
Bársonyi István a hadvezér Thököly Imre megítélé
séről tartott előadást, s összehasonlította a nyugat-euró
pai. a Habsburg- és a ..felvidéki" haderő felépítését, il
letve a csaták megvívásának módját. Véleménye sze
rint. bár a fejedelem eredményes katona volt, a szűkös 
források miatt áttörő reformokat nem sikerült meg
valósítania, s a nyugati mintájú professzionális had
sereg kialakítására tett kísérlete kudarcba fulladt.

A konferencia első napjának utolsó előtti előadá
sában Kalmár János a bécsi történetírás szemszögéből 
mutatta be a 17. századi magyarországi felkeléseket. 
Szólt az I. Lipót környezetében tevékenykedő histo
rikusok első, itáliai nemzedékéről, valamint a magyar- 
országi függetlenségi mozgalmak megítéléséről, amit 
gyakran az objektivitás hiánya jellemzett. Végül 
Annamária Kónyova Thököly 1906. évi újrateme
téséről tartott érdekes előadást, amelyből sok informá
ciót tudhattunk meg a politikai háttér-alkudozásokról, 
amelyeknek köszönhetően 200 év után teljesülhetett a 
fejedelem végakarata, miszerint saját hazájában 
szeretne békében nyugodni.

A konferencia második napján délelőtt a fejedelem 
életében fontos szerepet játszó személyekről esett szó. 
Először Mészáros Kálmán ismertette Nemessányi 
Bálint életútját, aki Thököly, illetve Rákóczi Ferenc 
fejedelemsége alatt diplomataként tevékenykedett. 
Seress István Komáromi János, a kuruc király személyi 
titkára tevékenységét ismertette. Eduard Lukác Lavider 
Illés életéről beszélt, aki -  amellett, hogy Thököly ked

venc tanára volt -  Eperjes város életében, a helyi evan
gélikus kollégium megalapításában is fontos szerepet 
játszott.

Miloslava Bodnárová előadásában az I. Lipót kora
beli. az evangélikus egyházzal kapcsolatos történetírás 
sajátosságairól beszélt, illetve kitért a korabeli füg
getlenségi mozgalmaknak és a Rákóczi-szabadságharc- 
nak a civil lakosságot sújtó káros következményeire, 
amelyek kihatással voltak a szlovákok jelentős részére 
is. Marié Marecková a nők szociális helyzetét, a rájuk 
vonatkozó jogi szabályozást vizsgálta a 17. századi 
szabad királyi városokban. Tamás Edit pedig Sá
rospatak ugyanezen század végi történelmét dolgozta 
fel.

Az utolsó három előadás helytörténeti jellegű volt. 
Ján Adam a kor gazdasági és társadalmi helyzetét, 
illetve a legfontosabb változásokat elemezte, Martin 
Jávor a fejedelem nevét viselő eperjesi szabadkőműves 
páholyról beszélt, és végezetül Vladimír Seges 
előadásából a hadviselésben bekövetkezett 17. századi 
változásokról tudhattunk meg információkat.

A kétnapos, rendkívül érdekes, hasznos és jó hangu
latú konferenciáért köszönetét illeti a szervezőket. 
Nagy szükség van az ilyen és hasonló alkalmakra, ahol 
párbeszédet lehet folytatni olyan kérdésekről, amelyek 
hatással voltak mind a magyarok, mind a szlovákok 
vagy bármely szomszédos nemzet sorsára.

Képess/ Imre

M áthé G á b o r habilitációs
előadása  

a z  ELTE Á llom 
ás Jogtudományi Karán

D r. Máthé Gábor, a Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dé
kánja és intézetvezető egyetemi docense, az Eöt

vös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudo
mányi Karának egyetemi, valamint a Corvinus Egye
tem Közigazgatás-tudományi Karának főiskolai 
docense 2007. október 17-én tartotta meg habilitációs 
előadását A szentkorona eszme, mint államfogalom 
címmel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karának Tanácstermében. A habilitá
ciós bíráló bizottság elnöke dr. Sári János egyetemi 
tanár, a bizottság tagjai dr. Balogh Elemér alkotmány- 
bíró, egyetemi tanár, valamint dr. Stipta István egyete
mi tanár voltak.

