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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
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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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Az oklevelek feltárása során bizonyossá vált. hogy 
Mohács (1526) a zalavári és a kapornaki hiteleshelyek 
működésében nem jelentett semmilyen törést, a munka 
zavartalanul, a megszokott mederben folyt tovább 
mindkét konventben. A hiteleshelyek belső tevékeny
ségében, a tanúskodásban a bevallástételnél és az ezt 
bizonyító oklevelek kiállításában a középkorihoz 
képest nem volt észrevehető változás. Mindkét kon
ventben megfelelő számú rendtag is volt a munka 
elvégzéséhez. A külső hiteleshelyi munkában megfi
gyelhető az a Mohács utáni, a török terjeszkedéssel 
kapcsolatos jelenség, hogy ha a birtokba iktatást nem 
tudták a helyszínen végrehajtani, az aktust egy közeli 
biztonságos helyen (pl. várban) végezték el.

A dolgozat -  a korábbi szakirodalommal szemben, 
amely kevésbé vizsgálta a mandátumokat -  megkísérel
te bizonyítani, hogy a két hiteleshelyhez érkezett pa
rancslevelek néha egyedüli hordozói az információknak, 
mert a rájuk adott jelentések csak ritkán maradtak fenn a 
levéltárakban, ezért a mandátumok forrásértéke ki
emelkedő. Jól követhető ezekből a birtokviszonyok 1526 
utáni mobilitása, illetve 1541 utáni stabilizálódása is.

További új eredménye a dolgozatnak a hiteleshelyi 
eljárásoknál közreműködő királyi emberek körének 
meghatározása. Az eljárást kezdeményező (1) ismert, 
köztiszteletben álló vagy hivatalviselő embert. (2) bir
tokszomszédot, (3) saját családjával rokoni vagy szer
vitori kapcsolatban álló vagy (4) írástudó embert neve
zett meg lehetséges homo regiusként.

A hiteleshelyek területi hatásköre a Mohács utáni 
évtizedekben a török terjeszkedés miatt megnőtt, a két 
zalai konvent hatásköre a szomszédos 3-4 megyére is 
kiterjedt. A szükség alakította gyakorlatot némi késés
sel követték a rendeletek is. A hiteleshelyi kiadványok 
lényegében sem formailag, sem tárgyukat tekintve nem 
változtak; a középkorihoz képest mindössze a mandátu
mokra adott jelentések fogalmazványai egyszerűsödtek 
néhány jegyzetre.

Az oklevelek diplomatikai jellemzői, külső ismérvei, 
pecsétnyomatai szinte semmit sem változtak 1526-1541 
között, lassú átalakulás csak ezután kezdődött. A zalai és 
a leleszi konvent, illetve a Győri Székeskáptalan hite
leshelyi levéltáraiban található Mohács utáni kiadványok 
feltűnő hasonlósága is azt bizonyítja, hogy a hiteleshelyi 
gyakorlat az 1526 utáni évtizedekben is egységes ma
radt, legalábbis a Királyság területén.

A tárgyalt oklevelekben adatok találhatók egy 
speciális jogintézmény, a becsületbíróság (curía inili- 
taris) működésének Mohács utáni továbbélésére is. 
Ezeken kívül számos okleveles adat bizonyítja az ítélő
mesterek vándorbíráskodásának jelenségét.

A dolgozat új eredményének tekinthető annak 
bizonyítása is, hogy a hiteleshelyi oklevelek a megyei 
köznemességnek, mint ezen intézmény ügyfeleinek a 
megismeréséhez jelentős forrásértékkel bírnak. Az 1526 
után a két zalai konventben keletkezett oklevelek meg
lehetősen pontosan megrajzolják a kettős királyvá
lasztás pártharcainak lecsapódását. Zala vármegye sor
sát ezekben az években Nádasdy Tamás és Török

Bálint szerepvállalása határozta meg. ezért Zala felvált
va tartozott Ferdinánd és Szapolyai érdekszférájába. A 
hiteleshelyi oklevelek ezt úgy tükrözik, hogy 
1526-1541 között mindkét király (illetve nagybíráik) 
intéztek mandátumokat, amelyeket a jelentésfogalmaz
ványok tanúsága szerint a konventek attól függetlenül 
hajtottak végre, hogy melyik királytól kapták. A Nyu- 
gat-Dunántúl Török Bálint elfogása után (1541) egy
értelműen Nádasdy Tamás befolyása alá került, egé
szen annak haláláig (1562).

