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KERTÉSZ BALÁZS 

Egy II. Ulászló-kori törvénygyűjtemény: 

a Kollár-féle első kódex 

A Kollár-féle első kódex törvénygyűjtemény, Szent István korától II. Ulászló 
1514. évi dekrétumáig tartalmaz törvényszövegeket. A kéziratot a Magyar Orszá- 
gos Levéltár őrzi.

1
 Nevét Kollár Ádámról (1718–1783), egykori tulajdonosáról 

kapta.
2
 A kötetet elsőként Kovachich József Miklós ismertette, aki a bécsi udvari 

levéltárban bukkant rá a gyűjteményre a Kollár-féle iratok között.
3
 Bónis György 

1972-ben a kódex 248–249. oldalain, közvetlenül az 1486. évi nádori cikkelyek után 
található 11 jogi glosszát dolgozta fel.

4
 Jánosi Mónika a Szent István törvényeit tar- 

talmazó kódexek kapcsán foglalkozott a kézirattal. A rubrikák alapján ismertette 
a kötet tartalmát, igaz, a Bónis által felfedezett jogi glosszák és néhány rövid tar- 
talmi egység elkerülték a figyelmét. A kódex elején található királylistáról megál- 
lapította, hogy a szöveg a Knauz-krónika családjához tartozik, de egyik variánssal 
sem egyezik pontosan. Olyan, a Kollár-kódex és más törvénygyűjtemények között 
kimutatható tartalmi párhuzamokra is felhívta a figyelmet, amelyek hozzájárulhat- 
nak a Kollár-kódex és a többi gyűjtemény viszonyának a tisztázásához.

5
 A közel- 

múltban Szovák Kornél az Intelmek szöveghagyományát kutatva vizsgálta meg 
a kötetben található változatot,

6
 s összevetette azt a Thuróczy- és az Ilosvay-kódex 

variánsaival. Emellett közölt három olyan tartalmi egységet, amelyeket Jánosi Mó- 
 
 

 
1 Jelzete: Magyar Országos Levéltár, Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok, Staatsarchiv, 

magyar vonatkozású kéziratok (I 7) Kollár Ádám gyűjteménye, 32. k. Decreta regum Hungariae. 
2 Az elnevezésben található sorszám arra utal, hogy több – összesen három –, Kollárról elneve- 

zett kéziratos törvénygyűjteményt ismerünk, l. KOVACHICH, Josephus Nicolaus: Notitiae praelimi- 

nares ad Syllogen decretorum comitialium. Pesthini, 1820. 346., 359–360.; Magyar törvénytár. 

1000–1526. évi törvényczikkek. Az 1000–1301 közt alkotott törvényeket fordította és jegyzetek- 

kel ellátta NAGY Gyula, az 1301–1526 közt alkotott törvényeket fordították és jegyzetekkel ellátták 

KOLOSVÁRI Sándor és ÓVÁRI Kelemen. Az 1000–1526. évi törvényeket magyarázatokkal és utalá- 

sokkal kíséri MÁRKUS Dezső. Bp. 1899. XL., XLIII. /Corpus Juris Hungarici. Magyar törvénytár 

1000–1895. Millenniumi emlékkiadás./ 
3 KOVACHICH, J. N.: i. m. (2. jegyzet) 346. 
4 BÓNIS György: Középkori jogunk elemei. Bp. 1972. 220–221. 
5 JÁNOSI Mónika: A Szent István törvényeit tartalmazó kódexek. = Magyar Könyvszemle (94.) 

1978. 232–234., 253. 
6 Kollár-féle első kódex, 13–23. 
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nika nem regisztrált, ezek: egy rövid V. László-életrajz, mely az azt követő 1454. 
évi dekrétummal áll összefüggésben;

7
 egy az összeállításra vonatkozó megjegyzés 

– egyes szám első személyben – Mátyás 1486. évi törvénye után, amelyet a dek- 
rétum második nyomtatott kiadásának „Etsi bibliopole” kezdetű előszava követ;

8
 

végül egy rövid történet Mátyás király és Váradi Péter kalocsai érsek nézeteltéré- 
séről,

9
 ami valószínűleg kapcsolatba hozható az érsek bebörtönzésével.

10
 Jelen so- 

rok írója a kódex 178. oldalán, az 1446. évi dekrétum elején olvasható magyar 
nyelvű esküszöveget mutatta be.

11
 

A kódex leírása 

A kézirat összesen 243 papírlevélből áll, méretük 296×205 mm. Már Jánosi 
Mónika megállapította, hogy a gyűjtemény az elején csonka: az első oldal első sora 
még egy Kálmán előtti uralkodóra vonatkozik, majd Kálmán bemutatása követke- 
zik.

12
 A Knauz-krónika kritikai kiadásával történő összevetés nem hozott meglepő 

eredményt: az első sor Szent Lászlóra utal.
13

 
A 10. oldalon vízjel látható: pajzsban balharántpólya fölött és alatt egy-egy egy- 

körvonalú (einkonturiger) csillag. A Piccard-féle vízjelkatalógus online változata, 
amely a nyomtatott kiadásban nem szereplő vízjeleket is közöl,

14
 116 ilyen vízje- 

let mutat be, ezek közül a két legkorábbi 1532-re datálható, az egyik Brixenből,
15

 
a másik Innsbruckból.

16
 

Az ívfüzetek nagy részének a közepe a szoros kötés miatt nem látható, ezért 
nem állapítható meg a terjedelmük és a számuk. 

A kötetet világosbarna bőrkötés védi. A kötéstáblák díszítése azonos: a tábla 
szélein kettős aranyozott vonal képez keretet, közepén aranyozott növénydísz lát- 

 
07 Kollár-féle első kódex, 167–168. 
08 Kollár-féle első kódex, 244–245. 
09 Kollár-féle első kódex, 478. 
10 SZOVÁK Kornél: Egy kódex két tanulsága. In: ΓENEΣIA. Tanulmányok Bollók János emlékére. 

Szerk. HORVÁTH László, LACZKÓ Krisztina, MAYER Gyula, TAKÁCS László. Bp. 2004. 145–167. 
11 „Látjátok feleim …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos 

Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29.–2010. február 28. Szerk. MADAS Edit. Bp. 2009. 

18. sz. 
12 JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 233., 39. jegyzet. 
13 „XXI. Decessit sine prole, iacet in ecclesia Waradiensi.” Vö. Scriptores rerum Hungaricarum 

tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. I–II. Edendo operi praefuit Emericus SZENT- 

PÉTERY. Bp. 1937–1938 (Utánnyomás és kiegészítés: Az Utószót és Bibliográfiát összeállította, 

valamint a Függelékben közölt írásokat az első kiadás anyagához illesztette és gondozta SZOVÁK 

Kornél és VESZPRÉMY László. Bp. 1999). II. 333. 
14 www.piccard-online.de 
15 www.piccard-online.de/?nr=24086 
16 www.piccard-online.de/?nr=24174. A Kollár-kódexben látható vízjel pontosabb meghatáro- 

zása további munkát igényel. 

http://www.piccard-online.de/?nr=24174
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ható, amely Kollár Ádám monogramját tartalmazza.
17

