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dokkal, hogy a megengedett terjedelembe nem fért bele. 
Ezért egy műhelyvitán mindig fontos szempont az, hogy 
a disszertáns az elmaradt problémamegoldásoknál ne 
hivatkozzon túl gyakran a terjedelmi korlátokra. Ez 
minden értekezésnél jelzi a témaválasztás fontosságát is. 
Antal Tamás doktori értekezése kapcsán azonban meg 
kell említeni, hogy a disszertáció műhelyvitára benyúj
tott változatának terjedelme számottevően meghaladta 
az elvárt mértéket. A végleges változatból elég jelentős 
részeket kihagyott, s még így is bőven megvolt a szük
séges terjedelem. A műhelyvitán és a nyilvános védésen 
nem merültek fel olyan kifogások, amelyek fontosabb 
csomópontok feldolgozását hiányolták volna. így a disz- 
szertáns a szélesebb témaválasztással sem követte el azt 
a hibát, hogy nem tudta volna azt minden lényeges prob
lémára kitérően feldolgozni.

A témaválasztás ugyanakkor azért is jó. mert krono
logikus folytatása a disszertáció egyik opponense, 
Máthé Gábor kolléga kutatásainak, s egy olyan terület, 
amelyet monografikus jelleggel még senki sem dolgo
zott fel. Ez a dolgozat forrásanyagán is jól látható, 
hiszen zömében levéltári anyagokra és folyóiratokra 
támaszkodik. A kutatást külön nehezítette, hogy a Ma
gyar Országos Levéltárban a vonatkozó anyagok nagy 
része 1956-ban megsemmisült, így sokkal inkább vidé
ki levéltárakra kellett hagyatkoznia.

A dolgozat első fontos csomópontja az ítélőtáblák 
decentralizációja volt. A kiegyezés után, a négyszintű 
bírósági szervezet harmadik emeletét képező ítélő
táblákból mindössze kettő (Budapesten és Marosvásár
helyen) volt az országban. Ezek számát tizenegyre 
emelték. Az igazságügyi kormányzat -  tegyük hozzá: 
nagyon helyesen -  úgy látta, hogy a reformokat a bíró
sági szervezettel kell kezdeni, s ennek megvalósítása 
után lehet a régóta húzódó perjogi kodifikációt befe
jezni. Részben ezzel összefüggésben került sor a bírói 
jogviszony néhány elemének módosítására, amelynek 
alapvető célja az ítélkezés színvonalának fokozása és a 
bírói kvalitás emelése volt. Az ítélőtáblái reform és a 
bírói jogviszony módosítása közötti kapcsolatból 
eredően az esküdtszékekről szóló rész alkotja a disszer
táció második fő elemét. Mint említettem, a téma jól 
kapcsolható a 19. század utolsó évtizedéhez, hiszen a

bűnvádi per általános keretei közé az 1896-os kódex 
emelte be az esküdtszéket. Ugyanakkor ez igen szoros 
összefüggést mutatott az 1848-ban induló sajtóesküdt
székekkel. A disszertáns ezen előzményekbe ágyazva 
mutatja be az esküdtszékek felállítását.

A doktori értekezés két hivatalos bírálója Dr. Máthé 
Gábor, főiskolai tanár és Dr. Révész Tamás, egyetemi 
docens volt. Máthé Gábor opponensi véleményében mél
tatta a jó témaválasztást, a reformok eredményeinek 
példás megjelenítését. Külön megemlítette, hogy a dolgo
zat forrásanyagában mindössze 15 monográfia található, 
s emellett az eredeti források száma meghaladja a 300-at. 
Mindemellett megfogalmazta azon gondolatait is, ame
lyek néhány helyen nem egyeznek meg a disszertáns által 
képviselt álláspontokkal. A bírálói vélemény azonban 
összességében megállapította, hogy az elért eredmények 
számottevőek, s azok kétséget kizáróan elérik a doktori 
fokozat megszerzéséhez szükséges szintet.

