen volt, az 1820-ban megjelent leírás szerint a Sopron me- 
gyei Ságon volt található.

65
 Ez a Ság Simaság községgel azonos, amely ma Vas 

megyéhez tartozik. A birtok, illetve az itt – ma is – álló kastély 1687-től 1840-ig 
a Festeticsek tulajdonában volt.

66
 Az 1786-ban megjelent Korabinsky-lexikon sze- 

 
60 KOVACHICH, J. N.: Notitiae praeliminares, i. m. (4. jegyzet) 342–343. Megjegyzendő, hogy 

Kovachich kódexlistája – magyar fordításban – a millenniumi törvénytár első kötetének bevezeté- 

sében is megtalálható. A Festetics-kódex esetében azonban (a nem egyértelmű latin szöveg miatt) 

hibásan az áll, hogy a kézirat az 1578-as, 1581-es, és 1583-as törvények eredeti példányait tartal- 

mazza. L. CJH I. 1000–1526, i. m. (29. jegyzet) XL. 
61 JÁNOSI: Kódexek, i. h. 1978. (40. jegyzet) 249. 
62 G. M.: A keszthelyi törvénygyűjtemény. = Századok (32.) 1898. 365. A szerző szerint – aki 

a kötet rövid ismertetése mellett annak tartalmát is közli (bár listája nem teljes) – az 1575-ös törvényt 

Radéczy extradálta. Ő azonban 1575-ben sem győri püspök, sem pedig kancellár nem volt. 
63 EMBER Győző: Az újkori magyar közigazgatás története. Bp. 1946. /A Magyar Országos Le- 

véltár Kiadványai III. Hatóság és Hivataltörténet 1./ 113. 
64 A kötet nyomtatott foliószámozása alapján (amelyet a Széchényi Könyvtárba kerülése után 

kaphatott) úgy tűnik, hogy az 575. és 582. lapot utóbb kiemelték a kötetből. 
65 JÁNOSI: Kódexek, i. h. 1978. (40. jegyzet) 251. szintén e leírás alapján állítja, hogy a kódexet 

Kovachich korában Ságon őrizték. 
66 SZABÓ D.: A herceg Festetics-család története, i. m. (17. jegyzet) 38–40.; C. HARRACH Er- 

zsébet–KISS Gyula: Vasi műemlékek. Szombathely, 1983. 351. 
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rint „néhány évvel korábban” Festetics Pál itt nagy könyvtárat rendezett be.
67

 
Mivel tudjuk, hogy a kódex a 19. század végén ismét Keszthelyen bukkant fel,

68
 

nem világos, miért kellett volna ide-oda szállítgatni a Festeticsek különböző könyv- 
tárai között, főként a keszthelyi kastélykönyvtár elkészülte után.

69
 A másik prob- 

léma, hogy az 1820-as leírás nem említi, hogy az Ulászló-törvény eredeti példány 
lenne. 

Ami az őrzőhelyek problémáját illeti, ez is csak Kovachich kéziratainak segít- 
ségével tisztázható. A Notitiae kódexlistája ugyanis több évtizedes kutatómunka 
eredményeit tükrözi, amiket Kovachich egy idő elteltével összegzett. Ezt tanúsítja 
egy 80 folió terjedelmű jegyzék, amelyet – egy többkötetes kézirat részeként – 
sikerült a hagyatékában megtalálnunk.

70
 A listában szereplő tételek megegyeznek 

a Notitiae tételeivel, az utóbbiban kinyomtatott lista kétséget kizáróan ezen a kéz- 
iraton alapul. Ez a szintézis azonban nem az 1810-es években, az ‘expeditió’-t 
követően lett összeállítva, hanem még azt megelőzően, 1805-ben.

71
 Ennek megfe- 

lelően a Festetics-kódex – amely a jegyzék hatodik tétele – leírása is a 18. század 
végén készülhetett, amikor a kötet még ténylegesen a sági kastély könyvtárában 
volt.

72
 Feltételezésünk szerint innét azt követően szállították Keszthelyre, hogy ott 

a könyvtár elkészült: vagyis leghamarabb 1803-ban, ám mindenképpen 1812 előtt. 
 Arra, hogy miért maradt ki a Notitiaeban kinyomtatott leírásból a tény, hogy az 
1504-es törvény esetében nem csupán egyszerű másolatról van szó, egyszerűen 
megmagyarázható. A kéziratos jegyzék sokkal bővebb a nyomtatásban megjelent 
változatnál. Míg az utóbbiban általában csak az szerepel, hogy mely törvények 
találhatók meg egy-egy kódexben, az előbbiben számtalan kommentár is olvas- 
ható. Nincs ez másként az Ulászló-törvény esetében sem: 

