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Úgy tudtuk, mert úgy mesélték a nagy elődök -  s 

mi restek voltunk utánajárni, hogy igaz-e hogy 
az autonóm nemesi vármegye gyökerei végső so

ron 1232-ig nyúlnak vissza. Úgy tudtuk, hogy ekkor a 
Zalán innen és túl lakó nemesek -  jelentőlevelük, a 
Kehidai oklevél tanúsága szerint -  arról számoltak be, 
hogy ők. mint királyi szerviensek az Oguz bán és Ber
talan veszprémi püspök között támadt birtokvitában 
uruktól, II. Andrástól nyert jogon bíráskodhattak, s 
ezért úgy gondoltuk, hogy joggal tekinthetjük tri- 
bunáljukat az autonóm nemesi vármegye szervezeti 
előfutárának. Ebből az oklevélből következtettünk töb
bek között a központi hatalomnak a nemesek autonóm 
bíráskodási jogosultsága képében is megnyilvánuló 
gyengülésére, a társadalmi szerkezetváltásra; a Kehidai 
oklevelet a rendiség első. szimbolikussá vált megjele
néseként értékeltük.

E szimbólum az idők során jogtörténeti ténnyé rög
zülni látszott, s mint történelmünk megmásíthatatlan, 
magától értetődő eseménye, biztos pontként kínálta ma
gát megannyi jogi-társadalmi-gazdasági következtetés 
alapjául, tankönyvek lapjairól alapvető igazságként kö
szönve vissza.

Rosszul tudtuk.
Ebben az ügyben bizony úgy tűnik, hogy még a leg

nagyobbak. mint Hoiub és Hajnik is tévedett, amikor 
előbbi a „megyei önkormányzat képviselőinek" műkö
dését 1232-től számította, utóbbi pedig IV. Béla egy 
oklevelét elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a 
király „megengedte, hogy az | ... | említett ügyekre néz
ve a megye önálló lakosai bírákat válasszanak, kiket, 
mint a nemesek bíráit. a királyi szolgák bíráinak 
(judices servientum) neveztek” . Tévedett Bónis 
György, s tévedtek az 1960-as évek legjelentősebb 
egyetemi történelemkönyv-sorozatának szerzői is. akik 
a kehidai oklevél pillanatfelvételét kimerevítve, az el
várt. az osztályharc-evolúciót hirdető marxista-leninis
ta ideológiának megfelelően a „népi tömegektől elsza
kadó", ugyanakkor a nagybirtokosokból és egyháziak
ból kiábrándult királyi szervienseket úgy láttatták, mint 
akik saját szervezetük, a „nemesi megye" létrehozására 
tették meg az első. de még nem sok sikerrel járó lépést. 
A téves kiindulópont, a Zalán innen és túl lakó neme
sek eljárásának autonóm, egyfajta rendi előképként va
ló értelmezése -  mintha e nemesek eljárása saját jogon, 
saját választás alapján, s nem a király akaratából folyna 
-  könnyen téves társadalmi-gazdasági következtetések 
levonására adott alapot. így a jogtörténészekkel együtt 
tévedtek a történészek is.

2008. február 28-án, a Pécsi Tudományegyetem 
Halasy-Nagy Józsefről elnevezett Aulájában a PTE 
Doktori Tanácsának Bíráló Bizottsága summa cum 
laude minősítéssel ítélte oda Béli Gábornak a PhD- 
fokozatot A nemesek négy bírója. A szolgabirók műkö
désének elséi korszaka (1268-1351) címet viselő disz- 
szertációjában egységes formát öltött, a fenti téves ál
láspontot átértékelő évtizedes kutatásainak elismeré
seként. Béli Gábor „alapos, didaktikus jogtörténeti 
munkát tett le elénk, mely újabb reményeket ébreszt a

Rosszul tudtuk

B é l i  G á b o r :  A  nemesek négy bírója 
-  A  szolgabírók működésének 
első korszaka (1268-1351) 
c í m ű  d o k t o r i  é r t e k e z é s é r ő l