 Tehát a kötés Kollár 1783- 
ban bekövetkezett halála előtt készült. Az aranyozott gerinc felső részén a követ- 
kező cím olvasható: DECRETA REGUM HUNGARIAE MS. Az elülső borító bal 
szélére kiragasztott papírcédulán 85-ös szám látható. A cédulát Kovachich még 
nem említi, valószínűleg később került a kötésre. A bekötés során egy duplafóliót 
és egy önálló levelet illesztettek a kódextörzs elé, a duplafólió bal oldali levelét 
kiragasztották, így a jobb oldali fólió és az önálló levél képezik a kötet első két le- 
velét. Mindkettő számozatlan. A kódextörzs végén a sorrend fordított: az utólag 
bekötött önálló levelet követi a duplafólió, amelynek jobb oldali levelét kiragasz- 
tották. A kiragasztott előzék előtti két levél szintén számozatlan. Az elülső táblára 
kiragasztott előzék felső részén egy papírcédula található, amely már az Országos 
Levéltárban került a kéziratba. A cédulára nyomtatott szöveg öt sorba elrendezve 
olvasható. Az első sor: I 7; a második és harmadik sor: BÉCSI LEVÉLTÁRAK- 
BÓL KISZOLGÁLTATOTT IRATOK; a negyedik sor: STAATSARCHIV; az ötö- 
dik sor: HANDSCHRIFTEN. Az oldal bal alsó sarkába ragasztott papírcédulán 
a 32-es számot találjuk. Az első előzéklevél verzóján felül a következő bejegyzés 
olvasható: N:157; a Kollár-könyvtár nyomtatott katalógusában, a fólió méretű köny- 
vek között ez a szám a törvénygyűjtemény sorszáma.

18
 A bekötés során a kódex- 

testet körbevágták; ez jól látszik azokon az oldalakon, amelyeken az élőfej vagy 
a marginális bejegyzés vagy a rektók jobb felső sarkában található levélszámozás 
megcsonkult. A metszést valószínűleg a bekötés alkalmával aranyozták. A köny- 
vet valamikor nedvesség érte, ennek nyoma jól látszik a kötéstáblákon – amelyek- 
nek felső része elsötétedett – és az első néhány fólión. 

Jánosi Mónika szerint a kézirat kétféle számozással rendelkezik, egy levél- és 
egy oldalszámozással, s a kettő közül az előbbi a korábbi.

19
 Jelenleg a kódexben 

háromféle számozás található. Bemutatásukat célszerű a legkésőbbi kézzel kez- 
deni. 

A legkésőbbi kéz – valószínűleg már az Országos Levéltárban – oldalszámozást 
alkalmazott, amely az oldalak alján, a belső sarokban látható. Az elöl és hátul ta- 
lálható két-két előzéket kihagyva hibátlanul végigszámozta az oldalakat 1-től 478-ig. 
A dolgozatban erre a számozásra hivatkozom. 

Az időrend szerinti „középső” kéz szintén oldalszámozást alkalmazott, amely 
az oldalak felső külső sarkában látható. Az elülső két előzéket kihagyva végigszá- 
mozta a kódexet, és megszámozta a két hátsó előzék közül az elsőnek a rektóját is, 
a 477-es számot azonban később áthúzták. A 315. és 316. oldalt kifelejtette, ezekre 
egy későbbi kéz – amely nem azonos a feljebb bemutatott legkésőbbivel – 315a-t 
és 315b-t írt. Mivel a középső kéz a hátsó előzékek közül az elsőnek a rektóját 
is beszámozta, nyilvánvaló, hogy legkorábban közvetlenül a bekötés után dolgoz- 
hatott. Az is erre utal, hogy ezek az oldalszámok nem csonkultak meg a körbevá- 

 
17 Az A és K betűből álló monogram nexust képez: az A jobb oldali szára és a K szára közös. 
18 Catalogus praestantissimorum librorum nec non rarissimorum manuscriptorum bibliothecae 

Kollarianae. [Bécs], 1783. 33–34. Vö. KOVACHICH, J. N.: i. m. (2. jegyzet) 346. 
19 JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 232., 37. jegyzet. 
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gás miatt.
20

 A számozás tehát az első oldalon indul, ugyanott, ahol a csonka kró- 
nikaszöveg, amiből az következik, hogy ekkor már hiányzott valahány levél a kó- 
dextörzs elejéről. 

A három kéz közül a legkorábbi levélszámozást alkalmazott a levelek előoldalá- 
nak jobb felső sarkában. A számjegyek írása alapján feltételezhetjük, hogy a fóliálás 
a 16. században készült. A számok a körbevágás miatt sok esetben csak részben 
vagy egyáltalán nem látszanak. Kérdéses, hogy eredetileg melyik levélen kezdődött 
a számozás, ugyanis az egyes szám a 6. és a 7. levélen is látható. A fóliálás az első 
tartalmi egységben, a krónikaszövegben (1–10.) nem található meg. Az utolsó oldal, 
amelyen látható, a 469. Itt két szám található a jobb felső sarokban: 220 és 467, 
az előbbi a legkorábbi kéztől származik, az utóbbi a középsőtől. A 220. levélszám 
rossz, mivel ez a fólió – a 7. levéltől számítva – a 229., azt azonban nem lehet meg- 
állapítani, hogy ez a kéz hol és mennyit hibázott, mivel az általa beírt fóliószámok 
jelentős része csonka, vagy hiányzik. A levélszámozással kapcsolatban felmerülő 
kérdésekre a későbbiekben visszatérek. 

Az első oldalon két pecsét található, egy kisebb és egy nagyobb, mindkettő a bé- 
csi Császári és Királyi Házi, Udvari és Állami Levéltár pecsétje. Ugyanez a két 
pecsét megtalálható a 478. oldalon is. A kódex elejére bekötött második előzéklap 
rektóján, valamint a 201., a 309. és a 427. oldalon az Országos Levéltár pecsétje 
látható. 

Számos levélen látható vakvonalazással jelölt keretvonalazás, míg tintával meg- 
húzott keretvonalazással csak a 11., 470., 471., 473., 475., 477. oldalakon találko- 
zunk. Az írástükör mérete 213–220×115–120 mm, a sorok száma 30 és 43 között 
váltakozik. 

Jánosi Mónika két kezet különböztetett meg a kéziratban.
21

 A kódex főszöve- 
gét valójában négy kéz másolta, mind a négy kurzív írást használt. 

Az első kéz írta le a kódex elején található krónikát 1514-ig (1–7.), és ő kezdte 
el lemásolni az Árpád-kori törvényeket (13–45.). 

A második kéz szintén kétszer tűnik fel: folytatta a krónikát 1564-ig, Habsburg 
Ferdinánd haláláig (7–10.), és a kézirat utolsó tartalmi egységeit is ő írta le (470– 
478.). Abból, hogy a krónikát Ferdinánd haláláig folytatta, arra következtethetünk, 
hogy legkorábban 1564-ben írt a kódexbe.

22
 Ha felidézzük a keretvonalazásról 

elmondottakat, azt látjuk, hogy tintával meghúzott keretvonalazás csak a második 

 
20 Itt említem meg, hogy Jánosi Mónika e szerint a számozás szerint ismertette a kötet tartalmát, 

ennek következtében a 314. oldal utáni tartalmi egységek oldalszámai kettővel elmaradnak a tény- 

leges oldalszámokhoz képest. 
21 JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 232., 37. jegyzet. 
22 Jánosi Mónika csak az első két kezet különböztette meg. Helyesen állapította meg, hogy az 

első kéz írta le a krónikát 1514-ig, majd – a 13. oldaltól – ő kezdte el lemásolni a törvényeket, 

azonban ez a scriptor nem a 467. oldalig másolt. A második kézzel kapcsolatban helyesen állapította 

meg, hogy ő folytatta a krónikát Ferdinánd haláláig, és ő írta le a kódex utolsó tartalmi egységeit. 