 
67 KORABINSKY, Johann Matthias: Geographisch–historisches und Produktenlexikon von Un- 

garn. Pressburg, 1786. 650. „Der verstorbene Vice-Kammerpräsident hat allhier vor einigen Jahren 

eine zahlreiche Bibliotheca anlegen lassen.” Vö. még CSATKAI Endre: A simasági kastély. = Sop- 

roni Szemle (3.) 1939. 3. sz. 159–162. 
68 G. M.: A keszthelyi törvénygyűjtemény, i. h. (62. jegyzet) 363. szerint a kötet a kastély levél- 

tárában őriztetett. 
69 KOPPÁNY Tibor–PÉCZELY Piroska–SÁGI Károly: Keszthely. Bp. 1962. /Magyar Műemlékek/ 

98–100. Vö. még CZOMA: A Festetics–család keszthelyi ága, i. h. (17. jegyzet) 103. 
70 OSZKK Fol. Lat. 170. Tom. I. f. 36r–f. 116v 
71 A lista azonban az ‘expeditió’-t követően jól láthatóan ki lett egészítve. A kötetbe kötött új 

lapok tartalmazzák a Lőcse, Turócszentmárton, Körmöcbánya, Besztercebánya és Selmecbánya 

városok levéltáraiban felfedezett kódexek leírásait. A jegyzék korábbi elemeit azonban Kovachich 

érdekes módon nem pontosította. 
72 Ezt az elképzelést alátámasztja, hogy Kovachich például a Vestigia comitiorum Budán, 

1798-ban megjelent első kiegészítő kötetében is úgy hivatkozik a kéziratra, hogy az a sági könyv- 

tárban található: KOVACHICH, M. G.: Supplementum, i. m. Tom. I. (6. jegyzet) 2–3. 
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Decretum Wladislai Regis de Anno 1504. Est in quatuor foliis membranaceis cha- 
ractere gothico scriptum sigillum nullum apparet. 73 

Mivel azonban az utókor számára hosszú időn keresztül csak a nyomtatott No- 
titiae volt ismert, úgy fest, hogy maga Kovachich – bár akaratlanul – gondosko- 
dott az oklevél lappangásáról. 

 
A tanulmány végére érve felvethető a kérdés, milyennek ítéljük Kovachich for- 

rásgyűjtői tevékenységét. Ha a középkori törvényeink modern kritikai kiadásait 
fellapozzuk, feltűnő, hogy a szerkesztők az esetek többségében jóval több okle- 
velet használnak, mint amennyiről Kovachich említést tett. Ám hasonlóképp fel- 
tűnő az is, hogy a szövegkiadók szinte minden esetben a forráskutató tudós mun- 
káiból indulnak ki. 

Korántsem meglepő, hogy a közelmúlt törvénykiadásai felhasznált forrásaikat 
tekintve bővebbek, szövegeiket illetően pedig általában precízebbek, mint amilye- 
neket Kovachich a 18–19. század fordulóján közzétett. Neki azonban az ‘expedi- 
tió’-t leszámítva alig volt lehetősége arra, hogy a levéltárak anyagát tanulmányoz- 
za. Útjai során hatalmas, jórészt feltáratlan, sőt sokszor rendezetlen anyagot kellett 
átkutatnia, a fontosnak ítélt okleveleket kiválogatnia és legalább vázlatosan le- 
írnia. 

Kovachichnak már több kortársa is a szemére vetette, hogy szövegkiadásai nem 
elég precízek, másolatai pedig – főleg amelyek másoktól származnak – sok eset- 
ben pontatlanok.

74
 A hagyatékában ránk maradt másolatok alapján kétségtelen, 

hogy ezek készítése során jóval kevésbé gondosan járt el, mint például Hajnóczy, 
aki kópiáit sok esetben lábjegyzet-apparátussal is ellátta. Ennek az oka – éppúgy 
mint Fejér Codex Diplomaticusának esetében, miként Windisch Éva megjegyzi – 
a sietség lehetett.

75
 

Az itt bemutatott oklevelek más jellegű hiányosságokra utalnak: egyrészt arra, 
hogy – nyomtatott műveiben – az oklevelek lelőhelyeit nem mindig adta meg 
kellő pontossággal, másrészt, hogy egy-egy munkája összeállításakor nem mindig 
aktualizálta az azok alapját képző, gyakran több ezer tételből álló forráslistáit. 