Az oklevelekből megismerhető a vármegyei tiszt
ségviselők társadalmi és vagyoni helyzete, hivatalválla
lási szokásai a megyei szolgálattól a kormányhivatalo
kig. A litteratus képzettségű ítélőmesterek többnyire 
Nádasdy Tamás szolgálatában álltak. Ugyancsak ő 
emelte ki a zalai köznemesek közül azokat, akik a Ma
gyar Kamara tanácsosai közé jutottak. Mindannyian -  a 
vármegyei és országos tisztségviselők is -  a Mohács 
előtt már hivatalt viselő zalai famíliákból kerültek ki. A 
Mohács utáni zalai hiteleshelyi oklevelek sok használ
ható adatot tartalmaznak a koraújkori vármegye műkö
déséhez is, a tisztségviselőkön kívül a közgyűlésekre, 
illetve a törvényszékekre, valamint a vármegye és a 
hiteleshelyek kapcsolatára. A továbbiakban a dolgozat 
példákkal illusztrálja azt. hogy a szervitori és a házassá
gi kapcsolatokon keresztül összefonódott Zala várme
gye teljes köznemesi társadalma.

sjc sjc 3$:

A disszertáció vitájában, R. Várkonyi Ágnes elnöki 
megnyitó szavai után. miután a Jelölt eltekintett -  a 
résztvevők számára előzetesen kiküldött -  téziseinek 
ismertetésétől, elsőként Borsodi Csaba értékelte a dol
gozatot. amely szerinte jól felépített és szerkesztett, 
imponáló forrásanyagra támaszkodó, helytörténeti 
szempontból is jelentős közigazgatás-történeti munka, s 
megfelel a PhD követelményeknek. Opponens prob
lémásnak a dolgozat korszakolását tartotta; szerinte a 
Jelölt némiképpen önkényesen vonta meg az 1550-es 
években a korszakhatárt, indokoltabb lehetett volna az 
1575. évi dátum. Kritikaként fogalmazta meg, hogy a 
Szerző a két konvent hiteleshelyi működésének 
Mohács előtti történetére is kitérhetett volna, s -  a Jelölt 
korábbi munkássága alapján -  az alfejezetek bővebb 
okadatolást tettek volna lehetővé. A dolgozat harmadik, 
a Zala vármegyei nemesség társadalomtörténetét vizs
gáló fejezetével kapcsolatban Opponens kiemelte an
nak bemutatását, hogy a hiteleshelyek ügyfelei mikép
pen vettek részt a vármegyei közéletben, kritikai meg
jegyzésként csupán néhány személyiség nagyobb 
figyelemben részesítését hiányolta; a hiteleshelyi forrá
sok mellett szükség lett volna a családi, kamarai for
rásadatok kiterjedtebb felhasználására. Végül Oppo
nensjavasolta a dolgozat nyilvános vitára bocsátását.

A másik Opponens. Bessenyei József elöljáróban 
ugyancsak nyilvános vitára alkalmasnak tartotta a 
disszertációt, s előrebocsátotta, hogy értékelésében el
sősorban a nem kellően kiérlelt részekre, a problémákra 
vonatkozó észrevételeit fogja hangsúlyozni. A disszer-



Jog
tációt lényegében két dolgozatnak tartotta (az 1-2., 
illetve a 3. fejezet), s Borsodi Csabához hasonlóan 
problémaként a korszakhatár kérdését vetette fel. A Je
lölt döntését védhetőnek tartotta részben azzal, hogy a 
szakirodalomban sincs a periodizációra vonatkozó el
méleti alapvetés, másrészt az 1550-es éveket, mint 
korszakhatárt indokolhatja a forrásanyag eddigi 
feldolgozásának terminusa. Kiemelte, hogy a Jelölt lé
nyegében mindent tud a két konvent történetéről, amit 
tudni lehet, s nagy teret szentel a jogtörténeti adatok
nak. a korszak jogtörténetének. A 3., társadalomtör
téneti fejezettel kapcsolatban kérdésként vetette fel. 
hogy vajon a hiteleshelyi források elegendőek-e egy 
teljesebb vármegyei kép megrajzolásához. A Jelölt jól 
ismeri a nyomtatott forrásokat, hiányosabb ennél a 
levéltári források feldolgozása; az elemzésbe bővebb 
forrásanyagot kellene bevonni.

A PhD fokozat odaítélését a Jelölt számára mindkét 
Opponens javasolta.