Révész Tamás opponensi véleményében megdicsér
te a disszertáns bátorságát, hogy a „fellelhető irodalom 
szakadéknyi hiánya” ellenére vállalkozott a téma fel
dolgozására. Méltatta azt a tényt, hogy ennek ellenére a 
korabeli szakfolyóiratok alapos áttekintésével pótolni 
tudta az egyéb irodalom hiányait. Említést tett Máthé 
Gábor munkásságának folytatásáról, s örömét fejezte ki 
aziránt is, hogy az esküdtszékekre vonatkozó rész az ő 
sajtójogi kutatásait is kiegészíti. Összességében Révész 
Tamás is fenntartások nélkül javasolta a doktori fokozat 
odaítélését.

A disszertáns megadta válaszait az opponensi vélemé
nyekre, amelyet a hivatalos bírálók elfogadtak. Ezután a 
bizottság határozathozatalra visszavonult. A nyilvánosan 
kihirdetett eredmény értelmében a bizottság -  maximális 
pontszámmal -  javaslatot tett a doktori tanácsnak, hogy 
Dr. Antal Tamás részére a PhD-fokozatot ítélje oda.

A szép sikerhez a kollégák nevében is gratulálok.
Szabó István

Jegyzetek--------------------------------------------------------
'  A szerkesztőség tudományszakunk kiemelkedő eseményeként 

igyekszik beszámolni a doktori (PhD-) fokozat megszerzéséről is. 
Ennek megfelelően kötelességünknek tartjuk, hogy -  az 
eseménytől a cikk kissé megkésett beérkezése miatt időben 
távolodva is -  Antal Tamás disszertációvédésének helyt adjunk.

700 éves a közjegyzőség 
Magyarországon 

-  Jubileumi konferencia

K evés magyarországi intézmény mondhatja el 
magáról, hogy megalakulásának pontos dátuma 
ismert. Ezen kevesek egyike a magyar közjegy-

__zőséa, amelynek születését az első magyarországi köz-
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jegyzői okirat kiadásához köthetjük, amelyet a Gentilis 
pápai legátus kíséretében Magyarországra érkező köz
jegyző készített 1308. november 27-én Károly Róbert 
királlyá választásáról.

A jeles évforduló alkalmából a Magyar Közjegyzői 
Kamara konferenciát szervezett a Magyar Tudományos 
Akadémia Dísztermében, amelyre a magyar közhite
lesség történetével foglalkozó történészeket és jogtör
ténészeket kértek fel előadónak. A 2008. november 27- 
ei konferencia fővédnöke Dr. Sólyom László köztár
sasági elnök volt.

A rendezvény Dr. Tóth Ádám, a Magyar Közjegyzői 
Kamara elnökének köszöntőjével kezdődött, aki



történeti izemle

üdvözölte a megjelenteket, majd beszédében felidézte a 
magyar közjegyzőség történetének legfontosabb dátu
mait: az 1308-as megalakulást, a modern közjegyző- 
ségről 1874-ben született törvényt, majd az állami"köz
jegyzőség 1945 utáni megszervezését. A rendezvény 
résztvevőit és a jubileumát ünneplő közjegyzői kart 
levélben köszöntötte Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köz
társaság miniszterelnöke.

Az első előadást Kővári Tamás, a Szegedi Tudo
mányegyetem adjunktusa tartotta/! hiteleshelyek mint a 
magyarországi közjegyzőség előzményei címmel. Refe
rátumában ismertette a magyarországi hiteleshelyek 
kialakulását a 12. század utolsó harmadában, amelynek 
döntő oka a szóbeli jogügyletek bizonyíthatóságának 
hiánya volt. A hiteleshelyi tevékenységet egyházi 
testületek végezték, fő területei a jogcselekmények do
kumentálása, a peres ügyek iratainak kiállítása és a 
bizonyítás felvétele voltak. Tevékenységük közhiteles 
voltát kezdetben az egyház általánosan élvezett tekinté
lye biztosította, a közhiteles tevékenység feltételei, az 
autenticitás és a megfelelő infrastruktúra csak az egy
háznál, a káptalanok és konventek esetében voltak meg. 
Ekkor az egyház még közreműködött az istenítéletek 
végrehajtásában és dokumentálásában, ezt igazolják a 
regestrumkönyvek, emellett egyéb jogbiztosító iratokat 
is kiadtak. Az 1231:21. törvénycikk előírta, hogy a 
poroszlók csak hiteleshely. azaz káptalan vagy konvent 
képviselőjének jelenlétében és tanúsítása mellett 
végezhették tevékenységüket. A hiteleshelyek fénykora 
a 14-15. századra esett, ekkor hozzávetőlegesen 80 
működött belőlük, fő tevékenységük egyrészt a beval
lott jogi aktusok feljegyzése és ezekről másolatok 
kiadása volt. másrészt valamely országos nagybíró 
parancsára dokumentáltak bizonyos cselekményeket. 
1541 után jelentőségük csökkent, számos káptalan és 
konvent elnéptelenedett, s a reformációval kizáró
lagosságuk is megszűnt. Bár a török kiűzése után 
tevékenységük egyfajta „másodvirágzást" élt meg. de a 
világi írástudás terjedésével jelentőségük erősen le
csökkent. s az 1874:35. te. a modern közjegyzőség 
megteremtésével párhuzamosan az egykori hiteleshe" 
lyeket csak a náluk lévő iratok megőrzésére és azokról 
másolatok kiadására jogosította fel, újak kiadását 
megtiltotta. Az előadó a magyarországi közhitelesség 
korai intézménytörténetét mutatta be, számos példával 
illusztrálva a kifejtetteket.

