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Timon Ákos és a szent korona elmélete

Magyarország alkot
mányát és jogállami
ságát — néhány rövi- 
debb megszakítással 
— évszázadok óta az 
árpádsávos-kettőske- 
resztes címer jelké
pezi, melyet a szent 
korona ékesít. A 
magyar szent koro
nának hazánk törté
nelme során mind a 
királyok és más mél

tóságok különleges jelentőséget és szerepet tulajdonítottak. 
A Szent Korona elméletét e század elején kiadott könyvei
ben dr. Timon Ákos (1850-1925), a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem magyar alkotmány- és jogtörténet tanszéké
nek nyilvános rendes tanára foglalta össze. ,A magyar nem
zetnek ez a törekvése, az államiság, a közhatalom eszméje a 
személyes jellegű királyi hatalommal szemben a szent koro
na közjogi fogalmában, személyesítésében nyert konkrét 
megvalósulást és létrehozta a szent korona elméletét, vagy 
ami egyet jelent: a szent korona személyiségén fölépülő 
államjogi rendszert”1 — írja Timon Ákos.

1990-ben volt Timon Ákos születésének 140. és halálá
nak 65. évfordulója. A téma időszerűsége és az említett 
évfordulók indokolják, hogy Timon Ákos életét és munkás
ságát ismertessük.

A schmerhoffi és szedlicsnai Timon család külföldről 
származott hazánkba, eredete mindezidcig nem teljesen 
tisztázott A család birtokában volt, 1724-ben kelt címcrle- 
vél szövegéből másolt feljegyzés szerint a család őse Timon 
Marchionis, ki 1400 táján Mcissen egykori őrgrófja volt. A 
család ifjabb ágának egyik utóda Csehországba, Prágába 
jött és n . Rudolf német-római császártól (1576-1612) ró
mai szent birodalmi lovagi rangot szerzett schmerhoffi 
clőnévvel. Prágából a család tagjai a szomszédos morva 
orgrófságba jutottak, ahol maguknak birtokokat szerezvén, 
Przcstavlk nevű községben telepedtek meg, mely falunak 
birtokosa volt a 17. sz. elején Timon János (1), kinek fia 
volt Timon Pál jeles jogász és ügyvéd, ki az Illésházy és 
Forgács családok morvaországi birtokainak volt jószágkor
mányzó felügyelője. Négy gyermeke közül az egyik Timon 
János (2), ki félbehagyott tanulmányait Forgács Mária 
grófiiőnck, néhai Illésházy György gróf nejének költségén 
befejezvén, az Illésházyak trencséni birtokainak kezelője 
(pcrccptora) lett. Túrna községben lakván, Hrabovszky 
Borbálát vette nőül, ott származott tőle nemességszerző Ti
mon János (3) 1600 körül, Timon István 1670 körül és a 
hírneves történettudós, Timon Sámuel.
56

A család dísze, a tudós történetbúvár, Timon Sámuel, ki 
1675. júl. 20-án Turnán, Trcncsén vármegyében született, 
meghalt 1736. ápr. 7-én, 61 éves korában Kassán. A 
schmerhoffi előnév birtokosa. 1693. okt. 18-án jezsuiátává 
lett és több helyen tanított, legutóbb Nagyszombatban és 
Kassán. Rendházfőnök volt. Leginkább történeti művei 
vannak. A szakirodalom „az első hazai histografusként” 
tartja számon, aki adatait önszorgalomból gyűjtötte, főleg 
oklevelek felhasználásával a történeti valóságot szerette 
volna megközelíteni. Polihisztori tevékenységét mutatja, 
hogy latin nyelvű történeti és földrajzi művek mellett teo
lógiai és nyelvtani munkákat is írt.

1694. dcc. 31-én I. Lipót magyar király (1657-1705) 
schmerhoffi Timon Jánosnak és édestestvéreinek, Sámuel
nek és Istvánnak magyar nemességet adományozott, mely 
nemeslevél 1695. ápr. 12-én Trencsén vármegyében hirdet- 
tetett ki, s melyről 1695. ápr. 14-én Trencsén vármegye 
bizonyságlevelet adott ki. A nemesi címer: kék pajzsban 
arany koronából kiemelkedő egyszarvú, sisakdísz ugyanaz, 
foszlányok mindkét oldalon kék-ezüst. A Trencsén várme
gyei Timonok birtokuk után a „szedlicsnai” előnevet hasz
nálták, ezért a címerrel együtt ez az előnév lett megállapítva.