(JÁNOSI: i. h. 1978. [5. jegyzet] 232., 37. jegyzet.) 
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kéz által beírt oldalakon található, valamint a 11. oldalon, amiből az következik, 
hogy az utóbbi oldal keretvonalazása is a második kéztől származik. 

A harmadik kéz írása a 46. oldaltól a 275. oldalig tart, tehát a törvényeknek az 
első kéz által megkezdett másolását folytatta. A kézváltás szöveg közben történt, 
Szent László dekrétuma első könyvének 28. fejezetében, melynek címe „De testi- 
bus iudicii ferri vel aque”. A 45. oldalt még az első kéz fejezte be, de a következő 
oldalt már a harmadik kéz kezdte el. 

A negyedik kéz írása a 275. oldaltól a 469. oldalig tart. A kézváltás itt is szöveg 
közben történt: a 275. oldal alján II. Ulászló második dekrétumának 48. artikulu- 
sát már a negyedik kéz írta le. 

A krónikát tartalmazó oldalak kivételével a kötetben végig látható élőfej, amely 
röviden utal arra, hogy a kinyitott oldalakon melyik tartalmi egység található. Az 
élőfejek két kéztől származnak: az első a 469. oldalig írt, pont addig, ameddig 
a kódex negyedik keze; a 470–478. oldalakon a kódex második kezétől származ- 
nak az élőfejek, tehát attól a kéztől, amelyik ezeket az oldalakat beírta. A főszö- 
vegben 13 dekrétumcím ugyanattól a kéztől származik, amelyik a 469. oldalig írt 
élőfejeket.

23
 Ha az írását összehasonlítjuk az első, a harmadik és a negyedik kéz 

által írt caput- és artikuluscímekkel, azt találjuk, hogy nem egyeznek meg egymás- 
sal. Valószínű tehát, hogy a kódexben található élőfejek a 469. oldalig és a dekré- 
tumcímek egy része egy ötödik kéztől származik. Lehet, hogy ez a kéz később 
dolgozott a kódexen, és az élőfejeken kívül hiányzó dekrétumcímeket is beírt utó- 
lag? Erre a kérdésre a kódex keletkezési körülményeinek tárgyalásánál térek vissza. 
 A kéziratban számos egykorú és későbbi bejegyzés található. 

Az 1. oldal külső margóján, a krónikaszöveg mellett két bejegyzés látható ugyan- 
attól a kéztől. Mindkét szöveg elmosódott, csak néhány szó és szótöredék betűz- 
hető ki. Ugyanez a kéz a 2. és a 3. oldalon őrszavakat írt a krónika alá. A 317. oldal 
alsó külső sarkába beírt hosszabb szöveg részben elmosódott, csak néhány szó ol- 
vasható el. A 478. – utolsó beírt – oldalon két magánjellegű bejegyzés származik 
ettől a kéztől: 1595-ben beírta a felső margóra apja halálának és temetésének az 
időpontját, 1598-ban pedig anyja halálának és temetésének az időpontját jegyezte 
be az alsó margóra.

24
 

Másik kéz írta a 9. oldal külső szélére, a krónika mellé a következő két szót: 
„Lator kiraly”. A bejegyzés a Szapolyai János királlyá választását előadó részhez 
tartozik. Mivel ezt a krónikarészt már a második kéz írta, a bejegyzés 1564 utánra 
datálható. A beíró valószínűleg magyar anyanyelvű és talán Habsburg-párti sze- 
mély volt. 

A 27. oldal alján olvasható Szent István mai felosztás szerinti első törvényköny- 
vének 9. fejezete, amely kötelezővé tette a vasárnapi templomba járást.

25
 Az első 

 
23 Kollár-féle első kódex, 122, 128, 143, 147, 149, 250, 254, 415, 422, 435, 438, 446, 467. 
24 Az utolsó oldalon található bejegyzéseket SZOVÁK Kornél is megvizsgálta: i. h. 2004. (10. jegy- 

zet) 155. 
25 ZÁVODSZKY Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati 

határozatok forrásai. Bp. 1904. 144. 
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kéz által másolt szöveg csonka, a scriptor csak a fejezet elejét írta le. Címe: „De 
eodem die dominicali, ut concurrant ad ecclesiam. Caput VIII.”, szövege: „Sacer- 
dotibus vero et comitibus commendetur omnibus villicis ita, ut ipsorum iussu omnes 
concurrant”. A szöveg az oldal utolsó két sora, azonban a következő oldal tetején 
nem folytatódik, ott már a következő fejezet olvasható. A másoló talán figyelmet- 
lenségből nem fejezte be a caput másolását. A csonkán maradt fejezetet egy másik, 
egykorú kéz utólag kiegészítette közvetlenül az első kéz által leírt szöveg alatt, 
mintegy folytatva azt: „die dominica ad ecclesiam, maiores et minores, viri et mu- 
lieres, exceptis illis, qui ignes custodiant. Si quis vero obstinatus remanebit propter 
illorum negligentiam, vapulent ac depilentur”. Ugyanez a kéz a 101. oldalon a har- 
madik kéz által másolt textust, a 287., a 301. és a 333. oldalon pedig a negyedik 
kéz által másolt szöveget egészítette ki. 

A 67. oldalon talán a kódex harmadik keze egészítette ki a saját maga által má- 
solt szöveget. 

Egy újabb kéz írt bejegyzést a 111. és a 179. oldalra. Mindkét esetben fóliókra 
utal, olyan fóliókra, amelyeken Mátyás-kori dekrétumok olvashatók.

26
 E kéz korá- 

nak meghatározása szempontjából fontos, hogy mindkét oldalon utal a 229. fólióra. 
A korábban bemutatott, 16. századi levélszámozás szerinti első levéltől számított 
229. fólió hátoldalán (470.) valóban Mátyás-kori dekrétum kezdődik, az 1468. évi.

27
 

Mivel ezt a törvényt a második kéz másolta, a 111. és a 179. oldalon olvasható be- 
jegyzéseket 1564 utánra kell datálnunk, ugyanakkor az írás alapján elképzelhető, 
hogy még a 16. században kerültek a kéziratba. 

A 116. oldalon egy 16. századi kéz az ‘inviolabiliter’ szóval egészítette ki a tör- 
vényszöveget. 

A 117. oldal alján egy újkori kéz fóliókra utalt. 
A 119., 122., 128. és 155. oldalon található dekrétumcímeket egy 16. századi kéz 

megtoldotta. Mind a négy esetben megadta a törvény kiadási évét, a 122. oldalon 
pedig a dekrétum tartalmára is utalt.

28
 

A 151. oldalon a kódex harmadik keze kiegészítette a saját maga által másolt 
szöveget. 

A 251. és a 259. oldalon egy 16. vagy 17. századi kéz egészítette ki a szöveget. 
 A 471. oldal alsó külső sarkában néhány elmosódott szó látható. Mivel ezen az 
oldalon a főszöveget a második kéz másolta, a bejegyzés 1564 utánra datálható. 
 A 478. oldalon olvasható magánjellegű bejegyzésekről már volt szó. Az alsó 
margón található, 1598-ból származó szöveg alá egy másik kéz rövid bejegyzést 
írt feltehetőleg a 17. században. 