Dreska Gábor, a Ferences Levéltár igazgatója, egy
ben az ELTE oktatója az egyházi intézmények köz
hitelű iratkiadásának középkori emlékeiről tartott elő
adást. Felhívta a figyelmet, hogy a hiteleshelyi tevé
kenységet folytató káptalanok és konventek nem kizá
rólag hiteleshelyi minőségükben folytattak oklevélki
adási gyakorlatot, hanem mint egyházi intézmények és 
mint földesurak is. Az oklevelek formailag és megfo
galmazásukban nem, csak tartalmukban különböznek 
egymástól. A közhitelű tevékenység legitimitását a 
mögötte álló királyi tekintély biztosította,"de a hiteles
ség elsősorban a formai jegyekben és az oklevél szö
vegezésében keresendő. A hiteleshely az okleveleket a

saját nevében adta ki, felsorolva a kiadáskori mél
tóságviselőket is. A hitelesítés legfontosabb eszköze a 
pecsételés; a pecsét elhelyezkedése az okirat jogi jel
lege és érvényessége szempontjából is fontos" volt. 
Ebben a tekintetben megkülönböztethetünk zárt ok
levelet, amelyet csak a pecsét feltörése árán ismerhetett 
mg címzettje, valamint nyílt oklevelet, amelynek alján 
vagy a hátoldalán található a pecsét. A valóban fontos, 
„örökérvényűnek” szánt okleveleket hártyára írták és 
függőpecséttel látták el. Az egyházi levéltárak számos 
oklevelet tartalmaznak, de ezeknek csak egy része, kb. 
egyharmada kötődik a hiteleshelyi tevékenységhez. 
Ezek egyik része felvallás, amelyet a hiteleshelyet fel
keresők önként tettek valamely nyilatkozat vagy jogi 
tény írásba foglalása érdekében, másik része a jelen
tések, amelyek a bírósági ügyek kapcsán, bírói parancs
ra keletkeztek, és egyes bizonyítási cselekményeket 
dokumentáltak. Az előbbiek jelentik a valódi közjegy
zői tevékenység előzményét. Az előadó az elmondot
takat számos oklevél fényképének bemutatásával tette 
különösen szemléletessé.