Timon Sámuelnek, jezsuita pap lévén, utódai nem marad
tak, de Jánosnak és Istvánnak több gyermeke született. Já
nosnak egyik fia volt Timon Lukács, ki II. Rákóczi Ferenc 
seregében kuruc hadnagyként szolgált, s mint ilyen szárma
zott át és telepedett meg Egerben 1711 körül. Felesége 
Pafiagi Katarina, kinek hat gyermeket nemzett. A leg
idősebb fiú Timon Gergely, ki Török Erzsébettel kötött há
zasságot s négy gyermekük született: István, Gabriella, Jó- 
zsef és Zsuzsanna. Timon József (1) Bárdos Máriát Jetté 
nőül. Házasságukból öt gyermek származott. A harmadik 
Timon József (2) császári, királyi huszárfőhadnagyként 
szolgált. Kovách Katalinnal Apátfalva községben 1807-ben 
kötött házasságából származott Verpeléten — hol ő akkor 
gróf Keglevich uradalmának kasznáija volt — László, Ber
talan, Mária-Lujza, Zsiginond és Nándor. Mind a négy Ti
mon fivér az 1848^19-es magyar szabadságharc katonája 
lett és fegyverrel harcolt a magyar függetlenség kivívásáért. 
Timon László (1808-1887) honvéd huszárfőhadnagyi ran
got ért cl. Timon Bertalan (1810-1876) honvédszázados a 
feldunai hadsereg szekerészkarában, Világosnál tette le a 
fegyvert. A kiegyezés után Heves és Külső Szolnok várme
gye főmérnöke. Timon Zsigmond (1817-1876) honvéd hu
szárőrnagy. A 7. hadtest hadipénztárának vezetője. Az aradi 
várőrséggel esik fogságba. Aradon sorozóbizottság elé ál
lítják. Parádi jegyző, 1851-ben uradalmi főszámvevő Pétcr- 
vásárán, 1870-75-ig a szilvásváradi vasgyár igazgató pénz
tárnoka. Timon Nándor (1824-1892), a legfiatalabb lestvér- 
occs honvéd főhadnagy, később magyar királyi honvéd ez
redes.

Timon Bertalan a II. József által 1782-ben alapított Insti-



tutum Gcomctrico-Hydrotcchnicumban — a Budapesti 
Műszaki Egyetem egyik elődintézményében — pontosab
ban a „magyarországi pesti kegyes és igen jóhírű Királyi 
Tudományegyetem filozófiai karán” 1842-ben, 32 évesen 
szerzett földmérő mérnöki oklevelet Ilyirányú ismereteit 
többek között a jobbágyfelszabadítás után a volt jobbágyok
nak juttatott földek kimérésében is hasznosította. (Az úrbéri 
viszonyt az 1848. évi IX. törvénycikk szüntette meg.)

Timon Bertalannak {1810. VIII. 23.—1876. V. 27.) Domb- 
rády Máriával (1822-1899) 1848. ápr. 26-án kötött házas
ságából három gyermek származott: Ákos és Béla Egerben, 
Zoltán Tiszabőn. Béla okleveles mérnök Egerben — szerző 
nagyapja —, Zoltán mérnöktanár és iskolaigazgató volt 
Aradon.