 
26 A 111. oldalon olvasható bejegyzés: „Decretum Matthiae primum quaere fol. 84. Rursus 

quaere secundum decretum fol. 229.” A 179. oldalon olvasható bejegyzés: „Decretum secundum 

quaere supra fol. 50. Item alius fol. 229.” 
27 Ez az a fólió, amely a 16. századi levélszámozás szerint a 220., azonban ez a szám rossz, l. a le- 

vélszámozásról elmondottakat. 
28 A 122. oldalon olvasható eredeti cím: „Decretum primum Sigismundi regis”; a kiegészítés: 

„super donationibus possessionum infidelium, anno Domini 1404”. 
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A bejegyzésekhez tartozik, hogy számos dekrétumcím mellett látható egy, az arab 
1-eshez hasonló jel és alatta két párhuzamos vonal. Az összes ilyen jelölés egy 
kéztől származik, a beírás kora egyelőre nyitott kérdés. 

Az is figyelmet érdemel, hogy a dekrétumok keltezését aláhúzták. Valószínű, 
hogy valaki szisztematikusan végignézte a kötetet. A munkára 1564 után került 
sor, amit abból állapíthatunk meg, hogy a kódex második keze által másolt 1468. 
évi törvény keltezését is aláhúzták (470–474.). 

A kézirat díszítetlen, mindössze három egyszerű, tollrajzos iniciálét tartalmaz.
29

 
 

A kódex keletkezési körülményei 

Kovachich József Miklós szerint a kódex 1564 után készült.
30

 Véleménye alap- 
jául minden bizonnyal az a tény szolgált, hogy a kötet elején található krónika utolsó 
mondata Ferdinánd császár 1564-ben bekövetkezett haláláról tájékoztat.

31
 

Jánosi Mónika idézett tanulmányában a 16. század első felére datálta a kéziratot. 
Láthattuk, hogy szerinte a főszöveget két kéz írta le. Egyrészt helyesen állapította 
meg, hogy a „korábbinak látszó” kéz 1514-ig vezette a krónikát, amelyet a későbbi 
kéz 1564-ig folytatott, másrészt, hogy a törvénygyűjteménynek a 467. oldalig (he- 
lyesen a 469. oldalig) terjedő része – amelyet Jánosi szerint teljes egészében az első 
kéz írt le – szintén az 1514. évig jut el; a többi tartalmi egységet már ugyanaz a ké- 
sőbbi kéz másolta le, amelyik a krónikát is folytatta. Egy további megállapítása 
szerint a kódex „írása zömében megegyezik a Jagello-kori oklevelekével”, a meg- 
állapítást azonban adatokkal nem támasztotta alá.

32
 A kijelentéssel kapcsolatban 

az is problémát jelent, hogy azt a szövegmennyiséget, amelyet a kutatónő szerint 
egy kéz másolt le, valójában három kéznek tulajdoníthatjuk. A Gregoriánczi Pál 
pécsi, zágrábi, majd győri püspök törvénygyűjteményét ismertető, 1988-ban meg- 
jelent tanulmányában közölt egy, a cikkben szereplő kéziratok egymáshoz való vi- 
szonyát bemutató táblázatot, amelyben a Kollár-kódex keletkezési idejét tovább 
pontosította: eszerint a kézirat részben 1514 után, részben 1564 körül keletkezett.

33
 

 Szovák Kornél 1526 előttre datálta a kéziratot, s felvetette annak a lehetőségét, 
hogy az összeállítás kapcsolatban van az 1507. évi rákosi végzés 20. cikkelyével, 

 
29 Kollár-féle első kódex, 401, 438, 446. 
30 KOVACHICH, J. N.: i. m. (2. jegyzet) 346. 
31 „Ferdinandus caesar obiit Viennae in die Jacobi apostoli anno Domini 1564.” Kollár-féle első 

kódex, 10. 
32 JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 232–233., 37. jegyzet. 
33 JÁNOSI Mónika: Gregoriánczi Pál kéziratos törvénygyűjteménye a XVI. század közepéről. = 

Magyar Könyvszemle (104.) 1988. 64. A kézirathoz és Gregoriánczihoz l. még JÁNOSI Mónika: 

Bírósági döntvények és szokásjogi feljegyzések, „Nota”-k a Gregoriánczi-kódexben. In: Kelet és 

Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szerk. KOSZTA László. Szeged, 

1995. 211–220; UŐ: Egy elfelejtett XVI. századi jogászpüspök, Gregoriánczi Pál. In: Társadalom- 

történeti tanulmányok. Szerk. FAZEKAS Csaba. Miskolc, 1996. 70–74. /Studia Miskolcinensia 2./ 
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amely elrendelte, hogy a király az ország összes dekrétumát szerkesztesse egy- 
be.

34
 

Véleményem szerint a Kollár-féle első kódex tartalma a másolás ideje szem- 
pontjából két részre osztható: az első, a harmadik és a negyedik kéz által másolt 
szövegek képezik a kódex eredeti szövegállományát (1–7., 13–469.); később a má- 
sodik kéz két helyen – a krónika végén és a törvények végén – megtoldotta az 
eredeti textust (7–10., 470–478.). Feljebb láthattuk, hogy a harmadik kéz a dekré- 
tumoknak az első kéz által elkezdett másolását folytatta, a kézváltás szöveg közben 
történt. Ugyanez mondható el a harmadik és a negyedik kéz viszonyáról is. A há- 
rom scriptor minden bizonnyal egy helyen dolgozott, egymást váltották másolás 
közben. Az is erre utal, hogy az írástükör mérete a kézváltások ellenére azonos 
maradt. Munkájuk datálása szempontjából nagy súllyal esik latba az a tény, hogy 
a krónika korábbi, az első kéz által leírt részének utolsó mondata az 1514. évi pa- 
rasztháborúra vonatkozik, a törvénygyűjteményben pedig a legkésőbbi dekrétum 
az 1514. évi, amely a parasztháború után, október 18-a és november 19-e között 
tartott országgyűlés végzéseit tartalmazza.

35
 A II. Lajos-kori törvényhozás már nem 

hagyott nyomot a törvénygyűjteményben.
36

 Az is sokatmondó, hogy a krónika ko- 
rábbi része II. Ulászló megkoronázásáról még említést tesz (7.), de az 1516. március 
13-án Budán bekövetkezett haláláról már nem; Ulászló haláláról csak a krónikát 
folytató második kéz tájékoztat.

37
 Az elmondottak alapján valószínűnek tarthatjuk, 

hogy a kódex eredeti szövegállományának másolása legkorábban 1514 végén, no- 
vember 19-e után kezdődött és II. Ulászló halála előtt befejeződött. Az a korábban 
már említett kéz, amelyik a 469. oldalig élőfejeket, 13 alkalommal pedig dekrétum- 
címet írt a kódexbe, talán közvetlenül a törvények lemásolása után dolgozott, de 
mindenképpen 1564 előtt, mivel a kódex végén a második kéz által beírt olda- 
lakra már a második kéz írta az élőfejeket. 

Évtizedekkel később ezt a kéziratot toldotta meg a második kéz. Ahogy arról 
már volt szó, a munka elején található krónikát Ferdinánd császár haláláig, 1564-ig 
folytatta, amiből arra következtethetünk, hogy legkorábban 1564-ben írt a kötet- 
be. A kézirat végére a következő szövegeket írta be: Mátyás 1468. évi dekrétuma 
(470–474.) – ez a törvény a kódex eredeti szövegállományában nem szerepel; egy 
Mátyásról szóló anekdota (475.); Mátyás és Bajazid szultán levélváltása (475–478.); 
végül egy rövid történet Mátyás és Váradi Péter kalocsai érsek összeütközéséről 
(478.). Ahogy említettük, ez a kéz az általa beírt oldalakat élőfejjel látta el. 