Bogdándi Zsolt tudományos kutató az erdélyi hite
leshelyek működéséről beszélt előadásában. Erdélyben 
a középkor során csak két helyen, az erdélyi káptalan
ban és a kolozsmonostori konventben folyt hiteleshelyi 
tevékenység, az előbbi az erdélyi püspökség mellett 
működött. Az ország más területein gyakran várme
gyénként is két vagy akár több hiteleshely is volt, de 
Erdélyben a fennálló kettő elegendőnek bizonyult. 
Sajnálatos módon az erdélyi káptalan iratai nagyrészt 
elpusztultak, ezzel szemben a kolozsmonostori konvent 
regisztrumai szinte hiánytalanul fennmaradtak. Döntő 
változás az Erdélyben gyorsan terjedő reformációval és 
az azt követő szekularizációval következett be: az 
1557. évi tordai országgyűlés a hiteleshelyi levéltárak 
őrzését levélkeresőkre vagy requisitorokra bízta. 
Kezdetben ezt a tisztséget olyan személyek töltötték be, 
akik korábban káptalani javadalommal rendelkeztek, 
vagy egyéb módon már részt vettek a hiteleshely mun
kájában, mivel ők voltak a szükséges szakértelem és 
tapasztalatok birtokában. Az előadó rámutatott, hogy az 
Erdélyi Fejedelemséghez tartozó Partium hiteleshelyi 
tevékenységét végző váradi káptalannal együtt 1575- 
ben rendezték az immár világi kézben lévő erdélyi hite
leshelyi tevékenységet, végleg szakítva a középkori 
hagyományokkal. Ezt követően a requisitorok állami 
kinevezéssel, fizetésért dolgoztak, de az egyes hite
leshelyek oklevelezési, levéltár-kezelési és regisztrálási 
gyakorlata eltért egymástól. Az előadás a közhiteles 
tevékenység egy Magyarországon kevésbé ismert 
aspektusát mutatta be. számos saját kutatási eredmény
re támaszkodva.

A szünetet követően Csukovits Enikő Közjegyzők a 
középkori Magyarországon címmel tartotta meg elő
adását, amelyet a közjegyzőség európai intézmény- 
történetének rövid felvázolásával kezdett. A pápai és 
császári felhatalmazással tevékenykedő közjegyzői 
intézmény, amely a római eredetű tabellio tisztségéből
alakult ki, itáliai hatásra terjedt el egész Dél-Éuró-__
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pában. Magyarországra az első közjegyzők a 13. század 
elejétől kezdve, pápai legátusok kíséretében érkeztek. 
A közjegyzői tevékenység ennek ellenére csak Károly 
Róbert idején, Gentilis pápai legátus ideérkezésével 
honosodott meg véglegesen az országban. A vele érke
zett közjegyző. Gulielmus nevéhez fűződik az első ma
gyarországi közjegyzői okirat kiadása 1308. november 
27-én. A közjegyzői intézmény 
hazánkban lassan terjedt, elsősorban 
a hiteleshelyek kiterjedt hálózata 
miatt. Közjegyzőt a pápa vagy a 
császár, esetleg ketten együtt ne
vezhettek ki, ennek feltétele volt az 
„ars notaria” ismerete, amelyet a kö
zépkori egyetemek artes fakultásán 
oktattak, tehát nem a szorosan vett jo
gi képzés keretében. A magyar köz
jegyzők egyetemet ritkán végeztek, a 
grammatikai ismereteket valamelyik 
püspöki vagy káptalani iskolában 
szerezték, majd egy közjegyző mel
lett a gyakorlatban tanultak bele a 
közjegyzői munkába. A császári 
vagy pápai kinevezés helyett 
Magyarországon általában a püspö
kök neveztek ki közjegyzőket. 1344- 
ből fennmaradt a közjegyzők eskü
szövege is. Az előadó kifejtette, hogy 
hazánkban a közjegyzői tevékenység 
viszonylag szűk körben terjedt el, 
csak az egyházi bíróságok előtt folyó ügyekben bírtak 
jogi jelleggel a közjegyzői iratok. Zsigmond király 
kifejezetten tiltotta a közjegyzőknek, hogy világi bíróság 
előtt fellépjenek. Előadását a közjegyzői okiratok formai 
jegyeinek ismertetésével zárta.