Tűnőn Ákos 1850. aug. 27-én született. A gimnáziumot 
Budán, a jogi tanfolyamot 1874-ben a budapesti egyetemen 
végezte cl. Doktori szigorlatainak letétele után Trcfort 
Ágost közoktatásügyi miniszter állami ösztöndíjával négy 
szemesztert külföldi egyetemeken tanult (Berlin, Stras- 
bourg, Lipcse, Páris), egyetemi tanári pályára készülve. 
Berlinben Momsent hallgatta, Strasbourgban Laband jog
történeti szemináriumának volt aktív tagja. Külföldről 
visszatérvén 1877-ben a győri királyi jogakadémián a jog
történet és az egyházjog tanára lett. Ezt követően 1891-ben 
a budapesti egyetemre a magyar alkotmány- és jogtörténet 
tanszékére nevezték ki nyilvános rendes tanárnak. Ezt a 
tisztét folyamatosan 35 éven át töltötte be egészen 1925- 
ben bekövetkezett haláláig.

Tanítványai között volt József királyi herceg elsőszülött 
fia, József Ágost főherceg is, akinek jogi oktatását két évig 
végezte, s amelyen részt vett Mária Dorottya főhercegnő, 
Fülöp orleansi herceg neje is.

1892-ben a Samássá egri érsek elnöklete alatt újjászerve
zett kongrua-bizottság központi előadójává választották. 
Kongruának nevezték hazánkban a római katolikus papok 
évi összes jövedelmének minimumát, mely 300 forintot tett 
ki; ahol ez kevesebb volt, a hiányt a kegyuraságnak kellett 
pótolnia. A nagyobb egyházi javadalmak jövedelmeinek 
összeírására vonatkozó szabályzatokat ő készítette cl, s 
ezeket mind a kongrua-bizottság, mind a püspöki kar némi 
csekélyebb módosításokkal elfogadta, végül a király, mint 
fő kegyúr 1895-ben jóváhagyta, így a kongruarendezés 
ügye hosszú tíz évi vajúdás után végre nyugvópontra, a 
megvalósulás stádiumába jutott, mely Timon Ákos — a 
részt vevő felek ellenérdekű álláspontjait diplomatikusan 
összeegyeztető — tevékenységének volt köszönhető. Ezért 
c téren szerzett kiváló érdemei elismeréséül a király őt 
1896-ban miniszteri tanácsosi címmel tüntette ki. Ezt kö
vetően ő készítette elő a kongruatörvények (1898. évi XIV. 
és 1909. évi XIII. törvénycikk) javaslatait 1891 óta tagja 
volt a Szent István Társulat igazgatótanácsának, valamint 
az ott működő tudományos és irodalmi osztálynak.

Pedagógiai munkássága mellett a magyar jogtörténettel 
párhuzamosan az egyetemes jogtörténet terén is végzett ku
tatásokat. A történettudomány területén kifejtett jelentős

működésére minden bizonnyal hatással voltak Timon Sá
muel történeti munkái is. Igaz hazafiságát pedig a magyar 
szabadságért és függetlenségért harcoló őseitől örökölte. 
,A germán ősalkotmány”-ról (Bp. 1881) megjelent munká
jával szerzett magának az egész világ tudományos köreiben 
jól hangzó nevet ,A párbér Magyarországon, jogtörténeti 
jelentősége és jelen állása szerint” című dolgozata (Bp. 
1885) hazai berkekben nagyobb irodalmi vitát támasztolL 
Fő munkája:,A  magyar alkotmány- és jogtörténet, különös 
tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére” (Bp. 1902) 
klasszikus mű, mely németül is megjelent. „Terjedelme im
pozáns, logikája mélyenszántó” — írták róla a korabeli 
kritikák. Tankönyvként sok ezer példányban terjedt el. Jó 
lenne, ha ma is minden, magát műveltnek tartó magyar 
jogász könyvespolcán ott állhatna. Tanulmányait tudomá
nyos folyóiratokban tette közzé. Az 1893-97 között megje
lent 16 kötetes Pallas Nagy Lexikona szerkesztője és mun
katársa volt, a jogi szakcikkeket írta.