Bilkei Irén válaszában köszönetét fejezte ki az 
észrevételekért és a segítségért, az Opponensek által 
jelzett hibákat a dolgozatban kijavította. A kritikai 
megjegyzésekre válaszolva kifejtette, hogy a korsza
kolásban nem volt számára megfelelő szakirodalmi 
előzmény, illetve elméleti alapvetés, s a periodizáció 
praktikus alapja valóban az okleveles anyag feldolgo
zottsági szintje. Ennek alapján beszélt a dolgozatban

..Mohács utáni évtizedek"-ről. 1583 valóban elfogad
hatóbb határév lenne, ugyanis a konventek okleveles 
anyagát ekkor szállították át a vasvári káptalanba. A 
társadalomtörténeti fejezetre vonatkozó észrevételek
kel kapcsolatban elismerte, hogy túlságosan ragasz
kodott alapforrásaihoz, s valóban szükséges további 
források bevonása. Mentségeként említette, hogy a hi
teleshelyi oklevelek társadalomtörténeti forrásként 
való hasznosítására a történetírásban korábban nem 
történt kísérlet.

A két Opponens elfogadta a Jelölt válaszát. Az Elnök 
azon kérdésére, hogy a Csányi Ákos okleveleiből le
vont következtetés mennyire kvadrál a hiteleshelyi 
anyaggal. Jelölt elmondta, hogy az anyagot ismeri, s 
részletesen ismerteti Csányi. Nádasdy Tamás famili
árisa kapcsolatát a vármegyei vezetőkkel és társa
dalommal. További kérdések nem lévén, az Elnök le
zárta a vitát, s a bizottság tanácskozásra vonult vissza. 
A bíráló bizottság Bilkei Irénnek cum iaude minősítés
sel javasolta a PhD-fokozat odaítélését. Rövid 
értékelésében a bizottság a Jelöltnek javasolta egyes 
megállapítások részletesebb kifejtését.

E. L.

Az alábbiakban a disszertáció főbb eredményeit a Jelölt tézisei 
alapján ismertetjük. A disszertáció egyes részleteinek rövidített 
változata e számunk 19-30. oldalain olvashatók.

A z Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar Doktori Tanácsa 2007. 
december 6-án, az ELTE ÁJK Kari 

Tanácstermében tartotta dr. Tóth Zoltán A halálbün
tetés története, filozófiája és kortárs jogelméleti kérdé
sei című PhD-értekezésének vitáját. A bíráló bizottság 
elnöke dr. Mezey Barna (CSc) egyetemi tanár (ELTE 
ÁJK). a bíráló bizottság tagjai; dr. Bócz Endre (CSc). 
nyugalmazott fővárosi főügyész, valamint dr. Badó 
Attila (CSc) egyetemi tanár (Szegedi Tudománye
gyetem). A Doktori Tanács által felkért hivatalos bí
rálók: dr. Karácsony András (CSc) egyetemi tanár 
(ELTE ÁJK) és dr. Frivaldszky János (PhD) egyetemi 
docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem).

A Jelölt 2002-től a Károli Gáspár Református 
Egyetem Jogelmélet Tanszékének tanársegéde, jogböl- 
cseletet és szociológiát oktat, emellett 2006 óta a Sze
gedi Tudományegyetemen félállású tanársegédként 
szociológiaelméleti és jogszociológiai előadásokat is 
tart. Abszolutóriumát 2006 nyarán, az ELTE ÁJK Dok
tori Iskolájában szerezte meg.

A vita indításaként, az elnök felkérésére, a Jelölt 
ismertette téziseit, illetve értekezésének főbb vonatko
zásait. Témaválasztását mindenekelőtt a témakör ala
pos. mindenre kiterjedő feldolgozottságának hiányával 
indokolta. Ezt követően művének struktúráját vázolta, 
mely szerint a dolgozat négy szerkezeti egységre 
tagolódik. Az első részben a halálbüntetés egyetemes

Tóth Zoltán  
PhD-értekezésének 
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jogtörténeti vonatkozásait mutatja be; Hammurapi 
törvényei és az Ószövetség szabályainak kifejtése után 
a zsidó, iszlám, kínai, valamint ind jog rendelkezéseit 
elemzi, majd a középkori viszonyok után. az aboli- 
cionizmuson keresztül jut el egészen a dolgozat 
védésének évéig. A második fejezetben középkori jog
tól kiindulva tárja fel a magyar fejlődést egészen a szo
cializmus első évtizedének végéig. A harmadik részben 
filozófiatörténeti aspektusból világítja meg a halálbün
tetés szegmenseit, majd az értekezés utolsó, negyedik 
egységében a halálbüntetés érveit és ellenérveit vonul
tatja fel.

Karácsony András opponensi véleményében kife
jezésre juttatta. hogy az értekezés egyértelműen tanúsít
ja: a Jelölt a disszertáció témakörében kellőképpen 
elmélyült, munkájában széles körű szakirodaimat dol
gozott fel. Az Opponens a munka erényeként a halál
büntetéssel kapcsolatos gondolkodástörténeti for
dulópontok pontos jelzését jelölte meg, valamint mél
tatta a gondos forráskezelést, amely lehetőséget adott