Homoki-Nagy Mária a Szegedi Tudományegyetem 
tanszékvezető asszonya Megjegyzések a magyar királyi 
közjegyzőség történetéhez című előadásában elsősorban 
a közjegyzői törvény születésének előzményeit és kö
rülményeit mutatta be részletesen. Magyarországon a 
közjegyzői intézmény, a középkori előzmények elle
nére, nem rendelkezett valódi beágyazottsággal, a 
közhitelességet a hiteles helyek biztosították, a köz
jegyzők tevékenysége erősen korlátozott volt, lénye
gében a szentszéki perekre, a kuriális ítélkezés nem 
fogadta el közhitelűnek a közjegyzői okiratokat. A pol
gári korszakban a tradicionális magánjog helyére az 
ÖPTK lépett, az ősiség eltörlésével kiszélesedő ingat
lanforgalom biztonságát telekkönyv hiányában tovább
ra is a hiteleshelyek oklevelei biztosították. Az 1855. 
évi telekkönyvi rendtartás a közhitelű ingatlan-nyilván
tartást a bíróságok hatáskörébe helyezte, ezzel is szű
kítve a közjegyzők későbbi hatáskörét. A kiegyezés 
után merült fel a független közjegyzőség felállításának 
kérdése, amelyhez mintaként a német vagy a francia 
rendszer szolgálhatott. Előbbiben a közjegyzők az 
összes nem peres eljárás lefolytatásra felhatalmazottak, 
a német rendszerben hatáskörük a lehető legszűkebb 
volt. Az első magyar törvénytervezet 1870-ben a fran-
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A Magyarországi királyi közjegyzők 
közlönye I. számának első oldala

cia mintát követte, de az általános tiltakozás miatt 
1872-ben Ökröss Bálint elkészítette a német mintához 
igazodó közjegyzői törvény tervezetét, amelyet az 
országgyűlés el is fogadott. Az előadó rámutatott, hogy 
a közjegyzők Magyarországon egyrészt ki voltak zárva 
a nem peres eljárásokból -  ez továbbra is a bíróságok 
hatásköre maradt - , másrészt a törvény tiltotta szá

mukra magánokirat készítését. Ez 
utóbbi rendelkezésnek oka gazdasági 
jellegű volt, a községi jegyzők egyéb
ként szerény illetményét a magán
okiratok készítéséért kapott díjazás 
egészítette ki, s ezen a gyakorlaton a 
törvényalkotó nem kívánt változtatni. 
Az előadás áttekintést adott a köz- 
hitelesség egészének magyarországi 
problémáiról, amelyet az előadó az 
okirati kényszer hiányának és rész
ben a magánjogi kodifikáció ren
dezetlenségének tudott be.

Utolsóként Sarusi Kiss Béla tartott 
előadást a közjegyzői okiratok tör
téneti forrásként való felhasználá
sáról. Magyarországon az ez irányú 
kutatási tevékenység még gyerek
cipőben jár, de kiaknázása társa
dalom- és gazdaságtörténeti szem
pontból igen fontos lehetne. Minde
nekelőtt a hagyatékátadások, a vég
rendeletek és a házassági vagyonjog

gal kapcsolatos iratok szolgálnak igen értékes ada
tokkal. A levéltáros előadó beszámolt arról, hogy sze
rencsés módon a budapesti közjegyzők iratanyaga nagy 
részben fennmaradt, elkerülte a selejtezést az 1950-es 
években. Előadása végén kitért arra a folyamatra is, 
ahogyan 1945 után először a magánközjegyzők politi
kai megbízhatóság szempontjából való felülvizs
gálatára, majd az állami közjegyzőség létrehozására sor 
került.

A konferencián elhangzott előadásokat már a hely
színen kézbe lehetett venni nyomtatott formában. A 
kötet élén a magyar közjegyzőség születését jelentő 
okirat, a Károly Róbert királlyá választásáról szóló 
oklevél áll, Dreska Gábor avatott fordításában. A Köz
jegyzők Közlönye emlékszámot jelentetett meg az év
fordulóra, amelyben közjegyzők történeti vonatkozású 
írásai olvashatók: Tóth Adám történeti áttekintése, 
majd Juhász Ivettnek a közjegyzői törvény létrejöttét 
tárgyaló, az országgyűlési vitát is feldolgozó cikke. 
Rokolya Gábor Charmant Oszkárnak nemcsak a köz- 
jegyzőségre kiterjedő életpályáját mutatja be cikkében.

A Magyar Közjegyzői Kamara igen színvonalas 
tudományos tanácskozást szervezett a jeles évforduló 
alkalmából, amelyen a közjegyzőkön kívül történészek 
és jogtörténészek is nagy számban részt vettek. Az elő
adásokból a hallgatóság megismerhette a magyar köz- 
hitelességi szervezet gazdag és változatos történetét a 
kezdetektől napjainkig.

Frey Dóra