 
34 SZOVÁK: i. h. 2004. (10. jegyzet) 145–147, 155. Az 1507. évi törvény 20. cikkelye: „Item, 

quod maiestas regia universa statuta et decreta sua et regni sui in diversas partes hactenus posita 

in unam formam decreti iam redigi faciat.” Magyar törvénytár, i. m. 1899. (2. jegyzet) 702. A tör- 

vénycikket SZOVÁK Kornél is idézi: i. h. 2004. (10. jegyzet) 146., 3. jegyzet. 
35 Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno MDXIV. Maiorem partem collegit Anto- 

nius Fekete NAGY. Ediderunt Victor KENÉZ et Ladislaus SOLYMOSI, atque in volumen redigit Geisa 

ÉRSZEGI. Bp. 1979. 247–283. /Publicationes Archivi Nationalis Hungarici II. Fontes 12./ 
36 SZABÓ Dezső: A magyar országgyűlések története II. Lajos korában. Bp. 1909. 
37 Ő azonban 1518-ra tette az uralkodó halálát. 
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Ezen a ponton térek vissza a kódex levélszámozására, amelyről a számjegyek 
írása alapján feltételezhetjük, hogy a 16. században készült. A ‘terminus ante quem’ 
meghatározására alkalmasnak látszik, hogy az utolsó levélszám a 469. oldalon ta- 
lálható: ezen az oldalon ér véget a kódex eredeti szövegállománya, a 470. oldaltól 
kezdve már a második kéz által beírt tartalmi egységek következnek, ezért elkép- 
zelhető, hogy a levélszámozás 1564 előtt készült. Azonban az sem zárható ki, hogy 
eredetileg a második kéz által beírt levelekre is kiterjedt a fóliálás, de a számok 
a körbevágás miatt eltűntek. A levélszámozás tehát nem datálható minden kétsé- 
get kizáróan 1564 előttre. Az sem dönthető el egyértelműen, hogy eredetileg melyik 
levélen kezdődött a számozás, ugyanis az egyes szám a 6. és a 7. levélen is meg- 
található. Nem zárható ki, hogy a 6. levélen indult a fóliálás, de a scriptor tévedés- 
ből a következő levélre is az 1-est írta. Ennek azonban ellentmond, hogy a 6. fólió 
beíratlan. Valószínűbb, hogy a számozás eredetileg a 7. levélen kezdődött, pon- 
tosan ott, ahol a tulajdonképpeni törvénygyűjtemény is indul, a 6. levélre pedig csak 
később írták rá az 1-est. A kézirat leírásánál már volt arról szó, hogy a 6. levél 
rektóján – azaz a 11. oldalon – tintával meghúzott keretvonal látható, amely a má- 
sodik kéztől származik, tehát legkorábban 1564-ben kerülhetett a kódexbe. Az is- 
meretlen személy talán címoldalnak szánta ezt az oldalt, s ráírta az 1-est. További 
kérdést jelent, hogy a kézirat első tartalmi egysége, a krónika miért maradt ki a szá- 
mozásból. Elképzelhető, hogy a fóliálás időpontjában a krónika és a törvénygyűj- 
temény – még vagy már – nem voltak egybekötve. Az is erre utal, hogy a krónikát 
tartalmazó leveleken nincs élőfej, viszont a dekrétumgyűjteményben végig meg- 
találjuk az élőfejeket. Ezen a ponton kell visszatérnünk a 10. oldalon található víz- 
jelre. Láthattuk, hogy a pajzsban balharántpólya fölött és alatt egy-egy egykörvo- 
nalú csillagot ábrázoló vízjelek első példái 1532-ből ismertek. Azt is tudjuk, hogy 
az 5. levelet, vagyis a 9–10. oldalt a második kéz írta be, a 10. oldalon fejezve be 
a királylista folytatását I. Ferdinánd halálával. Mindebből az következik, hogy az 
5. levet utólag kötötték a kéziratba, legkorábban 1564-ben, ami szintén amellett 
szól, hogy a királylistát tartalmazó levelek nem voltak mindig egybekötve a törvény- 
gyűjteménnyel. Az elmondottak fényében természetesen annak a lehetősége is fel- 
merül, hogy több, a második kéz által beírt levél is csak utólag került a kódexbe, 
a kérdést azonban a kötet már említett szoros kötése miatt nem tudjuk megvála- 
szolni. 

A 15. században az országgyűlések gyakoribbá válása és társadalmi bázisuk ki- 
szélesedése következtében megnőtt a dekrétum mint jogforrás jelentősége, amely- 
nek érvényesülését a társadalom egyre szélesebb rétegei igényelték. A dekrétum 
megnövekedett tekintélyének a jele a törvényekre való hivatkozás, ami az Anjou- 
korban még csak szórványosan fordult elő, a 15. század elejétől azonban egyre 
gyakoribbá, az 1440-es évektől pedig rendszeressé vált.

38
 A folyamat végül elve- 

 
38 Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns 1301–1457. Collectionem ma- 

nuscriptam Francisci DÖRY additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt Georgius 

BÓNIS, Vera BÁCSKAI. Bp. 1976. 53–60. /Publicationes Archivi Nationalis Hungarici / Publika- 

tionen des Ungarischen Staatsarchivs II. Fontes / Quellenpublikationen 11./; Decreta regni Hungariae. 
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zetett egy olyan gyűjtemény szükségességének a felismeréséhez, amely magában 
foglalja az ország összes dekrétumát.

39
 A dekrétumok összegyűjtését elrendelő tör- 

vénycikkek II. Ulászló korában jelentek meg a törvényhozásban.
40

 Az 1504:31. tc. 
még csak az uralkodó saját törvényeinek az egybeszerkesztését írta elő.

41
 Az 1507. 

évi rákosi végzés feljebb idézett 20. artikulusa értelmében a királynak már az or- 
szág összes dekrétumát kellett egybeszerkesztetnie,

42
 ezeket a végzéseket azonban 

az uralkodó nem szentesítette.
43

 Az 1514:63. tc. vonatkozó része az összes dek- 
rétum kijavítását és összegyűjtését rendelte el.

44
 A parasztháború után megszü- 

letett törvényben számos olyan rendelkezés található, amely a központi hatalom 
megerősítését szolgálta. A dekrétumok összegyűjtését elrendelő 63. cikkely is ezek 
közé sorolható.

45
 A Kollár-kódex létrejöttében feltehetőleg egyaránt szerepet ját- 

szott a jogéletben jelentkező igény, a parasztháború, az ország helyzete, valamint 
a háború utáni országgyűlés és a 63. törvénycikk. Érdemes megemlíteni, hogy nem 
sokkal a Kollár-kódex előtt már létrejött egy olyan kézirat, amely nyilvánvalóan 
a dekrétumok jelentőségének növekedésével és az idézett törvénycikkekkel – el- 
sősorban az 1504. évi 31. cikkellyel – hozható kapcsolatba: 1513-ban Nyárády Já- 
nos ‘litteratus’ egy kéziratba másolta II. Ulászló 1492., 1495., 1498., 1500., 1504. 
évi dekrétumait.

46
 

Figyelmet érdemel, hogy Werbőczy István munkája, az ország szokásjogát ösz- 
szefoglaló Tripartitum közvetlenül a Kollár-kódex létrejötte előtt született meg.

