
KÖNYVEKRŐLMinden tudománynak megvannak a maga topo
szai és sztereotípiái, melyeket többé-kevésbé 
féltő gonddal őriz és védelmez. Ezek kialaku

lása olykor hosszú évszázadokra vezethető vissza, s ma
gyarázata lehet a tudományos konzervativizmus, a poli
tikai-tudománypolitikai igények hatása vagy az alapku
tatások szegényessége. A jogtörténet-tudományra mind
három tényező rányomja bélyegét. A jogtörténet-tudo
mány ugyanis jellegéből fakadóan kiszolgáltatott 
terület: valahol mindkét határterrénuma (a jogtudomány 
és a történettudomány is) egyfajta segédtudománynak 
tekinti, kisegítő tudománynak, amely a kutatások fő ára
mába nem tartozó módon segítheti a tudományos mun
kát. A politika, de a határtudomány-területek is leg
inkább visszaigazolást, érveket keresnek a jogtörténet
ben. legitimációs eszköznek tekintik. Jellegzetessége 
továbbá, hogy kutatóinak létszáma, s ennélfogva a ku
tatási területek is csekélynek mondhatók, a néhány tucat 
joghistorikus java részének fő munkája az oktatás, a jog- 
tudományi képzés megalapozása. A rendelkezésre álló 
pályázati lehetőségek úgyszintén szegényesek, ritkán 
finanszírozható komoly alapkutatás (az is időről időre 
valamely politikai-ideológiai elgondolás mentén áll ren
delkezésre (hol ..haladó hagyományok", hol „a közigaz
gatás fejlesztése", hol a ..parlamentarizmus", megint 
máskor a ..nemzetállamiság" mint aktuális hívószó és 
társadalmi akció szab kereteket a munkálkodásnak). 
Mindezek következtében az alapkutatások szerények, 
többnyire egyéni ambíciók függvényei, s legritkábban 
..keresztezik" egymást. A jogtörténet hatalmas ter
rénumában távolabb álló speciális területek kerülnek 
egy-egy munka fókuszába. Ebből a helyzetből logikusan 
fakad a megkérdőjelezetlenül hagyott tudományos ered
mények sora. mely azután monográfiáról monográfiára, 
tankönyvről tankönyvre, szerzőről szerzőre örökíti az 
első (legutolsó) megállapításokat.

Béli Gábor munkájában kiváló példáját adja ennek a 
modellnek a szolgabírák tisztjének kialakulása, funk
ciójuk körvonalazása körüli tudományos fejlődési ív 
illusztrálásakor. Amikor fölhívja a figyelmet arra a tu
dományos problémára, hogy „manapság is köztudo
mású. tulajdonképpen bizonyítást sem igénylő ténynek 
veszik, hogy a szolgabírók ab óva választott tisztség- 
viselők voltak, hogy a szolgabírói intézménynek mint
egy fogalmi elemét képezi, hogy őket a megye nemesei 
saját kebelből választották". Ez a megközelítés ugyanis 
alátámasztja azt a mindmáig élő képletet, amely a ne
mesi rend kialakulását az Aranybullára vezeti vissza, a 
nemesi vármegye első nyomait a kehidai oklevélben 
keresi, s dátumszerűen a század közepére helyezi. A 
szolgabíró, mint megyei választott tisztviselő alakja 
lenne hivatva elsősorban dokumentálni az önkor
mányzati vármegye kialakulásának folyamatát. Ezzel 
szemben -  élesen fogalmazva -  a szolgabíró ilyetén 
pozíciójának tudományos megkérdőjelezése további 
kutatandó problémák sorát tárja fel. s idézőjelbe teszi az 
eddig felhasznált egyszerűsített modellt. Béli Gábor 
munkájának középpontjába egy sztereotípiákat veszé
lyeztető kérdést állított tehát: ..valóban megfeleltethe-
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tők-e a »királyi szolgák bírói«-val a szolgabírók, még
pedig abban a szinte közhelynek számító tudományos 
értelemben, hogy ezek már röviddel a serviens regis 
jogállást említő első hiteles források felbukkanását 
követően bíró tevékenységet fejtettek ki. vagy pedig a 
judex nohilium-ból kiindulva, a rendi értelemben vett 
nemesség kifejlődésével állt szoros és szerves kapcso
latban működésük megindulása".