Munkájának sarokpontja a magyar Szent Korona elméle
te, melyet két, könyv formában megjelent tanulmányában 
fektetett le és fejtett ki. ,A  szent korona és a koronázás 
közjogi jelentősége” (Bp. 1907) c. munkájában foglalta 
össze először, majd később részletesebben is kifejtette ,A 
szent korona elmélete és a koronázás” c. írásában (Bp. 
1916, 1920), mely IV. Károly 1916. dcc. 30-i megkoroná
zása alkalmából különös hangsúlyt és jelentőséget nyert.,A 
mi ezeréves alkotmányunk nemzeti létünk legnevezetesebb 
megnyilatkozása, mert ebben tükröződik vissza a magyar 
népnek államalkotó ereje, kultúrképcsségc és így világtör
téneti jelentősége. Nekünk ehhez a dicső múlthoz ragasz
kodnunk kell utolsó lchcletünkig, mert csak így kezdhetjük 
meg a siker reményében nemzeti és állami létünk újjászüle
tésének nagy munkáját”3 — írja az 1920-as kiadás elősza
vában. E sorok napjainkban is roppant aktuálisak. Az el
múlt időszakban Timon Ákos tanítását nacionalistának bé
lyegezték, ez azonban a jó értelemben vett magyar öntudat 
és hazafiság élesztése, ébrentartása volt a millennium nagy 
honfiúi felbuzdulásában és az 1. világháború befejezése 
után is, a trianoni Magyarországon.

Most, amikor 1989. okt. 23-án Szűrös Mátyás, az or
szággyűlés elnöke a Parlament erkélyéről kihirdette a Ma
gyar Köztársaságot, amikor új alkotmány készül, amikor új 
címert, a koronás kis címert választotta az ország népe, 
Timon Ákos kijelentése megszívlelendő: ,A  Szent Korona 
személyisége, vagy ami egyet jelent: misztériuma az a 
kőszikla, amelyre az alkotmány építve van.”4 ,A személye
sített szent koronát a magyar nemzet a koronázási jelvé
nyekkel együtt az ország közkincsénck (clcnodia regni) te
kinti. A szent korona nem a királyé, nem is az uralkodóhá
zé, mint a nyugati népeknél; hanem a magyar államé, 
melynek legfőbb hatalmát képviseli és annak egészét, a 
királyt és a nemzetet együtt jelképezi.’"5

A 2. világháború viszontagságai után 1978. jan. 6-án a 
szent korona az Amerikai Egyesült Államokból végre haza
tért Magyarországra és a nemzet — mint jogos tulajdonosa
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— ismét birtokába vette. Az USA képviselői nem az utolsó 
magyar uralkodóház, a Habsburgok még élő leszánnazotta- 
inak adták át, hanem a magyar népnek.

A Szent Korona egyedülállóságát támasztja alá „a koro
naőri méltóság keletkezése, amelyhez hasonló közjogi in
tézményt egyik európai államban sem találunk.”6 

Tunon Ákos kifejti, hogy „A magyar nemzet a koronát, 
Szent István koronáját szentnek tartja s ezzel a fölfogásával 
a monarchikus államformában élő nemzetek között egye
dül áll. Ez a fölfogás a magyar nemzetben akkor vert gyö
keret, akkor lépett előtérbe, amidőn egyfelől a koronázás 
ténye alkotmányjogi jelentőséget nyert, elvesztette tisztán 
egyházi jellegét, másfelől kifejlődött a korona közjogi fo
galma, mysteriuma.”7 „A mysterium kifejezést már az 
1440. évi nianifcsztumban megtaláljuk.”8 

A gondolatmenetét folytatva „Az állami főhatalom, el
lentétben a nyugati népek fölfogásával, nem a király sze
mélyéhez fűződő hatalom, hanem a szent korona hatalma 
(jurisdictio Sacrae Regni Coronae), az állami felségjogok 
nem királyi felségjogok, hanem a szent korona jogai (jura 
Sacrae Regni Coronae), amelyek a szent koronát, mint esz
mei személyt illetik meg és attól szállónak át a királyra. "9 

Ennek alátámasztására említi, hogy „Hunyadi Mátyás 
Pozsony városához intézett meghívólevelében világosan 
mondja, hogy azért törekszik a szent korona fölvételére, 
mert abban rejlik, abban összpontosul az egész királyi mél
tóság ereje és összessége.”10 És hozzáteszi, hogy „Már 
Zsigmond uralkodásai idején érvényre emelkedett az a köz
jogi tétel, hogy maradandó, általán kötelező jogszabályok 
alkotása csak a királyt és az országgyűlést együttesen ille
tik meg.”11

A királyság mint intézmény Magyarországon megszűnt. 
Helyette most a köztársasági elnök posztja emelkedik ki a 
közjogi méltóságok közül és tölt be egyre fontosabb szere
pet. Az idézetet úgy is értelmezhetjük, hogy a törvények 
megalkotásában egy kiemelkedő személyiség (azelőtt ki
rály) és egy választott testület (a parlament) illetékes.