Mindezek ellenére a modern jogtörténeti kutatás, mint már utaltunk rá, biztosan 
építhet Kovachich gyűjtéseire. Ennek fő oka alighanem a tudós felkészültségében 
rejlik. Ha fellapozzuk a Lectiones variantes nyitó fejezetét, láthatjuk, hogy Kova- 
chich milyen elméleti alapokkal vágott neki a forráskiadásnak: az oklevelek leírá- 
sára gyakorlatilag ugyanazokat a kategóriákat használja, mint a modern diploma- 
tika. Pontosan meghatározza a különbséget az eredeti példány (ennek több variánsát 
is megkülönbözteti), az átirat (transsumptum), az eredetivel majdnem egyenértékű 
másolat (copia sub authentico expedita), az egykorú másolat (copia coeva), a hi-
telesített másolat (copia vidimata), illetve az egyszerű másolat (copia simplex) 

 
73 OSZKK Fol. Lat. 170. Tom. I. f. 41v 
74 WINDISCH: Kovachich, a forráskutató, i. h. 1998. (2. jegyzet) 146. 
75 Uo. 147. 
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között. Ennek köszönhető, hogy a feltárt oklevelek korát és típusát szinte mindig 
helyesen állapította meg. 

Tanulmányunkban – mindvégig Kovachichot követve – igyekeztünk felhívni 
a figyelmet arra, hogy az általa Keszthelyen látott négy eredeti oklevélből három – 
köztük egy Mohács előtti példány – ma is a kutatás rendelkezésére áll, méghozzá 
egy olyan kódexbe kötve, amelyet – lévén, hogy a 16. század végéről származik – 
a szövegkiadások során sokszor csak kontrollként használtak fel. Ugyanakkor fon- 
tosnak tartjuk, hogy utaljunk azokra az esetleges új adatokra is, amelyeket – Win- 
disch Éva igen alapos kutatásai ellenére – a részleteiben még mindig nem ismert, 
hatalmas, több száz kéziratos kötetnyi Kovachich-hagyaték feltárásától várhatunk. 
 

GÁBOR MIKÓ 

Dekretexemplare aus dem 16. Jahrhundert 
in der Festetich-Bibliothek in Keszthely 

Martin Georg Kovachich (1743–1821), Rechtshistoriker und Forscher der Gesetze des Ungari-
schen Königreiches erwähnte in seinem 1816 erschienenen Lectiones variantes decretorum – in 
dem er die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen auf die Unzuverlässigkeit zahlreicher Texte des 
Corpus Juris Hungarici zu lenken suchte – vier solche originale Urkunden, welche damals in der 
Bibliotheca Festetichiana zu finden waren (das Dekret des Königs Matthias Corvinus aus dem 
Jahre 1472, das sog. fünfte Dekret Wladislaws II. aus dem Jahre 1504, das sog. siebte Dekret Ma-
ximilians I. aus dem Jahre 1575 und das sog. erste Dekret des Königs Rudolf I. aus dem Jahre 
1578). Da Kovachich die Signaturen der einzelnen Exemplare nicht angegeben hatte, konnten die 
späteren Forschungen den Urkunden nicht auf die Spur kommen. 

Es ist uns auch nicht gelungen, die Urkunde des Dekrets vom König Matthias zu identifizie-
ren, wurde aber dessen Text – weil er in den Corpus Juris nicht aufgenommen worden war – von 
Kovachich herausgegeben. Gestoßen sind wir jedoch auf viele nicht publizierte Daten über die 
anderen Urkunden in seinem handschriftlichen Nachlass. Aufgrund deren konnten wir die Ge-
setzexemplare in einem ehemaligen Kodex der Festetich-Bibliothek ausfindig machen, der sich 
momentan in der Handschriftensammlung der Széchényi–Nationalbibliothek (Budapest) befindet 
(Sign.: Fol. Lat. 4355.). Der Band ist eine Sammlung der Gesetze des Königreiches: er beginnt 
mit den Dekreten Stephans des Heiligen und endet mit dem Dekret Rudolfs I. aus dem Jahre 
1583. Die drei oben genannten Urkunden nicht gerechnet sind alle Texte einfache Kopien aus 
dem Ende des 16. Jahrhunderts. Der Text des Dekrets Wladislaws wurde auf Pergament geschrie-
ben und die Urkunde dürfte ursprünglich mit dem anhängenden königlichen Siegel beglaubigt 
worden sein, welches aber später verloren ging. Die Gesetzestexte aus dem Jahre 1575 und 1578 
wurden auf Papier geschrieben, und beide tragen – neben dem aufgedrückten Siegel – auch die 
königliche Unterschrift. 

Es ist nach wie vor fraglich, wie der Kodex in die Festetich-Bibliothek gelangt sein mag, aber 
– ausgehend vom Pro Cancellaria Hungarica –Titel der Urkunde aus dem Jahre 1575 scheint es 
nicht unmöglich zu sein, dass der Band einst im Besitz der königlichen Kanzlei war. 

 