Béli Gábor évtizedes alapkutatásokat folytatott a 
kérdés megválaszolására. Nem ideológiai és nem aktit - 
álpolitikai támogatással ösztönzött munkát végzett, ha
nem belső elkötelezettségből, önmaga iránti igényes
ségből táplálkozó, fontos tudományos eredményt hozó 
kutatásokat. Az a mély ambicionáltság, amely rányomta 
bélyegét a munkára, egy olyan művet eredményezett, 
amely az utóbbi fél évszázad joghistorikus palettájáról 
hiányzott. Egy középkor-történeti munkát, amelyet az 
elmúlt évtizedekben a jogtörténet különféle okokból 
egyre inkább átengedett a történettudománynak. Ez a fo
lyamat elszegényítette a jogtörténeti kutatásokat, mert 
ugyan tudós történész kollégáink mély társadalomtör
téneti ismeretanyaggal, latinos műveltséggel felvértezve 
kiváló eredményeket publikáltak, ezek többsége azon
ban nélkülözi a jogászi-jogtörténészi látásmódot, meg
közelítést. ennélfogva a jog által hasznosítható speciális 
információk feltárását, következtetések levonását. Nem 
az a probléma, hogy bármiben is hibásak vagy hiá
nyosak lennének, de hiányzik -  Degré Alajos szavaival 
élve -  a római jogon iskolázott jogász szemlélet, jogi 
szempontból didaktikus megközelítés, amely a jogtör
ténet szempontjából releváns eredményekhez vezethet. 
Béli Gábor megtörte ezt a tendenciát, s egy alapos, 
didaktikus jogtörténeti munkát tett le elénk, amely újabb 
reményeket ébreszt a jogtörténet-tudomány jövőjére 
nézve. A kiindulópontul feltett kérdésre a választ 
Eckhart. Degré. Bónis iránymutatásának megfelelően, a 
„gyökerekig lemenően", a források faggatásával éri el. 
A módszerválasztás kézenfekvő. Az Annales region 
Hungáriáé és Pray György óta evidenciának számító, s 
utóbb legfeljebb cizellált állítással, mely a királyi és a .



Jog
nemesi vármegye párba állításával és egymásra épü
lésével az átmenet lényegét mosta el, csak a források 
bizonyító erejével lehetett felvenni a küzdelmet. Az 
évtizedes kutatómunka méltatása nem csak az ered
mények közlésének megfontoltságát, megbízhatóságát 
és átgondoltságát húzza alá, de elismeri azt a hihetet
lenül időigényes munkát, amely a jelzett korszak ren
delkezésre álló forrásanyagának szinte kimerítő feldol
gozásával hitelesíti a művet. Ezután a munka után senki 
nem állíthatja, hogy Béli kérdései nem helytállóak, s 
hogy a rájuk adott válasz nem hiteles. S azt sem. hogy a 
további, az ő eredményeiből következő kérdések nem 
várnak új válaszokra, nem rombolnak le évszázadokig 
élő sztereotípiákat.

A munka mögött álló szakirodalmi jártasság és a for
ráskezelés, az abból levont következtetések summázata 
nem hagy kívánnivalót maga után. A latin nyelvű szö
veg magyarra történő átültetéséből következő nehéz
ségeket nagy nyelvi rutinnal oldja meg, alkalmanként a 
kialakult terminológiai problémákat is korrektúrázza. A 
munka feltehetően a nem jogot értő olvasóközönség 
számára is élvezhető nyelven íródott.

A fentiek okán aligha kételkedhetünk a Béli Gábor 
monográfiájában bizonyított állítások igazában. Hogy ti. 
a források által bizonyított, s a szolgabírók megjelené
sére felsorakoztatott érvek megkérdőjelezik a szolgabí- 
rák kehidai megjelenését, s valószínűsítik azt az állítást, 
hogy a magyar szolgabíró név is csak a „nemesek négy 
bírója" működésével egyidejűleg jelenhetett meg a 
13-14. század fordulóján. Maguknak a szolgabíróknak a 
tevékenysége Béli okadatolt bizonyítása nyomán 1268- 
tól mutatható csak ki. vagyis ahogyan fogalmaz: ..azok 
a bírók, akiket a szolgabírók előfutáraiknak lehet tekin
teni, a nemeseknek vagy királyi szolgáknak Esztergom
ban tartott gyűlésén megfogalmazott petícióját magában 
foglaló 1267. évi dekrétummal összefüggésbe hozha
tóan tűntek fel.”