jogtörténet-tudom ányra nézve" -  fogalmazott dr. 
Mezey Barna CSc, s e kérdésben a Bíráló Bizottság 
valamennyi tagja egyetértett. A bizottság elnöki tisz
tét dr. Ádám Antal, az MTA doktora, professor emeri- 
tus (PTE ÁJK. Alkotmányjogi Tanszék) töltötte be, 
tagja volt dr. Homoki-Nagy Mária, habil. tanszékve
zető egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem 
ÁJTK. M agyar Jogtörténeti Tanszék), dr. Balogh 
Elemér habil. egyetemi tanár, alkotmánybíró (Szegedi 
Tudományegyetem ÁJTK, Európai Jogtörténeti Tan
szék), dr. Szabó Béla habil. egyetemi tanár, tanszék- 
vezető (Debreceni Tudományegyetem ÁJTK), dr. 
Máthé Gábor, az állam- és jogtudományok kandidátu
sa. tanszékvezető (Károli Gáspár Református Egye
tem ÁJK. Magyar Jogtörténeti Tanszék), dr. Stipta Ist
ván habil. intézetvezető egyetemi tanár (Miskolci 
Egyetem ÁJK. Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet).

A Kehidai oklevél Béli tézisei alapján az autonóm 
nemesei vármegye gyökerének nem tekinthető, mert 
forrásokkal igazolhatóan „azok a bírók, akiket a szolga- 
bírók előfutárainak lehet tekinteni, a nemeseknek vagy 
a királyi szolgáknak Esztergomban tartott gyűlésén 
megfogalmazott petícióját magában foglaló 1267. évi 
dekrétummal összefüggésbe hozhatóan tűntek lel". 
Azok a bizonyos Zalán innen és túl lakó nemesek Béli 
érvei alapján nem autonóm módon, hanem a király ál
tal föléjük rendelt ispán lábainál, bírótársakként döntöt
tek. s így nem azonosak a források által bizonyíthatóan 
legkorábban csak 1268-ban. a címben jelzett évszám
mal megjelölhető évben megjelenő, s a 18. század vé
gére szervezetten, az eddig általunk általánosan elfoga
dott értelemben véve működő szolgabírákkal. Béli Gá
bor munkája „a szolgabírák 1268. előtti működését már 
feltételező nézeteket számomra meggyőzően negligál
ja” -  írja dr. Máthé Gábor opponensi véleményében, „s 
új tézise a nobiles servientes regis egyező jogállására, a 
két státus egy sorban álló jogalanyiságára elfogadott új 
eredmény”. A dolgozat másik hivatalos bírálója, dr. 
Stipta István véleményében kifejtette, hogy az írás tör
ténészek és jogtörténészek számára „megkerülhetetlen” 
eredményeket tartalmaz.

Az ismertetés rövid terjedelme pusztán a Béli Gábor 
által kimutatott új eredmények egy fontos cseppjének 
felvillantására ad lehetőséget, ám e cseppben újszerű 
gondolatok és belőlük fakadóan megannyi megválaszo
lásra váró kérdés tengere villan elő. Ezért a gondolatok 
hosszabb lélegzetvételű, tudományos igénnyel megírt
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történeti szemle

recenziójának mielőbbi megszületése, miként az egész 
mű nyomtatásban való megjelentetése nem várathat so
kat magára, s ezek mentén megkezdődhet a szükségsze
rű tudományos vita, mely végül oda vezethet, hogy a 
szolgabírák 1232. évi megjelenésének hitét eredménye
ző tévedésünk tudományos életünkből és tankönyveink 
lapjairól eltűnik. Ezt támasztja alá Mezey Barna véle

ménye is. miszerint „ezután a munka után senki sem ál
líthatja. hogy Béli kérdései nem helytállóak, s hogy a 
rájuk adott válasz nem hiteles. S azt sem, hogy a továb
bi, az ő eredményeiből következő kérdések nem várnak 
új válaszokra, nem rombolnak le évszázadokig élő szte
reotípiákat.”

Juhász Botond

Gondolatok 
az OTDK döntőjéről, 

a jogtörténeti és 
római jogi tagozat 

üléséiről

Írásom a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia Állam- és 1 ..udományi Szekciójának 
2007. április 24-26. között. Balatonfüreden megren

dezett döntőjéről, l.o altképpen a jogtörténeti és római 
jogi tagozat t '•'cskozásairól kíván az olvasó számára 
néhány szemé meglátással is tarkított, átfogó beszá
molót nyújtan

A / OTDK ’\ és Jogtudományi Szekciójának 
kétévente n :.zett ülései mindig kiemelkedő je 
lentőséggel bíró eseménynek számítanak a hazai jo 
gászképzés életében, hiszen lehetőséget adnak a lehet
séges egyetemi, főiskolai hallgatók tudományos diák
köri kutatásainak bemutatására, elismerésére, ösztönöz
nek a kutatómunka folytatására, elmélyítésére, és így 
előmozdíthatják a jogtudományi pályán való indulást. 
Az idei OTDK-nak. amely mögött is ezek. a megnyitón 
többször hangsúlyozott célkitűzések húzódtak meg. 
úgy gondolom, sikerült felmutatni a magyar jogi diák
tudományos tevékenység magas színvonalát és sokol
dalúságát.