47
 

Ahogy a dekrétumok összegyűjtését, úgy a szokásjog összeírását elrendelő tör- 

                                                                                                                                  
Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458–1490. Francisci DÖRY collectionem manuscriptam 

additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt Georgius BÓNIS, Geisa ÉRSZEGI, Su- 

sanna TEKE. Bp. 1989. 60. /Publicationes Archivi Nationalis Hungarici / Publikationen des Un- 

garischen Staatsarchivs II. Fontes / Quellenpublikationen 19./ 
39 PÁRNICZKY Mihály–BÁTYKA János: A Magyar Corpus Juris. (Az első kiadások forrásai.) Bp. 

1936. 25–33. /Az Illés szeminárium kiadványai 4./ 
40 ILLÉS József: Bevezetés a magyar jog történetébe. Források története. Bp. 19302. 146. 
41 „Postremo, quod regia maiestas omnia decreta sua et statuta in diversas partes hactenus posita 

in unam formam decreti iam redigi faciat.” Magyar törvénytár, i. m. 1899. (2. jegyzet) 688. 
42 L. a 34. jegyzetet. 
43 ENGEL Pál–KRISTÓ Gyula–KUBINYI András: Magyarország története 1301–1526. Bp. 1998. 

352. (A vonatkozó rész Kubinyi András munkája.) 
44 „Item quod universa decreta iam rectificentur et in unum comportentur…” Monumenta 

rusticorum, i. m. (35. jegyzet) 277. 
45 BARTA Gábor–FEKETE Nagy Antal: Parasztháború 1514-ben. Bp. 1973. 245. 
46 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Cod. Lat. 322. BARTONIEK, Emma: Codices manu 

scripti Latini. I. Codices Latini medii aevi. Bp. 1940. 279–280. /A Magyar Nemzeti Múzeum Or- 

szágos Széchényi Könyvtárának Címjegyzéke 12./; Kódexek a középkori Magyarországon. Kiállítás 

az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest, Budavári Palota, 1985. november 12.–1986. feb- 

ruár 28. Szerk. VIZKELETY András. Bp. 1986. 155. sz. (PAJORIN Klára) A kézirat további kutatásra 

érdemes. 
47 WERBŐCZY István: Tripartitum. A dicsőséges Magyar Királyság szokásjogának hármaskönyve. 

Latin–magyar kétnyelvű kiadás. Bp. 1990. 
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vénycikkek is II. Ulászló alatt jelentek meg a törvényhozásban.
48

 Azonban az 
1498:6. tc.,

49
 majd az 1500:10. tc.

50
 eredménytelen maradt. Az uralkodó végül Wer- 

bőczyt bízta meg a munkával, feltehetőleg még 1504 előtt. Werbőczy 1514-re ké- 
szült el a művel, amely az őszi országgyűlés elé került. Az országgyűlés egy bi- 
zottságot bízott meg a Tripartitum felülvizsgálatával. A bizottság pozitív ítélete 
nyomán született meg az 1514:63. tc., amely felkérte a királyt, hogy a művet olvas- 
tassa fel, erősítse meg, és megpecsételve küldje meg a megyéknek. Feljebb láthat- 
tuk, hogy ugyanez a cikkely az ország összes dekrétumának a kijavítását és össze- 
gyűjtését is elrendelte.

51
 Ismert, hogy Ulászló kiállítatta a teljes művet magában 

foglaló megerősítő oklevelet, azonban a Hármaskönyv megpecsételése és a megyék- 
nek történő szétküldése elmaradt, így nem emelkedett törvényerőre. Werbőczy vé- 
gül 1517-ben Bécsben jelentette meg a munkát.

52
 Mindezt figyelembe véve el- 

képzelhető, hogy a Tripartitum megszületése is ösztönzőleg hatott a dekrétumok 
összegyűjtésére. 

Az eddig elmondottak alapján feltételezhetjük, hogy II. Ulászló uralkodásának 
a végén, az 1514. évi parasztháború után kísérlet történt az ország dekrétumainak 

 
48 ILLÉS: i. m. (40. jegyzet) 143–146. 
49 „Quoniam autem magistri protonotarii in iudiciis discernendis semper consuetudines regni 

allegare consueverunt, 

§. 1. ob hoc huiusmodi consuetudines antiquae conscribantur, et si quae videbuntur regiae 

maiestati ac dominis iudicibus rationabiles et legitimae, non abusivae, nec irrationabiles, secun- 

dum easdem iudicetur. 

§. 2. Eligatur autem magister Adam per regiam maiestatem, qui easdem consuetudines conscri- 

bat, domini regnicolae illi provisionem facient, et cum eo superinde concordabunt. 

§. 3. Supplicant etiam regiae maiestati, ut et ipsa committat alicui ad conscribendum, et simi- 

liter illi provisionem faciat.” Magyar törvénytár, i. m. 1899. (2. jegyzet) 598. 
50 „§. 5. Et illi iidem iurati electi semper et continue Budae alternatis modo praetacto vicibus 

interesse, ac consuetudines et iura regni, quae in iudiciis allegari consueverunt, explanare et con- 

scribi facere, ad futurasque conventiones regnicolarum generales iuxta seriem decreti celebrandas 

semper coram regia maiestate ac dominis praelatis et baronibus universitateque regnicolarum 

exhibere et praesentare teneantur. 

§. 6. Ubi, si quae earundem regiae maiestati ac dominis praelatis et baronibus caeterisque 

regnicolis rationabiles et iustae videbuntur, acceptentur et approbentur. Si quae autem ipsarum 

irrationabiles et modo abusivo confectae et scriptae dignoscuntur, per regiam maiestatem, domi- 

nos praelatos et barones universitatemque regnicolarum in melius reformentur. 

§. 7. Quibus tandem per omnia explanatis conscriptisque et approbatis secundum easdem et 

eadem iudicentur.” Magyar törvénytár, i. m. 1899. (2. jegyzet) 646, 648. 
51 A törvénycikk teljes szövege: „Item quod universa decreta iam rectificentur et in unum com- 

portentur iuraque regni scripta regia maiestas statim perlegi facere et perlecta confirmare confir- 

mataque et sigillata ad singulos regni comitatus remittere dignetur.” Monumenta rusticorum, i. m. 

(35. jegyzet) 277. 
52 A Tripartitum létrejöttéhez l. FRAKNÓI Vilmos: Werbőczi István életrajza. Bp. 1899. 55–101, 

125–127; ILLÉS: i. m. (40. jegyzet) 196–203; ECKHART Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. 

A jegyzeteket kiegészítette, az utószót írta és a bibliográfiát összeállította MEZEY Barna. Bp. 

2000. 158–159; BÓNIS György: A Hármaskönyv. In: WERBŐCZY: i. m. (47. jegyzet) X–XI. 
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az összegyűjtésére. A Kollár-féle első kódexet, amely az íráskép, a javítások és 
a szöveg közben történt kézváltások miatt nem tekinthető tisztázatnak, feltehetőleg 
a végleges törvénygyűjtemény előmunkálatai során állították össze. Arról azonban 
nem tudunk, hogy megszületett volna egy hivatalos törvénygyűjtemény.

53
 A hiva- 

talos gyűjtemény hiányára utal, hogy az 1525(hatvani diéta):32. tc.,
54

 majd I. Fer- 
dinánd 1527. évi törvényének 3. cikkelye

55
 újra elrendelte az ország összes dek- 

rétumának egybeszerkesztését. 
Ahogy a másolás idejét és a másolók nevét, úgy a másolás helyét sem jegyezték 

be a Kollár-kódexbe. A dekrétumok összegyűjtésével és egybeszerkesztésével meg- 
bízott személyt vagy személyeket joggal kereshetjük a királyi udvarhoz tartozó kan- 
cellária és kúria jogban jártas szakemberei között.