A Szentkorona-eszme központi jelentőségű a magyar 
közjoa történetében; évszázadokra meghatározta a ma- 
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gyár közjogi gondolkodást. Jogtörténészek sok 
nemzedéke foglalkozott már a Szentkorona-tan jelen
tőségével. s ez a téma Máthé Gábor tudományos 
munkásságában is jelentős helyet foglal el. Máthé Gábor 
professzor úr már eddig is jelentős megállapításokkal 
gazdagította tudásunkat a Szentkorona-tanról, valamint 
annak történeti fejlődéséről, és ezek a tudományos ered
mények habilitációs előadásában is megjelentek.

Máthé Gábor előadásában, a bevezetést követően, 
először áttekintette a Szentkorona eldologiasodásának 
állomásait, és azt a folyamatot, amelynek során a 
korona az állami szuverenitás alanyává és jelképévé 
vált. Az előadó rámutatott arra, hogy a Werbőczy 
István által a Tripartitumbm megfogalmazott tan 
valójában középkori gyökerekre támaszkodik, amelye
ket Werbőczy ügyesen használt fel a magyar jogot 
összefoglaló munkájában.

A Szentkorona-tan később is meghatározó jelen
tőségű volt a magyar történelemben. Máthé Gábor en
nek megfelelően Deák Ferenc nyomán elemezte a 
Pragmatica Sanctiónak mint jelentős közjogi aktusnak 
a Szentkorona-tanhoz való viszonyát. Az előadó nem 
mulaszthatta el. hogy előadásában ne hivatkozzék az 
1791:10. törvénycikkre, amely szerint Magyarország, a 
hozzá kapcsolt részekkel együtt, szabad, és kormányza
tának egész törvényes módját illetően független, azaz



Jog
egyetlen más országnak vagy résznek alá nem vetett, 
hanem saját állami léttel és alkotmánnyal bíró. s ennél
fogva törvényesen megkoronázott örökös királyától 
tulajdon törvényei és szokásai szerint, nem pedig más 
tartományok módjára igazgatandó és kormányozandó.

Ezek a Szentkorona-tannal kapcsolatban álló, hazánk 
függetlenségét, szuverenitását és önálló állami létét 
hangsúlyozó törekvések a reformországgyűléseken 
még erőteljesebb hangot kaptak. Később, az önkény- 
uralmat követő dualizmus korában a Szentkorona-esz
me ismét elnyerte a történelmi jelentőségének megfe
lelő szerepel, és közjogászaink írásainak, tankönyve
inek központi elemévé vált a Szentkorona-tan.

A király nélküli királyság korszakában a Szentko
rona-tan nagy jelentőséget az Eckhart-vita kapcsán 
nyert, Eckhart Ferenc történészként leszámolt a törté
nelmietlen hozzátoldásokkal, és -  kritikailag szemlélve

a kérdést -  visszahelyezte jogtörténeti kontextusába a 
Szentkorona-tant. 1945 után a Szentkorona-tan kive
szett közjogi gondolkodásunkból, és csak a 2000. évi I. 
törvény kapcsán váltotta ki a tételes közjog művelőinek 
mérsékelt érdeklődését.

A habilitációs előadás, a habilitációs szabályzatnak 
megfelelően, idegen nyelvű összefoglalóval zárult: 
Máthé Gábor német nyelven összegezte megállapításait 
a Szentkorona-tan eszmetörténetével kapcsolatban. A 
habilitációs előadás magyar és német nyelvű részének 
befejeződése után a habilitációs bíráló bizottság vissza
vonult döntéshozatalra. A bizottság Sári János egyete
mi tanár elnökletével, zárt tanácskozás után végül meg
hozta döntését, amelyben javasolta a kari Habilitációs 
Bizottságnak, hogy ítéljék oda Máthé Gábor részére a 
„habilitált" címet.