A három balatonfüredi helyszínen párhuzamosan 
zajló, jól megszervezett konferenciát idén a Károii 
Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara rendezte. Az OTDK-szekció 19 tagozatának ülé
sein a késő ősszel lezajlott kari konferenciákból to
vábbjutott 247 pályamű, 10 hazai felsőoktatási intéz
ményt képviselő szerzője mutatta be kutatásait, és mér
te össze tudását; összesen közel 700 fő (dolgozatíró, 
konzulens oktató és opponens) vett részt a konferencia 
tanácskozásain.

Az első nap délelőttjén, a regisztrációt követően, a 
megnyitó ünnepségen a rendező egyetem, a jogász 
szakma legfelsőbb szintű képviselői és Balatonfüred 
város alpolgármestere köszöntötték a konferencia rész
tevőit. A szívélyes megnyitó beszédet dr. Máthé Gábor, 
a Károii Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtu

dományi Karának dékánja, az OTDK Állam- és Jogtu
dományi Szakmai Bizottságának elnöke tartotta, amit a 
rendező egyetem rektorának, a Magyarországi Refor
mátus Egyház jelenlévő püspökének, valamint az Or
szágos Tudományos Diákköri Tanács elnökének kö
szöntője. majd a jogász szakma vezetőinek tanulságos 
beszédei követtek. Az ünnepélyes megnyitót a 
TeTraVERSI fuvolanégyes tartalmas műsora zárta. Az 
ebédet és a tagozati zsűrik szakmai tájékoztatását köve
tően pedig elkezdődtek az egyes tagozatok ülései, ame
lyek másnap is folytatódtak. A tudományos munka szü
neteiben, a két este folyamán a résztvevők, a hallgatók 
különféle szórakoztató programokon (jazzkoncert. 
filmvetítés, a Gödöt Dumaszínház előadása) kapcsolód
hattak ki és töltődhettek fel a versenyzés után.

A konferencia tagozatülései meghatározott ütemben 
zajlottak. A dolgozat szerzője negyedórás expozéjában 
bemutatta pályaművét, amit az ötperces opponencia kö
vetett. végezetül pedig a versenyző pár percben vála
szolt az előzetesen megkapott oktatói bírálatra, az op
ponens véleményére és a bírálóbizottság, a hallgatóság 
esetleges kérdéseire.

Az idei OTDK-döntő jogtörténeti és római jogi tago
zatában 20 pályamű szerzője mutatta be tudományos 
diákköri kutatásainak eredményeit, és versenyzett a 
zsűri által odaítélt elismerő díjakért. A bírálóbizottság 
elnöke dr. Révész T. Mihály egyetemi docens (SZE 
ÁJK). társelnöke dr. Molnár Imre professor emeritus 
(SZTE ÁJK) volt. a zsűriben -  kis átalakítást követően 
-  dr. Balogh Judit egyetemi docens (DE ÁJK) és dr. 
Korsósné dr. Delacasse Krisztina egyetemi adjunktus 
(PTE ÁJK) foglalt helyet. A zsűri -  tagságának átalakí
tása és a kezdeti zökkenők gyors rendezése után -  
mindvégig biztosította a tagozatülések gördülékeny és 
tisztességes lebonyolítását, a versenyzés jó  hangulatát 
pedig növelték a bizottság elnökének kedélyes, humo
ros megjegyzései.

A versenyzés magas szakmai színvonalát a tárgyukat 
tekintve rendkívül széles skálán mozgó, igényes, tudo
mányosan megalapozott dolgozatok és több színes, öt
letes expozé adta. A nyolc intézmény hallgatói által írt 
pályaművek között 6 római jogi és 14 jogtörténeti tár
gyú írásmű szerepelt, az utóbbiak szinte mind hazánk 
joghistóriájának egy-egy szeletét dolgozták fel (egy 
dolgozat volt csak teljesen egyetemes jogtörténeti té
májú). A zsűrinek minden bizonnyal nehéz dolga lehe
tett összehasonlítani (és ennek alapján díjazni) a témá
juk szempontjából egymástól néhol meglehetősen távol