56
 Emellett szól a szokásjog kodi- 

fikációja is: már a feljebb idézett 1498:6. tc. is egy szakemberre, Liszkai (Horváti) 
Ádám mesterre bízta a szokásjog összeírását,

57
 de a munkát végül egy másik íté- 

lőmester, Werbőczy végezte el, akinek a kúriában befutott hivatali pályája jól is- 
mert.

58
 Igaz, a törvények egybeszerkesztését elrendelő 1504:31. tc., majd az 1507. 

évi rákosi végzés 20. artikulusa csak az uralkodót nevezte meg, szakembert még 
nem, az 1514:63. tc. pedig konkrét személy megnevezése nélkül rendelte el a dek- 
rétumok kijavítását és összegyűjtését,

59
 azonban az 1525:32. tc. már a királyi ta- 

nácsosokat, a kúria esküdt ülnökeit és az ítélőmestereket bízta meg a törvények 
egybeszerkesztésével.

60
 Mivel a tárgyalt időszakban a királyi udvar székhelye 

Budán volt, és az udvar részeként a kancellária és a kúria is Budán működött,
61

 
valószínű, hogy a Kollár-kódex itt keletkezett. 

 
53 PÁRNICZKY–BÁTYKA: i. m. (39. jegyzet) 33. 
54 „Item, quod omnia decreta regni per dominos consiliarios regios et assessores iuratos sedis 

iudiciariae regiae magistrosque prothonotarios infra venturam generalem diaetam in unum corpus 

decreti redigantur…” KOVACHICH, Martinus Georgius: Supplementum ad Vestigia comitiorum 

apud Hungaros ab exordio regni eorum in Pannonia usque ad hodiernum diem celebratorum. 

III. Budae, 1801. 42. 
55 „Ut maiestas sua universa decreta praedecessorum suorum per illos sedecim electos iurispe- 

ritos et alios, qui maiestati suae videbuntur, infra futuram generalem diaetam emendari emenda- 

taque in unum corpus redigi faciat, illaque in ipsa futura generali diaeta ex consensu omnium 

statuum huius regni confirmet gratiose.” Magyar törvénytár. 1526–1608. évi törvényczikkek. For- 

dították és utalásokkal ellátták KOLOSVÁRI Sándor és ÓVÁRI Kelemen. Magyarázó jegyzetekkel 

kíséri MÁRKUS Dezső. Bp. 1899. 8. /Corpus Juris Hungarici. Magyar törvénytár 1000–1895. Mil- 

lenniumi emlékkiadás./ 
56 BÓNIS György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Bp. 1971. 309–415. 
57 L. a 49. jegyzetet. Liszkaihoz l. BÓNIS: i. m. 1971. (56. jegyzet) 435 (névmutató). 
58 BÓNIS: i. m. 1971. (56. jegyzet) 337–341. további szakirodalommal. 
59 L. az 51. jegyzetet. 
60 L. az 54. jegyzetet, vö. BÓNIS: i. m. 1971. (56. jegyzet) 394. 
61 KUBINYI András: Polgári értelmiség és hivatalnokrétege Budán és Pesten a Hunyadi- és a Ja- 

gelló-korban. = Levéltári Közlemények (39.) 1968. 205–206, 225; UŐ: Budapest története a későbbi 

középkorban Buda elestéig (1541-ig). In: Budapest története. I–II. Főszerk. GEREVICH László. Bp. 

1973. II. 187; UŐ: Buda – Die mittelalterliche Hauptstadt Ungarns. Eine deutsch-ungarische Stadt 
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A kódex utóélete 

A kézirat kodikológiai leírásából kiderül, hogy a 16. században – és valószí- 
nűleg még később is – használták a törvénygyűjteményt. A szakirodalom szerint 
a Kollár-féle első kódex több 16. századi törvénygyűjteménnyel is kapcsolatba hoz- 
ható. Korábban már esett szó arról, hogy Jánosi Mónika a Gregoriánczi-kódexet 
bemutató tanulmányának a végén közölt egy a cikkben szereplő kéziratok egymás- 
hoz való viszonyát bemutató táblázatot.

62
 Ebben a kéziratok közötti kapcsolatokat 

három típusba sorolta: bizonyított, valószínű és feltételezhető kapcsolat. A Kollár- 
kódex és a Gregoriánczi-féle gyűjtemény között, melynek törzsanyagát 1556–1557- 
ben másolták, valószínű kapcsolatot állapított meg. Itt térek ki a szerzőnő azon 
megjegyzésére, mely szerint a kézirat nem található meg az őrzési helyén, az Or- 
szágos Széchényi Könyvtár Kézirattárában.

63
 A kötet azóta előkerült, jelzete – ahogy 

azt már Jánosi is közölte – Fol. Lat. 4126. Visszatérve a táblázathoz, valószínű 
a kapcsolat az 1558-ban másolt Nádasdy-féle nagyobb kódexszel,

64
 és feltételez- 

hető az 1554-re datált Lőcsei II. kódexszel.
65

 Ugyanakkor azt is meg kell említe- 
nünk, hogy a szerzőnő a szóban forgó tanulmányban az említett kapcsolatokat 
adatokkal nem támasztotta alá.

66
 

Jánosi Mónika korábban megjelent, a Szent István törvényeit tartalmazó kóde- 
xekről írt tanulmányában megállapította, hogy Mátyás és Bajazid szultán levélvál- 
tása, valamint a Mátyásról szóló anekdota a Kollár-kódexen kívül csak a Nádasdy- 
féle nagyobb kódexben és az arról másolt, 1583-ra datálható Festetics-kódexben

67
 

található meg.
68

 Talán ezzel a megfigyeléssel magyarázható, hogy a kutatónő va- 
lószínűsítette a kapcsolatot a Kollár- és a Nádasdy-kódex között. A táblázatban 
a két kézirat közötti kapcsolatot jelölő nyíl az utóbbitól mutat a Kollár-kódex felé, 
jelölve a szövegátadás irányát. Az eddigiek nem mondanak ellent ennek az elkép- 

                                                                                                                                  
in Ostmitteleuropa. In: Budapest im Mittelalter. Hg. von Gerd BIEGEL. Braunschweig, 1991. 16; UŐ: 

A királyi udvar élete a Jagelló-korban. In: Kelet és Nyugat között, i. m. (33. jegyzet) 309–335; 

UŐ: Főváros, rezidencia és az egyházi intézmények. In: UŐ: Főpapok, egyházi intézmények és 

vallásosság a középkori Magyarországon. Bp. 1999. 301–313; UŐ: A királyi udvar a késő közép- 

kori Magyarországon. In: Idővel paloták… Magyar udvari kultúra a 16–17. században. Szerk. 