A nemesek négy, „a szolgabírókkal azonosítandó 
bírói" sajátos átmenetet képeztek a királyi és a nemesi 
hatalom összeütközésének zónájában, társadalom- 
történetileg elfoglalt helyüket nézve csakúgy, mint álla
mi funkcióik vonatkozásában. Egyfelől, mert világossá 
válik a munka nyomán, hogy a bíróválasztások hátteré

ben arisztokratikus, szűk nemesi csoportok akarata fel
tételezhető, melyek alkalmasak voltak a gyülekezetek 
irányítására, s nyomásgyakorlásuk meghatározott bir
tokpolitikai irányban mutatható ki. (Maguk a szol
gabírók is többnyire a vármegye előkelő családjaiból 
származtak.) Másfelől, mert a választott bírák törvé- 
nyezési feladataikat -  mint Béli Gábor bizonyítja -  kirá
lyi parancs alapján teljesítették, bírósági fórumaikat 
király aktusok létesítették, tehát alapvetően királyi 
törvényszékként tevékenykedtek, még akkor is. ha a 
vármegye nemesei választásából jutottak pozíciójukhoz. 
Ugyanis nem elsősorban a választás, hanem a királyi 
delegálás alapozta meg legitimációjukat.

Az alkotmányos, de elsősorban a jogfejlődési folya
matokra oly jellemző tartós alakulás is bizonyított e 
konkrét kérdésben, hiszen a szolgabírói intézmény nem 
általános érvénnyel és nem évszámhoz kötötten jelent
kezett, hanem hosszú folyamatban; térben és időben 
elnyúló, fokozatos terjedését regisztrálja a munka.

Ez az állapot I. (Anjou) Lajos trónra lépéséig tartott, 
amikortól az intézmény jelentős átalakulása tapasztal
ható. A bíráskodás központosítása, a birtokpereknek az 
ország nagybíróihoz irányítása értelemszerűen hozta 
magával a vármegyei törvényszékek hatáskörének 
megcsonkítását, melynek kísérőjelenségeként a szolga
bírói hivatal is eljelentéktelenedett. s -  Béli Gáborral 
szólva -  Zsigmond korára már ..az elsatnyult hatáskörű 
törvényszékek nemes bírótársai, a szolgabírók, jobbára 
végrehajtó közegekké, némi túlzással, mondhatni 
egyfajta »szolgákká« váltak."

Vagyis Béli Gábor munkája nyomán kibontakozott 
egy. a jogtörténet-tudományban eddig kézenfekvő és 
bizonyítottnak vélt történeti intézmény valódi képe. 
Szemben a kezdettől fogva létező és egységesnek 
mondható szolgabírói funkcióval egy lényegében külön
böző, formaváltó intézmény áll előttünk. A korszak bir
tokpolitikai autonómia-harcait vívó nemesi társadalom 
életében szerepet játszó arisztokratikus töltésű, előkelő 
és tekintélyes bírói funkció, mely utóbb egy közepes 
jelentőséggel bíró, elsősorban közigazgató-végrehajtó 
feladatokat teljesítő hivatali pozícióvá alakult.

Mezey Barna
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A  sárospataki Rákóczi Múzeum munkatársai 
2008-ban. a Patakon tartott országgyűlés 300. 
évfordulója előtt tisztelegve tanulmánykötetet 

állítottak össze a korszakkal foglalkozó legnevesebb 
szerzők írásaiból.

A tanulmányok nemcsak II. Rákóczi Ferenccel, az 
államférfival foglalkoznak, hanem a szerzők más, a 
szabadságharcban fontos szerepet játszó személyeket is 
bemutatnak, illetve részletesen megismerhetjük az 
eseményeket befolyásoló nemzetközi hátteret is.

R. Várkonyi Ágnes Az államférfi című, kötetnyitó 
írásában azt vizsgálja, hogy Rákóczi milyen esemé
nyek, kulturális hatások következtében indult el az