1990-ben köztársasági elnököt választunk. 532 évvel 
ezelőtt, 1458. jan. 24-én Budavára alatt a befagyott Duna 
jegén tolongó 40 ezer főnyi köznemesség Mátyást válasz
totta meg az ország vezetőjéül. Akkor őt királynak nevez
ték. 32 éves uralkodása alatt az ország felvirágzott. Most is 
egy nagyműveltségű, széles látókörű, erős kezű vezetőre 
van szükségünk és egy független országgyűlésre.

Ismét Timon Ákost idézzük: „ma pedig az 1848 évi tör
vények óta az egész magyar nemzet a szent koronát fején 
viselő királlyal egyetemben alkotja azt az egységes közjogi 
egészet, élő szervezetet, amit a középkori források a szent 
korona testének (totum corpus Sacrae Regni Coronae) ne
veznek, napjainkban pedig államnak nevezünk.”12 

A szent korona köztünk van, a Magyar Nemzeti Múze
umban bárki megtekintheti. Az elmúlt századok során soha 
nem a királyok és uralkodóházak, hanem a magyar szent 
korona biztosította azt a történelmi kontinuitást, amely las
san 1100 éves európaiságunk meglévő tanúja. Kár lenne ezt

bármilyen érveléssel elvetni.
Timon Ákos 1899-1900-ban a Jog- és Államtudományi 

Kar dékáni tisztét töltötte be. 1921-22-ben a budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetem rektora volt. 1925. ápr. 
7-én húnyt el Budapesten. Az egyetem oszlopcsarnokában, 
rektornak kijáró tisztelettel, díszes érckoporsóban ravata
lozták föl. A gyászoló közönség soraiban megjelent József 
Ferenc főherceg, Vass József népjóléti miniszter, Sipőcz 
Jenő polgármester és még sokan mások. Az egyházi szer
tartás után Nottcr Antal dr., a jogtudományi kar prodékánja 
tartotta meg gyászbeszédét. Ezt követően hamvait ünnepé
lyes keretek között a Keleti pályaudvarra szállították és 
szülővárosában, Egerben temették cl. Az egri Gröbcr te
metőben lévő síremlékét egy bronzból készült, szép, alle
gorikus, ülő nőalak díszíti. Egri városvédők a helyi sajtó 
hasábjain többször szót emeltek a város nagy szülöttei — 
többek között Timon Ákos — régi, patinás síremlékeinek 
fölszámolása ellen, mivel a sírkert urnatemetővé alakítása 
folyamatban van. Az egyetem a közelmúltban levélben ke
reste meg Eger város tanácselnökét Timon Ákos síremléké
nek megóvása érdekében.

Timon Ákosnak Budán, az I. kerületben (most XI.), az 
Orlay utcában a 6. szám alatt volt szép, tornyos, emeletes 
villája. 1945 után a házat államosították, majd 1970-ben az 
örmény katolikus egyházközösség vásárolta meg és Azbcj 
Sándor építész tervei alapján létesített ott kápolnát. Az 
emeleten örmény egyháztörténet! múzeumot rendeztek be. 
Az épület így közcélokat szolgál, amit bárki fölkereshet. A 
homlokzat helyreállítása 1989-ben készüli el. A Pázmány 
Péter Tudományegyetem utódja, az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem egy emléktáblával emlékezhetne meg egy
kori rektoráról, tanáráról Timon Ákos házának külső falán. 
Az emléktábla-avatás része lehetne egy Timon Ákos mun
kásságát méltató tudományos ülésszaknak. Erre az alka
lomra legjelentősebb műveinek reprint kiadása is elkészül
hetne.
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