G. ETÉNYI Nóra, HORN Ildikó. Bp. 2005. 13–32. 
62 JÁNOSI: i. h. 1988. (33. jegyzet) 64. 
63 JÁNOSI: i. h. 1988. (33. jegyzet) 55. 
64 Budapesti Egyetemi Könyvtár, Kézirattát, G 39. Vö. JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 235–250; 

UŐ: i. h. 1988. (33. jegyzet) 57–64. 
65 KOVACHICH, J. N.: i. m. (2. jegyzet) 365. 
66 A tanulmányban a következő mondat utal a táblázatra: „Tekintettel arra, hogy Gregoriánczi 

kéziratát a maga teljességében sohasem ismertették, ezért tartalma részletes leírását függelékben 

mellékeljük, egyben hozzuk a tanulmányunkban szereplő XVI. századi kéziratok véleményünk 

szerinti egymáshoz való viszonyát feltüntető táblázatot.” JÁNOSI: i. h. 1988. (33. jegyzet) 58. 
67 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Lat. 4355. Vö. JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 

236–250, 251. 
68 JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 253. 
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zelésnek: a Kollár-kódex kapcsán láthattuk, hogy az említett tartalmi egységeket 
a második kéz másolta be a kötetbe utólag, legkorábban 1564-ben, tehát ezek a tex- 
tusok származhatnak az 1558-ban másolt Nádasdy-kódexből. 

Egy további tartalmi párhuzamra Szovák Kornél mutatott rá. Zsámboky János 
1581-es Bonfini-kiadásának függelékében IV. Bélának a vági székelyek részére 
kiadott kiváltságlevelét is közölte.

69
 Korábban az oklevél csak ebből a kiadásból 

volt ismert.
70

 A szöveg a Kollár-kódexben is megtalálható: a textus a kézirat ere- 
deti szövegállományának az utolsó tartalmi egysége.

71
 A szerző szerint nem kizárt, 

hogy a gyűjteménynek köze lehetett Zsámbokyhoz, és talán annak hagyatékából 
került Kollár Ádámhoz.

72
 

Jánosi Mónika mutatta ki, hogy a Kollár-kódexből másolták át Mária 1384. évi 
törvényét

73
 abba a 11–17. századi anyagot tartalmazó háromkötetes kolligátumba, 

amely Budai János 1406-ban keletkezett, elveszett vagy lappangó törvénygyűjte- 
ményének Kollár-féle másolatát is magában foglalja.

74
 

A kódex első, biztosan ismert tulajdonosa a magyar jogtörténettel is foglakozó 
Kollár Ádám, aki 1774-től a bécsi udvari könyvtár igazgatója volt.

75
 A kötet leírá- 

sánál láthattuk, hogy a kéziratot jelenleg is az általa készíttetett kötés védi. 1783-ban 
bekövetkezett halála után, még ugyabban az évben az örökösei elárverezték a ma- 
gánkönyvtárát. Ebből az alkalomból nyomtatták ki a könyvtár korábban említett 
katalógusát, amely a Kollár-féle első kódexet is tartalmazza.

76
 A gyűjtemény egy 

része a bécsi udvari levéltárba került.
77

 Minden bizonnyal így jutott oda a Kollár- 
kódex is. 

 
69 Vö. Az Országos Széchényi Könyvtár 16. századi nyomtatványainak katalógusa. I–III. Ösz- 

szeállította SOLTÉSZ Erzsébet, VELENCZEI Katalin, W. SALGÓ Ágnes. Bp. 1990. I. B 792. 
70 Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae cri- 

tico-diplomatica. I. kötet: 1001–1270. Szerk. SZENTPÉTERY Imre. Bp. 1923. 1677. sz. 
71 Kollár-féle első kódex, 467–469. 
72 SZOVÁK: i. h. 2004. (10. jegyzet) 155. 
73 Kollár-féle első kódex, 116–119. 
74 JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 231, 233. A kolligátum jelzete: Magyar Országos Levéltár, 

Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok, Staatsarchiv, magyar vonatkozású kéziratok (I 7) Kollár 

Ádám gyűjteménye, 55. k. 
75 Életéhez és munkáihoz l. TIBENSKÝ, Ján: A királynő könyvtárosa. Adam František Kollár 

élete és művei. Pozsony, 1985; SZELESTEI N. László: Kollár Ádám Ferenc. In: Magyar művelődés- 

történeti lexikon. V. Főszerk. KŐSZEGHY Péter. Bp. 2006. 472–474. 
76 Catalogus praestantissimorum librorum, i. m. (18. jegyzet). Vö. GYURIKOVITS György: Ke- 

resztényi Kollár Ádámnak, a’ bétsi császári könyv-tár’ felvigyázójának, ’s cs. kir. Udvari tanátsos- 

nak élete, tudós munkáji, ’s kéziratok’ gyűjteménye. = Tudományos Gyűjtemény 1823. 10. kötet. 

20; TIBENSKÝ: i. m. (75. jegyzet) 141. 
77 GYURIKOVITS: i. h. (76. jegyzet) 20–21; MISKOLCZY Gyula: A házi, udvari és állami levéltár 

Bécsben. = Levéltári Közlemények (5.) 1927. 125. 
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A kézirat végül az Ausztria és Magyarország által 1926-ban megkötött badeni 
egyezmény értelmében került a Magyar Országos Levéltár birtokába.

78
 

BALÁZS KERTÉSZ 

Une collection de loi du temps du roi Vladislas II: le 1
er

 codex Kollár 

Le premier codex Kollár est une collection de loi, qui contient des textes de loi depuis le temps 
du roi Saint-Étienne (1000–1038) jusqu’au décret de l’année 1514. de Vladislas II (1490–1516). 
La liste de roi qui se trouve au début du manuscrit appartient à la famille de la chronique-Knauz, 
mais n’est pas identique avec aucun des variants. La collection a été fait connaître la première fois 
par József Miklós Kovachich en 1820. 

Le codex recopié par quatre mains, peut être partagé en deux parties, quant’à la date de la copie. 
Les textes copiés par la première, troisième, et quatrième main forment la substance de texte 
originale du codex, qui vraissemblablement a été née entre le mois de novembre de 1514 et la mort 
du rois Vladislas II, survenue le 13 mars 1516, sans doute au siège de la cour royale, dans la ville 
de Buda. La naissance de la collection est due avant tout au besoin se présentant dans la vie juri- 
dique. En Hongrie au 15e siècle l’importance du décret comme source juridique est augmentée, et 
ce phénomène se reflète également dans la législation: à l’époque de Vladislas II sont parus des 
articles de loi ordonnant la rédaction d’une collection de loi du pays. Vraissemblablement, vers la 
fin du règne de Vladislas II, des essais ont été faits au collecte des décrets. Le premier codex Kol- 
lár sans doute a été rédigé au cours des préparatifs de la collection finale de loi, mais en fin de 
compte cette collection officielle de loi n’est pas née. 

Les notes ultérieures du manuscrit témoignent de l’usage du codex dans l’Ere Moderne. A un 
tel usage renvoit également la deuxième main de copie, qui, non pas avant 1564, avait complété le 
texte original à deux endroits: à la fin de la liste des souverains et à la fin du texte des lois. Le 
premier propriétaire certain du codex a été Ádám Kollár (1718–1783), qui s’occupait également 
de l’histoire de droit, et qui depuis 1774 était directeur de la bibliothèque de la cour de Vienne. 
Le manuscrit, protégé toujours par la reliure qu’il lui a fait faire, a reçu son nom de lui. Après sa 
mort le volume a été acquis par les Archives de la Cour de Vienne, et selon la convention de Ba- 
den, conclue en 1926, il est rentré dans la propriété des Archives Nationales de Hongrie. 

 

 
78 PAJKOSSY Gábor: Magyar Országos Levéltár. Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok. Re- 

pertórium. Kézirat. Bp. 1979. 13. /Levéltári leltárak 77./ A munkára Sölch Miklós hívta fel a fi- 

gyelmemet, s ő adta meg a kódex pontos jelzetét is. Segítségét ezúton is köszönöm. 