Bónis Péter

A z Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsé
szettudományi Karának Doktori Tanácsa és a 
Történettudományi Doktori Iskola ..A törté

nelem segédtudományai" doktori programja keretében. 
2007. december 12-én, az ELTE Bölcsészettudományi 
Kara tanácstermében tartották meg Bilkei Irén A 
zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi 
tevékenysége és ügyfelei, a megyei nemesség a Mohács 
utáni évtizedekben című doktori (PhD) disszertációjá
nak nyilvános vitáját. Az értekezés témavezetője: dr. 
Gecsényi Lajos, habil. egyetemi tanár, főigazgató 
(Magyar Országos Levéltár), a bíráló bizottság elnöke 
dr. R. Várkonyi Ágnes. DSc. professsor emerita. az 
értekezés opponensei dr. habil. Borsodi Csaba, CSc., 
tanszékvezető egyetemi docens (ELTE BTK) és dr. 
Bessenyei József. DSc., egyetemi tanár (Miskolci 
Egyetem BTK). a bizottság tagjai dr. Molnár Antal. 
PhD. egyetemi adjunktus (ELTE BTK), dr. Kenyeres 
István. PhD. főigazgató-helyettes (Budapest Főváros 
Levéltára) és dr. Pálffy Géza, PhD. tudományos 
munkatárs (MTA TTI) voltak.

* * *
Bilkei Irén. a Zala megyei Levéltár c. igazgatója 

munkásságának egyik fő iránya a hiteleshelyek, a hite
leshelyi írásbeliség kutatása. Fő célja a hiteleshelyekre -  
az elmúlt mintegy másfél évszázadban jobbára csak a 
középkorra, főként a hiteleshelyi intézményrendszer 
kialakulására. Árpád-kori működésére, a hiteleshelyi 
pecséthasználatra -  vonatkozó kutatásoknak a Mohács 
utáni időszakra való kiterjesztése, illetve a klasszikus 
diplomatikai és hivataltörténeti irány társadalomtörténeti 
szempontú vizsgálatokkal való kibővítése.

Disszertációjában1 hármas célt fogalmazott meg: i. 
egy eddig kevésbé ismert forráscsoport, nevezetesen a 
zalavári és a kapornaki bencés konvent 1526 utáni hite
leshelyi működése során keletkezett okleveles anyag 
feltárása és az adott korszak köztörténeti kutatásába új 
forráscsoportként való bevonása; 2. a két konvent kora

Bilkei Irén
PhD-disszertációjának  
nyilvános vitá ja
újkori hiteleshelyi működésének felvázolása a jelzett 
időszakban: 3. a közvetlen környezet, a Nyugat-Du- 
nántúl. szűkebben Zala vármegye köznemesi társadal
ma néhány jelenségének jellemzése. Az oklevelekből 
leszűrhető tanulságok vizsgálatakor a dolgozat a kettős 
királyválasztás, illetve az ország három részre szaka
dásának éveire koncentrált, de. ahol szükségesnek lát
szott. ott 1548-ig terjesztette ki a kutatást.

A téma alapvető forrásanyagát a Zala Megyei Le
véltár őrzi (ZML XII. 1.); a fond a zalavári és a kapor
naki bencés konvent együtt kezelt iratanyaga, mai álla
potában összesen kb. 2500 db oklevél az 1375-1575 
közötti időszakból, valamint négy kötet jegyzőkönyv. 
Bilkei Irén forrásfeltáró munkájának eredményei a 
jelen disszertáció előzményeinek tekinthető, már meg
jelent regesztakötetek (A zalavári és kapornaki konven
tek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái, 
1527-1541. Zalai Gyűjtemény 47. Zalaegerszeg. 1999. 
135 p.; A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi 
levéltárainak oklevélregesztái. 1542-1544. Zalai 
Gyűjtemény 54. Zalaegerszeg, 2002, 107 p.). Az 
1546-1548 közötti regesztákat közlő kötet is nyomda
kész állapotban van.

A dolgozat első része a zalavári és a kapornaki kon
ventek hiteleshelyi működését tárgyalja (külső és belső 
tevékenység, diplomatikai jellemzők), második része 
pedig az eddig szokásosnál részletesebben szól a hite
leshelyek ügyfeleiről, a megyei köznemességről (a ket
tős királyválasztás pártharcai, hivatalvállalási szoká
sok. szervitori és rokoni kapcsolatrendszer, birtokvi
szonyok és anyagi kultúra).
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